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RESUMO 

 

Diante da engenharia que Constituição Federal de 1988 fixou originalmente 

o Brasil era considerado um País democrático que adotava um modelo 

representativo dotado de Partidos Políticos que detinham o monopólio das 

candidaturas a cargos eletivos e, por imposição do regime, deveriam 

estabelecer interna e livremente, regras de disciplina e fidelidade partidárias, 

na senda da autonomia / liberdade a si outorgada pela Carta. No modelo que 

se denominava Democracia Representativa Partidária, o vínculo jurídico 

que se estabelecia entre os representantes e os eleitos se plasmava 

juridicamente pelo mandato político-representativo, com as características de 

livre, sob a lógica da representação virtual; uma vez que os eleitos poderiam 

definir livremente sobre quais decisões tomar em nome dos representados, 

sem que o descontentamento ou a insatisfação decorrentes da falta de 

atendimento dos interesses e/ou anseios do(s) eleitor(es) pudesse ocasionar 

sanções. Em 2007, diante da propalada crise de representatividade 

ocasionada pelo esgotamento de tal modelo de representação, que mesmo se 

traduzia em desdobramento do modelo próprio do projeto liberal de Estado, 

o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, enquanto órgãos 

do Poder Judiciário exercendo as funções jurisdicional e a consultiva, 

respectivamente, promoveram uma reforma político-constitucional pela via 

informal. Dos reflexos, produziram a reconfiguração do modelo de 

representação política por opção da justiça constitucional que acabou por 

alterar substancial e significativamente a natureza do mandato eletivo. Este 

quedou plasmado sob a lógica partidária pois, detendo as agremiações a 

capacidade de reivindicá-los em caráter sancionatório, na medida em que 

houvesse infração às diretrizes legitimamente emanadas das instâncias 

partidárias competentes, poderia ser revogado. Daí que, diante das bases 

institucionais que remanesceram da viragem jurisprudencial, no Brasil seria 

possível realizar-se um Estado de Partidos ou Democracia Partidária, a 

partir no modelo concebido por Kelsen-Leibholz. Desta feita, portanto, da 

investigação resulta a confirmação da hipótese elencada a partir da 

problemática arguida. A possível realização deste modelo no Brasil detém 

por pressuposta a democracia interna nas agremiações, um esquema 
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disciplinar forte – sob a lógica da autoridade, passível de ensejar a revogação 

do mandato eletivo, e as eleições plebiscitárias, cuja tarefa cabe ao cidadão, 

em cooperação com os Partidos Políticos, no cumprimento do mister que lhes 

incumbe neste jogo, qual seja, o de garantir a autenticidade do sistema 

representativo. Desta tarefa, em caráter republicano, os Partidos Políticos não 

poderão se omitir quanto à tarefa constitucional de caráter dirigente. Da 

relação história entre o Estado e os Partidos Políticos, se verifica que o 

primeiro tende a manter sob o controle institucional as atividades das 

agremiações, o que constitui uma aporia, apta de ser corrigida pela atuação 

democrática. Daí que a realização do Estado de Partidos no Brasil se verifica 

possível sob bases radicalmente democráticas. Ao final, apresenta-se as 

principais conclusões, quais sejam: a) o regime constitucional brasileiro se 

identifica com as características da democracia proposta por Kelsen; b) o 

Partido Político detém a natureza funcional de intermediar a formação da 

vontade popular e estatal e se fixa como ente essencial; c) a realização de um 

Estado de Partidos no Brasil é possível; e, d) o papel precípuo da Justiça 

Eleitoral, seja o de garantir a autenticidade do regime democrático, deve se 

dar pela autocontenção. 

Palavras-chave: Justiça Eleitoral, Partidos Políticos, Democracia Partidária.
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ABSTRACT 

 

In view of the engineering that the Federal Constitution of 1988 originally 

established, Brazil was considered a democratic country that adopted a 

representative model endowed with political parties that had a monopoly 

of candidacies for elective positions and, by imposition of the regime, 

should establish internally and freely, discipline and fidelity, in the path 

of autonomy / freedom granted by the Charter. In the model that was 

denominated Party Representative Democracy, the juridical bond that 

was established between the representatives and the elect was legally 

constituted by the representative-political mandate, with the 

characteristics of free, under the logic of virtual representation; since 

those elected could freely define which decisions to take on behalf of the 

represented, without discontent or dissatisfaction due to lack of 

attendance on the interests and / or wishes of the voter (s) could lead to 

sanctions. In 2007, faced with the crisis of representativeness caused by 

the exhaustion of such a model of representation, which even translated 

into the unfolding of the model of the liberal state project, the Federal 

Supreme Court and the Superior Electoral Court, as organs of the 

Judiciary jurisdictional and consultative functions, respectively, 

promoted a political-constitutional reform by the informal way. From the 

reflexes, they produced the reconfiguration of the model of political 

representation by choice of constitutional justice that ended up 

substantially and significantly altering the nature of the elective mandate. 

This was reflected in the partisan logic, since the associations holding the 

ability to claim them in a sanction, insofar as it violated the guidelines 

legitimately emanated from the relevant party bodies, could be revoked. 

Hence, in the face of the institutional foundations that remained of the 

jurisprudential turn, in Brazil it would be possible to hold a Party State or 

Party Democracy, starting from the model conceived by Kelsen-Leibholz. 

Hence, therefore, the investigation results in the confirmation of the 

hypothesis listed from the problematic issue. The possible realization of 

this model in Brazil presupposes internal democracy in the associations, 

a strong disciplinary scheme – under the logic of authority, which may 
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lead to the revocation of the elective mandate, and the plebiscitary 

elections, whose task is the responsibility of the citizen, in cooperation 

with the Political Parties, in fulfilling their role in this game, that is, of 

guaranteeing the authenticity of the representative system. From this task, 

in a republican character, the Political Parties cannot be omitted on the 

constitutional task of a leading character. From the relation between the 

State and the Political Parties, it is verified that the first tends to keep 

under the institutional control the activities of the associations, which 

constitutes an aporia, apt to be corrected by the democratic action. Hence 

the realization of the Party State in Brazil is possible under radically 

democratic bases. At the end, the main conclusions are presented, namely: 

a) the Brazilian constitutional regime is identified with the characteristics 

of democracy proposed by Kelsen; b) the Political Party has the functional 

nature of intermediating the formation of the popular and state will and is 

fixed as an essential entity; c) the realization of a Party State in Brazil is 

possible; and, d) The primary role of the Electoral Justice, whether to 

guarantee the authenticity of the democratic regime, must be for self-

restraint. 

Key words: Electoral Justice, Political Parties, Partial Democracy. 
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RIASSUNTO 

 

In vista dell'ingegneria che la Costituzione federale del 1988 aveva 

originariamente stabilito, il Brasile era considerato un paese democratico 

che adottò un modello rappresentativo dotato di partiti politici che 

avevano il monopolio delle candidature per posizioni elettive e, per 

imposizione del regime, doveva stabilirsi internamente e liberamente, 

disciplina e fedeltà, nel percorso di autonomia / libertà garantito dalla 

Carta. Nel modello che era denominato Democrazia Rappresentante del 

Partito, il vincolo giuridico stabilito tra i rappresentanti e gli eletti era 

legalmente costituito dal mandato rappresentativo-politico, con le 

caratteristiche del libero, secondo la logica della rappresentazione 

virtuale; poiché gli eletti potrebbero definire liberamente quali decisioni 

prendere per conto dei rappresentati, senza scontento o insoddisfazione 

dovuti alla mancanza di partecipazione agli interessi e / o ai desideri 

dell'elettore (i) potrebbero portare a sanzioni. Nel 2007, di fronte alla crisi 

di rappresentatività causata dall'esaurimento di un simile modello di 

rappresentanza, che si è tradotto anche nel dispiegarsi del modello del 

progetto dello stato liberale, il Tribunale federale e la Corte elettorale 

superiore, come organi giudiziari le funzioni giurisdizionali e consultive, 

rispettivamente, promuovevano una riforma politico-costituzionale 

secondo il modo informale. Dai riflessi, hanno prodotto la 

riconfigurazione del modello di rappresentanza politica per scelta della 

giustizia costituzionale che ha finito per modificare sostanzialmente e 

significativamente la natura del mandato elettivo. Ciò si rifletteva nella 

logica partigiana, dal momento che le associazioni che detengono la 

possibilità di reclamarle in una sanzione, nella misura in cui violavano le 

linee guida emanate legittimamente dagli organi competenti del partito, 

potevano essere revocate. Quindi, di fronte alle fondamenta istituzionali 

che restavano della svolta giurisprudenziale, in Brasile sarebbe stato 

possibile tenere uno Stato Partito o una Democrazia Partito, partendo dal 

modello concepito da Kelsen-Leibholz. Pertanto, l'indagine risulta nella 

conferma dell'ipotesi elencata dal problema problematico. La possibile 

realizzazione di questo modello in Brasile presuppone la democrazia 



14 

interna nelle associazioni, un forte schema disciplinare – sotto la logica 

dell'autorità, che può portare alla revoca del mandato elettivo, e alle 

elezioni plebiscitarie, il cui compito è la responsabilità del cittadino, in 

collaborazione con i partiti politici, nell'adempiere al loro ruolo in questo 

gioco, cioè di garantire l'autenticità del sistema rappresentativo. Da 

questo compito, in un carattere repubblicano, i partiti politici non possono 

essere omessi sul compito costituzionale di un personaggio principale. 

Dalla relazione tra lo Stato e i partiti politici, si verifica che il primo tende 

a mantenere sotto il controllo istituzionale le attività delle associazioni, 

che costituisce un'aporia, suscettibile di essere corretta dall'azione 

democratica. Quindi la realizzazione dello Stato del Partito in Brasile è 

possibile sotto basi radicalmente democratiche. Alla fine, vengono 

presentate le principali conclusioni, in particolare: a) il regime 

costituzionale brasiliano è identificato con le caratteristiche della 

democrazia proposte da Kelsen; b) il Partito politico ha la natura 

funzionale di intermediare la formazione della volontà popolare e di stato 

ed è fissato come un'entità essenziale; c) è possibile la realizzazione di 

uno Stato partitico in Brasile; e, d) Il ruolo primario della giustizia 

elettorale, se garantire l'autenticità del regime democratico, deve essere 

per autocontrollo. 

Parole chiave: Giustizia Elettorale, Partiti Politici, Democrazia Parziale. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta tese tem por assunto o modelo representativo da Democracia 

Partidária ou do Estado de Partidos no Brasil. Desde que este modelo 

democrático detém por característica a função de protagonismo que as 

agremiações partidárias exercem na senda da representação política, de 

forma articulada com a ação cidadã, a opção metodológica abarca a 

inserção dos fenômenos democrático e partidário – em suas dimensões 

sociológica, jurídica e política, na temática da pesquisa. Tal opção resulta 

da configuração de uma hipótese de trabalho, qual seja da reconfiguração 

do modelo representativo brasileiro através da atuação jurisdicional, que 

através das decisões proferidas pelos tribunais superiores no caso sobre a 

fidelidade partidária promoveram uma verdadeira mutação constitucio- 

nal – destarte sob nossa análise inconstitucional, que produziu um evento, 

que se traduz na ressignificação da natureza do mandato político-eleitoral, 

reconhecidamente proclamado partidário. 

A problemática do trabalho, portanto, parte da investigação acerca 

do modelo representativo originalmente fixado pela Constituição Federal 

de 1988 e a sua remodelação decorrente de opção da justiça constitu- 

cional, de cujos efeitos promoveram um reforma político-constitucional; 

que acabou por alterar substancial e significativamente o vínculo jurídico 

entre os representantes e os representados. Nesta senda, o objetivo 

prioritário é o de verificar se da reconfiguração dos vínculos políticos se 

faz possível a realização de uma Democracia Partidária no Brasil. 

Os referenciais de análise adotados partem do modelo do Estado 

de Partidos ou da Democracia Partidária, que têm em Kelsen e Leibholz 

os seus maiores expoentes teóricos, pois mantém produzida a mais bem-

acabada arquitetura, e da tese de Mezzaroba, que procede à uma profícua 

análise dos temas partidos políticos e representação política no Brasil, a 

partir de sua evolução histórica na organização constitucional pátria e 

conclui pelo “esgotamento do modelo de representação política no projeto 

liberal de Estado”; que serve de ponto de partida para que neste trabalho 

se proceda à uma leitura crítica não somente acerca da existência uma 

“crise de representatividade”, mas que aponta sim o esgotamento de um 
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modelo até há pouco adotado, que acabou por sofrer uma remodelação 

substancial até o ponto de desnaturar-se, com base justamente em tal 

justificação. 

Sob esta estruturação, as variáveis em análise se correlacionam 

para a oferecer uma resposta à indagação, que resulta positiva, uma vez 

que a hipótese se consubstancia no sentido de confirmar que os elementos 

pressupostos à realização democrático-partidária no Brasil estão 

presentes em nosso ordenamento jurídico. 

Com base na concepção de que as definições político-

constitucionais do Constituinte de 1988 produziram um modelo 

democrático lastreado na lógica personalista, em que a disputa eleitoral 

se mantém deslocada do campo partidário para se tornar disputa 

estritamente pessoal, os Partidos Políticos funcionam como meros 

cartórios eleitorais, que servem como pressuposto jurídico à elegibilidade 

no ano eleitoral, desde a garantia de legenda para o cumprimento do prazo 

de filiação nos seis meses anteriores ao pleito até, através do registro dos 

candidatos, a eleição dos agentes políticos. Não obstante, com a devida 

vênia, tais efeitos não traduzem a referida crise de representatividade no 

Brasil, para cuja conclusão parte-se da premissa de que a realização 

democrática teria como pressuposta a satisfação dos anseios dos eleitores 

através da atuação dos representantes eleitos, mesmo sob a lógica do 

mandato livre, de qual relação deriva da confiança ou do espelhamento. 

Desde que o mandato virtual não reclama por accountability, instruções 

pontuais aos mandatários ou mesmo do recall, se afigura adequado 

concluir pela efetiva realização democrática brasileira no âmbito do 

modelo da Democracia Representativa Partidária até então vigente, sob 

as mesmas regras do jogo político. 

A contemporaneidade brasileira, portanto, que contempla uma 

Sociedade pluralista, legitima o sistema de governo – tanto nas eleições 

majoritárias (Presidente e Vice da República, Governador e Vice dos 

Estados e do Distrito Federal, Prefeito e Vice municipais, bem como 

Senador), como proporcionais (Deputados Federais, Estaduais, Distritais 

e Vereadores), unicamente pela eleição dos mandatários – de forma 

periódica e alternada, o que por si só atenderia à lógica democrática deste 
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modelo. Não obstante, de fato, as políticas de governo não são formadas 

com base em consensos amplos e a participação popular nos processos 

para a sua definição é mínima, para não dizer que na maioria das vezes é 

nula. 

O Estado, por sua vez, mantém a atuação historicamente 

intervencionista, que comporta o exercício do controle sobre as 

agremiações partidárias desde a sua criação, atuação, bem assim extinção, 

a despeito da garantia constitucional que lhes proclama a liberdade 

partidária, tendente à garantia de um núcleo de autonomia que deveria se 

manter infenso à atividade estatal pois, como instâncias próprias de 

organização da Sociedade, devem deter garantida a sua autodeterminação. 

Quanto aos Partidos Políticos, penúltimo ator do jogo político em 

curso, que foi (re)definido da viragem jurisprudencial pelo Supremo 

Tribunal Federal em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, ora 

merece reservado um papel diverso daquele conferido pela Democracia 

Representativa Partidária, uma vez que no modelo do Estado de Partidos 

tende a se realizar como ente protagonista da articulação entre o interessa 

cidadão e a estrutura do Estado, assim formando a vontade estatal dirigida 

à conformação da ordem jurídica. A lula sócio-política tende a se instar 

no âmbito dos Partidos Políticos que, diante dos instrumentos da 

disciplina e fidelidade partidárias, detém a capacidade de exercer o 

controle sobre a ação dos filiados e mandatários por si eleitos, para que 

possa implementar as políticas públicas com base em sua ideologia, seja 

na senda administrativa e/ou política. Assim, em havendo a possibilidade 

de os mandatários deterem revogados os mandatos pelos entes partidários, 

pretende-se que se coloquem agindo conforme as diretrizes legitimamente 

definidas internamente, mesmo porque, em regra, aos mesmos interessa 

reelegerem-se para o mandato eletivo. Em outro vértice, como antídoto à 

tendência de: oligarquização das decisões, concentração de poder pelas 

cúpulas dos Partidos Políticos e/ou abuso de poder em face das 

prerrogativas que lhes cabe, ao Poder Judiciário cabe legitimamente agir 

para a defesa de direitos. 

Este é o papel precípuo do Poder Judiciário: a solução de conflitos, 

que bem é exercício pela Justiça Eleitoral enquanto se faz referência pela 
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atuação e qualificação técnica dos julgadores e servidores. Esta, que 

assumiu funções especiais para a regulação das eleições, deve tender à 

autocontenção, pois mantém como função precípua a prática da 

administração do processo eleitoral através do protagonismo dos Partidos 

Políticos, de forma a garantir, no interesse do regime democrático, a 

autenticidade do sistema representativo. Isto se produz pela atuação 

dirigida a garantir que a vontade do eleitor se expresse da maneira mais 

livre possível, mantendo-os infensos à interferência indevida do poder 

econômico, político, do uso indevido dos meios de comunicação social, 

da corrupção e fraude. 

Quanto ao último ator do jogo político que deveria, por definição 

do sistema, ocupar a primeira posição no que toca à prerrogativa de optar 

e definir as políticas públicas, o cidadão brasileiro deve despertar para a 

ação política, pois está sendo substituído no exercício dos direitos 

políticos que a Constituição lhes outorga. 

O método empregado para a pesquisa é dedutivo, cujo resultado se 

enriquece pela inserção de conteúdo interdisciplinar, notadamente da 

ciência política, para a construção dos assuntos que detém uma natureza 

complexa. 

Importa registrar que esta tese foi construída a partir de pesquisa 

bibliográfica, jurídico-constitucional, bem como jurisprudencial, balizada 

pela experiência prática que contempla aproximadamente duas décadas 

de advocacia eleitoral e partidária, na representação de candidatos e 

Partidos Políticos. 

Ao trabalho são aplicados recortes de ordem metodológica 

tendentes a apresentar em primeiro plano, sob o viés descritivo, os 

elementos que compõem o modelo do Estado de Partidos, que ora resta 

vigente no Brasil. Tal, desde a representação política, que sob uma 

perspectiva conceitual e teórica se lastreia em Hobbes e Locke, pois 

curiosamente fundou e o conformou até a viragem jurisprudencial. 

Todavia, porém, a despeito da alteração produzida em face do modelo 

anterior, a base hobbesiana da representação fundada na lógica da 

autoridade, sob uma concepção liberal, se evidencia a única possível de 

produzir o influxo necessário para a promoção das mudanças tendentes à 
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realização de um Estado de Partidos no estágio atual de desenvolvimento 

da democracia brasileira. 

No primeiro capítulo serão apresentadas as bases teóricas que 

fundam o modelo de Democracia Partidária, que decorre das discussões 

ocorridas no final do século XIX, na Alemanha de Weimar e na Inglaterra, 

acerca da articulação das organizações político-partidárias com a 

estrutura do Estado, e findou por traduzir-se em um modelo alternativo 

ao daquele concebido pelo modelo de representação política liberal. Este 

detém por princípio elementar proporcionar que cada partido se ocupe em 

tornar hegemônicas as suas ideias e as suas concepções de mundo, para 

assim assumir o controle do aparelho estatal e aplicar a sua ideologia na 

seara administrativa e política. Neste, os Partidos Políticos se plasmam 

em “instrumentos de ativação política do povo”. Nesta parte, se promove 

um amplo estudo tendente a apresentar o pensamento e as posições 

políticas a favor do modelo, notadamente Kelsen, Thoma, Radbruch e 

Leibholz, bem assim contrárias, representadas pelas teses de Koellreuter, 

Schmitt e Triepel. 

No segundo capítulo promove-se uma análise acerca da evolução 

histórico-jurídica da relação entre a Justiça Eleitoral e os Partidos 

Políticos no Brasil, em que a história da Justiça Eleitoral, da representação 

político-partidária, bem assim a sua relação são objetos da pauta, 

justamente pois a configuração de um Estado de Partidos demanda a 

relação de tais entes com o Estado e a verificação acerca da existência das 

bases para a sua realização no Brasil depende de tais variáveis. 

Nesta etapa, se dissecará a estrutura da Justiça Eleitoral a partir de 

seus órgãos, das funções essenciais à efetivação da justiça – a advocacia 

e o Ministério Público, e de suas competências, notadamente 

administrativa, normativa, consultiva e jurisdicional. Importa ressaltar 

que o conhecimento destas funções subsidiará o leitor para a conclusão 

acerca de que em 2007, de uma resposta à uma Consulta pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (CTA 1.398) – esta despida de densidade normativa, 

dotada de natureza administrativa e não vinculativa; o Poder Judiciário 

Brasileiro promoveu a mais profunda alteração sistêmica por meio de 

decisão judicial da história brasileira, de forma criativa. Ao final, se 
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investiga o papel da Justiça Eleitoral em face dos Partidos Políticos no 

Brasil, que têm o condão de apresentar, por via reflexa, quais são os 

limites para a atuação ou a não atuação do Estado em razão das 

agremiações partidárias, notadamente diante de sua capacidade 

institucional. 

No terceiro, de uma forma descritiva e pretensiosamente completa, 

apresenta-se qual o conteúdo do regime constitucional dos Partidos 

Políticos originalmente fixado pela Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, em que a liberdade partidária constituía parâmetro 

interpretativo e limite material para a reforma constitucional, uma vez que 

restava erigido como princípio político constitucional. Isto, desde que se 

traduzia em uma opção política do legislador constitucional sobre a 

prerrogativa essencial para o funcionamento do único ente autorizado a 

agir entre a Sociedade e o Estado, e detentor de elevada missão. A seguir, 

se elenca a jurisprudência produzida do caso da infidelidade partidária, 

justamente a que promoveu a viragem jurisprudencial referida. 

No último capítulo as hipóteses arguidas são confirmadas, de 

forma a apresentar resposta positiva quanto à possível realização de um 

Estado de Partidos no Brasil, cuja efetivação depende de algumas 

variáveis exequíveis. 

Isto, em um primeiro espectro apresentando o regime político 

brasileiro, que detém caráter prospectivo, transformador, que plasma as 

preocupações sociais em um contexto compromissório de avanço no 

projeto de mudança progressiva de vida da comunidade política, tendente 

à realização de uma vida digna e feliz. Também o concebe como um meio 

e não um valor fim, um instrumento de realização de valores 

fundamentais. Tal, sob o substrato teórico da democracia em Kelsen. 

Sob um segundo espectro, apresentando o Partido Político como 

instrumento de realização democrática, em um ambiente pluralista, deste 

que constitui um ente de formação coletiva e funcionalmente guiado à 

formação das normas de ordenação. Em seu âmbito, diante da elevada 

estatura de suas funções constitucionais, deve prevalecer a democracia 

interna para a eleição da direção e tomada de decisões. 
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Sob um terceiro, evidencia-se que o modelo representativo fixado 

originalmente foi de fato reconfigurado pela atuação jurisdicional, bem 

assim que as regras do jogo restaram alteradas, apresentando-se em que 

pontos e em quais limites deva o Estado intervir na seara partidária, 

autônoma pela Constituição. 

Sob um quarto espectro, verifica-se que os pressupostos para a 

realização democrático-partidária no Brasil estão presentes, notadamente 

pela presença dos elementos que configuram um Estado de Partidos na 

senda da teoria concebida por Kelsen, dentre estes no que toca à existência 

dos meios de controle sobre o mandato partidário, a partir de regras 

estabelecidas em caráter interna-corporis sobre disciplina e fidelidade 

partidárias, bem como de democracia interna. 

Neste ponto, diante de perspectiva diversa, se promove um 

contraponto ao elencar-se as teses que concebem inexistir a possibilidade 

de realização do modelo no Brasil, especialmente em razão da natureza 

do mandato não se constituir, sob tal leitura, partidário, mas sim 

representativo, o que pressuporia negar a ressubstancialização do 

mandato eletivo diante da alteração jurisprudencial, bem assim derrogar 

a hipótese deste trabalho. 

Sob um sexto espectro, se verifica qual seja o papel da Justiça 

Eleitoral no exercício do controle sobre o mandato eletivo que, na forma 

do que se verifica, deve se limitar a garantir o respeito aos direitos 

fundamentais desde que instada sob a função jurisdicional. Isto, pois 

tendo a Constituição delegado aos Partidos Políticos a criação de normas 

sobre disciplina partidária e a sua aplicação, e tendo a jurisdição 

constitucional concluído que o mandato político representativo detém a 

natureza de partidário, cabe aos primeiros exercer o controle dobre tais 

vínculos, revogando-os, se o caso for. 

Sob um sétimo espectro, se verificam alguns dos mecanismos para 

a realização democrática, tais como a lógica para a formação consensual 

na tomada de decisões, a partir da Teoria do Agir Comunicativo de 

Habermas. 

Por fim, sob um oitavo espectro, apresenta-se a substância para a 

realização democrática, qual seja a participação popular, a partir do 
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parâmetro conceitual de cidadania utilizado como referencial. Tal se 

verifica executável através de novos instrumentos, denominadas novas 

TICs – Tecnologias de Informação e de Comunicações, pois constituem 

veículos/canais de expressão das ideias políticas que não somente 

promovem a participação coletiva, mas conformam novo espectro da 

democracia, qual seja a e-democracia (Democracia Virtual). Esta se 

plasma em ducto para a viabilização do acesso aos cidadãos brasileiros às 

escolhas políticas fundamentais; assim alocando o detentor do poder 

soberano em seu devido lugar, qual seja, o de decisão, que outrora restava 

delegado ao domínio estatal. 

Desta feita, apresenta-se um modelo de representação política e 

uma mecânica adequadamente praticável, que contempla as condições 

para a realização do ideal democrático – de forma radical e 

tendencialmente forte, a partir do protagonismo dos Partidos Políticos; 

dirigido pelo interesse cidadão, em cooperação com a estrutura estatal. 

Esta, através do Poder Judiciário, deve figurar como garante do processo 

de formação das vontades e definição das políticas, em sua seara. 
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1. ELEMENTOS DA DEMOCRACIA PARTIDÁRIA 

 

1.1. DEMOCRACIA, REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

1.1.1. A Democracia por Hans Kelsen 

 

Originalmente cunhado pela teoria política da Grécia antiga como 

“governo do povo” (demos = povo, kratein = governo), o significado do 

termo “democracia” foi recepcionado pela teoria política da civilização 

ocidental a partir da essência do fenômeno político que designa, qual seja 

a participação dos governados no governo, tendo o valor da liberdade o 

sentido de participação política1. 

                                                        
1 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 140. Da 

posição quase vulgar do pensamento político após o advento das revoluções 

burguesas de 1789 e 1848 – em um ambiente em que nenhum estadista ou 

intelectual se posicionou francamente contra a democracia, mas com máscara 

prudente de terminologia democrática, mediante reverência cortês aos princípios 

fundamentalmente reconhecidos, ou a favor da autocracia – nos séculos XIX e 

XX a palavra de ordem domina quase que universalmente os espíritos. Não 

obstante, a revolução social derivada da Primeira Guerra Mundial impõe a revisão 

deste valor político, que em fenômeno de cisão do movimento que tendia a 

realizar uma democracia socializante, uma fração de Estados seguiu o rumo de 

desenvolvimento da democracia até a atualidade e outra dirigiu-se à autocracia, 

fosse fundada no plano teórico da doutrina neocomunista e atualizada no plano 

prático do partido bolchevique russo, que insurgiu-se contra a democracia sob a 

lógica de uma ditadura de esquerda”, fosse fundada na expressão teórica e prática 

do fascismo italiano, em que a forte pressão exercida pelo mesmo movimento do 

proletariado sobre o espírito e a política da Europa, conduz a burguesia a assumir, 

por reação, uma atitude também antidemocrática. Daí, portanto, segundo Kelsen, 

o problema da democracia apresentou-se diante da ditadura partidária – de direita 

e de esquerda –, assim como em outra época se apresentou perante a autocracia 

monárquica (KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

p. 25-26). 
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Neste sentido, governo do povo pressupõe a participação direta ou 

indireta dos cidadãos, de cujo exercício “decorre das decisões majoritárias de 

uma assembleia popular ou de um corpo, corpos de indivíduos ou mesmo de 

um indivíduo eleito; em que esta representação deriva a relação entre o 

eleitorado e os eleitos”. Por povo, devem estar compreendidos os cidadãos, 

que se mantêm sujeitos ao governo, este exercido indiretamente pelos 

representantes eleitos2. 

Segundo Kelsen, “a participação no governo, ou seja, na criação e 

aplicação das normas gerais e individuais da ordem social que constitui a 

comunidade, deve ser vista como característica essencial da democracia”. 

No âmbito da democracia representativa, em que a participação se dá pela 

via indireta, ou mesmo no âmbito da democracia direta, em que a 

participação se dá pela via direta, a representação contempla um 

“processo, no sentido de um método específico de criar a aplicar a ordem 

social que constitui a comunidade, que é o critério deste sistema político 

chamado de democracia”3. 

A democracia liberal, portanto, é apenas um tipo de democracia”, 

em que os postulados da democracia e do liberalismo não são idênticos, 

no sentido de que a aplicação do liberalismo importa tanto na restrição do 

poder governamental como na restrição do poder democrático. Assim, a 

democracia é essencialmente um governo do povo, em que o elemento de 

caráter processual se mantém em primeiro plano, em detrimento do 

elemento de caráter liberal – enquanto conteúdo específico da ordem 

social, fica em segundo, pela importância secundária4. 

Pode, assim, a democracia ser definida como um sistema político 

através do qual a ordem social é criada pelos que estão sujeitos à ordem, 

de modo que a liberdade política – no sentido de autodeterminação, esteja 

assegurada”; razão porque a democracia, em todas as circunstâncias, 

                                                        
2 MARSHALL, Thomas Humprey. Cidadania, classe social e status. Trad. Meton 

Porto Gadelha. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 141-142. 

3 MARSHALL, Thomas Humprey. Cidadania, classe social e status. Trad. Meton 

Porto Gadelha. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 142. 

4 MARSHALL, Thomas Humprey. Cidadania, classe social e status. Trad. Meton 

Porto Gadelha. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 143. 
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estará a serviço do ideal da liberdade política e da liberdade intelectual5, 

tendente à garantia destes direitos. 

Fundamentalmente, em sua essência, segundo Kelsen, a 

democracia se configura como uma das técnicas possíveis de produção 

das normas de ordenação, que, na senda do caráter liberal, delega tal tarefa 

a um corpo eleito através de técnicas específicas, pelo sufrágio universal, 

livre e secreto (parlamento6); mediante o método eleitoral proporcional 

(que funcione conforme a técnica da maioria simples); e em base mais 

ampla possível (representada pelos partidos políticos). 

Kelsen concebe o povo como o conjunto dos titulares de direitos 

políticos que os exerce7, que constitui um dos elementos do Estado, de cuja 

“unidade deriva da relação análoga de influência mútua entre os cidadãos, 

com um vínculo comum, no contexto de uma ordem jurídica”8. Daí que, sob 

o preceito da soberania popular (governo do povo), a liberdade (política) resta 

                                                        
5 MARSHALL, Thomas Humprey. Cidadania, classe social e status. Trad. Meton 

Porto Gadelha. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 144. A Liberdade política ocupa 

o primeiro lugar na concepção democrática de Kelsen, tendo a igualdade como 

suporte. Quanto ao povo, não pode ser concebido como unidade de indivíduos, 

mas, sim, sob a perspectiva jurídica, a partir “da submissão das pessoas a uma 

mesma ordem jurídica estatal” (KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000. p. 32), excluindo-se a concepção de soberania com as suas 

derivações (a partir da distinção entre os titulares de seu exercício etc.). Assim, 

no plano normativo, “povo” compõe o conjunto de titulares dos direitos políticos. 

Nesta senda, se a democracia é o ‘governo do povo’, e se o povo é o conjunto dos 

titulares dos direitos políticos, então o povo é o conjunto dos titulares dos direitos 

políticos que o exercem”, na construção em Kelsen que promove Giacomo 

Gavazzi (KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

p. 11). 

6 Trata-se de uma democracia parlamentar. O parlamentarismo surgiu pela 

oposição à autocracia, apresentado como base da participação popular para a 

formação da vontade do Estado. O parlamentarismo contempla a formação da 

vontade diretiva do Estado através de um órgão colegial eleito pelo povo, com 

base no sufrágio universal e igualitário. Este delibera segundo o princípio da 

maioria. (KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

p. 45-78). 

7 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 35-37. 

8 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 304. 
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assentada em primeiro plano, sob as bases da igualdade entre os homens (ou 

cidadãos). 

Diante da redução da noção de povo à noção jurídica acima, a 

lógica da representação, no sentido próprio do termo – determinado 

sociologicamente –, não se aplica, segundo Giacomo Gavazzi, à 

concepção de democracia em Kelsen9. O ideal da soberania popular, que 

comporta uma ficção, resta derrogado para dar espaço à concepção de 

representação partidária, própria das sociedades modernas, o que traduz 

uma realidade de fato10. 

Kelsen concebe a democracia sob o viés racionalista, o que 

comporta o sentido de, mediante processos definidos por leis gerais e 

abstratas, garantir a previsibilidade dos atos estatais. Contempla, desta 

feita, “tendência de se estabelecer a ordem jurídica do Estado como um 

sistema de normas gerais criadas, com esta finalidade, por um 

procedimento bem organizado”11. Tal com a pretensão de “determinar, 

mediante uma lei preestabelecida, os atos individuais dos tribunais e 

órgãos administrativos, de modo a torná-los – na medida do possível – 

calculáveis”12, previsíveis e, por conseguinte, controláveis. 

                                                        
9 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 11. 

10 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 11. 
11 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 185. 

Segundo Kelsen, “há uma franca necessidade de racionalizar o processo no qual 

o poder do Estado se manifesta. É esse o motivo pelo qual a legislação é vista 

como a base das outras funções do Estado. O ideal de legalidade desempenha um 

papel decisivo: admite-se que os atos individuais do Estado podem ser 

justificados por sua conformidade com as normas gerais do Direito. A segurança 

jurídica, em vez de justiça absoluta, ocupa o primeiro plano da consciência 

jurídica. A autocracia, por outro lado, despreza essa racionalização do poder. 

Evita, o mais que pode, qualquer determinação dos atos do Estado, especialmente 

a dos atos de um governante autocrático, por normas gerais preestabelecidas que 

possam implicar uma restrição de seu poder discricionário. Como supremo 

legislador, o autocrata não é visto como passível de submeter-se às leis que ele 

próprio pôs em circulação: princeps legibus solutus est”. (KELSEN, Hans. A 

democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 185-186). 
12 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 185-186. 
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Neste sentido, contemplando o ideal de liberdade política como 

autodeterminação, Kelsen13 avaliza a posição de Schumpeter – um dos 

impulsionadores da concepção da democracia enquanto método 

procedimental, ao definir que a democracia é um “método 

político”/sistema político, “enquanto um certo tipo de convenção 

institucional deve ser empregado para se chegar a uma decisão política 

(legislativa ou administrativa)”14. Resta definida, assim, a democracia 

como uma “forma”, um “método” de criação da ordem social15. 

Sob o aspecto formal, portanto, traduz-se em sistema ou processo 

através do qual uma ordem social é criada16, contrastando com o conteúdo 

                                                        
13 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 143-145. 

Não obstante avalizar o conceito que traduz o caráter processual de democracia, 

enquanto método para a tomada de decisões políticas, Kelsen contrapõe a 

concepção de Schumpeter acerca de algumas das premissas que este autor elenca 

para a chegada da conclusão que infere sobre tal caráter processual, no sentido de 

que o “método democrático poderia contemplar um ideal absoluto ou um valor 

último”, sob a justificação de que “o ideal de liberdade, tal como qualquer ideal 

social, só o é, do ponto de vista da ciência política, um ideal relativo” (KELSEN, 

Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 144). 
14 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, socialism and democracy. Nova York 

e London: Harper & Bros., 1942. p. 243. SCHUMPETER, Joseph A. 

Capitalismo, socialismo e democracia, ed. George Allen Unwin Ltd., Rio de 

Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. p. 295. 
15 SCHUMPETER, Joseph A. Capitalism, socialism and democracy. Nova York 

e London: Harper & Bros., 1942. p. 243. SCHUMPETER, Joseph A. 

Capitalismo, socialismo e democracia, ed. George Allen Unwin Ltd., Rio de 

Janeiro: Fundo de Cultura, 1961. p. 101. 

16 Carl Schmitt concebe o Estado essencialmente como “uma série fundamental de 

processos”, e, na acepção literal e contextualização histórica, o Estado é uma 

“condição de características especiais de um povo, mais precisamente a condição 

competente dado o caso decisivo e, por isso, perante os muitos status individuais e 

coletivos inimagináveis, pura e simplesmente o status”. De qualquer forma, todas as 

características de tal representação – status e povo – adquirem o seu sentido através 

da característica adicional do político e tornam-se incompreensíveis quando se 

compreende mal a essência do político (SCHMITT, Carl. In: MOREIRA, Luiz 

(Coordenação e Supervisão). O conceito do político/teoria do Partisan. Trad. Geraldo 

de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. 18). 
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da mesma ordem, enquanto elemento material ou substancial17. A seu 

turno, o conteúdo das leis produzidas pelo povo deve dar-se, segundo 

Kelsen, com base na concepção “crítico-relativista” de mundo, na senda 

da direção da filosofia e da ciência que parte do positivismo18 – do dado, 

do perceptível, da experiência – que pode mudar e muda de forma 

incessante, e recusa, por consequência, a ideia de algum valor absoluto, 

transcendente a esta experiência19. 

                                                        
17 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 145. 

18 O relativismo positivista significa “que os juízos de valor em geral, e, em 

particular, o juízo de que a democracia é uma boa forma de governo, se não a 

melhor, não podem ter sua natureza absoluta comprovada através do 

conhecimento racional e científico, isto é, excluindo-se a possibilidade de um 

juízo de valor contrário” (KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. p. 382). 

19 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 105. Ao 

concluir que a causa democrática estaria comprometida pela concepção de que 

parta da ideia de que seja possível o conhecimento da verdade absoluta, a 

compreensão de valores absolutos, Kelsen defende a causa da democracia com a 

seguinte posição: “a grande questão é saber se existe algum conhecimento de 

verdade absoluta, alguma compreensão dos valores absolutos. Esta é a principal 

antítese entre as filosofias do mundo e as da vida em que se insere a antítese entre 

a autocracia e a democracia. A crença na existência da verdade absoluta e de 

valores absolutos constitui a base de uma concepção metafísica e, em especial, 

mítico-religiosa do mundo. Mas a negação desse princípio, a opinião de que o 

conhecimento humano só tem acesso a verdades relativas, a valores relativos, e, 

por conseguinte, qualquer verdade e qualquer valor – assim como o indivíduo que 

os descobre – devem estar prontos para se retirar a qualquer momento, e deixar 

lugar a outros valores e outras verdades, leva à concepção criticista e positivista 

do mundo, entendendo-se com isso aquela direção da filosofia e da ciência que 

parte do positivismo, ou seja, do dado, do perceptível, da experiência, que pode 

sempre mudar, e que muda e incessantemente recusa, portanto, a ideia de um 

absoluto transcendente à essa experiência. A essa oposição entre filosofias do 

mundo corresponde uma oposição entre teorias dos valores, especialmente entre 

atitudes políticas fundamentais. À concepção metafísica-absolutista está 

associada uma atitude autocrática, enquanto à concepção crítico-relativista do 

mundo associa-se uma atitude democrática. O relativismo é a concepção do 

mundo suposta pela ideia democrática” (KELSEN, Hans. A democracia. São 

Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 105). 
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O “relativismo20, assim constituiria a concepção de mundo suposta 

pela ideia democrática”21, uma vez que a garantia da expressão das 

opiniões políticas diversas, contempladas em cada credo político, 

dirigidas à conquista dos ânimos dos homens através da livre 

concorrência, reclama a reserva do mesmo espaço22. 

Daí, portanto, que a democracia pede, em síntese, a aceitação da 

diferença, o respeito à opinião distinta, livremente formada e expressada, 

devendo reservar o mesmo espaço a cada postura distinta, para que fique 

aberta a possibilidade de confronto dialético capaz de encontrar, nem a 

verdade nem a certeza, mas o consenso. Isto com vistas à formação da 

vontade política no seio do Estado. 

Neste contexto, como consequência da divisão do trabalho, a 

democracia dos modernos23 – indireta – pressupõe o parlamento para a 

                                                        
20 “Poder-se-ia tomar como analogia mais ou menos superficial entre democracia e 

o relativismo o fato de que os princípios fundamentais da liberdade da igualdade 

são característicos de ambas, de que o indivíduo é politicamente livre na medida em 

que participa da criação da ordem social a que está sujeito, assim como sujeito 

cognoscente – segundo a epistemologia relativista – é autônomo no processo de 

cognição e que a igualdade política dos indivíduos corresponde à igualdade dos 

sujeitos do conhecimento, fato que a epistemologia relativista necessita pressupor 

para evitar o solipsismo e o pluralismo. Contudo, um argumento mais sério em 

favor da relação entre democracia e relativismo é o fato de que quase todos os 

grandes representantes da filosofia relativista foram politicamente favoráveis à 

democracia, enquanto os partidários do absolutismo filosófico, os grandes 

metafísicos, foram a favor do absolutismo político e contrários à democracia” 

(KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 353). Quando 

resta de fato estabelecida, “a democracia também é, do ponto de vista de uma teoria 

de valor relativista, a realização de um valor e, neste sentido, ainda que o valor seja 

apenas relativo, uma realidade e não uma mera ficção” (KELSEN, Hans. A 

democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 382). 

21 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 105. 

22 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 105. 

23 Cf.: BOBBIO, Norberto. In: BOVERO, Michelangelo (Org.). Teoria geral da 

política: a filosofia política e a lição dos clássicos. Trad. Daniela Beccaria 

Versiani. 14. reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. 
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definição da vontade geral diretiva, que restará formada por uma minoria, 

eleita por uma maioria do povo, assim entendido como titulares dos 

direitos políticos que o exercem de forma ativa. 

No que toca à técnica para a tomada das decisões24, o “princípio” 

da maioria absoluta se traduziria em maior aproximação da ideia da 

liberdade política, assim como da liberdade natural, desde que se 

pressuponham a existência de uma minoria de fato e o direito de 

resistência desta mesma minoria em face da dominação pela maioria. 

Assim, em existindo a possibilidade de esta minoria encontrar meios de 

impedir que a ordem social seja criada em total oposição à sua vontade, 

concebe-se a possibilidade de um compromisso, no sentido de 

composição25. 

Segundo Kelsen, “a prática parlamentar contempla a adoção do 

princípio de maioria que se revela como um princípio de compromisso, 

de compensação de antíteses políticas”26. “Todo o procedimento 

parlamentar visa alcançar um caminho intermediário entre interesses 

                                                        
24 José Afonso da Silva propõe uma reelaboração da definição da maioria 

enquanto princípio da democracia, posto que se designaria como técnica para a 

tomada de decisões governamentais no interesse geral (permanente conforme o 

momento histórico), não no interesse da maioria que seria contingente (SILVA, 

José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 130). 

25 “Compromisso significa: posposição do que divide os associandos em 

benefício do que os une. Qualquer troca, qualquer concordância é benefício, que 

significa tolerância recíproca. Assim, toda integração social se torna possível em 

razão de um compromisso” (KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. p. 128-129). 

26 Em um sentido que denomina polêmico-jurídico, sob bases especificamente 

políticas, pois, conforme justifica, “o político têm as suas próprias categorias, as 

quais se tornam ativas perante os diversos domínios relativamente autônomos do 

pensamento e da ação humana, especialmente o moral, o estético e o econômico” 

(p. 27), Carl Schmitt define a essência do político “no âmbito do critério de 

diferenciação especificamente política, às quais podem ser relacionadas às ações 

e os motivos políticos, como sendo a diferenciação entre amigo e inimigo” 

(SCHMITT, Carl. O conceito do político/teoria do Partisan. Trad. Geraldo de 

Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 18-27). 
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opostos, uma resultante das forças sociais antagônicas”. Daí que tal 

procedimento prevê as garantias necessárias para que os grupos 

representados no parlamento expressem a sua vontade no âmbito de um 

debate público27. 

Em um sentido mais elaborado, o procedimento antitético-dialético 

do parlamento restará definido como da “contraposição de teses e 

antíteses dos interesses políticos deve nascer de alguma maneira uma 

síntese, a qual, neste caso, somente poderá ser um compromisso”28. 

Enfim, a lógica procedimental do modelo democrático concebido 

por Kelsen pressupõe o parlamento29 como locus de deliberação pública 

entre correntes representativas diversas30, aglutinadas nos partidos 

políticos31, com a “finalidade objetiva de, através do procedimento 

                                                        
27 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 128-129. 

28 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 128-129. 

29 Segundo Kelsen, “não se persegue, portanto, a formação de verdades absolutas, 

que pressupõem ideais absolutos, segundo uma concepção metafísica-absoluta, 

mas, sob a lógica parlamentarista, que se funda sob a teoria da democracia liberal, 

partindo-se de uma concepção crítico-relativista, postular-se o parlamentarismo 

democrático”. Neste, resta concebido o relativismo filosófico, que parte da 

impossibilidade de se reconhecer uma verdade ou valores absolutos, afastando-

se, assim, da pretensão de alcançar um valor que exclua os demais, assim mesmo 

concebido como autoritário, na medida em que considera a posição contrária o 

menos possível. Sob tal concepção, o parlamentarismo democrático pressupõe 

uma prática dialógica que em primeiro plano “recebe as opiniões antitéticas 

manifestas, para após procurar uma compensação mediadora entre dois pontos de 

vista, em que nenhum dos dois poderá ser adotado sem reservas”, de forma a 

aniquilar os demais. Aí estará reconhecida a minoria, sob um procedimento 

antitético-dialético, voltado para a consecução de um compromisso (KELSEN, 

Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 134). 

30 Schmitt reconhece o parlamento como “o lugar em que se delibera, isto é, em 

que, mediante um procedimento polêmico, contrapondo argumento a argumento, 

conquista-se a verdade relativa” (SCHMITT, Carl. Sobre el parlamentarismo. 

Trad. Thies Nelsson y Rosa Grueso. Madrid: Tecnos, 1990. p. 24 e 35.) 

31 O Partido Político pode ser concebido sob a essência política em Carl Schmitt 

sob o enfoque funcional, seja no debate antitético-dialético em face de outra 

corrente ideológica ou mesmo em face do Estado, sendo a articulação oponível a 
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antitético-dialético32, obter um caminho intermediário entre os interesses 

da maioria e os da minoria”33, com vistas à formação da vontade estatal 

tendente à construção das normas de ordenação. 

 

 

1.1.2. A Representação Política 

 

A palavra representação tem como origem o substantivo latino 

repraesentatio, e a forma verbal repraesentare, cujo sentido está em 

tornar presente algo que se encontra mediatizado, além da reprodução de 

um objeto dado. 

Maurizio Cotta afirma que de uma explicação de ordem semântica, 

o verbo representar e o substantivo representação se aplicam a um universo 

                                                        

este como uma de suas funções, senão confira-se as seguintes posições “inimigo 

é apenas um conjunto de pessoas em combate ao menos eventualmente, i.e., 

segundo a possibilidade real e que se defronta com um conjunto idêntico” 

(SCHMITT, Carl. O conceito do político/teoria do Partisan. Trad. Geraldo de 

Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 30). Ou, na seguinte expressão: “a 

contraposição política é a contraposição mais intensa e extrema, e toda dicotomia 

concreta é tão mais política quanto mais ela se aproxima do ponto extremo, o 

grupamento do tipo amigo-inimigo. Dentro do Estado como unidade política 

organizada, a qual, na qualidade de totalidade, toma para si a decisão com relação 

a amigo-inimigo, e, ademais, juntamente com as decisões primariamente políticas 

e sob a proteção da decisão com relação a amigo-inimigo, e sob a proteção da 

decisão tomada, surgem numerosos conceitos secundários de “político”. 

Primeiramente, com a ajuda da equiparação entre político e estatal tratada no item 

1.1. Esta faz com que, por exemplo, se oponha uma atitude “político-estatal”, à 

político-partidária, que se possa falar de política religiosa, política escolar, 

política comunal, política social etc. do próprio Estado (SCHMITT, Carl. O 

conceito do político/teoria do Partisan. Trad. Geraldo de Carvalho. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2009. p. 30).  

32 SCHMITT, Carl. O conceito do político/teoria do Partisan. Trad. Geraldo de 

Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 31-34. 

33 SCHMITT, Carl. O conceito do político/teoria do Partisan. Trad. Geraldo de 

Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. 133. 
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vasto e variado de experiências empíricas. De que uma multiplicidade de 

significados se abarcaria, por exemplo, o significado de “substituir, agir no 

lugar de ou em nome de alguém ou de alguma coisa; evocar simbolicamente 

alguém ou alguma coisa; personificar”. Na prática, segundo o autor, os 

significados poderiam ser divididos em dois grupos: a) que se referem a 

uma dimensão da ação, em que o representar seria uma ação segundo 

determinados cânones de comportamento; e aqueles b) que levariam a uma 

dimensão de reprodução de prioridades ou peculiaridades existenciais. 

Representar, portanto, seria possuir certas características que espelhariam 

ou evocariam as dos sujeitos ou objetos representados34. 

Pode-se definir o termo representação em três sentidos: a) o 

etimológico; b) o técnico-jurídico; e c) aquele contido da linguagem 

comum. 

O primeiro é fornecido por Bastos e se refere a “tornar presente algo 

que, na verdade, não está. Nesse sentido o ator representa o personagem, 

sem se confundir com este. Portanto, a ideia de representação implica uma 

duplicidade de sujeitos: o que representa e o que é representado”35. 

Os dois outros por Norberto Bobbio. Enquanto na linguagem 

técnico-jurídica representar significa “agir em nome e por conta de um 

outro”, na linguagem comum e na filosófica significa “reproduzir”, 

“espelhar” ou “refletir” simbólica, metafórica e mentalmente uma realidade 

objetiva. Desses dois significados podem derivar as expressões 

representação e espelhamento36. 

                                                        
34 COTTA, Maurizio. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; 

PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Trad. Carmen C.; Coord. Trad. 

João Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. Brasília: 

Editora UnB, 1998. p. 1101-1102. 

35 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 576. 

36 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 457-458. 
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A expressão “democracia representativa” se estabilizou nos dois 

sentidos: uma democracia pode possuir um órgão em que as decisões 

coletivas são tomadas por representantes e pode espelhar através desses 

representantes os diferentes grupos de opinião ou de interesses que 

compõem essa sociedade. Os dois significados tornam-se evidentes 

quando se contrapõe a democracia representativa à direta. Em relação ao 

primeiro significado, a democracia direta é aquela na qual as decisões 

coletivas são tomadas diretamente pelos cidadãos; no segundo, tem-se 

que, propondo aos cidadãos quesitos em termos alternativos, torna-se 

menos provável o espelhamento da sociedade. Paradoxalmente, a 

democracia direta é, no sentido do espelhamento, menos representativa 

do que a indireta37. 

O conceito de representação política seria, segundo Cotta, tanto 

no plano teórico quanto prático, um dos elementos-chaves da história 

política moderna. Localiza, no âmbito das democracias ocidentais, a 

expressão concreta da representação política nas assembleias 

parlamentares38. Pontua que o significado deste fenômeno melhor se 

                                                        
37 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 458. 

38 Sob uma perspectiva histórico-etimológica, Hanna Pitkin afirma que desde a 

antiguidade grega existiam instituições e práticas representativas, mas sem um 

termo específico equivalente à representação. Em sua primeira acepção romana, 

o termo “representação” não guardava pertinência com seres humanos, ou com 

as respectivas instituições políticas. A partir da Idade Média, o termo 

repraesentare passou a ser utilizado pelo catolicismo como forma de significar a 

encarnação mística de Jesus Cristo na figura do Papa, como os cardeais 

representariam a reincorporação mística dos apóstolos. Neste período, 

repraesentare passou a ser identificado, pelos juristas medievais, com a 

personificação de coletividades. Daí que uma Sociedade, mesmo não se 

constituindo um ser humano, deveria ser tratada como tal. Um agrupamento passa 

então a encarnar as funções de uma pessoa. A coletividade passa a assumir a 

condição de uma pessoa, uma ficção de direito. A noção de representação política, 

remonta àquele período. Entre os séculos XIII e XIV, os enviados para participar 

dos Conselhos eclesiásticos ou no Parlamento inglês começam a exercer as 

funções de “representantes”, traduzindo a ideia de representação humana de 

caráter político, e não mais de objetos, como em seu sentido etimológico clássico. 
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manifesta se observarmos como o regime político representativo se 

coloca em oposição, por um lado, em face dos regimes absolutistas e 

autocráticos, desvinculados do controle político dos súditos e, por outro 

lado, com a democracia direta, ou seja, com o regime que produziria a 

desaparição da distinção entre governantes e governados39. 

Nos sistemas democráticos, como em qualquer agrupamento 

humano que demande a busca de soluções consensuais coletivas, 

contempla o mecanismo da representação política. Daí que, segundo 

Bobbio, a interpretação das relações de poder de determinada sociedade 

pluralista deriva da reflexão sobre a profunda transformação do poder do 

Estado nos grandes territórios, em que se tornou impossível um modelo 

de relação direta entre eleitor e mandante40. 

O papel da representação política se compreende pelo surgimento 

e o desenvolvimento da atividade parlamentar no contexto dos fatores 

condicionantes do desenvolvimento do constitucionalismo e dos Estados 

de Direito Constitucionais no curso dos séculos XVII e XVIII na 

                                                        

Entre os séculos XIV e XVII na Inglaterra, a ação dos cavalheiros e burgueses, 

antes convocados pelo rei para encontrarem-se conjuntamente com ele e os lordes 

do Parlamento para dar a sua aprovação aos impostos, era informar sobre os casos 

judiciais regionais e ser a ponte de informação real no retorno; acabou por se 

tornar mais unificada, quando passaram a ser denominados “membros do 

Parlamento”. Daí que, na medida em que o Parlamento adquiriu importância, 

sendo percebido como autoridade, a concepção mística da representação foi 

sendo adaptada para as suas atividades/necessidades. Daí que, enquanto o Papa 

era tido como representante de Deus, o rei como representante de todo o reino, o 

Parlamento se tornou representante do reino na medida em que abarcava a 

representação conjunta do Povo. (PITKIN, Hanna Fenichel. El concepto de 

representación. Trad. Ricardo Montoro Romero. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1985. p. 269-283). 

39 COTTA, Maurizio. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; 

PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Trad. Carmen C.; Coord. Trad. 

João Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. Brasília: 

Editora UnB, 1998. p. 1101-1102. 

40 BOBBIO, Norberto. In: BOVERO, Michelangelo (Org.). Teoria geral da 

política: a filosofia política e a lição dos clássicos. Trad. Daniela Beccaria Versiani. 

14. reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000. p. 377. 
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Inglaterra, Estados Unidos da América e França41. Nos dizeres de Celso 

Ribeiro Bastos, “a democracia moderna é predominantemente 

representativa”42. Nesses sistemas, os principais sujeitos não são 

individualmente considerados, mas sim, os grupos organizados43. De fato, 

a noção de representação política remete direta e necessariamente a sua 

razão de ser no projeto liberal de Estado, no sentido de que a lógica da 

representação se presta a instrumentalizar a vontade coletiva e legitimar 

a assunção do poder pela burguesia44. 

Na Inglaterra, este processo data do século XI, do movimento de 

senhores feudais pela conquista da independência perante o Rei 

Guilherme I, desde a busca de mecanismos que pudessem limitar os 

                                                        
41 Cf.: KOSMINSKI, E. A. A história da Idade Média. Trad. Paschoal Lemme. 

Rio de Janeiro: Vitória, 1960; JACQUES, Paulino. Curso de direito 

constitucional. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1983; ACCIOLY, Wilson. 

Instituições de direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1981; SIEYÉS, 

Emannuel Joseph. A constituinte burguesa: quést-ce que le tiers État? Trad. 

Norma de Azevedo. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1986; CHATÊLET, Françoise et 

al. Dicionário das obras políticas. Trad. Glória de C. Lins. Rio de Janeiro, 1993. 

p. 1.101-1.112. 

42 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 575. 

43 No sentido impresso por Mezzaroba: o Estado de Partidos surge em oposição 

ao modelo de representação liberal. “Tal evolução possibilitou a criação de novos 

sujeitos coletivos denominados partidos políticos, que passaram a aglutinar 

interesses individuais para formar a vontade partidária, não havendo, portanto, 

mais espaço para que vontades individuais ou facções prevaleçam na esfera do 

Estado. Os partidos surgiram, assim, como espaços públicos comprometidos em 

aglutinar, harmonizar, e canalizar democraticamente as vontades individuais, 

buscando transformá-las em princípios e programas que deverão ser compostos 

com as vontades dos demais partidos, para serem estabelecidas as políticas que 

serão implementadas pelo Estado” (MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: 

princípios e garantias constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurispruden- 

ciais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 53). 

44 Cf.: MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao direito. Lisboa: Editorial 

Estampa, 2005. 
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poderes reais. O propósito é o mesmo que do decorrer da história, desde 

tensão decorrente de um poder absolutista, limitador de liberdades 

individuais pela expropriação de terras, a imposição de altos tributos, altas 

jornadas de trabalho pelos camponeses, a pretensão de livramento do 

jugo45. 

Neste contexto, do movimento para a limitação do poder político, 

a pretensão de obter instituídos mecanismos de controle, na Inglaterra se 

conheceu o primeiro documento compromissório formal, a partir da Carta 

das Liberdades ou Pequena Carta, em que o terceiro filho de Guilherme 

I, o Rei Henrique I, formaliza o compromisso real de respeitar os sagrados 

costumes anglo-saxões, os direitos dos barões ingleses e de venerar os 

princípios da igreja. A Carta estabelece a organização do tribunal do rei 

da lei comum, para garantir a liberdade dos ingleses, que, pela primeira 

vez conhecerão a ideia de liberdade46. 

Em 1215, pelo Rei João Sem-Terra, foi editada a Magna Carta, 

como o primeiro documento político a conter uma principiologia que 

precede a formação do Estado Parlamentar. Decorreu de um pacto 

firmado entre o rei e os barões, para a garantia de direitos para estes, 

estabelecendo basicamente: a) o respeito, pelo rei dos direitos destes; b) 

prévia audiência do Grande Conselho (formado por barões e tenentes-

chefes) para a imposição de tributos; c) direito de estes insurgirem-se 

contra o primeiro quando houvesse desrespeito às leis do país; d) 

princípio do devido processo legal, que garantia que “nenhum homem 

fosse preso, detido, ou despojado de seus bens, ou declarado banido, ou 

exilado, ou lesado de qualquer modo, senão através do julgamento legal 

de seus pares (art. 39)”; e) princípio da inafastabilidade do acesso à 

justiça, diante da proibição de se “vender, recusar, dilatar a quem quer 

que fosse o direito e a justiça (art. 40)”; f) garantia de comissão 

                                                        
45 KOSMINSKI, E. A. A história da Idade Média. Trad. Paschoal Lemme. Rio 

de Janeiro: Vitória, 1960. p. 121-122. 

46 JACQUES, Paulino. Curso de direito constitucional. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1983. p. 23. 
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representativa com 25 barões para observar tais compromissos, pelo que 

a força poderia ser utilizada para o fiel cumprimento no caso de infração47. 

Daí que: a) as bases do esquema de representação política 

conformam-se através da eleição dos representantes, por sua vez 

encarregados de controlar as ações do rei; b) a lógica democrática se 

conforma pelo influxo da desconstituição do mito da representação divina 

encarnada na figura do rei, e se desloca para a representação dos cidadãos 

livres e dos ocupantes dos cargos eletivos, um vez diante da necessidade 

de prévia aprovação do imposto pelo Grande Conselho; c) pela 

composição do Grande Conselho por barões, cavalheiros e cidadãos 

ingleses, assume a função do 1º Parlamento Inglês. Isto quando, diante do 

acionamento da cláusula de insurgência para a deposição do Rei Henrique 

III – sucessor do Rei João Sem-Terra, pela abusividade de medidas 

tributárias, assume o poder o Conde de Leicester – Simon de Montfort48. 

A representação política acaba, no curso da história, a se 

conformar de instrumento de articulação e acomodamento das forças 

políticas no poder, para, pela consolidação do Parlamento diante dos 

poderes do rei, o governo representativo. Com o processo de 

independência das colônias norte-americanas e com a Revolução 

Francesa, no século XVIII, a representação passou a receber incrementos 

políticos e clareza de princípios, quando passa a ser concebida como 

direito do cidadão, resultante de um conjunto de prerrogativas 

conquistadas historicamente, que concebe a vontade dos indivíduos como 

poder do Estado. 

Nos Estados Unidos da América, a prática político-representativa 

é experimentada desde enquanto colônias inglesas que nasciam e se 

conformavam sob a semelhança de constituírem terreno propício à 

liberdade burguesa e democrática e não aristocrática49. Alexis de 

                                                        
47 KOSMINSKI, E. A. A história da Idade Média. Trad. Paschoal Lemme. Rio 

de Janeiro: Vitória, 1960. p. 122-123. 

48 KOSMINSKI, E. A. A história da Idade Média. Trad. Paschoal Lemme. Rio 

de Janeiro: Vitória, 1960. p. 124-125. 

49 JACQUES, Paulino. Curso de direito constitucional. 9. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1983. p. 31-32. 
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Tocqueville ressalta que enquanto princípios que marcam as constituições 

contemporâneas: a) a liberdade individual; b) a intervenção dos cidadãos 

nos negócios públicos; c) o lançamento de impostos sobre o povo por 

consentimento próprio, pessoal ou por intermédio de representantes; e d) 

nas colônias da Nova Inglaterra a responsabilidade dos governantes, já 

era reconhecida e, em sua maioria, os institutos já se afiguravam 

incorporados aos seus ordenamentos jurídicos50. 

Para Tocqueville, a razão para a prosperidade das colônias inglesas 

em geral decorreu do fato de gozarem, em seu âmbito interno, de maior 

liberdade e independência política. Nesta senda, desde que o sistema do 

governo inglês para o povoamento das terras da América do Norte consistiu 

em distribuir terras para os imigrantes e garantir que se organizassem 

politicamente, estabelecendo livremente as suas leis e forma de governo, 

desde que não contrárias à metrópole, nas colônias da Nova Inglaterra, o 

princípio da liberdade encontrou espaço para a sua aplicação51. 

Na medida em que surgiam novas colônias a partir da reorganização 

das bases e território, o que ocorria muitas vezes sem o conhecimento da 

metrópole, os seus habitantes estabeleciam os seus regulamentos de polícia, 

os momentos de paz e de guerra e as suas leis, como se somente devessem 

fidelidade a Deus. Assim, Massachusetts, Rhode Island, Plymouth, 

Providence, New Haven e Connecticut surgiram. Desta, em 1638, a 

inovadora Constituição passou a determinar que o corpo eleitoral seria 

formado por todos os cidadãos, que passaram a eleger o Governador do 

Estado e os outros agentes políticos. Em 1641, a Assembleia Geral de Rhode 

Island declarou que “o governo do Estado consistia em uma democracia e 

que o poder repousava no livre corpo dos cidadãos”, que detinham o “direito 

exclusivo de fazer as leis e observar a sua execução52”. 

                                                        
50 TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América. Trad. Neil Ribeiro da 

Silva. 2. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1987. p. 39. 

51 TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América. Trad. Neil Ribeiro da 

Silva. 2. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1987. p. 36. 

52 TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América. Trad. Neil Ribeiro da 

Silva. 2. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1987. p. 37-39. 
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Em 1764, quando o Parlamento Inglês passou a impor o aumento de 

impostos aos produtos importados da Nova Inglaterra, conjugaram-se as 

razões para, diante do descontentamento, a guerra separatista. Em julho de 

1775, após encerrar-se o II Congresso da Filadélfia, a guerra da 

independência eclode. Sob o comando de Washington, o exército libertador 

dá início aos primeiros combates. No mesmo passo, Jefferson redige a 

Declaração de Independência, que seria aprovada em 4 de julho de 1776, no 

III Congresso. Mason redige a Bill of Rights e a Constituição da Virgínia, 

sendo que a primeira buscava estabelecer tudo “aquilo que o povo tinha o 

direito de reivindicar contra qualquer governo da terra, coletiva ou 

individualmente, e que nenhum governo justo a recusaria ou não 

solucionaria53”. 

No IV Congresso da Filadélfia, realizado em 1778, é subscrito o 

primeiro estatuto político da União Americana do Norte (Articles of 

Confederation and Perpetual Union), com o objetivo de assegurar ajuda 

mútua e a independência. Após conflitos violentos, em 1783, as colônias 

insurretas da América do Norte obtiveram o reconhecimento de 

independência pela Inglaterra, pelo Tratado de Versalhes. Após, os novos 

Estados soberanos aprovam, em 17 de setembro de 1787, a Constituição 

dos Estados Unidos da América, que passa a deter vigência a partir de 4 

de março de 1789, após os atos de ratificação pelas unidades que 

compõem a federação54. 

A contribuição histórica norte-americana para a consolidação da 

forma política de representação é marcante. Após se organizarem como 

nação independente, os Estados Unidos da América estabelecem, em sua 

Constituição de 1787, que o Legislativo seria formado por duas Casas: o 

Senado e a Câmara dos Deputados, para a garantia da representação 

política dos cidadãos. A institucionalização da representação política dá-

se no plano teórico pela produção na obra O Federalista. Por exemplo, a 

República é conceituada, por Madison, como “um governo que deriva 

todos os seus poderes, direta ou indiretamente, da grande massa do povo”. 

                                                        
53 ARENDT, Hannah. Da revolução. Trad. Fernando Dídimo Vieira. São Paulo: 

Àtica/Brasília: Editora UnB, 1988. p. 114. 

54 TOCQUEVILLE, Alexis. A democracia na América. Trad. Neil Ribeiro da 

Silva. 2. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Edusp, 1987. p. 91-133. 
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Ainda, que seria “essencial para um governo que provenha de uma grande 

porção da sociedade, não de uma pequena parte ou de uma classe 

favorecida”. Para Madison, a fonte de todo poder estaria no povo, que de 

forma proporcional, deveria estar representado no Legislativo55. 

Simbolicamente, a Revolução na América do Norte constituiu um 

modelo de luta contra a sujeição ilegítima, dirigida à garantia da igualdade 

natural, da liberdade individual e como forma de assegurar o direito dos 

cidadãos de organizarem as suas instituições representativas, bem como 

de escolher os representantes que lhes conviessem. Nesta senda, a 

Revolução Americana marca os “atos iniciais da Revolução Francesa”, 

bem assim desempenha um papel fundamental da deflagração das 

insurreições espanholas e portuguesas56. 

O modelo representativo de governo foi amplamente conhecido 

pelos Estados europeus após a Revolução Francesa, em 1789. Na França, 

a influência iluminista – que propugnava os ideais emancipatórios da 

liberdade, da igualdade e da fraternidade –, constitui fator propulsor do 

processo político deflagrado, que continha como premissa nuclear a 

proposta de autodeterminação dos indivíduos diante do ocaso medieval e 

a diferenciação hierárquica entre os homens57. 

Dentre as causas da revolução estavam os fatores 

socioeconômicos, que decorreram da fragilidade financeira da monarquia 

francesa, dotada de um sistema fiscal e administrativo defasado, que se 

conjugaram com os gastos que excediam a renda e impossibilitavam uma 

economia efetiva no país, bem assim com aqueles derivados do apoio da 

França à independência das colônias norte-americanas em face da 

Inglaterra, que deteve alto custo, do que derivou a bancarrota do Estado58. 

                                                        
55 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O federalista. 2. ed. 
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56 CHATÊLET, Françoise. História das ideias políticas. Trad. Carlos Nelson 
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Como solução ao quadro crítico instalado, o pedido de apoio à 

aristocracia restou obstado pelo condicionamento do auxílio financeiro à 

extensão dos privilégios. A convocação da Assembleia de Notáveis – em 

1787, composta por membros selecionados –, restou infrutífera diante da 

rebeldia em razão dos interesses da Coroa. Em 1788, o governo convocou 

os Estados Gerais, antiga Assembleia Feudal do Reino, que não era 

acionada desde 1614. Nesta oportunidade, o Terceiro Estado, que era 

constituído por todos os segmentos sociais que não restavam incluídos 

entre a nobreza e o clero, instaura uma Assembleia Nacional, a despeito, 

dados os conflitos de interesse, da ausência da representação destas duas 

classes. 

Aqui que, sob a concepção da representação política fundada nas 

ideias de Emannuel Joseph Sieyés (A Constituinte Burguesa: Que é o 

Terceiro Estado, fevereiro de 1789), representante do Terceiro Estado 

nos Estados Gerais, a tese de que a igualdade política do Terceiro Estado 

em razão do clero e da nobreza se traduz na influência determinante no 

pensamento revolucionário59. As ideias do abade Sieyés se lastreiam no 

conceito de nação, que precederia o rei, o Legislativo, ato normativo ou 

político. Restaria composta por indivíduos que se unem para realizar as 

necessidades humanas e pela vontade individual de viverem em conjunto. 

Desta feita, desde que os indivíduos se unam por sua vontade, passam a 

constituir um Poder maior, qual seja, a Soberania nacional. A nação, desta 

feita, seria soberana, una e indivisível. O exercício da Soberania nacional 

se daria através de uma Constituição, que estabeleceria a organização e a 

estrutura do Estado, que passaria a garantir a liberdade e a igualdade dos 

cidadãos. Ao final, o Poder Constituinte, para ser eficaz, deveria estar 

assentado sobre o princípio da representação. A Nação, portanto, estaria 

situada no Terceiro Estado, por ser ele parte viva do reino e por 

representar, majoritariamente, a população60. 
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Sob esta perspectiva, o sistema eleitoral restava concebido pela 

condição de proprietário do eleitor, e não em seus títulos nobiliários ou 

privilégios. Isto, considerando-se a superioridade numérica do Terceiro 

Estado em relação ao clero e à nobreza, e a tese de Sieyés em relação a 

um voto por cabeça (voto uno) para todos os indivíduos que preenchessem 

determinados requisitos61: “para ser eleitor teria o direito de se fazer 

representar”62. Com posição que se opõe à teoria de Rousseau, que parte da 

concepção de que cada indivíduo deteria parte da Soberania, Sieyés 

concebe que, pertencendo a todos, a ninguém caberia deter parcela da 

Soberania. Orides Mezzaroba procede a esta conclusão quando esclarece 

que “enquanto Sieyés estava preocupado em determinar os pressupostos 

para uma doutrina da Soberania nacional, Rousseau buscava estabelecer os 

princípios para uma Soberania popular”. Prossegue afirmando que “para 

Rousseau toda e qualquer ordem política para ser legítima deveria, no 

processo legislativo, sustentar-se pela participação livre de cada 

indivíduo”63. 

A tese do abade Sieyés converteu-se em discurso estratégico 

tendente à tomada do poder pela burguesia que, diante da implantação do 

voto censitário, foi alçada à classe que tomava as decisões políticas em 

nome de todos os membros do país – o povo em geral, a partir da lógica 

da representação liberal. Desta, o detentor da soberania não detinha 

                                                        
61 A teoria da representação em Sieyés funda-se na capacidade tributária, com 

base em uma concepção censitária da cidadania, no que toca à capacidade 
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efetiva participação política, o que contrapõe à característica do cidadão 

para Kelsen, como sujeito ativo/participante. 

A tese de Sieyés contemplou um Poder Constituinte originário por 

parte da nação64, que detinha autoridade preexistente à do poder real, 

legitimada para estabelecer a ordem jurídica. Este poder originário se 

manifestaria através de representantes, eleitos a partir do critério censitário. 

Esta mecânica, plasmada na teoria da representação política de Sieyés, 

fundamentou o modelo de Democracia Representativa Liberal 

originariamente. Em agosto de 1979, a Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão foi proclamada pelos revolucionários franceses. Daí que o 

movimento revolucionário foi instaurado, uma vez que o Rei Luís XVI se 

recusou a de sancionar o documento. 

Os dois princípios basilares da revolução, cujo paradigma era a Bill 

of Rights aprovada pela Câmara da Virgínia em 1776, eram: que “todos os 

homens nascem livres e iguais em direitos” e que o “Estado não encontra 

um fim em si próprio; sua razão de ser reside na missão de conservar ao 

cidadão o gozo de seus direitos; o soberano é o conjunto dos cidadãos, a 

nação, que delega sua autoridade a um governo responsável; se o Estado 

falta a seu dever, os cidadãos resistirão à opressão”65. Desta feita, a 

concepção do poder, que plasmava a lógica da autoridade, emanaria da 

nação, o que obstava a legitimidade de ação individual. Nesta linha, a 

Constituição Francesa, promulgada em 3 de setembro de 1791, no art. 2º, 

prescreve o mesmo mandamento, no sentido de monopólio do poder66. 

Segundo Celso Lafer, os Direitos Humanos, instituídos pela 

Declaração da Virgínia de 1776 e pela Declaração Francesa de 1789, 

consagraram os Direitos Humanos/Fundamentais de primeira geração, ao 
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demarcar “o Estado e o não Estado”, com fundamento no contratualismo 

de inspiração individualista, sob a concepção de que tais direitos eram 

“naturais”, inerentes ao homem, uma vez que precederiam o contrato 

social. Estes direitos somente poderiam ser afirmados perante os demais 

indivíduos pelo próprio titular, desde que os limites deste direito fossem 

demarcados pelo reconhecimento do outro, em relação ao direito alheio67. 

Nas origens, o liberalismo, desde uma concepção individualista, 

não operava sob a lógica do exercício coletivo dos direitos individuais, 

através de organizações políticas. A liberdade de associação, prevista pela 

primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos da América, 

garantiu as bases para o surgimento das organizações partidárias e os 

sindicatos, que viabilizaram o exercício dos direitos individuais por várias 

pessoas, na mesma direção. Assim, no decorrer do século XIX, os direitos 

individuais exercidos (de forma coletiva) incorporaram-se à doutrina 

liberal, que passa a conceber tal prática como germe da democracia e um 

instrumento para o exercício do controle dos governantes pelos 

governados, na medida em que promove a interação entre ambos68. 

O projeto de representação política de Sieyés foi recebido pela 

Constituição Francesa de 1791, que estabeleceu restrições ao sufrágio 

através do voto censitário, de modo que cidadão ativo, com direito a voto, 

era aquele que pagava impostos. Em seu art. 7o, restou definido que “os 

representantes eleitos nos parlamentos (não deveriam) ser representantes 

de um parlamento particular, mas de toda a nação, e nenhum mandato 

poderia ser-lhes atribuído”69, conforme Dalmo de Abreu Dallari. 

Mezzaroba afirma que, neste momento histórico, restaram 

instituídos os fundamentos do mandato representativo – tendente a 
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garantir a dinâmica do voto censitário, em oposição ao mandato 

imperativo. Assim, a despeito de, no decorrer do processo da Revolução 

Francesa, ter prevalecido a concepção de que o voto limitado ou censitário 

seria mais adequado para a garantia de um governo democrático, na 

prática ele se revelou mecanismo para a imposição de governos 

pessoais70. 

Deste contexto, Hanna Pitkin afirma que, ao longo destes séculos, 

“a representação política se tornou um direito sagrado na experiência 

política inglesa e a partir da Revolução Americana e Francesa, foi 

guindada ao rol dos Direitos Humanos, quando passou a ser concebida 

sob o sentido de representação popular”71. Segundo esta autora, a 

concepção contemporânea de representação política, vinculada à lógica 

da representação por meio de um agente e à ideia de agir através de 

outrem, por meio de instituições políticas, ocorre no século XIX, em 

razão, como aponta, dos seguintes fatores: a) o surgimento e a ampliação 

de organizações políticas em diferentes países; b) a ampliação gradativa 

do direito de sufrágio; c) os governantes passam a responder por seus atos 

diante dos órgãos de representação; e d) subordinação das “assembleias 

hereditárias às eleitas”72. 

Na segunda metade do século XIX é que grande parte dos Estados 

europeus passou a consagrar definitivamente, em suas estruturas jurídico-

políticas, o instituto da representação política. Ampliou-se o direito ao 

voto, até o alcance do sufrágio universal no século XX. Neste ponto, as 

associações corporativas passaram a ser substituídas gradativamente por 

Partidos Políticos, que, por sua vez, passaram a ser reconhecidos como 

órgãos com função tipicamente pública, desde que se dirigissem ao 

                                                        
70 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen, Juris, 2004. p. 43. 

71 PITKIN, Hanna Fenichel. El concepto de representación. Trad. Ricardo 

Montoro Romero. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1985.  

p. 276-283. 
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desenvolvimento de uma função de intermediação entre o indivíduo e o 

Estado. Daí que as instituições representativas passaram por uma 

reformulação quanto a seus objetivos, quando surgem os partidos de 

massa, assim compreendidos como “formas de organização política em 

que os próprios indivíduos buscam determinar a sua história”73. 

A representação, portanto, segundo Bobbio, pode ser definida 

como um mecanismo político particular para a realização de uma relação 

de controle (regular) entre governados e governantes74. A representação 

política, por sua vez, poderia ser definida como “um sistema 

institucionalizado de responsabilidade política, realizada através da 

designação eleitoral livre de certos organismos políticos fundamentais: o 

mais das vezes os parlamentos”75. Daí que o desenvolvimento e a 

consolidação dos regimes representativos se deram sob as bases teóricas 

no âmbito do projeto liberal de Estado, em que a função do Legislativo 

firma o modelo de representação liberal76. 

 

 

1.1.2.1. Aporte Teórico à Fundamentação da Representação Política 

 

A razão de ser da representação política se encontra no projeto 

liberal de Estado, enquanto mecanismo para, a partir de um critério 

censitário, preencher as funções para o exercício do poder estatal pela 

classe burguesa. A lógica legitimadora que, após, plasmará o processo de 

escolha dos governantes, dá-se sob o fundamento de que determinados 
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cidadãos estariam legitimados a tomar as decisões políticas em nome de 

todos os membros do país – do povo em geral. 

O interesse primário engendrado no projeto liberal de Estado se 

plasmava nas metas, interesses e concepções dos estratos burgueses, 

notadamente do interesse de valorizar e proteger a propriedade privada, 

na senda em que o aparato estatal foi erigido para garantir a liberdade 

(para os proprietários), igualdade (entre os cidadãos ativos), e a segurança 

(para o gozo da propriedade sem oposição). Não se tratou, aqui, de 

garantir o exercício igualitário das liberdades civis e políticas. Daí que o 

usufruto do aparato estatal se dirigiu a uma minoria/elite, e nunca a um 

amplo e irrestrito grupo de indivíduos, expressando a vontade majoritária 

da Sociedade. 

Vicente Barreto afirma que a representação política nasce quando 

da necessidade de se harmonizar a liberdade individual com os interesses 

da esfera pública, na medida em que o Estado garante a liberdade 

individual, e os indivíduos em geral contribuem para a formação da esfera 

pública, ao consentirem com a ascensão daqueles que detinham a 

capacidade eleitoral passiva pelo critério censitário aos postos de 

representação, cuja competência alcançava a tomada de decisão para a 

definição sobre as normas gerais de conduta77. 

Dos teóricos liberais, John Locke foi o seu primeiro expoente78, mas 

o resgate de Thomas Hobbes, enquanto teórico do absolutismo, por suas 
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enquanto elementos constitutivos do estado de natureza, são livres e iguais uns 
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posturas sobre o poder soberano, garante a compreensão do tema da 

representação política vinculada à ideia de autoridade. Na mesma senda, 

conforme nos orienta Mezzaroba, importa ressaltar a construção do Poder 

Legislativo enquanto motriz do instituto da representação política na 

experiência liberal79. 

Um dos construtores da primeira teoria do Estado moderno, Hobbes 

não é nem o precursor do Estado totalitário (na senda do Estado total) e nem 

o precursor do Estado liberal (na senda da liberdade do cidadão), mas, sim, 

o construtor da tese sobre a unidade do Estado, a partir da ideia de que “o 

único caminho que tem o homem de sair da anarquia natural, que depende 

de sua natureza, e para estabelecer a paz, prescrita pela primeira lei natural, 

é a instituição artificial de um poder comum, ou seja, do Estado”80. 

Segundo Norberto Bobbio, a sua análise política parte de um 

problema real e crucial de seu tempo: o problema da unidade do Estado 

ameaçada pelas disputas religiosas e pelo contraste entre dois poderes, e, 

por outro, pelo dissenso entre a Coroa e o parlamento e pela disputa em 

torno da divisão de poderes. O pensamento político, dominado por duas 

antíteses, quais sejam a opressão e a liberdade e a anarquia e a unidade, 

situa Hobbes nesta segunda, pois se foca na ideia da dissolução da 

autoridade, pela desordem que resulta da liberdade de discordar entre o 

justo e o injusto, o que induziria a desagregação da unidade do poder, que 

ocorreria quando se defenderia a ideia de que o poder deva ser limitado, 

ou anarquizado, quanto do retorno do homem ao estado de natureza. O 

                                                        
em relação aos outros, o que induz à conclusão de que no estado de natureza 

prevalece a liberdade e a igualdade; e) a passagem do estado de natureza ao estado 

civil corre pela força das convenções, mediante atos voluntários dos indivíduos 
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princípio de legitimação da sociedade política, diferentemente de qualquer outra 

forma de sociedade natural (sociedade familiar e patronal), é o consenso 
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que guia a concepção hobbesiana não é a opressão que derivaria do 

excesso do poder, mas a insegurança que resultaria na escassez de poder. 

Para Hobbes, a formação da vontade estatal deriva da união de 

todos os homens, a partir do “pacto de união”, derivado da razão humana 

e da pretensão de alcançar um estado de paz, que não se obtém no âmbito 

do estado de natureza. Deste, os homens, reciprocamente, professam 

individualmente o compromisso de “autorizar e ceder o meu direito de 

governar a mim mesmo a este homem ou a esta assembleia de homens, 

com a seguinte condição: que tu também cedas teu direito e autorizes 

todas as suas ações do mesmo modo”81. A tarefa, portanto, do ente 

denominado Leviatã seria de garantir a paz e a defesa para todos os 

indivíduos, que, reunidos em uma pessoa só, chama-se Estado. Por sua 

vez, o poder desta autoridade de “usar a força e os recursos de todos, da 

maneira que entender conveniente, para assegurar a defesa e a paz e a 

defesa comum, traduz-se em na capacidade soberana, enquanto os 

indivíduos sob a sua égide se denominam cidadãos. Aqui, que “Locke 

inaugura a tradição liberal ao conceber os homens como livres e iguais, 

bem assim a noção de interdependência, com ênfase da decisão da 

maioria”; enquanto Hobbes, “tomando por base todas as vontades 

individuais, a assembleia é uma e indivisível e possui poderes 

praticamente ilimitados”82. Nesta senda, Mezzaroba ressalta a 

importância de Locke, pois este reforça a importância do Poder 

Legislativo, a partir de que esta instância política sempre contemplaria a 

representação política83. 

Na senda dos demais autores de sua contemporaneidade, Locke 

reconhece a anterioridade do Estado de natureza em relação à organização 

social. Assim, tendo a natureza criado os homens livres, iguais e 
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independentes, para conservarem-se de seus perigos a vida, a liberdade e a 

propriedade, o homem convenciona a vida em sociedade e a submissão a um 

governo. Daí que, quanto mais este governo representar os anseios 

individuais, mais representativo ele será. Tais matizes se plasmam na 

concepção acerca do direito natural de o homem conservar tais bens com 

vistas ao alcance de sua felicidade, cujas bases se formam através da razão. 

Do consentimento dos homens em constituir uma comunidade e o governo, 

ficam a ele incorporados, formando com ela um todo político, no qual a 

maioria tem o direito de agir e decidir por todos, a cuja deliberação se 

submetem. Não obstante, os indivíduos capacitados para agir eram os 

homens livres, proprietários ou herdeiros, que construíam uma sociedade, um 

governo e a ele se submetiam. Os trabalhadores, por sua vez, não pertenciam 

à Sociedade política84. 

O pacto que a institui não expropria o indivíduo de seus direitos 

naturais, mas, ao contrário, em Locke, a organização política visa instituir 

um árbitro comum que sancione os transgressores da lei natural que possam 

agir para torná-la insegura à vista da liberdade individual e prejudicar a 

conservação da propriedade. Daí que “o elemento integrador do indivíduo 

à Sociedade passa a ser a ordem legal”85. Neste sentido, “à própria 

Sociedade incumbe estabelecer os limites à ação do governo, como forma 

de evitar que a vontade do governante não se torne pessoal”. Em Locke, o 

Poder Legislativo passa a ser um poder sagrado e inalterável nas mãos de 

quem a sociedade uma vez o colocou, “cuja função seja a de preservar os 

direitos naturais, não obstante seja fiduciário, apto a entrar em ação quando 
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acionado, para determinados fins”. Rousseau, por sua vez, não concebe a 

representação legislativa86. 

Daí que a lógica do sistema seja a de manter os “direitos naturais”, 

enquanto direitos concebidos, exercidos e usufruídos pela burguesia. 

Passíveis de destituição, portanto, os membros do Poder Legislativo 

quando promovam ações contrárias ao mandato que lhes foi confiado. Estas 

são as premissas, portanto, que fundam a teoria do mandato imperativo – 

plasmado sob a lógica da representação fundada na autoridade. O mandato 

é passível de revogação, desde que deriva da relação entre a Sociedade e o 

Poder Legislativo, fundada na confiança de se agir conforme o esperado87. 

Num segundo passo, na medida em que, em Hobbes, o Poder é 

indivisível e absoluto, ainda de forma incipiente, Locke lança a teoria da 

separação dos poderes, que detém o Poder Legislativo como superior aos 

demais. Não obstante, é em Montesquieu que há a superação da premissa 

hierárquica do Poder Legislativo para que, de forma a conter-se 

reciprocamente mediante freios e contrapesos, concebe-se a fórmula do 

controle recíproco com vistas à formação de um governo moderado, na 

senda da guarda da liberdade política88. 
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Nesta senda, para Montesquieu, “a separação de poderes seria a 

garantia para a liberdade política”89, que não se refere à liberdade dos 

indivíduos, mas, sim, mantém-se indissociavelmente correlacionada à lei. 

Para o autor, “liberdade é o direito de se fazer aquilo que as leis permitem”90. 

Se outro indivíduo “pudesse fazer o que as leis proíbem, não mais haveria 

liberdade, porque os outros teriam também este mesmo poder”91. Assim, a 

liberdade política somente poderia ser encontrada em um governo em que o 

Poder fosse moderado, porque assim se verificaria um Poder limitado92. Na 

Inglaterra, já havia a separação e controle entre os poderes, uma vez que se 

observavam estas duas características, quais sejam um modelo de governo 

fundado na liberdade política e na representação política93. 

Montesquieu concebe três modalidades distintas de poder, 

denominadas potências, sendo a Potência Legislativa (criar leis), Executiva 

(executar as resoluções públicas) e Judiciária (julgar os crimes e 

particularidades), que não poderiam estar concentradas em um homem só. A 

Potência Legislativa deveria ser confiada a um corpo de representantes do 

Povo, que deteria habilidade e conhecimento. O povo, se afigurava categoria 

conceitual da população de um Estado, excetuados os estrangeiros nele 

residentes. Da representação se tomariam os interesses gerais do povo, 

dispensando a autorização para cada questão a ser decidida. Da palavra do 

representante derivaria a “expressão da voz da nação”94. 
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Importa registrar que, detendo interesses particulares, a nobreza ou 

outro estrato social não poderia exercer a representação política 

isoladamente, pois o Poder Legislativo deveria ser composto pelo povo 

em geral e a nobreza, impondo, reciprocamente, óbice à manutenção 

hegemônica do domínio de cada qual. Todos os cidadãos, com exceção 

daqueles que estivessem em “condição de baixeza que estivessem 

impedidos de expressar vontade própria”95, deveriam escolher pelo voto 

os seus representantes. Em tal sentido, diferentemente de Locke, 

Montesquieu concebe a noção de mandato representativo ou virtual, em 

que os representantes do povo seriam escolhidos pelo voto, e os nobres 

negociariam os interesses de seus representantes no Poder Legislativo. No 

ato de representar, o mandatário levaria em consideração as instruções 

gerais dos representados, sem a necessidade de consultá-los acerca de 

cada questão em particular96. 

Mezzaroba assevera que o estudo do modelo de representação 

tipicamente agregado ao Estado liberal leva à conclusão de que a sua 

gênese teórica se encontra no núcleo do pensamento concernente ao papel 

do Poder Legislativo por Locke e Montesquieu. Isto, pontuando que, para 

o primeiro, a soberania se encontra vinculada ao povo, desde que este 

detenha o poder de constituir o Poder Legislativo como poder supremo. 

Para o segundo, em razão da separação de poderes, a Soberania restaria 

compartilhada entre os três poderes, enquanto caberia a cada qual exercer 

o controle sobre o outro97. Nesta esteira, as decisões deveriam ser tomadas 
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a partir de uma “negociação coletiva entre os poderes componentes do 

sistema: soberano para a decisão”98. Montesquieu projetou um sistema 

fundado na representação e na separação dos poderes. A governabilidade, 

em sua medida, estaria garantida enquanto nenhum dos poderes se 

sobrepusesse aos demais, resultando as deliberações de um processo de 

negociações e deliberações políticas, mecanismo este que garantiria a 

administração das contradições entre particulares das diversas camadas 

sociais99. 

Sob estas premissas, levando-se em consideração o conteúdo da 

função representativa e o papel dos representantes, têm-se três modelos 

interpretativos alternativos da representação política, segundo Cotta, a 

saber: a) a representação como relação de delegação; b) a representação 

como relação de confiança; e c) a representação como “espelho” ou 

representatividade sociológica. Os três, “considerados em sua forma 

pura, apresentariam graves problemas”100. 

Pelo primeiro modelo, “o representante é concebido como um 

executor privado com iniciativa e autonomia, das instituições que os que 

os mandatários lhe distribuem, tal como um embaixador101”. Segundo 

Cotta, este modelo é de origem medieval e as constituições atuais o 

rejeitam, em razão de proibição explícita ao mandato imperativo102. 
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Também concebida a representação política vinculada à ideia de 

autoridade, o ato de representar está em agir em nome de outrem. A 

autoridade surge diante da concessão de direitos por alguém, para que 

outrem aja em seu nome. Neste modelo, os mandantes legitimam as ações 

de seus mandatários pelo processo eleitoral. A função do segundo é de 

operar como transmissor da vontade do primeiro. 

Este modelo deriva da concepção de Hobbes, aplicada à lógica de 

justificação da dominação pelo absolutismo monárquico. Hobbes 

compreende por “autoridade o direito de praticar qualquer ação, e, feito 

por autoridade, significa comissão ou licença daquele a quem pertence o 

direito”103. A distinção entre representantes e representados, em Hobbes, 

dá-se quando da diferenciação entre pessoas naturais e pessoas 

artificiais. Para o autor, é pessoa “todo aquele cujas palavras ou ações são 

consideradas, quer como suas próprias quer como representando as 

palavras de outro homem”104. Pessoa natural é o “indivíduo que é 

representado por si mesmo”105, e pessoa artificial “todo aquele que é 

representado em suas palavras e ações por outrem”106. Desde uma 

perspectiva contratualista, Hobbes define a representação a partir do 

princípio da autorização e da delegação de poderes como sendo “os 

elementos essenciais que vinculam o indivíduo ao poder constituído, via 

pacto original”. Daí que a multidão se transforma em um único corpo, 

passando a ser governada por um só representante, que encarna toda a 
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autoridade107. Segundo Mezzaroba, esta concepção exerce notada 

influência na democracia contemporânea, pois através dela: a) se 

desenvolve a noção de soberania estabelecida sobre o consentimento de 

cada indivíduo; b) se estabelecerá a noção da lei como concepção exterior 

ao indivíduo, edificando a teoria liberal108. 

Em Rousseau, o sistema de representação política fundado na ideia 

de autoridade se consolida109. Contrariamente ao influxo das tendências 

teóricas da época, que pretendiam consolidar um modelo adequado à 

reprodução da estrutura da sociedade baseada no modo de produção 

capitalista, o autor propunha, na prática, a institucionalização do mandato 

imperativo, em que os representantes, ao passo em que se conformam 

com as diretrizes dos representados, estariam submetidos à 

revogabilidade do seu mandato, se não o cumprissem com fidelidade110. 

Refutando a ideia sobre associações parciais, tais como Partidos e 

facções, por entender que elas obstariam a formação da vontade geral pela 

interrupção à comunicação entre os indivíduos, bem como representariam 

posições parciais, o autor admite a representação política, desde que: a) 

os representantes fossem escolhidos frequentemente para garantir a 

alternância no poder; e b) os representantes fossem obrigados a cumprir 

fielmente as instruções dos mandantes no curso da representação e a 

prestar contas de suas condutas neste exercício111. 
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A vontade geral, segundo Rousseau, não se representaria, pois 

“pela mesma razão pela qual a soberania é inalienável ela é indivisível”, 

pois “a vontade ou é geral (necessário que todos os votos sejam 

considerados, sem embargo precise ser unânime), ou não é vontade”112. 

A vontade geral seria soberana, pelo que, mesmo detendo deputados o 

exercício da representação, deveriam se prestar ao papel de meros 

comissários, cujas decisões deveriam ser ratificadas pelo povo113. 

Pelo segundo modelo, se “atribui ao representante uma relação de 

autonomia e supõe que a única orientação seja o interesse dos 

representados como foi por ele percebido”114. Edmund Burke é o 

expoente da tese sobre a relação de confiança ou fiduciária, que resultará 

na teoria do mandato representativo/virtual. Segundo esta concepção, no 

momento da escolha (o voto), o mandante deposita a sua confiança no 

mandatário para que ele tome as decisões que, em seu nome, entender 

devam ser tomadas através da decisão e legislação. Na medida em que 

restam eleitos, os representantes passam a representar não somente os 

mandantes, mas toda a nação, de forma virtual, gozando de autonomia 

para decidir, conforme o seu livre-arbítrio. Cabendo, assim, aos 

representantes interpretar, se os interesses dos mandantes estão ou não 

sendo cumpridos, inexiste obrigatoriedade de consulta sobre a vontade 

dos eleitores pelos representados115. 
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Burke concebe que a vinculação do mandatário às instruções 

vinculantes do eleitor, a despeito de possivelmente contrária à sua 

consciência, traduz-se contrária à Constituição116. Para o autor, o 

Parlamento deveria ser “uma assembleia deliberante de uma nação, com o 

interesse único da totalidade”, e não contemplar interesses distintos e hostis, 

mediante a representação de embaixadores. No Parlamento, “os interesses 

locais e pessoais devem dar lugar ao bem geral que resulta da razão geral 

do todo”, não do individual117. É em Burke que a representação de 

interesses se traduz na representação de interesses gerais, não obstante 

tenha em vista que se trata da representação de uma sociedade desigual, 

com suas particularidades, que estariam traduzidos no Parlamento, por seus 

representantes eleitos, cabendo ao fórum parlamentar trabalhar pelos 

distritos118. Nesta senda, os representantes estariam legitimados para agir 

em razão de sua capacitação, dado que a sua escolha eleitoral ascenderia o 

substrato da elite ao Parlamento119. Diante desta concepção, Pitkin conclui 

que se trataria de concepção elitista, que caracteriza o conteúdo da 

representação por Burke, dado, essencialmente, à restrição do direito de 

sufrágio sob perspectiva antidemocrática120. 

A maior contribuição de Burke, segundo Mezzaroba, se dá pela 

diferenciação entre o mandato virtual e o mandato imperativo. O primeiro 

atenderia aos interesses gerais e nacionais, enquanto o segundo 

contemplaria interesses regionais, locais e de grupos121. Nesta senda, na 
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contemporaneidade, a teoria da representação política pretende superar o 

antagonismo entre ambos os modelos, assim concentrando a análise nos 

postulados de Burke que estabelecem o Parlamento como locus da 

“coordenação e integração dos interesses sociais, econômicos e políticos”, 

pois seria no Parlamento o local em que se encontram os indivíduos melhor 

informados e aparelhados para tomarem decisões políticas122. 

Pelo terceiro modelo – o da representação enquanto espelho –, “é 

centrado mais sobre o efeito de conjunto do que o papel de cada representante. 

Ele concebe o organismo representativo como um microcosmos que fielmente 

reproduz as características do corpo político”123. Segundo Barreto, o modelo 

enquanto reflexo de alguém ou se alguma coisa se dirige a analisar 

“precisamente a função do representante, em uma Sociedade em que a 

representação de interesses sociais e econômicos são essenciais para o seu 

funcionamento”. Neste ponto, a teoria destoa das lógicas que concebem as 

representações políticas anteriores, pois “tais modelos demandam uma 

contextualização em dado momento histórico caracterizado pela 

predominância do ideário socioeconômico tipicamente liberal e, portanto, 

individualista, regidos pela economia de mercado”124. 

Maria D’Alva Kinzo conceitua este modelo como tendo partido do 

princípio de que se representar é tornar presente alguma coisa que de fato 

não está presente, representar significa espelhar de algum modo o 

ausente”125. Segundo Barreto, este modelo também foi fruto da concepção 

liberal de Estado, mas que se marcou pelas alterações profundas que 
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promoveu nos órgãos representativos, pois a representação política passou 

a ser encarada não mais como aquela definida por Rousseau – delegação –

, ou por aquela definida por Burke – relação de confiança –, mas como 

espelho da comunidade, enquanto passa-se a tomar como critério de 

representatividade a correspondência – do que eu diria fidedignidade entre 

os interesses dos representantes e do corpo dos representados. Equivaleria 

a dizer que o representante estaria representando alguém, levando-se em 

consideração as suas semelhanças. Para esta concepção, as características 

do corpo social devem ser espelhadas no corpo representativo, além das 

políticas e ideológicas, são as socioeconômicas, as profissionais, as 

religiosas, as culturais, as étnicas, e de outras minorias sociais126. 

Maurice Duverger afirma que, nesta modalidade, o termo 

representação não mais designa uma “relação de direito entre duas 

pessoas, mandante e mandatário, mas uma relação de fato entre a opinião 

pública”127, que se expressa nas eleições. Assim, “os eleitos 

representariam os eleitores, não como um mandatário representa os seus 

mandantes, mas como uma fotografia representa o objeto fotografado”128. 

Desde que o ato de representar significa espelhar de alguma forma algo 

que na prática está ausente, pode-se distinguir a representação simbólica 

da descritiva. Para Pitkin, a concepção de representação simbólica 

consiste em uma relação entre os representantes e representados em que 

os primeiros guardam uma correspondência com os segundos, sendo 

assim o seu reflexo. Por exemplo, a representação assume algum tipo de 

simbolização, “de modo que um representante político há de ser 

entendido em função do modelo de uma bandeira que representa a nação, 

ou de um emblema que representa um culto”129. 
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Para Leitão, na perspectiva da representação simbólica, “o ato de 

representar seria mera questão de crença, já que se basearia numa conexão 

convencional e arbitrária”. Para o representante, ele simboliza o conjunto 

dos representados, na senda da abstração. Cita a autora que, de uma forma 

geral, “todo o governo ditatorial exerce tal tipo de representação, a qual 

passa a ser um simples atributo para a manutenção e o controle do 

poder”130. 

A seu turno, a representação descritiva busca, através do processo 

eleitoral, garantir a interação dos interesses do corpo representativo com 

o dos representados. Pretende-se que o maior número de tendências, 

grupos e etnias, ou seja, segmentos do eleitorado, esteja presente no 

Parlamento para assegurar o máximo possível de representatividade pelos 

sistemas de representação proporcional e distrital. Um dos precursores do 

modelo descritivo foi John Stuart Mill, concebendo que “a ameaça da 

liberdade não residia no governo, mas na maioria intolerante que via com 

desconfiança as minorias divergentes, e estaria disposta a usar de sua 

condição de maioria para reprimi-las e regulá-las”. Poderia ocorrer a 

hipótese de a maioria retirar das mãos da minoria o poder. Daí a proposta, 

como solução, de ampliação do sufrágio (acompanhada do fomento 

público), no sentido de se contemplar, sob um governo liberal, uma 

sociedade liberal Mill, portanto, buscava garantir a estabilidade do 

sistema político através da implantação de um governo representativo131. 

Por sua vez, “a significação de um governo representativo consiste 

em que o povo inteiro, ou certa parcela muito numerosa dele, exerce, por 

meio de deputados periodicamente eleitos por ele, o poder controlador 

extremo”132. Compreendendo que a função do governo representativo 

seria a de garantir a proteção dos direitos das minorias e garantir as suas 

                                                        
130 LEITÃO, Cláudia Souza. A crise dos partidos políticos brasileiros: os dilemas 

da representação política no Estado intervencionista. Fortaleza: Gráfica 

Tipogresso, 1989. p. 28-29. 

131 MILL, John Stuart. O governo representativo. Trad. Jacy Monteiro. São Paulo: 

IBRASA, 1964. p. X-XI, p. 87-89. 

132 MILL, John Stuart. O governo representativo. Trad. Jacy Monteiro. São Paulo: 

IBRASA, 1964. p. 60. 



67 

habilidades excepcionais, deixando, porém, que a vontade da maioria 

prevalecesse nas questões de política em geral o autor concebeu o sistema 

de representação proporcional, que funcionaria como um voto 

qualificado, com pesos diferentes. Assim, o voto de pessoas cultas deveria 

ter peso maior em relação aos demais cidadãos, que deveriam se submeter 

a uma prova, que, segundo o critério da educação, provaria que tinha 

capacidade. A maioria deteria a maioria dos representantes, enquanto a 

minoria seria qualificada”133. Segundo Lima Júnior, “conforme a tradição 

liberal-burguesa de representação política, na fórmula desenvolvida por 

Mill restavam excluídos do corpo de eleitores os analfabetos, os que não 

pagavam impostos, e aqueles que dependessem exclusivamente do Estado 

para sobreviver”. Na prática, uma minoria numérica de eleitores poderia 

representar uma maioria numérica de cidadãos134. 

A compreensão descritiva da representação oferece, portanto, 

como contribuição, a noção da importância de que os representantes se 

pareçam com os representados, para se falar entre correspondência entre 

ambos. Por sua vez, a representação simbólica leva em consideração o 

papel da crença nacional dos eleitores em seus representantes enquanto 

símbolos e aponta para a necessidade de estes – os mandatários – 

satisfazerem os interesses dos mandantes135. 

Neste contexto, Cotta afirma que, enquanto nos dois outros 

modelos, do representante enquanto delegado ou como fiduciário, que 

seriam duas faces da mesma moeda, o primeiro modelo se correlaciona 

minimamente com este terceiro, ao pretender minimizar a distinção entre 

representantes e representados, assim transpondo-a para plano diverso, 

seja para o da “ação substitutiva de comportamentos, de preferência ao da 

reprodução imitativa de características existenciais”. Isto posto, “este 

modelo estaria ligado a um regime de limitada e irregular participação dos 
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representantes nos processos de decisões, de tal maneira que uma sua 

aplicação literal se chocaria, nas condições políticas atuais, contra 

obstáculos quase insuperáveis”136. 

Para o autor, “a representação é um fenômeno complexo em cujo 

núcleo se mantém em um processo de escolha dos governantes e de 

controle sobre a sua ação” através de eleições periódicas e 

competitivas137. Devida, sempre, a análise acerca da seleção das 

lideranças, da legitimação dos pleitos para a escolha, bem assim da forma 

de controle do mandato à disposição dos eleitores e dos Partidos Políticos, 

que, em última análise, detêm o monopólio do mandato eletivo em nosso 

sistema jurídico-político que contempla, segundo a leitura da 

Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal: uma Democracia 

Partidária. 

 

 

1.1.2.2. Os Modelos de Mandatos Político-Representativos 

 

A característica essencial da Democracia Representativa está na 

concepção de um processo formal de escolha de representantes, o que 

“pressupõe um conjunto de instituições que disciplinam a participação 

popular no processo político, que vem a formar os direitos políticos que 

qualificam a cidadania, tais como as eleições sob a regência do sistema 

eleitoral, e os Partidos Políticos, sob a lógica deste sistema”138. 
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Conforme define José Afonso da Silva, “na Democracia 

Representativa a participação popular é indireta, periódica e formal, por 

via das instituições eleitorais que visam a disciplinar as técnicas de 

escolha dos representantes do povo”139. Tais técnicas, que adotam o voto 

para a escolha dos agentes governamentais, conferem à ordem 

democrática a característica de procedimento. Nessa linha, eleger 

constitui um ato de decisão política por excelência, pois o cidadão 

expressa uma preferência entre alternativas, além de conferir legitimidade 

à determinada política governamental, pois, tanto aderiu à determinada 

plataforma política do candidato quanto consentiu na ascensão ao poder 

de determinado Partido Político, cujo ideário pressupõe ser impresso por 

meio das ações do mandatário140. 

Aqui se evidencia o elemento básico da democracia representativa: 

o mandato político-representativo141. Silva define que “nele se 

consubstanciam os princípios da representação e da autoridade 

legítima”. O primeiro significa que o poder, que reside no povo, é 

exercido em seu nome, por seus representantes periodicamente eleitos, 

pois uma das características do mandato é ser temporário142. O segundo 
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consiste em que o mandato realiza a técnica constitucional por meio da 

qual o Estado, que carece de vontade real e própria, adquire condições de 

manifestar-se e decidir, porque é pelo mandato representativo que se 

constituem os órgãos governamentais, dotando-os de titulares que, sob os 

influxos da vontade humana, formam, expressam e realizam a vontade do 

Estado143. O poder se impõe. 

O mandato é denominado político-representativo, pois “constitui 

uma situação jurídico-política com base na qual alguém, designado por 

via eleitoral, desempenha uma função política na democracia 

representativa”. É denominado mandato representativo para distinguir-se 

do mandato de direito privado144, do mandato imperativo e do mandato 

partidário145. Traduz-se no vínculo entre o representante e o 

representado. As questões que derivam desta relação versam, 

notadamente, sobre a fidelidade do representante à vontade do 

representado, bem como na possibilidade de, ao empregar a sua liberdade, 

o representante tomar decisões que atribui aos representados a favor de 

interesses meramente pessoais. 

Segundo Bobbio, duas temáticas ocupam o debate sobre o tema da 

representação política, quais sejam: a) dos poderes do representante, no 

que toque à mera outorga de uma mera delegação, (i) em que o mandato 

será revogável ad nutum, ou no que toque à outorga fiduciária, (ii) em que 

o representante deterá maior poder de ação e decisão, seja de liberdade 

em relação aos representados acerca do discernimento pessoal sobre as 

decisões que lhe competir; e b) do conteúdo da representação, enquanto a 

                                                        
143 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 138. 

144 Conforme o autor ora citado: “é um contrato pelo qual o outorgante confere 

ao outorgado para representá-lo em algum negócio jurídico, praticando atos em 

seu nome, nos termos do respectivo instrumento (procuração); nele o mandatário 

fica vinculado ao mandante, tendo que prestar contas a este, e será responsável 

pelos excessos que cometer no seu exercício, podendo ser revogado quando o 

mandante assim o desejar” (Grifo nosso). SILVA, José Afonso da. Curso de 

direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 138. 

145 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 138. 
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relação quede fundada em “interesses gerais” do representado, (i) ou em 

interesses particulares de uma categoria146. 

A teoria política conhece três formas principais de mandatos 

político-representativos. Podendo constituir modelos, estão o mandato 

imperativo (ou representação delegada – vinculado ao eleitor), o 

mandato representativo (ou representação virtual – livre) e o mandato 

partidário (vinculado ao Partido). 

O citado mandato de direito privado, regulado no direito brasileiro 

a partir do artigo 653 do Código Civil, por ele definido a operar quando 

“alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou 

administrar interesses”. Constitui um contrato através do qual o outorgante 

confere ao outorgado poderes para representá-lo em algum negócio 

jurídico, assim praticando atos em seu nome, nos termos da procuração, que 

constitui, na forma da lei, instrumento do mandato. Nele o mandatário fica 

vinculado ao mandante, a quem deve prestar contas, responder pelos 

excessos que cometer, podendo o mandato ser revogado ad nutum. 

Do mandato imperativo os atos do mandatário ficam sujeitos a 

aprovação do mandante. Vigorou antes da Revolução Francesa, em que o 

titular ficava vinculado a seus eleitores, cujas instruções deveria seguir 

nas assembleias parlamentares. Se surgisse fato novo para o qual não 

detivesse instrução, deveria o mandatário obtê-la dos representados antes 

de agir, pois, do contrário, poderiam lhe cassar a representação. Silva 

pontua que daí deriva o princípio da revogabilidade do mandato 

imperativo147. Segundo Fernando Gustavo Knoerr, o mandato imperativo 

assemelha-se à figura do contrato de mandato do direito privado, que pode 

vir a ser revogado em caso de descumprimento das diretrizes postas pelo 

mandante148. 

                                                        
146 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

3. ed. Trad. Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 71. 

147 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 139. 

148 KNOERR, Fernando Gustavo. Fidelidade partidária: o controle ético no 

exercício do mandato. Tese de Doutorado defendida perante o Programa de Pós-

Graduação em Direito do Estado. Universidade Federal do Paraná, 2002. p. 79. 
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Paulo Bonavides o define como “àquele que sujeita os atos do 

mandatário à vontade do mandante, e que transforma o eleito em simples 

depositário da confiança do eleitor”149. 

Josefa Saez de Salassa pontua que o mandato imperativo/vinculado 

deriva de modelo de representação procedente de práticas políticas 

feudais entre rei e vassalos, nas quais estes serviam ao rei, que lhes dava 

proteção contra possíveis ataques externos150. Tal tipo de representação 

tem como características: a) que o representante expressa a vontade de 

um grupo particular, cujo poder detém mero exercício; b) sua atuação na 

assembleia pressupõe portar instruções fidedignas conforme o seu atuar; 

c) responsabiliza-se pessoalmente pela fiel expressão da vontade do 

mandante; d) pode ter revogado o mandato a si outorgado151. 

Mezzaroba afirma que “o papel do representante é limitado ao de 

sucedâneo imediato do representado, com quem estabelece uma relação de 

estrita confiança”152. Bonavides compreende esta relação, do “ponto de 

vista jurídico”, equivalente a um vínculo contratual, diante de um acordo 

de vontades, e do “ponto de vista político”, equivalente ao “reconhecimento 

da supremacia permanente do corpo eleitoral”, considerando-se técnica das 

formas absolutas de poder”153. O mandato imperativo, portanto, traduz-se 

em “modelo que impõe ao representante que seu comportamento político-

representativo dê-se de determinado modo”154. 
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151 KNOERR, Fernando Gustavo. Fidelidade partidária: o controle ético no 
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152 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 71. 

153 BONAVIDES, Paulo. Ciência política: os partidos políticos. 16. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 282. 

154 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 
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O mandato imperativo, portanto, concebe que cada cidadão seja 

detentor de parcela da soberania, e exerce o seu direito nas eleições, 

escolhendo o seu representante. No exercício da função de mandatário, o 

eleito fica totalmente vinculado aos interesses do eleitor, devendo cumprir 

a sua tarefa, sob pena de deter o mandato revogado155. Pela 

revogabilidade, assemelha-se ao mandato privado. 

Do mandato representativo/mandato livre, o mandatário afigurado 

pelo corpo coletivo tomado no sentido de povo, ao contrário, não detém 

condições de controle sobre a obra do eleito156. O mandato livre 

“constituía uma prerrogativa da soberania do Rei, que foi transferida à 

Assembleia Popular”157. Nesse modelo, o povo deve crer na ficção que 

seu interesse está sendo representado, mediante o conceito de vontade da 

nação158. Segundo a teoria da representação política, que se concretiza no 

mandato, o mandato representativo é: a) geral porque se refere a todos os 

membros de uma circunscrição eleitoral indistintamente; b) livre porque 

o mandatário não está vinculado aos seus eleitores, razão por que não é 

obrigado a aceitar suas orientações, e a quem juridicamente não se obriga 

a prestar contas; irrevogável, em princípio, pois não pode ser revogado; e 

c) independente, pois não comporta a ratificação dos atos do mandatário 

pelo mandante159. 
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O exercício do mandato decorre dos poderes que a Constituição 

lhe outorga enquanto representante do corpo eleitoral, que lhe garante a 

autonomia da vontade, sujeitando-se apenas aos limites de sua 

consciência. 

Dalmo de Abreu Dallari afirma que o primeiro reconhecimento 

formal do mandato representativo/livre adveio com a promulgação 

da Constituição Francesa de 1791, a partir de que os representantes 

eleitos por determinado Departamento não mais o seriam dele em 

particular, mas de toda a nação, sem qualquer orientação ou 

vinculação vinculante/condicionante/imperativa. Daí que pela 

primeira vez o representante não mais guardaria vínculo único de 

representação com apenas o seu segmento social, mas, sim, com toda 

a nação/corpo eleitoral160. 

Bonavides considera que, em razão de nas origens estar o mandato 

representativo vinculado à adoção da doutrina da soberania nacional, a 

nação queda titular do poder soberano, que o exerce por meio dos órgãos 

representativos. A primeira constituição revolucionária define como 

representantes o corpo legislativo e o rei. Daí a origem jurídica do 

mandato que os designou representantes da nação. Lá a eleição não 

coincidia, necessariamente, com a representação. O corpo eleitoral, 

restrito pela capacidade de sufrágio, não delega poder e não funciona 

como mandante, e ainda resta despido de vontade soberana. O 

comportamento político dos representantes através de seus atos, votos e 

vontade é imputável à nação soberana. Presume-se rígida conformidade 

ou coincidência da vontade representativa com a vontade da nação, de 

sorte que o pensamento dos representantes será tomado como o legítimo 

pensamento da nação161. 

Silva pontua que, sendo criação do Estado liberal burguês, 

consistiu em instrumento para manter distintos o Estado e a sociedade, de 

forma a tornar abstrata a relação entre o povo e o governo, o que 
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interessava a esta classe dominante. O mandato representativo traduz-se 

em mito, ficção, pois, segundo o autor, não há, de fato, representação, 

uma vez que a designação do mandatário não passaria de mera técnica 

para a designação dos órgãos governamentais162. A participação popular 

se reduziria ao ato de “referendo” daqueles cujos nomes se colocam à 

eleição. 

Neste sentido, Niklas Luhmann afirma que “a eleição funcionaria 

como mecanismo que visaria tão somente proporcionar a oportunidade de 

expressão da insatisfação sem riscos para a estrutura política, mesmo que 

haja amplo debate dos conflitos socioeconômicos, a eleição acaba 

atuando apenas como descongestionante da vida social, como forma de 

absorção de protestos e resguardo do sistema político diante de qualquer 

tentativa que vise grandes transformações”163. 

Disto uma aporia própria do modelo de representação liberal, pois, 

conforme conclui Silva, “não há, em verdade um governo de expressão 

na vontade popular”, com exceção de casos do sistema majoritário, uma 

vez que os atos de governo – em amplo senso –164, realizam-se com base 

na vontade autônoma do representante. Nesta senda, “a democracia 

representativa acaba se conformando sob uma base abstrata perante a lei, 

numa consideração de homogeneidade, e assenta-se no princípio 

individualista que considera a participação, no processo do poder, do 

eleitor individual no ato da votação, sem maior participação posterior na 

construção da vida nacional”. É esta a denominada “representação 

fundada”, sob o “mito da identidade entre o povo e o representante 

popular, que funda a crença que, enquanto este decide quem o estará é a 

nação”. Daí, por este mecanismo, o povo se autogovernaria, inobstante a 

                                                        
162 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 139. 

163 LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo procedimento. Trad. Maria da 

Conceição Corte-Real. Brasília: Editora UnB. p. 141-143. 
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falta de atividade/relação intersubjetiva entre dois entes distintos, quais 

sejam: o povo, enquanto destinatário das decisões; e a 

autoridade/representante/autor, que decide pelo primeiro165. 

Segundo Mezzaroba, pelo advento do mandato representativo e, 

consequentemente, pela rejeição do mandato imperativo, a representação 

política passou a ser definida como instituto típico de Direito Público e 

não mais vinculado à lógica privada. Daí que conclui que este modelo 

representativo deslocou a soberania nacional para o órgão representativo 

tão logo ocorram as eleições. Na função de representação, os mandatários 

quedam “invioláveis no exercício de suas prerrogativas soberanas como 

legisladores, estando assim livres, enquanto titulares do mandato, das 

limitações ou dependência de algum colégio eleitoral ou distrito”166. 

O mandato representativo, portanto, passa a funcionar conforme o 

princípio da substituição política, desvinculado de qualquer obrigação 

contratual de Direito Privado. Assim, deixa o mandatário de se 

comprometer com os seus eleitores e passa a ser comprometido, 

notadamente, com os interesses gerais da sociedade167. Registre-se, por 
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oportuno, que, em contraposição à lógica conceitual, o mandato 

imperativo traduzia-se em instrumento através do qual o mandante 

buscava controlar as decisões políticas que deveriam contar com a sua 

influência e consentimento, uma vez que o mandatário consistia em 

agente de sua vontade168. 

Pitkin pontua que neste modelo “a representação somente será 

considerada autêntica, se o representante puder tomar suas decisões com 

base em seu próprio juízo independente”. Diversamente, no modelo 

imperativo, o fator da legitimidade e lastro de autenticidade estará 

designado pelo “estreito compromisso do representante com a vontade de 

seus eleitores” – de forma vinculante169. 

Bobbio registra que dentre várias razões de ordem social e técnica 

que podem ter levado à afirmação do princípio da representação política 

como representação sem vínculo de mandato, posto que existiria uma 

razão substancial que diz respeito ao problema fundamental da política de 

saber quem detém o poder soberano em determinado grupo social170. 

                                                        

política também é uma representação de interesses, interesses mais gerais. O 

questionamento é se o interesse geral pode ser representado verdadeiramente, no 

sentido próprio da palavra. Disso, na diferenciação entre ambas as espécies, conclui-
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vinculado e outra com mandato livre. No mandato público, em que o representante é 
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O instituto característico próprio da Democracia Representativa 

(liberal) é o mandato livre, a quem coube crítica radical do movimento 

operário de inspiração marxista, com as reivindicações de uma 

representação verdadeira e própria e, portanto, com poder de revogação 

do mandato por parte do mandante feita pelo próprio Marx aos 

acontecimentos da Comuna de Paris171. A revogação do mandato foi 

proclamada instituto da democracia representativa operária introduzida 

nas sucessivas constituições soviéticas – aproximando-a da democracia 

direta. Dessa forma, o movimento operário fazia retornar o instituto que 

a burguesia liberal tinha reputado anacrônico e, por isso, abolido172. Tal 

qual a sociedade de ordens, a sociedade industrial era uma sociedade de 

classes, que, fazendo nascer uma classe universal, sobrelevava os 

interesses como de toda a sociedade, razão pela qual não se mantinham 

os interesses particulares173. 

Em uma sociedade pluralista (de ordens ou na sociedade dos atuais 

países desenvolvidos), em que imperam interesses de cada grupo 

organizado, a representação de interesses é a representação de interesses 

organizados. Em uma sociedade cujo interesse é de toda a sociedade (real 

ou hipotética), a representação coincide com o interesse de uma única 

classe, que se denomina universal. A “representação dos interesses” é, na 

verdade, representação de interesse único, portanto, representação 

geral174. O mandato de livre representação sem o vínculo de mandato 

favoreceu a representação da classe que substituíra com seu próprio poder 
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o poder do monarca (parlamento). O retorno à representação com 

mandato vinculado não era em absoluto o retorno a uma situação pré-

democrática, mas, sim, na substituição da democracia direta pela 

democracia indireta – único modo de representação possível em grandes 

estados territoriais175. 

Na mesma senda, para Bobbio, a democracia dos modernos se 

traduziu no “Estado no qual a luta contra o abuso do poder é travada em 

duas frentes: contra o poder que vem do alto em nome dos que estão 

abaixo e contra o poder concentrado em nome do poder distribuído”176. 

Inobstante, no final do século XIX e início do século XX, a democracia 

passou a ser objeto de críticas, pois não possibilitava o real controle dos 

representados sobre as decisões políticas e prescindia de mecanismo para 

a prestação e cobrança de contas pelos mandantes. 

Daí que, com a pretensão de formulação de novo modelo, rumo a 

uma democracia mais autêntica, que substituísse a lacuna de 

representação política do modelo de representação liberal, introduzido 

pela Revolução Francesa e antioligárquica, Hans Kelsen se tornou um 

expoente, ao formular teoria em que os Partidos Políticos passam a um 

papel de destaque, o que introduz uma reformulação do modelo de 

mandato político até então vivenciado, que recebe a denominação de 

Estado de Partidos177 ou Democracia Partidária, a partir do mandato 

partidário. 

Segundo Kelsen, a peça central do modelo é o Partido Político, 

que, isento de vício como corrupção, estruturado internamente de forma 

democrática, dotado de financiamento público, deteria a função de 

aglutinar as vontades individuais e interpô-las perante a esfera estatal. 

Nascendo, portanto, a organização partidária de um conjunto de pessoas 
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com afinidades ideológicas e com um projeto definido de ação de 

governo, o povo se autogovernaria indiretamente, uma vez que seria 

responsável pela fixação das diretrizes governamentais. 

Nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, os “verdadeiros 

candidatos” passariam a ser “os partidos, com os seus programas, e não 

os indivíduos que postulam cargos eletivos”178. Nesta dinâmica, o 

representante perde o seu status representativo (individualista) e passa a 

ser um representante vinculado às determinações partidárias, de cuja 

relação não decorre o mandato imperativo, no qual os representados 

detêm o monopólio de revogação no caso de tergiversação, mas, sim, 

constitui-se em um mandato partidário, ou mandato comissionado dos 

Partidos, pois os limites das ações políticas dos representantes se 

constituem da delimitação imposta pelas diretrizes partidárias, cuja 

violação importa na revogação sumária da função representativa e/ou do 

mandato179. 

Isto, diante da imperatividade, característica que, segundo Ferreira 

Filho, decorre da eficácia e aplicação do instituto da fidelidade partidária, 

uma vez que os mandatos pertenceriam aos Partidos Políticos, de cuja 

indisciplina do mandatário decorreria a prerrogativa de destituição e a sua 

revogação180. 

Sob esta premissa, Mezzaroba afirma conclusivamente que a 

fidelidade partidária se torna um pré-requisito fundamental para a 

mecânica dos Partidos e, consequentemente, para a existência do Estado 

de Partidos181. 

  

                                                        
178 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 

24. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 89-91. 

179 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 78-79. 

180 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 

24. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 89-91. 

181 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 

24. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 79. 
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1.1.3. Os Partidos Políticos 

 

A conceituação destas pessoas jurídicas dá-se sob alguns 

espectros. Alguns conceitos partem de uma perspectiva teórica, mas 

ideologizada, uma vez que abarcam a pretensão que orienta a perspectiva 

do “dever ser”. 

Neste sentido, José Jairo Gomes os define como “entidades 

formadas pela livre associação de pessoas, cujas finalidades seriam de 

assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema 

representativo, e defender os direitos humanos fundamentais”182. 

No mesmo sentido, Dimitri Dimoulis define o Partido Político 

como uma “associação organizada de pessoas com a finalidade de 

promover princípios e ideias políticas a serem seguidas no Estado. São 

responsáveis por assegurar a democracia, promovendo os debates e 

indicando os representantes do povo”183. 

Por sua vez, Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de Moura 

Agra definem “os Partidos Políticos como um dos instrumentos que 

propiciam à população brasileira a condição de se expressarem nos 

acontecimentos políticos, um dos canais que possibilitam à sociedade 

uma participação mais efetiva nas decisões governamentais”184. De fato, 

a garantia da participação se dá no âmbito da luta por espaço de atuação 

no âmbito das instâncias partidárias que se trava dentre os cidadãos 

filiados, ativos e detentores do poder de decisão. 

Para Hans Nawiasky, “nada mais são do que o princípio de 

organização da sociedade humana em relação a um determinado domínio 

da vida espiritual”185. 

                                                        
182 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 7. ed., rev., atual., e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2011. p. 83-85. 

183 DIMOULIS, Dimitri. Dicionário Brasileiro de direito constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2007. p. 256. 

184 VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de 

direito eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 78-79. 

185 NAWIASKY, Hans. Allgemeine staastlehre. Zürich: Koeln, 1955. 
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De fato, não se imbuem as entidades partidárias de tais tarefas, mas 

do objetivo de alcançar a eleição dos candidatos por si registrados perante 

a Justiça Eleitoral186 (nas eleições majoritárias), com vistas a preencherem 

os cargos disponíveis nas instâncias estatais com os seus quadros (a partir 

de critérios diversos), para o fim de controlar e dirigir a “vontade do 

Estado”. Nas eleições proporcionais, objetivam os Partidos Políticos 

eleger os candidatos por si registrados aos cargos de vereador, Deputados 

Estaduais, Distritais e Deputados Federais para o alcance de maior 

representação nas Casas Parlamentares, assim garantindo, reflexamente, 

a nomeação de correligionários em cargos públicos no âmbito destas, 

notadamente de assessoria e consultoria parlamentares. 

Para Angelo Panebianco, na contemporaneidade há uma 

resistência de se estudar os Partidos Políticos pelo que eles realmente são: 

“organizações”. Tais oposições derivariam de “preconceitos, hábitos 

mentais difundidos pela literatura, que por sua vez criariam barreiras e 

diafragmas entre o observador e o objeto, difíceis de se romper”. Dois 

dos preconceitos que mais seriam comuns na literatura seriam o 

preconceito sociológico e teleológico187. 

Sob a primeira perspectiva, “se considerariam as atividades dos 

Partidos como produto das demandas dos grupos sociais por eles 

representados e que os mesmos seriam nada mais do que a manifestação 

das divisões sociais em âmbito político”. Assim, as expressões: partidos 

operários, partidos burgueses, partidos camponeses etc. seriam 

empregadas para descrever as composições sociais predominantes dos 

eleitores/filiados a determinados partidos e também o comportamento 

destas organizações. Como possíveis consequências desta preconceituação, 

estaria a depreciação da capacidade dos partidos em plasmar os próprios 

partidários, além de mitigar a evidenciação de que entre os partidos e o 

sistema de desigualdades sociais existe uma relação complexa, não 

simplificável188. 

                                                        
186 Nos termos do art. 11 da Lei Federal n. 9.504/97. 

187 PANEBIANCO, Angelo. Modelo de partidos: organização e poder nos 

partidos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 4. 

188 PANEBIANCO, Angelo. Modelo de partidos: organização e poder nos 

partidos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 4-6. 
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Sob a segunda perspectiva, atribuir-se-iam a priori objetivos aos 

Partidos Políticos, que representariam a razão da existência de um grupo 

de organizações, descrito como gêneros, famílias de Partidos. Daí que as 

características próprias dos Partidos Políticos, as suas atividades e 

peculiaridades organizativas seriam deduzidas destes objetivos. Para os 

que partem desta perspectiva, os Partidos Políticos seriam definidos como 

“grupos que perseguem objetivos, indicados por sua ideologia”. Em 1816, 

sob a concepção liberal de Partido Político, Benjamin Constant o definiu 

como “uma reunião de homens que professam a mesma doutrina 

política”189. Ou seja, na origem deste modo de proceder, os Partidos 

Políticos seriam organizações constituídas em vista de objetivos 

específicos e voltadas à sua realização. Estes objetivos seriam facilmente 

detectáveis e individualizáveis. O preconceito teleológico, portanto, 

atribuiria objetivos aos Partidos Políticos aprioristicamente, para explicar 

os seus comportamentos a partir de tais objetivos190. 

Tal, induz à conclusão de que os objetivos dos Partidos Políticos 

não podem ser predeterminados, uma vez que, a despeito do programa e 

do estatuto plasmados ideologicamente no momento da fundação de cada 

entidade, os seus objetivos e finalidades são cambiáveis, variantes 

conforme as diretrizes – legítima ou ilegitimamente – fixadas pelo grupo 

detentor de posição majoritária, a cada tempo, em determinada 

organização. Por exemplo, o objetivo finalístico de determinado partido 

político pode ser, em determinado tempo, somente opor-se a determinado 

governo. 

Não obstante, sendo impossível – pelo viés realista, de se 

determinar aprioristicamente os objetivos de cada Partido Político –, 

dificultosa estará a sua distinção em relação às demais organizações. 

Pretendendo solucionar esta questão, Panebianco propõe distinguir os 

Partidos Políticos das demais organizações sociais pelo ambiente em que 

                                                        
189 CONSTANT, Benjamin. Princípios de política aplicáveis a todos os 

governos. Trad. Jourbert de Oliveira Brízida. 1. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 

2007. p. 135. 

190 PANEBIANCO, Angelo. Modelo de partidos: organização e poder nos 

partidos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 6-10. 
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cada qual desenvolve sua atividade específica. Nesta perspectiva, os 

Partidos Políticos seriam as únicas organizações a atuar na arena eleitoral, 

disputando votos191. Tal, portanto, plasma a marca característica e 

exclusiva dos Partidos Políticos a partir do critério funcional, ou seja, de 

sua atividade – que equiparamos à função, ou ao papel que desempenham, 

qual seja ao fim do Poder192. 

Sob a perspectiva funcional, ou sob o critério da atividade política, 

Kelsen os define como “elementos da democracia real, que agrupam 

homens de mesma opinião, para lhes garantir influência efetiva sobre a 

gestão dos negócios públicos”193. 

Dentre algumas conclusões, ao considerar “os Partidos Políticos e 

os grupos de pressão como as principais organizações em luta nos 

combates políticos”, Maurice Duverger afirma que os primeiros “têm por 

objetivo direto conquistar o poder ou participar de seu exercício: eles 

procuram obter postos nas eleições, fazer deputados ou ministros, assumir 

o governo”194. 

                                                        
191 PANEBIANCO, Angelo. Modelo de partidos: organização e poder nos 

partidos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 10-11. 

192 Bobbio, em sentido social, ou seja, “na sua realização com a vida do homem 

em sociedade, o Poder torna-se preciso, e o seu espaço conceitual pode ir da 

capacidade geral de agir, até a capacidade do homem em determinar o 

comportamento do homem: Poder do homem sobre o homem”. Em tal 

conceituação, o homem é o sujeito e o objeto do poder (BOBBIO, Norberto; 

MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Trad. 

Carmen C.; Coord. Trad. João Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luis Guerreiro 

Pinto Cacais. Brasília: Editora UnB, 1998. p. 933). 

193 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 38-39. 

194 Panebianco afirma que Duverger não formularia nenhuma definição de Partido 

Político, mas se limitaria a dizer que “(...) um partido seria uma comunidade com 

estrutura específica”. Aquele autor procede a esta afirmação quando conclui pelo 

equívoco das definições que determinam aprioristicamente os objetivos dos 

partidos políticos (PANEBIANCO, Angelo. Modelo de partidos: organização e 

poder nos partidos políticos. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 10). Neste 

contexto, Duverger afirma que: “não mais do que a doutrina, a composição social 

dos partidos não será, entretanto, objeto principal deste estudo, essencialmente 

orientado para as instituições partidárias e seu papel no Estado. Porque os partidos 
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Max Weber define o Partido Político como “uma associação que 

visa um fim deliberado, seja ele 'objetivo' como a realização de um plano 

com intuitos materiais ou ideais, seja 'pessoal', isto é, destinado a obter 

benefícios, poder e, consequentemente, glória para os chefes sequazes, ou 

então voltado para todos esses objetivos conjuntamente”195. 

Johann Caspar Blunttschli define-os como “grupos livres na 

sociedade, os quais, mediante esforços e ideias básicas de teor político, 

da mesma natureza ou intimamente aparentados, se acham dentro do 

Estado, ligados para uma ação comum”196. 

                                                        

atuais se definem muito menos por seu programa ou classe de adeptos do que pela 

natureza de sua organização: um partido é uma comunidade de estrutura 

particular”. Nesta passagem Duverger não está de fato a promover um conceito 

de Partido Político, mas a afirmar, cuja premissa mesmo parte o crítico, de que se 

constituem os Partidos de estrutura particular, diversa das demais organizações 

(DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticia; 

revisão técnica de Gilberto Velho. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 

1980. p. 15). Não obstante, em outra obra, Duverger promove a conceituação de 

Partidos Políticos, conforme transcrita acima. Complementarmente, em outras 

passagens aponta outras duas noções sobre as entidades ao afirmar que “os 

partidos políticos se fundamentam em uma solidariedade geral” e que “todos os 

partidos são organizações especializadas no combate político, cujo papel 

enquanto partido, é sua atividade exclusiva ou fundamental”. Neste sentido, 

Duverger afirma que “todos os pontos de vista no que tocam às ideologias, 

infraestrutura social, estrutura, organização, 'participação', estratégia, devem ser 

considerada para uma análise completa dos partidos. Se estudarmos aqui os 

partidos como organizações, isto não significa que consideramos os demais 

aspectos menos importantes. Na realidade, centramos a análise dos partidos em 

sua organização, mas buscamos as relações entre esta e todos os outros elementos 

do fenômeno social que são os partidos políticos” (DUVERGER, Maurice. 

Sociologia política. Trad. Maria Helena Kuhner. São Paulo: Forense, 1966. p. 

355-356). Cf.: DUVERGER, Maurice. As modernas tecnocracias: poder 

econômico e poder político. Trad. Max da Costa Santos. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1975. p. 73-85. 

195 WEBER, Max. Economia e societá. Comunitá: Milano, 1961, v. II. p. 241-42. 

196 BLUNTTSCHLI, Johann Caspar. Allgemeine staatslehre. 6. ed. Stuttgart, 

1886. 
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Wilhelm Hasbach como uma “reunião de pessoas, com as mesmas 

convicções e os mesmos propósitos políticos, e que intentam apoderar-se 

do poder estatal para fins de atendimento de suas reivindicações”197. 

Para Georg Jellinek, “os partidos políticos, em sua essência, são 

grupos que, unidos por convicções comuns, dirigidas a determinados fins 

estatais, buscam realizar esses fins”198. 

Pietro Virga define o Partido Político como sendo “associações de 

pessoas com uma ideologia ou interesses comuns, que, mediante uma 

organização estável (Partei-Apparat), miram exercer influência sobre a 

determinação da orientação política do país”199. 

Georges Burdeau os define como “associações políticas 

organizadas para dar forma e eficácia a um poder de fato”200. 

Para Feliks Gross, “um partido político é um grupo organizado, 

uma associação voltada para os objetivos políticos e que busca, por meio 

da sua ação, manter o status quo ou mudar as condições sociais, 

econômicas e políticas existentes, mantendo ou conquistando o poder 

político”201. 

Pinto Ferreira define os Partidos Políticos como “associações 

voluntárias de pessoas, com determinada ideologia e programa, com 

intenção de conquistar total ou parcialmente o poder, possivelmente 

mediante meios constitucionais, e satisfazer os interesses dos seus 

membros”202. 

                                                        
197 HASBACH, Wilhelm. Die moderne demokratie. Jena, 1912. 

198 JELLINEK, Georg. Allgemeine staatslehre. 3. ed. Berlin, 1914. 

199 VIRGA, Pietro. Libertá giuridica e diritti fondamentalli. Milano: Giuffrè, 

1947. 

200 BURDEAU, Georges. Traitè de science politique. Paris,1949. 

201 GROSS, Feliks. Sociological analysis of a political party, 1967. Disponível 

em: <http://www.jstor.org/stable/43206778 Page Count: 18>. Acesso em: 19 jan. 

2018. 

202 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: 

Saraiva, 1989, v. 1, p. 339. 
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Silva conceitua-os como “uma forma de agremiação de um grupo 

social que se propõe organizar, coordenar e instrumentalizar a vontade 

popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de 

governo”203. 

Paulo Bonavides como “uma organização de pessoas que 

inspiradas por ideias ou movidas por interesses, buscam tomar o poder, 

normalmente pelo emprego de meios legais, e nele conservar-se para 

realização dos fins propugnados”204. 

Para Jorge Fernández Ruiz, “é o agrupamento permanente de uma 

parcela da população vinculada por certos princípios e programas, 

derivados de seus interesses ou de sua interpretação do papel 

correspondente aos depositários do Poder Público e aos diversos 

segmentos sociais no desenvolvimento socioeconômico do Estado, com 

vistas a adquirir o poder de exercê-lo, para colocar em prática os 

princípios e programas que postula”205. 

Fávila Ribeiro adota conceito em que contempla o objetivo 

primário destes grupos, assim definindo-os como “um grupo social de 

relevante amplitude destinado à arregimentação coletiva, em torno de 

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

decisório nas instâncias governativas”206. 

                                                        
203 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 394. 

204 BONAVIDES, Paulo. Ciência política: os partidos políticos. 16. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 367-372. 

205 FERNÁNDEZ RUIZ, Jorge. Tratado de derecho electoral. México: Editorial 

Porrúa, 2010. p. 241. (Texto original traduzido: “Es la agrupación permanente 

de uma porción da la población vinculada por ciertos princípios y programas, 

derivados de sus interesses o de su interpretación del papel que corresponde a 

los depositários del poder público y a los diversos segmentos sociales en el 

desarollo socioeconômico del Estado, com miras a hacerse de dicho poder para 

em ejercicio del mismo poner em práctica los princípios y programas que 

postula”). 

206 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 

210-225. 
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Ressaltando a natureza dos Partidos Políticos, no sentido de 

constituírem organizações próprias da Sociedade e não do Estado, José 

Joaquim Gomes Canotilho os define como “expressões da liberdade de 

associação dos cidadãos. Não são órgãos estatais, nem sequer associações 

de direito público, são associações privadas, com funções 

constitucionais”207. 

Neste sentido, importa frisar que, ao contrário do tempo de 

vigência da lei Orgânica dos Partidos Políticos, em 1979, no Brasil, em 

que os Partidos Políticos restavam constituídos na forma de pessoas 

jurídicas de Direito Público Interno – o que representava não somente a 

intervenção do Estado no domínio partidário, mas a absorção destes por 

aquele –, na atualidade restam revestidos da personalidade de Direito 

Privado, dotados de autonomia para a organização de sua estrutura interna 

e funcionamento nos termos do art. 17 da Constituição Federal. Da Lei 

Federal n. 9.096/95 resta atualmente consignada a sua finalidade e 

objetivos: “o partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-

se assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do 

sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na 

Constituição Federal”208. 

                                                        
207 CANOTILHO, José Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República 

Portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 283. 

208 Art. 2º. Os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito público interno, 

destinam-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do 

sistema representativo e a defender os direitos humanos fundamentais, definidos 

na Constituição. (Lei n. 5.682, de 21 de julho de 1971 – Lei Orgânica dos Partidos 

Políticos, com redação dada pela Lei n. 6.767, de 20 de dezembro de 1979; 

disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-

1979/L5682.htm>. Acesso em: 2 fev. 2018). Na atualidade, o Código Civil 

(10.406/2002) assim dispõe: Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: I – 

as associações; II – as sociedades; III – as fundações; IV – as organizações 

religiosas; V – os partidos políticos; VI – as empresas individuais de 

responsabilidade limitada. § 1o São livres a criação, a organização, a estruturação 

interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder 

público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e 

necessários ao seu funcionamento. § 2o As disposições concernentes às 

associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do Livro 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#parteespeciallivroii
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Disto se conclui que estas entidades pertencentes à sociedade – e 

atuam sob a sua direção e domínio, e não do Estado – a quem resta 

delegada a tarefa de exercer: a) o controle restrito à aferição das condições 

constitucionais na etapa de criação; b) o controle sobre o recebimento e 

aplicação dos recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de 

Campanhas Políticas, bem assim o controle do uso dos espaços 

subsidiados no rádio e televisão para a veiculação da propaganda eleitoral 

gratuita e, até pouco tempo, veiculação da propaganda partidária gratuita, 

no curso de seu funcionamento; e c) sobre a extinção dos Partidos 

Políticos, quando do controle das condições de validade das deliberações 

tendentes. 

Enquanto fenômeno político característico das sociedades 

contemporâneas, a investigação de seu objeto perpassa pela análise da 

inserção do Partido Político no contexto da Democracia Representativa, 

o que a traduziu na denominada Democracia Representativa Partidária, e, 

em outro plano, da sua dimensão conceitual, sob as perspectivas funcional 

(política) e estrutural (jurídica)209.  

                                                        

II da Parte Especial deste Código. § 3o Os partidos políticos serão organizados e 

funcionarão conforme o disposto em lei específica. (Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/CCivil_ 03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 2 

fev. 2018). Por sua vez, a Lei dos Partidos Políticos (Lei Federal n. 9.096/95) 

assim os define: Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, 

destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do 

sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na 

Constituição Federal. Parágrafo único. O partido político não se equipara às 

entidades paraestatais. (Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ 

ccivil_03/leis/l9096.htm>. Acesso em: 2 fev. 2018). 

209 Mezzaroba desdobra a investigação do objeto a partir, também, da abordagem 

orgânica. Diante deste enfoque, ao passo que organiza e aglutina forças, o Partido 

Político opera “conforme determinado ideal, uma forma de ação para alcançar os 

seus objetivos de natureza ideológica”. (MEZZAROBA, Orides. Introdução ao 

direito partidário brasileiro. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen, Juris, 

2004. p. 115). Nesta mirada, Mezzaroba promove a investigação da função do 

Partido Político em Marx e Engels que, enquanto este concebe a Democracia, a 

diversidade e o debate no interior do Partido “tornaria estas instituições sólidas e 

abertas para as mudanças internas ou externas”, ambos concebem os Partidos 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm#parteespeciallivroii
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1.1.3.1. O Fenômeno Partidário 

 

O processo de investigação do fenômeno partidário admite um 

espectro extremamente amplo de análise, no que toca aos possíveis 

enfoques de sua dimensão teórica. Fávila Ribeiro concebe que, ao 

possibilitar a abordagem por “diferentes enfoques científicos”210, o estudo 

sobre os Partidos Políticos pode contemplar as dimensões sociológica, 

política e jurídica211. 

A dimensão sociológica deriva de sua “condição de grupo humano 

onde se engendra uma gama de relações que lhe confere coesão e unidade, 

em decorrência de estímulo mútuo entre dirigentes, membros, candidatos, 

                                                        

Políticos como “entidades adaptáveis para cada lugar e cada momento, com a 

finalidade de, através de estratégia que refletisse a realidade mais próxima e 

possível de cada Sociedade, alcançar os seus objetivos” (MEZZAROBA, Orides. 

Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2004. p. 117; MEZZAROBA, Orides. O partido político em Marx 

e Engels. Florianópolis: Paralelo 27 – CPGD, 1998). Em Radbruch, que concebe 

que “o Partido não pode deixar de criar uma ideologia, ou, pelo menos, de 

apresentar como interesse de toda a coletividade o seu próprio interesse”, uma 

vez que a ideologia partidária não representaria, somente, um elemento de luta 

contra os seus adversários, “mas também um instrumento de captação para a 

conquista de novos adeptos” (MEZZAROBA, Orides. O partido político em 

Marx e Engels. Florianópolis: Paralelo 27 – CPGD, 1998. p. 117; RADBRUCH, 

Gustav. Filosofia do direito. Trad. Luis Cabral de Moncada. 2. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1937. p. 86-87). Bem como Antônio Gramsci, que, ao conceber o Partido 

Político como o moderno Príncipe, que consistiria em uma organização capaz de 

aglutinar a vontade coletiva, “seria dotado de inteligência apta para compreender 

e decifrar a realidade, e programar a sua transformação a partir de princípios 

programáticos, aptos a operar” (MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito 

partidário brasileiro. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 

120; GRAMSCI, Antônio. Maquiavel, a política e o Estado moderno. Trad. Luiz 

Mário Gazzaneo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988. p. 6 e 22-24. 

MEZZAROBA, Orides (Org.). Gramsci: estado e relações internacionais. 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2005. 

210 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 212-235. 

211 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 212. 
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filiados e simpatizantes”. Sob esta perspectiva, o Partido abarcaria 

“processo de interação humana, para a realização de ideais ou 

necessidades políticas, o que contemplaria uma trama de relação 

interpessoais entre os seus membros e destes com o público em geral”212. 

A dimensão política deriva de sua relevante condição de “força 

coletiva de ativação do processo político” e na qualidade de 

“instrumento” dirigido a conferir a dinâmica do alcance e da manutenção 

do exercício do poder político213. Contribui, assim, em primeiro plano, 

para a mobilização de pessoas a favor de um programa e alcance do poder 

político; em segundo plano, para intermediação dos interesses entre os 

governantes e os governados, bem assim entre estes e o aparelho estatal; 

e em terceiro plano, na manutenção das atividades partidárias perante o 

eleitorado214. 

A dimensão jurídica contempla, por sua vez, os elementos do 

processo de institucionalização destas entidades, o que pressupõe o 

reconhecimento fenomênico perante a esfera estatal. No período a que 

remonta a concepção liberal de Estado, os Partidos Políticos traduziam 

objeto de desconfiança, negação e repulsa215. 

                                                        
212 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 212. 

213 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 322. 

214 Cf.: CHARLOT, Jean. Os partidos políticos. Trad. Carlos Alberto Lamback. 

Brasília: Editora UnB, 1992. p. 37; SORAUF, Frank. Political Parties and Political 

Analysis; CHARLOT, Jean. Os partidos políticos. Trad. Carlos Alberto Lamback. 

Brasília: Editora UnB, 1992. p. 34-40. In: MEZZAROBA, Orides. Introdução ao 

direito partidário brasileiro. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 

p. 107.110. 

215 Para James Madison (Publius), o Partido, a que denomina “facção”, deve ser 

combatido, pois a sua ação representativa, seja majoritária ou minoritária em 

relação aos estratos da sociedade, é nociva aos interesses coletivos e aos governos 

(HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O federalista. 2. ed. 

Campinas: Rusell, 2005. p. 77-78). Para Alexis de Tocqueville, “os partidos eram 

um mal inerte aos governos livres” (TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na 

América. Trad. Neil R. da Silva. Belo Horizonte: Itatiaia, 1962. p. 136). Segundo 

Mezzaroba, no início do século XX duas obras demarcam a Teoria dos Partidos: A 

Democracia e a organização dos partidos políticos, de Moisei Ostrogorski (1902), 

e a Sociologia dos partidos políticos, de Robert Michels (1911), uma vez que 
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apresentam as primeiras investigações empíricas e sistematizadas sobre o Partido 

Político. Embora esses dois volumes não apresentem definição objetiva de Partido, 

desenvolvem contribuições importantes para a compreensão desta instância de 

representação política, que naquele período inicial do século XX começava a ser 

objeto de campo próprio de estudo. Com efeito, a obra de Ostrogorski é a primeira 

a fazer estudo sistemático e estrutural sobre Democracia Representativa Partidária. 

O autor busca, acima de tudo, demonstrar o perigo que os Partidos representavam 

para o sistema político. Segundo o autor, “o aparecimento dos Partidos Políticos 

resultaria da combinação de dois fatores: 1) a existência de um grande número de 

eleitores; 2) as dificuldades de se governar um país em processo de industrialização, 

referindo-se principalmente ao modelo norte-americano”. Nesse contexto, pela 

indiferença política das grandes massas, os partidos passariam a atuar sem qualquer 

tipo de controle. De todo esse processo teria resultado a criação de um verdadeiro 

monstro que viria a ser o Partido Político e que, a partir de então, passaria a controlar 

a vontade dos cidadãos e a determinar as prioridades dos poderes públicos. Essa 

concentração de poderes nas mãos dos Partidos, ainda na opinião de Ostrogorski, 

prejudicaria profundamente a realização do bem comum e a própria essência da 

Democracia (MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 

2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 111). De outra parte, a 

Sociologia dos Partidos Políticos, de Robert Michels, dirigida ao estudo dos 

Partidos social-democratas europeus a partir da Lei de Ferro da oligarquia, dedica-

se a promover profunda investigação sobre a Democracia intrapartidária. A tese 

central construída por Michels procura demonstrar que a conquista da Democracia 

não resultou da articulação de forças econômicas que atuavam nas Sociedades 

industriais, mas de outras forças vigorosas o suficiente para frear qualquer tentativa 

de democratização do sistema político existente. Tais forças estariam representadas 

pela natureza do indivíduo, pela natureza das lutas políticas e pela natureza das 

organizações. A consequência natural dessas tendências, segundo Michels, seria 

inevitavelmente fazer com que a Democracia desembocasse na oligarquia. Para 

Michels, a imaturidade das massas não é fenômeno transitório que tende a 

desaparecer com a evolução da Democracia. Esta condição é uma característica de 

sua própria natureza. Mesmo organizadas, as massas permanecem comprometidas 

pela respectiva incompetência incurável para resolver todos os problemas que lhes 

são concernentes. Para o autor, as massas, em si, são amorfas e necessitam de 

educação e, fundamentalmente, de direção. Quanto mais divididas, mais necessitam 

de comando. Michels registra que as organizações políticas são incapazes por si 

mesmas de realizar a Democracia que originariamente se comprometeram em 

defender. Para ele, quem diz organização, na verdade, está querendo dizer um grupo 

de chefes que fala e age em nome de todos; está querendo dizer oligarquia. Como 

toda divisão de atividades acaba conduzindo a uma separação entre massas e os 

dirigentes, a Democracia sempre se converterá em oligarquia. Identificado com 

qualquer outro modelo de organização, o Partido Político, inexoravelmente, será 
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Este estudo aborda o aspecto estrutural – contido na dimensão 

sociológica dos Partidos Políticos; o aspecto funcional desses “corpos 

intermediários” – contido na dimensão política dos Partidos Políticos, e, 

por fim, o aspecto estrutural – contido em sua dimensão jurídica, esta 

que será apresentada adiante, na senda de seu processo de 

institucionalização no Brasil, conforme uma abordagem normativa.  

                                                        
uma oligarquia burocrática que se caracteriza pela existência, na sua cúpula, de 

fechado círculo de dirigentes profissionais, praticamente inamovíveis, que 

controlam e conduzem a instituição conforme seus próprios interesses. Isto porque, 

à medida que o Partido cresce e se solidifica, amplia-se a necessidade de serem as 

lideranças naturais substituídas por chefias profissionais. São estas chefias 

especializadas que possibilitam a institucionalização do burocratismo hierárquico e 

da oligarquização partidária, caracterizada pelo isolamento entre cúpula e as bases 

da organização. Ao final, conclui que “o Partido Político é uma potência oligárquica 

repousada sobre uma base democrática que possibilita a dominação das elites sobre 

os eleitores, dos mandatários sobre os mandantes, dos delegados sobre os que 

delegam” (MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. 

ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 112-113). Com o objetivo de 

verificar a influência do pensamento político sobre as estruturas partidárias, 

Maurice Duverger publica em 1951 a sua obra Partidos Políticos. Neste estudo, o 

Partido Político é visto, em um primeiro momento, como aglutinador de indivíduos 

dispersos. Em seguida, a partir do convencimento, da persuasão e da disciplina 

imposta pelos dirigentes partidários, o papel daqueles indivíduos torna-se 

absolutamente secundário para a vida intrapartidária. Os chefes tendem a formar 

uma classe de dirigentes totalmente isolada dos militantes, possibilitando a 

constituição de uma casta “mais ou menos fechada sobre si mesma”. Desta forma, 

consolida-se um modelo de organização política centralizada e absoluta; em outros 

termos: autocrática e oligárquica. Para Duverger, a crença na infalibilidade dos 

Partidos e em seus dirigentes, proporcionada pela propaganda e pela persuasão, 

possibilita o recuo do espírito crítico em favor do espírito da adoração. Com isto, 

“os partidos tornam-se totalitários, exigindo de seus membros uma adesão mais 

íntima, constituindo sistemas complexos e fechados de explicação do mundo. O 

ardor, a fé, o entusiasmo e a intolerância reinam nessas Igrejas [Partidos] dos 

tempos modernos: as lutas partidárias transformam-se em guerras de religião. Sob 

o domínio de uma elite, a organização partidária repousa essencialmente na prática 

e nos hábitos não escritos, enquanto o programa e o estatuto partidário pouco ou 

nada correspondem à realidade do Partido”. (MEZZAROBA, Orides. Introdução 

ao direito partidário brasileiro. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen, Juris, 

2004. p. 113). 
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1.1.3.1.1. A Dimensão Sociológica dos Partidos Políticos 

 

Antes de serem institucionalizados, ou seja, antes de adquirirem 

status jurídico/reconhecimento pelos Estados e/ou pelas Constituições216, 

os Partidos Políticos representavam apenas uma realidade sociológico-

política217. 

Surgiram do que se denominam facções, originárias da Grécia 

Antiga enquanto grupamento de homens livres organizados para 

manifestar posição favorável ou contrária a determinadas personalidades. 

Não detinham, com obviedade, estrutura orgânica, dotada de princípios 

programáticos218. 

A organização política medieval rechaçava qualquer forma de 

organização política composta por indivíduos. A influência para a tomada 

de decisões políticas pela Coroa era dos senhores feudais e do clero, pelo 

que os servos e campesinos e mais tarde a burguesia ascendente restavam 

excluídos das deliberações políticas públicas. Ademais, não teriam espaço 

associações denominadas Partidos Políticos tal como atualmente a 

                                                        
216 Nesse sentido, Bastos: “O Estado liberal implantado nos fins do século XVIII 

foi avesso ao reconhecimento do direito de associação. Este chegou, mesmo, a ser 

vivamente combatido. Preferia-se ver no indivíduo isolado o único sujeito da 

relação política. Gradativamente, contudo, essa posição foi-se alterando. 

Inicialmente, tolerou-se o direito de associação, desde que, contudo, não fosse para 

fins políticos, sendo esta tida como pessoa de direito privado. O direito parecia 

ignorar, sistematicamente, os fatos que já na segunda metade do século passado 

apontavam a existência relevante dos partidos como protagonistas da cena política, 

na qual não eram os indivíduos atores exclusivos. É no primeiro pós-guerra que vai 

se constatar a jurisdicização dos partidos políticos. Algumas Constituições, ainda 

que de forma tímida e indireta, fazem alusão a essas entidades como sujeitos ativos 

da vida eleitoral e parlamentar” (Grifo nosso) (BASTOS, Celso Ribeiro; 

MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 

de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 599). 

217 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 314-315. 

218 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. rev. 

e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 87. 
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concebemos, pois não havia como se falar em ascensão dos cidadãos no 

poder, em razão da forma hereditária de sucessão e do número restrito de 

servidores no sistema político219. 

Ao passo que diferentes segmentos sociais alcançaram autonomia e 

consciência de agregação corporativa, ainda que no sentido de autodefesa 

contra algum tipo de exploração, os primeiros agrupamentos políticos 

surgiram. Nessa linha, a esses grupamentos não interessaria implantar 

qualquer política de governo220. Registre-se que eles representavam 

associações de fato221. 

No Brasil, surgiram grupos associativos, com a finalidade de 

aglutinação de interesses de determinadas categorias sociais à época do 

Império; no século XIX, no cenário dos latifúndios agrícolas e 

escravocratas, identificaram-se primeiramente as facções políticas, 

voltadas a atender predominantemente os interesses sociais de certas 

categorias222. 

Mezzaroba afirma que a Teoria dos Partidos procura explicar o 

surgimento das organizações políticas em âmbito geral, por meio da 

identificação de dois processos teóricos paralelos, interna e 

externamente223, ao surgimento e consolidação do parlamento224. 

                                                        
219 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. rev. 

e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 88. 
220 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. rev. 

e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 88. 
221 KLEIN, Antonio Carlos. A importância dos partidos políticos no 

funcionamento do Estado. Brasília: Brasília Jurídica, 2002. p. 44. 
222 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no 

Brasil. 3. ed. São Paulo: Alfa Ômega, 1980. p. 22-77. 
223 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no 

Brasil. 3. ed. São Paulo: Alfa Ômega, 1980. p. 89. 
224 A consolidação do parlamento dá-se concomitantemente com a do sistema 

representativo, que notadamente teve a Inglaterra como precursora. Nesse país, à 

época do século XII o rei inglês era auxiliado por um órgão denominado 

Concilium – do qual faziam parte barões e vassalos importantes da coroa. Este 

órgão era meramente opinativo, sem poder decisório, salvo em matéria judicial 

quando funcionava como Corte Superior. O Concilium era conhecido como 

Parlamento. A partir do século XIII tal órgão passou a reunir-se periodicamente 
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Pelo processo interno, os primeiros agrupamentos políticos 

surgiram pelo fracionamento do parlamento e passaram a articular o apoio 

de segmentos sociais para serem por eles representados. Com a ampliação 

da atividade do parlamento, os parlamentares agruparam-se em 

segmentos ideológicos, visando uma melhor atuação. Com a extensão do 

sufrágio popular, tais segmentos foram enquadrados nos denominados 

comitês eleitorais. Enquanto os grupos parlamentares ficavam 

responsáveis pelas atividades e propostas, os comitês eleitorais eram 

responsáveis pela reunião do apoio popular. Assim, os partidos políticos 

teriam se originado a partir dos grupos parlamentares e comitês 

eleitorais225. 

Pelo processo externo, os primeiros agrupamentos políticos 

surgiram independentemente do parlamento – precedendo-os, 

concatenando a organização social com a vontade dos indivíduos que 

desejavam participar das decisões políticas. Teriam se apresentado, 

portanto, como uma “forma de agregação ideológica para a defesa de uma 

                                                        
e a seu critério emanava a decisão sobre atender ou não as reivindicações reais 

para o aumento de impostos. Desde a edição da Magna Carta, fixou-se que 

nenhum imposto ou aumento de subsídio ocorreria sem a aprovação do mesmo 

órgão. Evolucionalmente, o que já se denominara Magnum Concilium, 

transformou-se em um dos ramos do sistema representativo da Inglaterra, 

enquanto a representação popular, que no início fora identificada com a burguesia 

iria centrar-se na Câmara dos Comuns. Fato é que na segunda metade do século 

XIII, o Parlamento tornou-se amplamente representativo, em detinha assento 

representantes de todas as camadas da nação: nobreza, clero e burguesia. 

Gradualmente, o poder do rei foi transferindo para o parlamento, do que se dá a 

consolidação do sistema representativo. O marco temporal é o ano da Revolução 

Gloriosa, em 1688, quando fixadas as bases do regime representativo pela 

transferência dos poderes do povo para os governantes. Daqui os princípios 

básicos do regime representativo: a transferência dos poderes do povo mediante 

eleições, representação integral dos eleitos por parte dos eleitos, a liberdade dos 

mandatários no exercício do mandato; e a temporariedade destes. (BASTOS, 

Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 576). 

225 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 89. 
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condição humana e para remover determinadas concepções históricas que 

a deformam”226. 

Tal divisão teórica parte do marco referencial do século XX, que, 

em 1951, ao investigar a influência do pensamento político sobre as 

estruturas partidárias, Maurice Duverger publicou a obra Partidos 

Políticos, que sistematiza a Teoria dos Partidos Políticos227. Nela, leciona 

sobre a origem eleitoral e parlamentar dos partidos, dispondo que o 

encadeamento prático da mecânica de coordenação permanente que os 

grupos parlamentares e os comitês eleitorais exerceram a fim de unirem-

se na formação de um Partido Político. Os vínculos entre ambos se davam 

enquanto funcionavam os grupos parlamentares para coordenarem as 

atividades dos deputados, enquanto estes desenvolviam relação regular 

com o seu comitê eleitoral, pois desta relação dependia a futura renovação 

de seu mandato. Destas relações228 surgem efetivamente os Partidos 

                                                        
226 CERRONI, Umberto. Teoria do partido político. Trad. Marco Aurélio 

Nogueira e Sílvia Anette Kneip. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 

1982. p. 90. 

227 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro 

Oiticia. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 1980. p. 20-26. Afirma 

Bonavides serem três as obras referenciais: La democratic et lórganization dês 

partis politiques (Moïsei Ostrogorsky), Les Partis politiques: essai sur les 

tendences (Robert Michels), e Les partis politiques (Maurice Duverger). Afirma 

Duverger que “se tomarmos o homem como referencial, o sistema representativo 

é a sua obra mais perfeita no plano de organização política da sociedade. E, os 

partidos políticos são o instrumento hábil de sua relação” (DUVERGER, 

Maurice. Partidos políticos e sistemas eleitorais no Brasil: estudo de caso. 

Brasília: Editora UnB, 1982, p. 11). 

228 Outros elementos permitem chegar a tais conclusões: a criação de grupos 

parlamentares, de início; surgimento de comitês eleitorais, em seguida; enfim, o 

estabelecimento de uma ligação permanente entre esses dois elementos. Na 

prática, a pureza desse esquema teórico é modificada de diversas formas. Os 

grupos parlamentares geralmente vêm à luz antes dos comitês eleitorais: com 

efeito, houve assembleias políticas antes que se realizassem eleições. Ora, grupos 

parlamentares são concebíveis no âmbito de uma Câmara autocrática, bem como 

de uma Câmara eleita: na realidade, a luta das “facções” geralmente se tem 

manifestado em todas as assembleias hereditárias ou cooptadas, quer se tratasse 

do Senado da Roma clássica, quer da Dieta da antiga Polônia. Certamente, quem 
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Políticos, quando estes vínculos transpassam do plano pessoal para o 

institucional229. 

                                                        

diz “facção” ainda não diz “grupo parlamentar”: entre os dois, existe toda a 

diferença que separa o inorgânico do organizado. Mas o segundo decorre da 

primeira, por uma evolução mais ou menos rápida. Ao lado dos fatores locais e 

dos fatores ideológicos, é preciso dar lugar ao interesse: por exemplo, certos 

grupos têm um caráter mais ou menos nítido de sindicato de natureza parlamentar. 

A preocupação pela reeleição naturalmente desempenhou importante papel: 

jamais desaparece inteiramente de grupos parlamentares, mesmo tendo alcançado 

a maturidade. Evidentemente, as técnicas do escrutínio que exigem um esforço 

coletivo, notadamente o escrutínio de lista e a representação proporcional, 

reforçam essa tendência natural: em certos países (Suíça, Suécia), a formação dos 

primeiros grupos parlamentares realmente organizados coincide com a adoção do 

sistema proporcional. A esperança de um posto ministerial constitui igualmente 

fator importante de aglutinação de energias parlamentares: vários grupos do 

centro nas assembleias francesas não são outra coisa que coalizões 

“ministráveis”. O advento dos comitês eleitorais no país está diretamente ligado 

à extensão do sufrágio popular que torna necessário o enquadramento de novos 

eleitores. A adoção do sufrágio universal, por exemplo, acarretou o crescimento 

dos partidos socialistas no início do século XX, na maioria dos países europeus. 

Todavia, essa ampliação mecânica do sufrágio não constitui o único fator do 

nascimento dos comitês: o desenvolvimento dos sentimentos igualitários e a 

vontade de eliminação das elites sociais tradicionais formam ali um outro, sem o 

qual o primeiro não teria agido (DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. 

Trad. Cristiano Monteiro Oiticia. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 

1980. p. 20-26). 

229 Uma vez nascidas essas duas células-máter, grupos parlamentares e comitês 

eleitorais, foi suficiente que se estabelecesse uma coordenação permanente entre 

estes, e que vínculos regulares os unissem àqueles para que se encontrem em face 

de um verdadeiro partido. Geralmente foi o grupo parlamentar que desempenhou 

o papel essencial nessa última fase. Na cúpula, o grupo coordenava as atividades 

dos deputados, porém, cada um deles se esforçava, por outro lado, para 

desenvolver os laços com seu próprio comitê eleitoral, do qual dependia a futura 

renovação do seu mandato: de modo que os diversos comitês as acham federados 

indiretamente pala colaboração de seus eleitos no âmbito do grupo parlamentar. 

Basta, portanto, que essas relações passem do plano pessoal para o institucional 

para que o ato de surgimento de um partido seja oficialmente instituído: mas esse 

registro jurídico dos fatos é menos importante que seu encadeamento prático 
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No que diz respeito à origem externa dos Partidos Políticos, 

Duverger assinala que “ao examinar a Gênese dos partidos no quadro 

eleitoral e parlamentar, já se observou a intervenção de organismos 

externos nesse quadro: sociedades de pensamento, clubes populares, 

jornais, por exemplo”. A distinção entre os partidos de criação externa e 

os partidos de criação eleitoral e parlamentar não é rigorosa: ela 

caracteriza antes tendências gerais do que tipos definidos, de forma que 

sua aplicação prática é às vezes difícil. Em um número bastante grande 

de casos, contudo, “o conjunto de um partido é essencialmente 

estabelecido por uma instituição preexistente, cuja própria atividade se 

situa fora das eleições e do parlamento: pode-se, portanto, falar 

adequadamente de criação exterior230”. 

Fixadas tais premissas, pode-se afirmar que o termo “partido” 

preexiste à democracia liberal231. Com efeito, “nos regimes anteriores, ele 

                                                        
(DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticia. 

2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 1980. p. 25). 

230 Duverger afirma que em seu conjunto, o desenvolvimento dos partidos parece 

associado ao da democracia, isto é, à extensão do sufrágio popular e das 

prerrogativas parlamentares. Quanto mais as assembleias políticas veem 

desenvolver-se suas funções e sua independência, tanto mais os seus membros se 

ressentem da necessidade de se agruparem por afinidades a fim de agirem de 

comum acordo; quanto mais o direito de voto se estende e se multiplica, tanto 

mais se torna necessário enquadrar os eleitores por comitês capazes de tornar 

conhecidos os candidatos e de canalizar os sufrágios em sua direção. O 

nascimento dos partidos encontra-se, portanto, ligado ao dos grupos 

parlamentares e comitês eleitorais. Não obstante, alguns manifestem uma 

natureza mais um menos aberrante em relação ao esquema geral: sua gênese 

situa-se fora do ciclo eleitoral e parlamentar, formando essa exterioridade, aliás, 

seu caráter mais nítido (DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. 

Cristiano Monteiro Oiticia. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 1980.  

p. 26). 

231 Casos particulares devem ser destacados em razão da influência exercida no 

contexto global: na Inglaterra, até a metade do século XVII, empregava-se o 

termo “partido” para denominar uma facção social, agrupamento muito mais 

amplo que o partido político atual. Após 1860, firmou-se naquele país a doutrina 

de aceitação da oposição política, isto é, a doutrina básica da democracia de que 

os inimigos do Governo não são inimigos do Estado e que um oposicionista não 

é por isso um rebelde. Assim, apareceram dois grupos: os tories – que 
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designa um clã constituído em torno de personagens importantes: um 

poderoso senhor feudal, um cortesão de prestígio, um príncipe de sangue, 

etc. Os verdadeiros partidos, no moderno sentido da palavra, nasceram 

com os parlamentos e as eleições, cujo funcionamento deles precisa”232. 

Como visto, os grupos parlamentares são os primeiros elementos 

determinantes para a formação dos partidos. O segundo é constituído 

pelos comitês eleitorais que são formados em cada circunscrição para 

patrocinar candidatos. Desse modo, tem-se que as pessoas influentes e 

respeitadas de cada comunidade se reuniam para escolher e atestar perante 

a população aqueles que seriam dignos de representar determinada 

localidade, para o que reuniam os fundos necessários e realizavam a 

campanha eleitoral233. 

Os comitês constituídos tendiam a se manter ativos após a eleição, 

“uns para cobrar e garantir a fidelidade dos eleitos às suas promessas, 

outros para preparar a ‘revanche’ dos derrotados”234, como assinala 

                                                        
representavam os remanescentes do feudalismo agrário –, e os whigs – 

defendendo as forças urbanas e capitalistas mais liberais. No início do século 

XVII, no reinado da rainha Ana, surgira a necessidade de o governo obter 

posições políticas, ao passo do princípio do governo, pela Coroa, mediante a 

maioria do parlamento. A partir do século XIX, após a reforma Bill de 1832, a 

Inglaterra lançou-se mão da prática contida do sistema dos partidos políticos 

quando, com a Câmara dos Comuns, consolidou-se uma maioria para a defesa 

dos interesses da produção econômica capitalista. Nos Estados Unidos, os 

partidos políticos surgiram praticamente com a própria democracia, no século 

XVIII. Na disputa entre Adams e Jefferson, delinearam-se as primeiras 

agremiações políticas. Na ideologia impressa pelo primeiro, encontra-se o Partido 

Federalista, antepassado do partido Republicano, e na impressa pelo segundo, do 

Partido Republicano, após, cindido no denominado partido Republicano Nacional 

e Democrático (FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos 

políticos no Brasil. 3. ed. São Paulo: Alfa Ômega, 1980. p. 12-22). 

232 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnocracias. Trad. Natanael Caixeiro. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 74. 

233 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnocracias. Trad. Natanael Caixeiro. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 74. 

234 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnocracias. Trad. Natanael Caixeiro. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 75. 
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Duverger. Dessa forma, tem-se que os comitês eleitorais da mesma 

tendência se agruparam em uma organização nacional, pelo que se estava 

diante do que se denomina atualmente: “Partido Político”. 

 

 

1.1.3.1.2. A Dimensão Política dos Partidos Políticos 

 

A dimensão funcional dos Partidos Políticos não poderia se 

plasmar senão do fato de que “o partido nasce e se mantém na esfera do 

poder político”235. Do fenômeno partidário: o seu viés político/funcional. 

Sem qualquer margem para dúvidas, o fenômeno consistente no 

surgimento dos partidos políticos na acepção do termo constitui marca 

contida do seu caráter político. 

Nesse sentido, basta questionar sobre a finalidade pela qual teriam 

sido instituídos os mesmos agrupamentos e acerca dos objetivos que 

perseguem historicamente. Ao lado da análise estrutural, seja aquela dos 

partidos políticos “em sua organização”, que Duverger refere quando 

estuda o tema sob a ótica da sociologia política236, cabe uma análise 

funcionalista237. 

As mesmas facções (que dividiam as repúblicas antigas), os clãs 

(que se agrupavam em torno de um condottiere na Itália da Renascença), 

os clubes (onde se reuniam os deputados das assembleias 

revolucionárias), os comitês (que preparavam as eleições censitárias das 

mesmas assembleias), bem como as vastas organizações populares que 

                                                        
235 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnocracias. Trad. Natanael Caixeiro. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 299. 

236 DUVERGER, Maurice. Sociologia política. Trad. Maria Helena Kühner. Rio 

de Janeiro: Forense, 1968. p. 358. 

237 Walter Costa Porto exorta o exame das funções dos partidos políticos, o que 

abrange ao mesmo tempo a análise de suas atividades e as consequências dessas 

ações para a sociedade (DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. 

Cristiano Monteiro Oiticia. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 1980, 

apresentação). 
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enquadram a opinião pública nas democracias modernas, desempenharam 

o papel “de conquistar o poder político e exercê-lo”238. 

O objetivo permanente da conquista e exercício do poder 

político239 conferem a esses entes a especialização comum do combate 

político que se converte em função fundamental240. 

Na definição de Canotilho, os partidos políticos funcionam com 

inegável influência na mobilização de cidadãos, na organização de 

diversidades ideológicas, na aglutinação de interesses de grupos e classes 

sociais241. Nesse sentido, pode-se afirmar que funcionam como “canais 

de expressão”, pois servem como “instrumentos de representação dos 

cidadãos”, organizadores das vontades individuais242. 

Por tais razões, constituem “corpos intermediários”243 entre o povo 

e o Estado, vez que “responsáveis pela canalização da vontade do 

primeiro para o segundo, caracterizado como centro das decisões 

políticas”244. 

                                                        
238 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro 

Oiticia. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 1980. p. 19. 

239 Registre-se a existência dos denominados grupos de pressão (jornais, emissoras 

de rádio e televisão, etc.), que, ao lado dos partidos políticos, constituem-se das 

principais organizações destinadas a se pôr em luta por combates políticos. As 

diferenças marcantes entre ambas consistem, brevemente, no fato de, ao passo de 

que os partidos políticos têm por objeto direto conquistar o poder e participar de seu 

exercício, os grupos de pressão não o pretenderem diretamente, mas, sim, obter 

influência sobre aqueles que detêm o poder; a segunda, enquanto os primeiros se 

fundam em uma solidariedade geral, os segundos em solidariedades particulares; a 

terceira, que o conceito do primeiro seria relativamente preciso, enquanto dos 

segundos não (DUVERGER, Maurice. Sociologia política. Trad. Maria Helena 

Kühner. Rio de Janeiro: Forense, 1968. p. 356). 

240 DUVERGER, Maurice. Sociologia política. Trad. Maria Helena Kühner. Rio 

de Janeiro: Forense, 1968. p. 355. 

241 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 314. 

242 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 104-105. 

243 Resolução n. 22.526/2007-TSE. 

244 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 86. 
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Eis a sua dimensão funcional/política. Na definição de Ribeiro, “o 

partido é instrumento de relevante importância na dinâmica do poder 

político, contribuindo à interação entre o governante, e governados no 

esquema do regime representativo”245. Revela-se como “força coletiva de 

ativação do processo político” e como “elemento necessário à luta em 

termos políticos pela conquista ou manutenção do poder”. 

Tais instituições não compõem o aparelho estatal, mas, sim, 

participam do quadro institucional do Estado moderno, primeiramente, 

por serem indispensáveis ao funcionamento do poder de sufrágio e, ainda, 

em razão de seu relacionamento com as instituições políticas246. 

Os partidos políticos são definidos por Bonavides como “uma 

organização de pessoas que inspiradas por ideias ou movidas por 

interesses, buscam tomar o poder, normalmente pelo emprego de meios 

legais, e nele conservar-se para a realização dos fins propugnados”247. 

Silva os define como “forma de agremiação de um grupo social 

que se propõe a organizar, coordenar e instrumentalizar a vontade popular 

com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo”248. 

Ainda, sob o aspecto funcional, Carlos Mário da Silva Velloso 

assevera que a sua finalidade é a de “servir como elo entre o exercício de 

poder e a população, aumentando a participação dos cidadãos nas 

decisões políticas”249. 

Em síntese, pode-se concluir que a função precípua dos partidos 

políticos, sob a dimensão política, seja a de possibilitar a veiculação da 

democracia representativa. Esta dimensão se alinha com a dimensão 

jurídica, que se dá com a sua institucionalização dos Partidos Políticos 

nos Estados Constitucionais.  

                                                        
245 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 222. 

246 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 223. 

247 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 346. 

248 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 394. 

249 VELLOSO, Carlos Mário da Silva; AGRA, Walber de Moura. Elementos de 

direito eleitoral. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 79. 
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1.2. A DEMOCRACIA REPRESENTATIVO-PARTIDÁRIA 

 

As Democracias Representativas se plasmaram do primeiro 

modelo de representação política concebido pelo pensamento liberal 

clássico, que concebia a representação em nome de um sujeito virtual, ou 

seja, não real. Da relação inexistia vínculo entre o sujeito detentor da 

prerrogativa de representação e a vontade dos representados, que era 

unitária. A representação dava-se por uma unidade de indivíduos que 

buscava defender interesses específicos, sem representação. 

No contexto da Democracia Representativa, o representante constituía 

órgão meramente formal, sem compromisso de representatividade, de que a 

sua atuação perante ou no âmbito do Estado (dotado de órgãos técnicos, 

especializados ou burocráticos) se dirigia a definir as prioridades daquele a 

despeito do interesse do mandante, mas conforme os seus interesses, à sua 

própria vontade. 

De forma não excepcional, guiada por interesses particulares, uma 

minoria numérica de representantes eleitos poderia assumir a condição 

política hegemônica na tomada de decisão e de apropriação do sistema 

estatal. De uma vontade geral apresentada como mito legitimador do 

Estado, o interesse público se plasmava no interesse do indivíduo 

investido na condição de representante político. 

Pontue-se que, no pensamento liberal clássico, a estabilidade social 

e política se mantinha pela garantia dos elementos básicos da 

representação: a instrução e a propriedade privada. Por conseguinte, nas 

raízes desta racionalidade, o significado e conceito de representação 

política não estavam centrados nos Partidos Políticos. 

Nesta senda, diante da insuficiência da representatividade política 

no modelo liberal, conjugada ao questionamento acerca da utilidade e a 

relevância de tais ações, sob a perspectiva do eleitor, plasma-se o 

problema central do sistema, que tende a instauração de uma crise de 

identificação entre os interesses dos representantes em face dos 

eleitores250. 

                                                        
250 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 83. 
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Importa ressaltar que na matriz do pensamento liberal clássico já 

era possível detectar que a mítica que abarcava a lógica da representação 

política continha a antítese da premissa identitária. Note-se, senão, que 

das conclusões de Benjamin Constant do debate sobre o valor e alcance 

da liberdade política em face da liberdade civil reconhece que “não é 

absolutamente verdade que os interesses dos governantes e os dos 

governados são os mesmos251”, na mesma senda de “dizer que os 

interesses dos governantes são sempre condizentes com os dos 

governados é entender os interesses dos governos de forma abstrata”252. 

                                                        
251 CONSTANT, Benjamin. Princípios de política aplicáveis a todos os 

governos. Trad. Jourbert de Oliveira Brízida. 1. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 

2007. p. 636. 
252 Constant considera que, ao partir desta premissa em relação aos governos, 

incorrer-se-á no mesmo erro que Rousseau cometeu em relação à sociedade – no 

que toca à premissa da volonté générale (CONSTANT, Benjamin. Princípios de 

política aplicáveis a todos os governos. Trad. Jourbert de Oliveira Brízida. 1. ed. 

Rio de Janeiro: Topbooks, 2007. p. 636). Esta crítica se dirige ao fato de que a 

concepção de Rousseau tende à objetivação da ordem social, assim contradizendo 

a proposta do Contrato Social, no sentido de servir à função da 

sintetização/canalização e expressão da vontade dos indivíduos. Em Kelsen é 

possível compreendê-la quando, ao debater a separação entre democracia e 

liberalismo, no ponto em que se operou a transformação do conceito de liberdade, 

contempla a ideia de liberdade do indivíduo em relação ao domínio do Estado, 

que passa a se materializar pela participação do indivíduo no poder do Estado 

(KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 32). Assim, 

“descartando-se a ideia de que os indivíduos são dominados pelos seus 

semelhantes, por que não reconhecer que o indivíduo que deve estar submetido à 

ordem do Estado não é livre? Com o sujeito do domínio muda, ao mesmo tempo, 

o sujeito da liberdade. Aliás, afirma-se com insistência que o indivíduo que cria 

a ordem do Estado, organicamente unido a outros indivíduos. A ideia de 

Rousseau de que o súdito renuncia a toda a sua liberdade para reavê-la como 

cidadão é característica, já que essa distinção entre súdito e cidadão indica uma 

mudança integral no ponto de vista social e o deslocamento completo do 

problema. O súdito é o indivíduo isolado de uma teoria individualista da 

sociedade; o cidadão é o membro não independente, simples elemento de um todo 

profundamente orgânico do ser coletivo de uma teoria universal da sociedade; de 

um ser coletivo que, do ponto de vista totalmente individualista de uma 

apreciação das coisas fundada na ideia de liberdade, tem caráter transcendente, 

metafísico. (‘a volonté générale de Rousseau (Contrato Social, Livro IV, cap. 2) 

– expressão antropomorfa que indica a ordem estatal objetiva, válida 
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Ao propalar princípios de política que seriam aplicáveis a todos os 

governos, Constant, que formulou as suas ideias sobre o ideal da liberdade 

num período marcado pela Revolução Francesa e guerras napoleônicas, 

no contexto do debate de teóricos do liberalismo francês (Frédéric Bastiat, 

Charles Dunoyer, Charles Comte, Gustave de Molinari, Paul Leroy-

Beaulieu, Émile Faguet e Yves Guyot), na esteira da teoria jurídica de 

Montesquieu e no pensamento econômico de Adam Smith e Jean 

Baptiste-Say, a sua teoria contempla as razões da falta identitária entre os 

interesses dos governados e as ações dos governantes. 

Tal enquanto define, em primeiro plano, que os representantes, que 

se fazem em menor número, mantêm o interesse de obstruir a elevação 

dos governados às posições de poder (que tende a se concentrar), desde 

que a sua perda, no caso de outros obterem, ameaça-os. Em segundo 

plano, ao alcançar a classe de poder da classe dos governados, o homem 

adota os interesses dos primeiros, passando a deter interesses distintos dos 

últimos – que lhe outorgaram a posição de representante, diante da 

posição diferenciada que lhe é colocada. Em terceiro plano, os interesses 

dos governantes passam a ser, por diversas razões, diversos dos 

governados, pois pretendem o seu mal ou beneficiar amigos253. 

Orides Mezzaroba conclui que o efeito deste quadro induz “à falta 

de legitimidade do sistema político e de seus organismos internos, diante 

                                                        
independentemente da vontade dos indivíduos, volonté de tous – é absolutamente 

incompatível com a Teoria do Contrato Social, que é uma função da volonté de 

tous. Mas essa contradição entre uma construção subjetiva e uma construção 

objetiva, ou – se quisermos – essa passagem de uma posição inicial subjetiva para 

um resultado final objetivista, não é certamente menos característica do pensamento 

de Rousseau do que do pensamento de Kant ou de Fichte’). A consequência – 

deduzida logicamente por alguns autores – é que, já que os cidadãos do Estado são 

livres apenas em seu conjunto, isto é, no Estado. Isso também é expresso pela 

fórmula segundo a qual é livre apenas o cidadão de um Estado livre. À liberdade do 

indivíduo substitui-se, como exigência fundamental, a soberania popular, ou, o que 

dá no mesmo, o Estado autônomo, livre” (KELSEN, Hans. A democracia. São 

Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 33-34 e 364). 

253 CONSTANT, Benjamin. Princípios de política aplicáveis a todos os 

governos. Trad. Jourbert de Oliveira Brízida. 1. ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 

2007. p. 636-644. 
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do vínculo não identitário entre a vontade dos representados e as ações 

dos representantes”254. 

Desta falta de legitimação, o advento da crise do modelo  

de representação liberal que, ao momento em que historicamente  

se verifica aquisição da dimensão política da cidadania enquanto  

direito (ao lado da civil e social)255, e a sua consolida- 

                                                        
254 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 83. 

255 A análise dos elementos da cidadania por T. H. Marshall nos permite 

compreender a evolução das instituições jurídico-políticas que ora são 

apresentadas como um processo histórico. Autor clássico das ciências sociais, 

Thomas Humprey Marshall proferiu, em 1949, na Universidade de Cambridge, 

conferência intitulada “Cidadania, classe social e status”, em que apresentou o 

conceito de cidadania como divisível em três partes ou elementos, sejam estes: 

civil, político e social. Fundado na experiência inglesa, de índole costumeira e 

construtivista (sem grandes rupturas), desenvolveu um pensamento influente, em 

que concebeu a cidadania nestas dimensões, integradas, mas diferenciáveis do 

mesmo fenômeno. O elemento civil seria composto pelos direitos necessários à 

liberdade individual – de ir e vir, de imprensa, pensamento e fé, o direito à 

propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. Este último 

quedaria peculiar, pois o direito de defender e afirmar os outros direitos em 

termos de igualdade com os outros, através do encaminhamento processual, 

evidenciaria que as instituições mais intimamente associadas aos direitos civis 

seriam os tribunais de justiça. Por elemento político, entender-se-ia o direito de 

participar do poder político, como membro de um organismo investido da 

autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo. As 

instituições correspondentes seriam o parlamento e os conselhos do Governo 

Local – na experiência inglesa. Por fim, o elemento social se referia a tudo que 

vai desde o direito ao mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de 

participar, por completo, da herança social e de levar a vida de um ser civilizado 

de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais 

intimamente ligadas a ele seriam o sistema educacional e os serviços sociais. 

Ocorre que, em sua origem, ao que referenciou de “velhos tempos”, estes “três 

direitos” não se dissociavam, estariam “fundidos em um só”, uma vez que as 

instituições estatais estariam amalgamadas, no sentido de que uma assembleia 

legislativa, um conselho governamental e um tribunal de justiça não se 

especializavam em tarefas distintas. Sua evolução comportaria processo duplo, 

de fusão (geográfica), e de separação (funcional), no contexto histórico do 

desenvolvimento do constitucionalismo inglês (MARSHALL, Thomas 
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ção256 no curso da ampliação do direito de sufrágio (até o universal), seja 

quando os representados passaram a expressar e a materializar concretamente 

as suas vontades, esta passou a ser intermediada pelos entes que assumiram 

as funções de aglutinar, incorporar e executar as vontades individuais em face 

do Estado: os Partidos Políticos. Daí a afirmação de que nasceram para 

aperfeiçoar o próprio sistema de representação política257. 

Neste ponto, desde o surgimento do Partido Político na seara política 

e a sua consolidação, que originalmente cumpriu um papel instrumental de 

representação, acabou por restar inserido na seara da Democracia 

Representativa na qualidade de intermediador da relação entre os 

representantes e representados; razão por que nesta fase se conceberam as 

Democracias Representativas Partidárias258. 

Mezzaroba conclui que “a concepção de organizações políticas 

integradoras de uma ordem de cidadãos que disputam mandatos eletivos com 

certa igualdade de condições, a fim de fazerem prevalecer as suas ideias, não 

se constituiu como um elemento do modelo representativo engendrado por 

influência do liberalismo”259. 

Nesta síntese, o modelo de Democracia Representativa Partidária 

contempla os Partidos Políticos como “instituições incumbidas de 

canalizar a vontade de cada um dos representados, buscando expressá-las 

                                                        

Humprey. Cidadania, classe social e status. Trad. Meton Porto Gadelha. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1967. p. 63-65).  

256 Blanco Valdés afirma que o grande desenvolvimento das primeiras 

organizações partidárias com orientação socialista se deu pela experiência de 

ampliação do sufrágio e as significativas alterações por que passaram as 

constituições materiais do Estado, fatores que foram determinantes para o 

processo de seu reconhecimento jurídico (BLANCO VALDÉS, Roberto L. Los 

Partidos Políticos. Madrid: Tecnos, 1997. p. 42). 

257 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 83. 

258 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 84. 

259 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 84. 
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de forma unificada e organizada”260. Da vontade unitária – individual do 

representante –, passa a ser plural, da fonte advinda do sujeito não real, 

passa a derivar do sujeito real. Deste ponto os Partidos Políticos se tornam 

orgânicos, no ponto de veicularem princípios e programas ideológicos, 

tendentes à adesão de correligionários. 

Tal contrapõe a identificação com a figura individual do 

representante, com matiz personalista, para se substituir na figura coletiva 

do Partido Político. Opera-se assim uma nova perspectiva, esta fundada 

na substituição da lógica mítica legitimadora do Estado, fundada unidade 

– vontade geral, para a aglutinação e incorporação de interesses dos mais 

diversos estratos sociais, que restam articulados e integrados por esta 

instância de intermediação: Partido Político. 

Nesta fase, portanto, os Partidos Políticos são institucionalizados 

pelas democracias contemporâneas como instrumentos tendentes a 

sistematizar e materializar a vontade dos cidadãos. Ao representarem 

correntes ideológicas em razão de aglutinarem interesses, promovem o 

embate tendente a tornar a sua “vontade”, a sua concepção particular de 

mundo como a geral, no sentido da tomada do poder para o 

estabelecimento do grupo que representa e os identifica, sob as 

perspectivas do reconhecimento e pertencimento, dado o programa 

específico. 

Daí a sua capacidade de estabelecer a correlação entre o cidadão e 

a esfera pública, entre os representados e o Estado representativo, no 

sentido de estabelecer canais de expressão das diversas “vontades”, em 

processo apto a influenciar diretamente a vontade estatal (através de ações 

públicas) e, em última análise, imprimir a sua vontade no e a partir do 

Estado, cuja maior ou menor capacidade evidencia o seu índice de 

representatividade. 

Mezzaroba afirma que no processo de construção dos Estados 

democráticos acaba por ser pressuposta a referência aos Partidos Políticos 

ao se referir à representação política, dada a sua responsabilidade pela 

                                                        
260 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 85. 
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“canalização da vontade popular para o centro das decisões políticas”. 

Isto, na senda de que os espaços políticos sejam caracterizados por uma 

complexidade de fenômenos que transcende a relação entre 

Estado/Partido ou Partido/Indivíduo261. 

 

 

1.3. O MODELO REPRESENTATIVO DA DEMOCRACIA PARTIDÁRIA 

 

Desde que os modelos democráticos de representação política 

foram forjados historicamente262, no âmbito de cada Estado, devem ser 

lidos e interpretados sob tais enfoques. Da Democracia Ateniense à 

Democracia Partidária tem-se longo percurso trilhado pela humanidade 

no ocidente. 

A primeira das quatro fases evolutivas é denominada Democracia 

Direta, a partir da identidade entre representantes e representados, onde 

não há nenhum tipo de mediação política, pois os membros do grupo 

social deliberam diretamente263. 

No século VI, em 508 a.C., no curso da luta por participação 

política, tem-se, durante as chamadas “tiranias” (posteriores a Sólon), a 

diminuição, por Clístenes, da concentração de poder pelo esvaziamento 

da importância das antigas quatro tribos e a sua redivisão em dez novas 

tribos menores, organizadas em distritos – demos –, por seu líder chamado 

demarco. Assim, os cidadãos de Atenas, que compunham determinados 

demos, passaram a decidir diretamente os assuntos relativos à cidade nas 

assembleias-gerais dirigidas pelo último. Daí mesmo a origem da 

                                                        
261 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 86. 

262 Cf.: CARVALHO, José Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 17; PINSKY, Jaime; PINSKY, Carla 

Bassanezi (Org.). História da cidadania. 6. ed. São Paulo: Contexto, 2014, 

introdução.  

263 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 154. 
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expressão democracia, diante do termo referido como o governo dos 

demos, que traduz o fato de o governo restar nas mãos de muitos264. 

Pela consagração deste modelo, restavam forjados os valores 

fundamentais da democracia: a liberdade de expressão, que garantia o 

direito de discordar da opinião contrária e daqueles detentores do poder, 

bem assim a igualdade de direitos, tendente ao acesso do cidadão à 

mesma posição de poder265. 

A segunda fase é denominada Democracia Representativa, de 

quando a relação se cingiu entre representante/representado. Neste 

modelo, somente a vontade do representante terá valor jurídico, ao passo 

de ser exercida em nome do representado. Resta caracterizado como 

sendo próprio do pensamento liberal clássico, sob a sua concepção de 

representação266. 

Deste modelo, a racionalidade evoluiu do sentido de consolidar a 

terceira fase evolutiva, denominada Democracia Representativa 

Partidária, em que o papel da intermediação entre representantes e 

representados passa a ser exercido pelos Partidos Políticos, agora inseridos 

na mecânica da representação. Guarda com o modelo anterior uma relação 

de continuidade e de conflito267. 

Em Kelsen, a liberdade, que, como visto, ocupa o primeiro plano 

na concepção democrática, suportada pela igualdade, pressupõe a 

participação ativa do indivíduo na formação da vontade coletiva. Isto a 

partir da ressignificação do conceito de liberdade introduzido pelo 

                                                        
264 MIGLINO, Arnaldo. A cor da democracia. Florianópolis: Conceito Editorial, 

2010. p. 30-35. CHEVALLIER, Jean-Jacques. História do pensamento político: 

da Cidade-Estado ao apogeu do Estado-Nação Monárquico. Trad. Roberto Cortes 

de Lacerda. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1982. p. 31. 

265 CHEVALLIER, Jean-Jacques. História do pensamento político: da Cidade-

Estado ao apogeu do Estado-Nação Monárquico. Trad. Roberto Cortes de 

Lacerda. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1982. p. 31-34. 

266 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 154-155. 

267 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 155. 



112 

pensamento liberal clássico, no que toca à sua condição negativa, isto é, 

dos direitos de o sujeito não ser submetido à vontade do Estado, de que 

se afasta, mas a determinada ordem estatal que, mesmo enquanto titular 

dos direitos políticos, contribui para a formação normativa. 

Assim, desde uma concepção de vida, se a liberdade pressupõe, do 

exercício individual de vontades, o exercício coletivo de canalização e de 

sua expressão, faz-se necessários mecanismos de representação capazes 

de aglutiná-las, a partir de entes que se fazem reconhecer pelos Estados, 

ao ponto de se institucionalizarem como entes pertencentes à sociedade e 

não àqueles, cuja ação se dirige a articulá-las de forma a fazer prevalecer 

os interesses programáticos. Estes entes, os Partidos Políticos, são, 

portanto, um dos elementos basilares do Estado Constitucional 

Democrático de Direito. 

Por desdobramento, constituirão instrumento jurídico para a 

organização do poder estatal, diante da designação de seus dirigentes, 

através das eleições. Os Partidos Políticos “se inserem nos órgãos políticos 

do Estado, mas no Estado Democrático esta inserção está sujeita às regras 

do jogo (uma delas é a alternância do poder, como consequência de eleições 

livres e competitivas)”268. 

Após serem os Partidos Políticos institucionalizados, ou seja, serem 

reconhecidos pelas constituições e legislação ordinária em cada país, 

assumiram a tarefa de realizar a representação política, sob o compromisso 

programático de realizarem os valores da democracia. Cumpre-lhes a função 

de “transformarem as orientações e atitudes políticas gerais vividas por 

segmentos da sociedade em programas de política nacional”269. Da mesma 

forma, cumpre-lhes a “conversão” das vontades, necessidades e interesses 

dos segmentos que representam em pretensões concretas, em ações aptas a 

serem realizadas pelos poderes públicos. 

                                                        
268 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 87. 

269 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 82. 
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A Democracia Representativa Partidária surge, portanto, como 

adaptação dos princípios democráticos da liberdade e da igualdade às 

demandas conjunturais do século XX, especialmente do aumento 

demográfico dos países, do que decorrem as democracias de massa, diante 

do aumento da demanda do sufrágio, bem assim do fato de que a 

sociedade contemporânea estruturada por pequenas, médias e grandes 

organizações nacionais e internacionais demanda a mediação de 

interesses para a garantia do acesso a bens, serviços ou objetivos vitais270. 

Na senda liberal, no âmbito de uma concepção democrático-

representativa de Partido Político, a articulação da vontade do Estado por 

tal sujeito coletivo se dá a partir da designação pela via eleitoral do 

mandato político representativo, derivado do modelo de representação 

próprio das Democracias Representativas Partidárias, que, no final do 

século XIX e início do século XX, passou a ser objeto de críticas. 

Isto diante da constatação de que, em primeiro plano, tais 

mecanismos não garantem, de fato, a identificação entre a vontade dos 

eleitores e os representantes designados, o exercício de um controle real 

sobre as decisões destes no exercício do mandato, a possibilidade de se 

exigir a efetiva prestação de contas, e, ao final, de que as instituições 

governamentais se transmutaram em órgãos oligárquicos271. 

Passa-se a fase final, em que, na contemporaneidade, pretende-se 

efetivar modelo que se originou da concepção teórica na Alemanha, 

durante a República de Weimar, no curso da consolidação de sua 

democracia, cujo termo se denomina Democracia de Partidos (ou Estado 

de Partidos). Neste modelo, os Partidos Políticos assumem a função de 

mediar os interesses dos representados em face dos órgãos 

governamentais, bem assim entre os representantes. 

É característica deste modelo a sujeição das ações do representante 

do Partido à vontade única e exclusiva do Partido, na senda da 

                                                        
270 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 156. 

271 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 77-78. 
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compreensão de que a vontade do indivíduo é inerente à vontade do ente 

partidário. Esta é a razão por que o vínculo representativo entre ambos se 

denomina mandato partidário. 

García-Pelayo conclui que, desde quando o eleitor passou a 

outorgar o mandato ao partido e não mais ao representante, e o vínculo 

entre ambos se tornou passível de rescisão pelo Partido, “as eleições 

adquirem um caráter plebiscitário”272. 

Aqui se pontua um elemento fundamental para a efetivação deste 

modelo, qual seja a presença de instrumentos para o controle do mandato 

pelo partido que, nas hipóteses de indisciplina do representante eleito pelo 

mesmo partido, ou mesmo nos casos de infidelidade partidária, possa 

desconstituí-lo no curso de processo administrativo intrapartidário (este 

sujeito a grau de revisão/democracia interna), e após comunicar aos 

órgãos da Justiça Eleitoral para mera anotação. 

García-Pelayo define o Estado de Partidos como uma “dimensão 

ou componente do Estado Democrático e encontra os seus limites em 

outros componentes e condicionamentos do sistema estatal (jurídicos e 

funcionais-institucionais)”273. Na senda de uma dimensão do Estado de 

Direito, ter-se-á que “tanto o processo democrático como os atores deste 

processo estarão submetidos à Constituição e à lei, em que a vontade da 

maioria não é por si só legítima, nem justa e nem sábia”, mas senão o 

critério jurídico deverá ser o marco e a medida de legitimidade de sua 

ação274. O Direito, por sua vez, na qualidade de “un médio de la politica”, 

                                                        
272 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 82-83. Cf: MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 

2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 155. 

273 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 119. 

274 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 119. Registre-se que da expressão do Autor “(...), un Estado em el que la 

voluntad de la mayoria no es por sí sola legítima, ni justa, ni sabia; um Estado, 

em fin, en el Derecho es el marco y medida de legitimidade de su accion”, acaba 

sendo transmutada para abarcar o conceito de juridicidade, a partir da tradução 

do termo “en el Derecho”, a fim de emprestar à frase tal sentido, desde que o 

Estado de Direito resta vinculado, diante do influxo da democracia e do 
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assim como um produto desta, no espectro de uma racionalidade 

objetivada, um ordenamento ou sistema normativo que serve de marco e 

medida de legitimidade para as ações dos representantes políticos275. 

As nomenclaturas governo de partidos, ou partidocracia, derivam, 

com obviedade, da função de protagonistas que os Partidos Políticos 

assumiram no âmbito da democracia representativa276 e de sua inegável 

essencialidade nos sistemas democráticos. Daí a célebre afirmação de 

Hans Kelsen: “só a ilusão ou a hipocrisia pode acreditar que a democracia 

seja possível sem Partidos Políticos”277. 

No mesmo sentido afirma Canotilho, que o princípio democrático 

se assenta no pluralismo político, pelo que, consequentemente, a 

democracia somente pode ser entendida como democracia com partidos, 

e o Estado constitucional somente poderá se caracterizar como um Estado 

constitucional de partidos278. 

Olavo Brasil de Lima Júnior sintetiza que a democracia 

parlamentar evoluiu das “relações políticas existentes dentro do governo, 

                                                        

constitucionalismo, a critérios materiais que o transcendem (Cf. SILVA, José 

Afonso da. O Estado democrático de direito. In: QUARESMA, Regina; 

OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula (Coord.). Direito constitucional brasileiro: 

perspectivas e controvérsias contemporâneas. Rio de Janeiro: Forense, 2006). 

275 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 118-119. 

276 Resolução n. 22.526/2007. 

277 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 43. 

Questionando a essencialidade destes entes, Kelsen argumenta se é possível a 

substituição dos Partidos Políticos por outras formas de representação no 

processo de formação da vontade do Estado, a exemplo de outros grupos sociais, 

como as organizações profissionais, responde que: não há. Segundo Kelsen, não 

existe esta possibilidade. Isto pois enquanto as organizações profissionais se 

aglutinariam para a defesa dos interesses “materiais” e corporativos de um único 

grupo, os Partidos trabalhariam na perspectiva de construir uma vontade geral 

pela conciliação dos interesses de grupos opostos (KELSEN, Hans. A 

democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 70). 

278 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 315. 
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entre estes e os partidos e, através dos partidos, entre o governo e a 

sociedade politicamente organizada”. Dessa forma, os partidos que até 

então detinham puramente base parlamentar passaram a se orientar pelo 

processo eleitoral. 

Marcelo Caetano, por sua vez, ao reconhecer o protagonismo que 

as entidades partidárias têm exercido pela canalização dos interesses 

parciais em face da esfera governamental, reafirma a sua função 

canalizadora na senda da representação política, assim opondo crítica à 

partidocracia pelo que refere como caráter oligárquico da atuação dos 

Partidos Políticos279. 

Nessa esteira, pela solidificação dos partidos quando da instituição 

do sufrágio universal, supõe-se, em fase posterior, a existência do 

Governo de Partidos, no qual o Executivo é responsável perante o 

Parlamento, e o Governo e os Partidos o são perante a sociedade280. 

A expressão “Governo de Partido” deriva da influência decisiva 

que as instituições partidárias apresentam nos Estados contemporâneos. 

Silva pontua que “o fenômeno partidário permeia todas as instituições 

político-governamentais, como o princípio da separação dos poderes, o 

sistema eleitoral, a técnica da representação política, a ponto de 

destinarem-se a assegurar a autenticidade do sistema representativo. São 

reconhecidos por “canais por onde se realiza a representação política do 

                                                        
279 Contesta-se, já então de muito tempo, e vigorosamente, a democracia dos 

partidos ou partidocracia, isto é, o que se crê seja a excessiva intervenção dos 

partidos na gerência da res publica. Afirma-se terem eles se tornado sucedâneos 

das oligarquias, e, assim, monopolizando em seu proveito os benefícios do Poder, 

transmutando em geral o interesse próprio. São acusados de maniqueístas, ao 

pretenderem encarnar o bem, enquanto na oposição, acometendo ao governo a 

encarnação do mal. Se pluripartidária a base do governo, barganham “acordos 

precários (dos quais) cada partido (extrai) o máximo de proveito com o mínimo 

de responsabilidades, para não comprometer as suas probabilidades de um dia 

governar sozinho”. (CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. Rio de 

Janeiro: Forense, 1977, v. I, p. 44). 

280 LIMA JÚNIOR, Olavo. Instituições políticas democráticas: o segredo da 

legitimidade. Rio de Janeiro, Zahar, 1997. p. 63. 
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povo, desde que, no sistema pátrio, não se admitem candidaturas 

avulsas281”. 

Mezzaroba afirma que o sentido da partidocracia deve emergir 

destas premissas: a) os partidos políticos foram sendo reconhecidos pelas 

Constituições a partir do século XX; e b) assistia-lhes a tarefa de realizar 

a representação política, em correspondência com a ideia de 

representatividade, razão por que os partidos políticos são elevados à 

condição de garantidores do sistema democrático282. 

Pela mesma razão, ao se falar em partidocracia no regime político 

vigente, está-se a falar de Estado de Partidos no âmbito de uma 

democracia283, vez que se trata de modelo que toma como ponto de partida 

a exigência do ambiente democrático para sua implementação284. Tal se 

denomina Democracia de Partidos. 

Não obstante, a despeito da possibilidade de os elementos 

bastantes à efetividade do modelo de Estado de Partido estarem presentes 

em determinado país, tal não se constitui garantia quanto à sua realização. 

Ao reconhecer a existência de uma “crise de represen- 

tatividade”285 que acomete as instituições político-partidárias no Brasil, 

                                                        
281 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 408. Frise-se que tal ficou explícito ao pressupor a 

filiação partidária como condição de elegibilidade – CF, art. 14, § 3º, V. (Id). 

282 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 156-158. 

283 Esse esquema político abarca o que Duverger denominou “organização 

externa de partidos”, isto é, “a relação entre os partidos existentes em uma mesma 

nação” – “sistema de partidos”. (DUVERGER, Maurice. Sociologia política. 

Trad. Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Forense, 1968. p. 358). 

284 Ao contrário, poderia simplesmente ser denominado Estado de Partidos em 

um ambiente não democrático, a exemplo, durante o regime militar no Brasil, 

uma vez que o regime de 1964 a 1984 não suprimiu a representação política. 

285 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 1. Também neste sentido, 

Bonavides: “numa recente entrevista ao jornal O Povo, de Fortaleza, o ilustre 

jurista de São Paulo, Prof. Fábio Konder Comparato, queixou-se da falta de 

legitimidade do partido político no Brasil, carência oriunda sobretudo, segundo 
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ele, de jamais haver alcançado caráter nacional. Ora, esse cunho de 

representatividade em termos nacionais tem sido, em verdade, uma das falhas 

mais deploráveis da organização partidária no País. 

Aqui os elementos jurídicos de constitucionalização dos partidos desde a Carta 

outorgada de 67, passando também pela Constituição de 1988, foram inúteis a 

esse respeito e colidiram com uma realidade cuja essência é outra. 

Só um mergulho de análise e raciocínio sociológico poderá trazê-la à tona em todos 

os seus aspectos sobre os quais os juristas do formalismo na maior parte silenciaram 

ou não os levaram na devida conta, o que não é aliás de se estranhar, porquanto os 

governantes autoritários se aperfeiçoaram a instituir sistemas partidários mediante 

decreto, como o fez Castelo Branco ao reformar a estrutura das agremiações 

políticas existentes no País para ditar do alto das escadas do poder um 

bipartidarismo malogrado e sem consistência. Tais homens públicos jamais 

consideraram com seriedade as forças reais do poder e por isso mesmo ingressaram 

às cegas no reino da ficção programática transladada às cláusulas constitucionais. 

(...). O partido político viveu assim, tanto na praxis como na doutrina, o seu apogeu 

durante a segunda metade deste século. A orientação legislativa e constitucional 

convergia toda no sentido do fortalecimento dessa instituição, que se estruturava 

em bases novas de participação democrática, obedecendo porém, aos velhos moldes 

do sistema representativo. Não se operou, todavia, na medida desejada a reforma 

que se esperava. Com efeito, o fenômeno partidário, confrontado com a realidade 

brasileira, nunca foi bem sucedido em abalar as estruturas oligárquicas do poder, 

sem embargo de todas as regras de aperfeiçoamento introduzidas por via legislativa 

e por obra da constitucionalização, levada a cabo nas últimas décadas. (...). Nem a 

Constituição nem a Lei Orgânica que desta deriva podem salvar o partido político 

do declínio que o acomete nos quadros da presente democracia representativa 

instaurada no Brasil, salvo se houver um sopro de renovação nas formas 

participativas populares, utilizando fórmulas diretas de intervenção que jazem na 

própria carta constitucional (...)” (Grifo no original) (BONAVIDES, Paulo. A 

decadência dos partidos políticos e o caminho para a democracia direta. In: 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coord.). 

Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1996. p. 35). No mesmo sentido, Gustavo Bonato Fruet: 

“Reformas e adaptações sempre são necessárias, próprias dos avanços e retrocessos, 

devendo a prudência evitar tratá-las como a solução de todos os vícios e distorções. 

São os excessos pendulares, normalmente messiânicos. 1.1. O que se verifica no 

modelo de democracia representativa implantado no País, é uma crônica 

instabilidade político-jurídica, acarretando seguidas mutações constitucionais e 

consequentes alterações infraconstitucionais. A cada eleição, novas modificações, 
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de que conservam a característica de Partido-Cartório – no sentido de se 

prestarem ao papel de legenda necessária à eleição dos mandatários a cada 

eleição, Mezzaroba a atribui ao “esgotamento do modelo liberal de 

                                                        

gerando um verdadeiro casuísmo. 1.2. Na pauta, a discussão sobre importantes 

temas da reforma política. Pelo menos, 15 são objeto de discussão, podendo constar 

da agenda política. São eles: (...), fidelidade partidária, (...) entre outros que 

compõem o debate após as eleições municipais de 2000. (...). 1.5. Se por um lado, 

a permanente alteração e instabilidade na legislação dificultam a existência de um 

corpo teórico harmônico de direito eleitoral, já existem, ao menos, princípios mais 

estáveis, às vezes incômodos. Assim, a permanente alteração da legislação eleitoral 

gera um verdadeiro casuísmo, cabendo ao intérprete adequar e compor o inevitável 

conflito que se estabelece em decorrência da disputa eleitoral, estabelecendo-se 

uma sutil dialética entre quem elabora a lei, quem aplica a lei e a quem a lei é 

dirigida. 1.6. Cabe assegurar, fundamentalmente, o exercício ativo da cidadania, 

garantindo a legitimidade e validade expressos no ato de soberania popular. Há uma 

tendência legiferante no País decorrente, talvez, da tradição latina, imaginando ser 

possível regular todas as relações através do ordenamento, o que Habermas 

denomina de ‘juridicização’, significando afirmar que deve-se esperar uma lei, para 

que princípios como fidelidade sejam respeitados. É necessário inverter esse 

processo. A melhor coesão será de fora para dentro. Só a capacidade de indignação 

poderá modificar estas distorções, sob pena de legitimar-se o desrespeito a valores 

éticos. Ao que parece, insuficiente até o presente. 1.7. Leôncio Rodrigues afirma 

que há uma mania terrível no Brasil de reformas, defendendo que é melhor reformar 

menos para reformar melhor. Há sempre uma ilusão de que através de uma 

engenharia constitucional que sai da cabeça de algumas pessoas, seja possível 

enfrentar os interesses da maioria da classe política, os hábitos dos eleitores e os 

padrões culturais dominantes no país. Toda mudança se dá com avanços e recuos, 

que, por vezes, fazem descrer da atividade política como instrumento solidário, 

coletivo e ético. Não há sistema perfeito. O que é discutível é apresentar o genérico 

conceito de reformas como a solução de todas as distorções. São necessárias. Mais 

do que a lei, a defesa do conceito, na busca de um sistema coerente, harmônico, 

funcional, evitando institutos conflitantes. 1.8. Se não se pode mudar diretamente a 

forma de comportamento, ao menos, resista-se com a força da opinião. Quem tolera, 

conforma-se, acomoda-se com a ideia de domínio da maioria e vinculação ao poder, 

por julgar inevitável, abdica de edificar um sistema civilizado e de respeito às 

divergências. Abdica da cidadania. Como BOBBIO, sem perder as ilusões, mas 

acreditando no diálogo que permite não perder as esperanças na força das boas 

razões. (...)” (Grifo no original) (FRUET, Gustavo Bonato. Reforma e casuísmo. 

Paraná Eleitoral, Curitiba, n. 38, p. 19-38, out./dez. 2000. p. 19-20). 
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representação política e da concepção de Partido Político subjacente”, que 

“ainda não realizou plenamente suas potencialidades na formação da 

vontade coletiva em nosso país”286. 

Esta mesma é a constatação de Kelsen, o maior expoente teórico do 

modelo de representação política do Estado de Partidos e um dos 

referenciados defensores deste modelo no período de Weimar, no sentido 

de que o modelo de representação política desenvolvido pelo projeto 

liberal de Estado é insuficiente para atender às demandas crescentes dos 

regimes democráticos contemporâneos287. 

                                                        
286 FRUET, Gustavo Bonato. Reforma e casuísmo. Paraná Eleitoral, Curitiba, n. 

38, p. 19-38, out./dez. 2000. p. 325. 

287 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 25-107. 

Ao passo que a denominada “crise de representação” decorre do esgotamento do 

modelo liberal de representação política, ao dispor sobre Democracia e 

Economia, Kelsen referencia, dentre outros, Lenin, Alf Ross, Edward Hallet Carr 

e Friedrich A. Hayek, para apresentar os efeitos que traduzem, em outra senda, 

segunda possível crise do modelo liberal-democrático na contemporaneidade, a 

partir da doutrina que concebe antagônica a relação entre o poder econômico e os 

direitos políticos. Segundo Carr, tal crise consistiria no fato de que as formas 

democráticas e os direitos políticos foram gradualmente esvaziados de seu 

significado, mesmo em alguns dos mais avançados países democráticos, pela 

força dominante do poder econômico e de que o processo democrático não mais 

conferiria, automaticamente, “a realidade do poder”. Quando o poder econômico 

organizado triunfou, o fundamento da democracia liberal do século XIX 

esfacelou-se. Os direitos políticos tornaram-se irrelevantes, na medida em que 

“não mais conferem o controle sobre os fatores que determinam as questões 

decisivas da vida nacional” (CARR, Edward Hallet. Conditions os peace. Nova 

York: Macmillan Co., 1942. p. 28). A situação crucial pode ser tratada 

satisfatoriamente através da criação de uma “nova democracia”. A nova 

democracia deve “chegar a uma reinterpretação, em termos predominantemente 

econômicos, das ideias democráticas de ‘igualdade’ e ‘liberdade’; deve fazer com 

que, em termos de sua eficácia, os direitos políticos predominem sobre o poder 

econômico”, e desenvolver entre seus membros um sentimento “de 

responsabilidade comum pelo funcionamento da democracia” (CARR, Edward 

Hallet. Conditions os peace. Nova York: Macmillan Co., 1942. p. 30). Tal, 

concebendo-se que a política e a economia são os meios passíveis da obtenção do 

comportamento desejado, sob a lógica do poder (no sentido da “capacidade de 
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Tais impasses, de matizes ético-políticas, compõem as 

experiências práticas verificadas das Democracias Representativas, que 

incluem o Brasil288. Daí a construção de soluções teóricas tendentes à 

efetivação do novo modelo de representação democrática, para que seja 

capaz de atender às demandas derivadas da insatisfação com a falta de 

respostas da aplicação do modelo democrático-liberal. 

As bases teóricas tendentes à garantia do substrato para a definição 

das hipóteses deste trabalho se tornam constituídas pela exposição das 

ideias dos juristas contemporâneos ao processo de elaboração da 

Constituição de Weimar e de consolidação da democracia alemã em 

1919289, fossem favoráveis ao ideal da Democracia Partidária, que 

importava na constitucionalização dos Partidos Políticos, Hans Kelsen, 

Gustav Radbruch, Richard Thoma e Hermann Heller, ou contrários, como 

no caso de Otto Koellreutter, Carl Schmitt e Heinrich Triepel. 

 

 

1.3.1. A Teoria do Estado de Partidos em Kelsen 

 

Segundo Kelsen, democracia pressupõe a existência de identidade 

entre a vontade dos governados e a ação dos governantes, entre “sujeito e 

objeto do poder, governo do povo sobre o povo”290. Este, o povo, 

conforme delineado acima, contempla os “sujeitos do poder”, ou seja, os 

titulares dos direitos políticos que os exercem – sob o aspecto normativo. 

                                                        

influenciar os outros”). In: KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. p. 259. 

288 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 1. 

289 A República de Weimar é a designação histórica pela qual é conhecida a 

república estabelecida na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial em 1919 e 

que durou até o início do regime nazista em 1933, tendo como sistema de governo 

uma democracia representativa semipresidencial. 

290 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 36. 

290 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 1. 
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Por sua vez, os titulares destes direitos políticos constituem uma unidade 

sob a mesma ordem jurídica estatal que produzem291. 

A unidade do povo constitui uma ficção jurídica de aceitação 

universal, na qualidade de um “postulado ético-político que a ideologia 

jurídica assume como real”292, e constitui acessório instrumental ao 

discurso legitimador da racionalidade liberal. 

Se o “povo” não é um conjunto de indivíduos, mas simplesmente 

um sistema de atos individuais, determinados pela ordem jurídica estatal 

constituída – como conteúdo das normas jurídicas com base nas quais 

essa ordem é formada – pela multiplicidade dos atos humanos que 

representa o povo como elemento do Estado, de uma ordem social 

específica293; o locus de pertencimento do indivíduo não é a coletividade 

– como unidade de uma multiplicidade de atos individuais –, e nem o 

Estado, mas, sim, a sociedade se constitui pela pluralidade de indivíduos. 

A sociedade, portanto, é a instância em que, pelas vias 

discursivas294, os sujeitos tendem a agrupar-se em segmentos 

compromissados com projetos e pretensões comuns, a fim de torná-los a 

vontade geral. 

O “povo”, portanto, é o conjunto dos titulares dos direitos políticos 

(cujo núcleo é a participação na formação da vontade geral) que os 

exerce295. De uma perspectiva real e não ideal, há efetiva diferença entre 

o número dos titulares dos direitos políticos e aqueles que efetivamente 

os exercem, bem assim entre estes e aqueles que de fato comandam o 

processo de formação da vontade estatal, no sentido de influenciá-la, 

segundo a ideia de democracia296. 

                                                        
291 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 36. 

292 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 36. 

293 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 36. 

294 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II.  

295 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 37. 

296 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 38. 
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Aqueles que comandam exercem influência em face de outros, 

com a finalidade de intervir na formação da vontade comum. Esta é a 

característica, segundo Kelsen, da “realidade de um dos elementos mais 

importantes da democracia real: os Partidos Políticos, uma vez que 

agrupam homens de mesma opinião, para lhes garantir influência efetiva 

sobre a gestão de negócios públicos”297. 

À época da tese, a sua natureza jurídica não era institucionalizada, 

vez que a definição, sob a lógica estrutural/jurídica, “dava-se por 

agrupamentos sociais, na maioria das vezes, de caráter amorfo; na forma 

frouxa de uma associação livre ou, frequentemente, sem nenhuma forma 

jurídica”298. 

Destarte, sob a lógica política/sociológica, havia vigor, uma vez 

que a capacidade de influir na tomada das decisões fundamentais era tal 

que Kelsen reconhece que “uma parte essencial da formação da vontade 

geral se realiza neles, parte muito essencial cuja preparação decide sua 

orientação ulterior”, no sentido de que sua influência dá-se de forma 

oculta, mas alcançando o(s) objetivo(s) de fato299. 

A afirmação acerca de sua essencialidade democrática é extraída 

da seguinte concepção: “a moderna democracia funda-se inteiramente nos 

partidos políticos, cuja importância será tanto maior quanto maior for a 

aplicação encontrada pelo princípio democrático”. São, desta feita, 

reconhecidamente “órgãos de formação da vontade do Estado”300. 

Sob esta racionalidade, Kelsen se posiciona a favor da 

constitucionalização dos Partidos Políticos para conceder-lhes estatuto 

jurídico tendente a reconhecer, pela ordem estatal, o papel que, à época, 

já exerciam – intermediar a vontade dos representados perante o Estado; 

não obstante reconhecendo a existência de obstáculos causados pela 

                                                        
297 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 38-39. 

298 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 39. 

299 “Os impulsos provenientes dos partidos políticos são como numerosas fontes 

subterrâneas que alimentavam um rio que só sai à superfície na assembleia popular 

ou no parlamento, para depois correr em leito único do lado de cá”. (KELSEN, 

Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 39). 

300 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 39. 
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indiferença ou hostilidade impingida contra os Partidos, que equivaleria 

à contraposição à democracia301. 

A democracia, assim, somente poderia existir, segundo Kelsen, se 

os indivíduos se agrupassem segundo as suas afinidades políticas para 

dirigir a vontade geral/ordem estatal para a sua pretensão política, de 

forma que os Partidos Políticos exerçam a mediação entre o indivíduo e 

o Estado302. 

Segundo Kelsen, somente a partir de seu reconhecimento pelas 

normas constitucionais se poderia falar em uma Teoria do Estado de 

Partidos. Ainda que a realização democrática teria como pressuposto a 

efetivação do Estado de Partidos. 

A contraposição à institucionalização e a atuação dos Partidos 

Políticos em face de discurso apto a conferir-lhes descrédito, ou ação 

contrária à sua no que toca à interposição de interesses e monopolização 

das estruturas a favor de interesses parciais, motivaram a afirmação de que 

somente a “ilusão ou a hipocrisia” poderia afirmar a existência da 

democracia sem partidos políticos”, uma vez que o fenômeno constituía 

uma realidade fática303. 

Toda justificação tendente a afirmar a incompatibilidade entre os 

Partidos e o Estado, em razão de que este não poderia conformar-se sobre 

uma base constituída por formações sociais como os Partidos, traduziria 

uma oposição à ação dos Partidos Políticos sob o ideal da manutenção do 

poder, provindo de “forças políticas que visam o domínio absoluto dos 

interesses de um só grupo” no Estado. Isto, afastando-se o véu ideológico 

que camufla os interesses destes grupos, que “fundam a noção da vontade 

geral na senda do argumento metafísico, de forma a iludir politicamente 

a sociedade, para impor ao Estado de Partidos uma democracia 

meramente mecânica”, como se vê na crise do modelo liberal304. 

                                                        
301 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 40. 

García-Pelayo pontua a postura positiva de Kelsen a favor da institucionalização 

dos Partidos Políticos (KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins 

Fontes, 2000. p. 30). 

302 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 40. 

303 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 40. 

304 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 40-41. 
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De outro lado, o Estado de Partidos pressupõe a garantia de 

manifestação da liberdade de pensamento e de oposição às forças 

tendentes à formação da vontade geral resultante da vontade própria de 

grupos dominantes no Estado. 

Assim, a vontade do Estado não poderia se estabelecer em termos 

absolutos, uma vez que “a vontade comum de uma Sociedade só pode ser 

aquela que resulta das vontades dos Partidos”. Quanto ao locus, “para um 

excelente acordo ou compromisso seria necessário que todas concepções 

políticas estejam representadas no parlamento mediante a intermediação 

destas organizações305”. 

Nesta senda, as instâncias partidárias, que devam organizar a 

sociedade e, em seu seio, devem manter-se como instância legítima para tal 

deliberação. Não raramente, assim contrapondo-se à instância estatal 

oligárquica, para garantir a prevalência de seus interesses, uma vez que 

também refletem os interesses pessoais dos grupos que as representa306. Os 

partidos Políticos, portanto, são entes imprescindíveis para que o indivíduo 

possa exercer alguma influência na formação da vontade do Estado. 

O Estado democrático, portanto, não estaria acima dos interesses 

sociais particularizados, pois no Estado de Partidos a vontade geral ou 

vontade do Estado sempre resultaria da contraposição das vontades das 

organizações partidárias, as quais teriam o compromisso de representar 

os interesses e posições divergentes dos diferentes segmentos sociais. 

De outra feita, a influência individual não se veria repercutir no 

sistema estatal, já que, agindo de forma isolada, padeceria de articulação 

política, pois somente a organização dos indivíduos e a articulação de seus 

interesses no âmbito dos Partidos Políticos, haveria a possibilidade de 

diferentes grupos, com interesses divergentes, negociar acordos entre si 

e, ao mesmo tempo, estabelecer os parâmetros para que a vontade 

coletiva, levada a cabo pelo Estado, oriente-se em uma direção equitativa 

(linha média da vontade coletiva). 

                                                        
305 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 171. 

306 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 40-43. 
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Por conseguinte, a realização da plena Democracia só seria possível 

a partir do momento em que o indivíduo, buscando assegurar a sua projeção 

sobre a vontade coletiva, passasse a se reunir em organizações com fins 

políticos e representativos. Assim, os Partidos Políticos passariam a ter 

função de agrupar as vontades individuais coincidentes e interpô-las na 

esfera do Estado. 

Por fim, a Democracia Partidária teria a sua realização democrática 

no âmbito interno dos Partidos Políticos, de forma a tornar esse valor 

aplicável quando da formação da vontade geral a partir da recepção, do 

tratamento e formação dos consensos pressupostos à fixação de diretrizes 

no âmbito, e tendente à ação, desta instância da sociedade. Isto, 

empregando-se a concepção de Robert Michels307, para evitar que as 

estruturas partidárias se tornem aristocráticas e autocráticas. 

Nos limites, portanto, de um programa valorizado democrati- 

camente, em que a disciplina interna seja eficaz (esta verificável quando a 

autonomia democrática do representante esteja limitada aos ditames dos 

interesses exclusivamente partidários), a mecânica material da Democracia 

Partidária tenderia a se realizar. 

 

 

1.3.2. A Teoria do Estado de Partidos em Thoma 

 

Segundo Richard Thoma, cujo pensamento segue a mesma direção 

de Kelsen, a essencialidade dos Partidos Políticos para a mecânica 

democrática se traduz no fato de que somente a articulação daqueles entes 

no âmbito da Democracia Partidária pode evitar que a democracia de 

massas se veja movida por impulsos emocionais, tendentes a conduzi-la 

ao “desamparo”, à “desintegração” e à “demagogia”. Para tal, o seu 

reconhecimento jurídico é pressuposto308. 

                                                        
307 MICHELS, Robert. Democracia formal y realidad. 

308 THOMA, R. Das Reich als Demokratie, em Handbuch des Deutschen 

Staatsrechts. Tubingen, 1930, p. 186-200. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El 

Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986, p. 30. 



127 

Partindo do pressuposto que “os governantes são sempre uma elite” 

e que sempre “a questão estará em se evidenciar quem é esta elite ou o que 

é escolhido por ela”309, no sentido de que a tendência das oligarquias é de 

eliminar a contraposição de interesses e vontades diversos dos seus, com 

vistas a manter a formação da vontade estatal (“unitária”) sob a sua direção, 

somente no Estado de Partidos se encontram os elementos que viabilizam 

a oposição democrática ao Estado-Autoridade (Obrigkeitsstaat), tendente a 

um governo responsável310. 

Assim, desde que dentre os elementos do Estado de Partidos estão 

o Parlamento – órgão de criação da vontade política do Estado, instituição 

que traduz a representação da vontade do povo – e os Partidos Políticos 

– que tomaram espaço no âmbito deste órgão de representação para 

uniformizar aquela vontade (os Partidos viabilizam a existência do 

conflito entre as forças sociais e políticas antagônicas canalizadas para 

dentro de si para uniformizá-las); ambos funcionam para a formação da 

“vontade geral, na senda da democracia parlamentar”311. 

Desta leitura Mezzaroba conclui que, para a formação de uma 

vontade unitária dentro do Estado, os conflitos de interesse ou vontades 

dos indivíduos não devem ser eliminados, mas devem ser reconhecidos e 

canalizados para o interior dos Partidos, aos quais compete a tarefa de 

uniformizá-los na esfera do Parlamento. Daí os Partidos Políticos 

assumem a função de representação da vontade tanto do Povo como, de 

forma consequente, dos órgãos de criação da vontade política do Estado 

como um todo312. 

                                                        
309 THOMA, R. Das Reich als Demokratie, em Handbuch des Deutschen 

Staatsrechts. Tubingen, 1930. p. 191. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado 

de partidos. Madrid: Alianza, 1986, p. 30. 

310 THOMA, R. Das Reich als Demokratie, em Handbuch des Deutschen 

Staatsrechts. Tubingen, 1930, p. 186-200. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El 

Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986, p. 30. 

311 THOMA, R. Das Reich als Demokratie, em Handbuch des Deutschen 

Staatsrechts. Tubingen, 1930, p. 186-200. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El 

Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986, p. 30. 

312 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 174. 
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Para Thoma, o Estado de Partidos, portanto, pode ser 

compreendido como um modelo de Estado que se opõe ao Estado 

Antidemocrático, fundado em privilégios ou em classes. Caracterizar-se-

ia em um Estado aberto a toda a comunidade popular, cuja função seria 

de preservar a democracia das degenerações plutocráticas ou 

demagógicas – modelos políticos não inclusivos313. 

 

 

1.3.3. A Teoria do Estado de Partidos em Radbruch 

 

O conceito do Estado de Partidos por Gustav Radbruch é firmado 

sob uma perspectiva sociológica ou real, a partir da observação 

fenomênica das relações de poder, de forma a contrapor o conceito de 

uma democracia ideal314. 

O ideal do povo soberano não se compõe da vontade de indivíduos 

livres e iguais, mas se substitui à vontade dos diferentes grupos sociais 

representados pelos Partidos Políticos (partidos) de distintas magnitudes. 

A soberania popular não se traduz em soberania de todos em face de 

todos, mas a soberania dos mais fortes em face dos mais fracos, na senda 

de que as maiorias ou minorias não se formam do resultado de votos livres 

e iguais, mas por expressões predeterminadas pelo maior ou menor 

influxo de cada Partido. Os eleitores, por sua vez, não são livres, que 

podem ser tratados como personalidades individuais, mas senão como 

membros ou alinhados a partidos. Não são tampouco iguais, senão 

sociologicamente desiguais315. 

                                                        
313 THOMA, R. Das Reich als Demokratie, em Handbuch des Deutschen 

Staatsrechts. Tubingen, 1930, p. 186-200. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El 

Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986, p. 30. 

314 RADBRUCH, Gustav. Die politschen partein im system des deutschen 

verfassungsrechts, em handbuch des deustschen Staatsrechts. Tubingen, 1930. v. 

I. p. 285-294. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986. p. 33. 

315 RADBRUCH, Gustav. Die politschen partein im system des deutschen 

verfassungsrechts, em handbuch des deustschen staatsrechts. Tubingen, 1930. v. 

I. p. 285-294. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986. p. 34. 



129 

O representante parlamentar não seria uma pessoa vinculada 

somente a sua consciência, sem o comprometimento com os vínculos de 

um mandato imperativo, mas, sim, um exemplar de um gênero partidário. 

O governo deliberativo somente se realizaria em determinada medida, 

uma vez que a formação da vontade qualificada somente ocorreria no 

interior dos Partidos Políticos, e as lutas entre as agremiações, tanto na 

seara partidária como na parlamentar, não são lutas de opinião, senão 

lutas pelo poder camufladas no debate316. 

Mezzaroba assinala que em tais circunstâncias cada Partido estaria 

encarregado de harmonizar e expressar as vontades dos seus membros e 

seguidores através de uma única vontade, aquela institucional317. 

Por sua vez, a Constituição mesma conformaria o Estado de 

Partidos quando proclama que todo poder emana do povo refere-se aos 

Partidos como últimos órgãos de criação dos demais órgãos, desde que, 

sem a sua intermediação, a massa, amorfa, não seria capaz de constituir 

os demais órgãos dos Poderes de Estado. Quando se referem aos 

deputados como representantes da totalidade de povo e que restariam 

somente obrigados a sua consciência, sem o vínculo do mandato 

imperativo, ignora a existência e as pressões dos grupos parlamentários 

fracionários. Ao se ocupar do Governo, ignora que se forma pela coalizão 

dos grupos de pressão, de cuja vontade é executor318. 

Este autor considera que o direito político da democracia não teria 

se adaptado à realidade sociológica do Estado de Partidos. De forma 

                                                        
316 RADBRUCH, Gustav. Die politschen partein im system des deutschen 

verfassungsrechts, em handbuch des deustschen staatsrechts. Tubingen, 1930. v. 

I. p. 285-294. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986. p. 34. 

317 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 172. 

318 RADBRUCH, Gustav. Die politschen partein im system des deutschen 

verfassungsrechts, em handbuch des deustschen staatsrechts. Tubingen, 1930. v. 

I. p. 285-294. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986. p. 34. 
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reconhecidamente aberta ou encoberta pelas leis eleitorais ou pelos 

regramentos parlamentares, seguiriam sendo estranhos às constituições, 

mas que aquele conformaria a forma mais adequada ao Estado 

democrático do século XX319. 

Por sua vez, a ignorância constitucional teria as suas raízes menos 

na ideologia individualista da democracia do que na ideologia do Estado 

autoritário (Obrigkeitsstaat), que proclama um ideal mentiroso quanto à 

existência de um critério de retidão incontrastável e irrefutável acima dos 

Partidos Políticos. Tal se verificaria não somente contraditório com a 

democracia, que deve se sustentar em uma concepção relativista – na 

senda de que somente ela pode legitimar o governo por parte da maioria, 

mas também em contradição com a realidade, uma vez que não existe um 

ideal acima dos Partidos, vez que o Estado autoritário refuta a sua 

existência e se diferencia do Estado de Partidos, enquanto aquele opera 

secretamente e este abertamente320. 

Conclui Radbruch que: a) O Estado de Partidos é necessariamente 

a forma do Estado Democrático da contemporaneidade; b) a organização 

dos indivíduos em torno de Partidos Políticos seria imprescindível para a 

formação da vontade coletiva; c) o sistema mais adequado para garantir o 

equilíbrio de representação entre os candidatos apresentados pelos 

diferentes Partidos Políticos seria o proporcional, uma vez que o eleitor 

deve escolher dentre as opções partidárias, através de seus programas, e 

não dentre os eleitores individualmente considerados; d) o representante 

(deputado) só representará efetivamente a totalidade do Povo se vier a 

atuar de acordo com os princípios estabelecidos por seu Partido, pois, de 

acordo com a lógica do Estado de Partidos, a formação da vontade estatal 

somente poderá ser construída com a participação proporcional de todos 

                                                        
319 Cf: MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 173. 

320 RADBRUCH, Gustav. Die politschen partein im system des deutschen 

verfassungsrechts, em handbuch des deustschen staatsrechts. Tubingen, 1930. v. 

I. p. 285-294. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986. p. 34.  



131 

os Partidos Políticos; e) o representante deve ser membro de um Partido. 

Assim, as ações e convicções políticas do representante (deputado) devem 

dar lugar às deliberações estabelecidas democraticamente pelo Partido, 

sob pena de o representante sofrer sanções partidárias; em caso extremo, 

com perda do mandato321. 

Por fim, tal como Kelsen, Radbruch sustenta o reconhecimento 

legal dos Partidos Políticos, para que possam atuar no curso dos processos 

eleitorais e no interior do Parlamento, na forma de articulações orgânicas. 

A sua existência contrapõe o princípio de que o parlamentar se submete 

somente a sua consciência, na lógica da representação liberal e no âmbito 

da democracia representativa, perfazendo-se o mandato partidário322. 

Através do reconhecimento dos Partidos como fenômeno de fato, 

no campo legal, no processo eleitoral e na estrutura do Parlamento, eles 

deixarão, assim, de constituir meros fenômenos sociológicos ou 

extrajurídicos, para se fazerem reconhecidos pelo Direito político, 

constitucional, assim gerando uma mutação, enquanto não uma reforma 

constitucional. Entretanto, considerando a importância que esse modelo 

de organização desempenharia no contexto social e político do Estado, ao 

tempo em que aos Partidos Políticos restam reconhecidas prerrogativas 

jurídicas e políticas, deve ter liberdade de ação ilimitada através de 

obrigações políticas, na forma de uma regulação normativa no sistema de 

cada país323.  

                                                        
321 RADBRUCH, Gustav. Die politschen partein im system des deutschen 

verfassungsrechts, em handbuch des deustschen staatsrechts. Tubingen, 1930. v. 

I. p. 285-294. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986. p. 35-36. 

322 RADBRUCH, Gustav. Die politschen partein im system des deutschen 

verfassungsrechts, em handbuch des deustschen staatsrechts. Tubingen, 1930. v. 

I. p. 285-294. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986. p. 35-36. 

323 RADBRUCH, Gustav. Die politschen partein im system des deutschen 

verfassungsrechts, em handbuch des deustschen staatsrechts. Tubingen, 1930. v. 

I. p. 285-294. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986. p. 36-37. 
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1.3.4. A Teoria do Estado de Partidos em Koellreutter 

 

Otto Koellreutter reconhece a realidade do Estado de Partidos, 

compreendendo que, a despeito da falta de sua previsão constitucional, o 

fenômeno detém significado constitucional e “mesmo relativizam, 

quando não fazem ilusórios, certos princípios constitucionais, até mesmo 

o princípio da representação”324. 

A ação dos partidos no âmbito do Estado deu origem ao Estado de 

Partidos, no sentido de que a forma de organização jurídico-política deste 

modelo representativo demanda a efetiva cooperação dos Partidos 

Políticos325. 

O Autor concebe que nos Estados democráticos parlamentares a 

atividade dos mais importantes órgãos de Estado se evidencia 

necessariamente vinculada à ação dos Partidos Políticos. Estas, tais como 

a representação popular, que se expressa oficialmente como uma 

representação de partidos. Daí que a formação e a efetividade do Governo 

deriva da correlação partidária; assim como os atos do Chefe do Estado 

que, na medida em que são executados pelo Governo, estão, por sua vez, 

sob o controle dos Partidos Políticos326. 

Através de uma análise sociológica dos fenômenos, Koellreutter 

mantém uma concepção crítica em relação ao avanço das forças 

partidárias em relação às estatais, o que pode resultar na efetiva 

superposição da vontade daqueles em relação ao Estado. Pontua, para fins 

de justificação da proposta, para obstar o avanço do influxo de tais entes, 

que “a dominação da direção partidária sobre a sua base resultará na 

ditadura do chefe do Partido sobre o Estado”327. 

                                                        
324 KOELLREUTTER, Otto. Die politschen im Modernen Staate. Breslau, 1926. In: 

GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 37. 

325 KOELLREUTTER, Otto. Die politschen im Modernen Staate. Breslau, 1926. In: 

GARCIA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 37. 

326 KOELLREUTTER, Otto. Die politschen im Modernen Staate. Breslau, 1926. In: 

GARCIA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 38. 

327 KOELLREUTTER, Otto. Die politschen im Modernen Staate. Breslau, 1926. In: 

GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 38. 
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Propõe obstar tal efeito através dos seguintes meios: a) o 

fortalecimento da chefia do Estado de forma que adquira uma posição 

de independência em relação ao Parlamento, para o que (nas 

Repúblicas) deverá ser eleito diretamente pelo povo, embora a sua 

atuação governamental exija a legitimação de seus atos, a eleição 

direta lhe dará maior autoridade; b) o fortalecimento das carreiras de 

Estado; e c) o estabelecimento de uma segunda Câmara que faça frente 

à representação profissional estamental, contrapondo o Estado de 

Partidos, mas sem substituí-lo328. 

Koellreutter conclui a sua tese prenunciando o “surgimento um 

partido de base comunitária e não social, anti-parlamentar, integrado pela 

lealdade a seu Führer e identificando seus fins com os da Nação 

(repúblicas), e que não somente não acredita no caráter producente, mas 

no caráter contraproducente da discussão parlamentar, assim como não 

concebe a vontade geral como expressão da maioria, mas em sua 

concentração em um líder que conduza ditatorialmente o Estado”329. 

 

 

1.3.5. A Teoria do Estado de Partidos em Schmitt 

 

Carl Schmitt trabalha com a lógica da manutenção da autoridade 

estatal, no sentido de unidade. Daí que, ao abordar o fenômeno do Estado 

de Partidos na Alemanha, entre 1930 e 1939, o faz sob a perspectiva da 

diferenciação de um Estado parlamentar de Partidos solidamente 

organizado ou não. Neste sentido, uma forte estrutura partidária, em um 

contexto pluralista de Estado, confere a liberdade negocial em meio a 

interesses entre o Estado e o Parlamento. Daí que, em um processo de 

pluralização, a lealdade entre o Estado a Constituição será substituída pela 

lealdade entre os partidos e as organizações de interesses, cedendo a 

                                                        
328 KOELLREUTTER, Otto. Die politschen im Modernen Staate. Breslau, 1926. In: 

GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 38. 

329 KOELLREUTTER, Otto. Die politschen im Modernen Staate. Breslau, 1926. In: 

GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 39. 
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unidade à pluralidade de lealdades, o que confere a fragmentação da 

unidade estatal330. 

Schmitt define o sistema político alemão como “um Estado de 

coalizões lábeis de partidos ou de frações parlamentares e partidárias”, 

tendentes à busca de uma maioria em que “cada participante paga caro 

para a sua cooperação, de cujos compromissos não são apenas à custa de 

um terceiro, mas da totalidade do Estado”. Neste sistema “não seria 

impossível de se efetivar uma política independente de governo”331. 

O autor pontua que o que era possível quando os partidos eram 

organizações primárias já não mais o é quando adquirem solidez, o que, 

por sua vez, constitui óbice para o processo de transformação da 

pluralidade em unidade, assim culminando na formação de governos 

fracos demais para governar-se, mas ao mesmo tempo não tão fortes para 

impedir que outros o governem. A consequência seria de que “a vida 

pública e o próprio Estado convergem a um sistema de pactos e 

compromissos, ambiente que compara ao Estado estamental Medieval, 

reduzindo a Constituição à proposição de pacta sunt servanta e à proteção 

dos direitos assim adquiridos”332. 

García-Pelayo promove a interpretação de texto de Schmitt 

publicado no ano em que Hitler ascendeu ao poder (1933)333, de que extrai 

                                                        
330 SCHMITT, Carl. Das Problem der Innerpolitischen Neutralitat des Staates, 

Verfasungsrechtliche Aufsatze. Berlin, 1958. p. 45. SCHMITT, Carl. Die Wendung 

Zum Totalen Staat, en Positionen und Begrife. Hambugo, 1940. p. 155. In: GARCÍA-

PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 40. 

331 SCHMITT, Carl. Das Problem der Innerpolitischen Neutralitat des Staates, 

Verfasungsrechtliche Aufsatze. Berlin, 1958. p. 45. SCHMITT, Carl. Die Wendung 

Zum Totalen Staat, en Positionen und Begrife. Hambugo, 1940. p. 155. In: GARCÍA-

PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 40. 

332 SCHMITT, Carl. Das Problem der Innerpolitischen Neutralitat des Staates, 

Verfasungsrechtliche Aufsatze. Berlin, 1958. p. 45. SCHMITT, Carl. Die Wendung 

Zum Totalen Staat, en Positionen und Begrife. Hambugo, 1940. p. 155. In: GARCÍA-

PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 41. 

333 SCHMITT, Carl. Weiterentwicklung des Totalen Staats in Deutschland, em 

Verfassungrechliche, p. 357 y ss. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de 

partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 41. 



135 

as ideias de que a sólida organização de partidos reunida à profusão do 

pluralismo estava a gerar um fenômeno que teria sido impossível de se 

firmar no ambiente liberal, no âmbito da Democracia Partidária. 

Denomina-o de pluralismo de partidos totalitários, que abarca todos os 

aspectos vitais do homem, desde o seu nascimento à morte334, e orientam 

os partidários à concepção correta de mundo, a correta concepção de 

Estado, o correto sistema econômico, etc., politizando-se com ele a 

totalidade da vida do povo alemão, e assim paralisando a unidade política 

deste e produzindo uma extensão quantitativa (embora não qualitativa) da 

ação do Estado que se faz total em um sentido puramente quantitativo, no 

contexto do volume, mas não de intensidade e da energia política, de um 

Estado que intervém em todas as esferas da vida humana, de um Estado 

assim designado como fraco diante dos partidos, sendo estas organizações 

de interesses335. 

Conclui que neste modelo a vontade do povo e do Estado flui por 

tantos canais como partidos sem que possa haver a confluência entre eles, 

pois não haveria de ter composição quando cada um se faz uma totalidade 

em si mesmo. Daí que neste contexto “todas as instituições 

constitucionais decaem e se desnaturam, todas as interpretações e 

argumentos se instrumentalizam como meios táticos de luta de um partido 

contra o outro e de todos contra o Governo”336. 

Desta concepção é possível reafirmar a natureza do Estado de 

Partidos como ambiente tendente à reafirmação das bases da democracia, 

                                                        
334 Cf.: AGAMBEN, Giorgio. Tradução de Iraci D. Poleti. O Estado de exceção. 

São Paulo: Boitempo Editorial, 2004 (Estado de Sítio); AGAMBEN, Giorgio. 

Homo sacer, o poder soberano e a vida nua. Trad. Henrique Burigo. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2004; BERCOVICI, Gilberto. Constituição e Estado de 

exceção permanente, atualidade de Weimar. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 

2004.  

335 SCHMITT, Carl. Weiterentwicklung des Totalen Staats in Deutschland, em 

Verfassungrechliche, p. 357 y ss. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de 

partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 42. 

336 SCHMITT, Carl. Weiterentwicklung des Totalen Staats in Deutschland, em 

Verfassungrechliche, p. 357 y ss. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de 

partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 42. 
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em que a participação com igualdade é de oportunidades em um processo 

de legitimação guiado pela via da discussão pública, tendente à obtenção 

de compromissos. 

Jürgen Habermas concebe a via da discussão pública como 

essencial para a justificação do poder político. Na mesma senda, a 

aplicação da regra da maioria como instrumento de um “processo apto a 

possibilitar aproximações realistas à ideia de uma formação de consenso, 

a mais razoável possível, sob uma pressão decisória”337. 

Schmitt combate o processo de fortalecimento dos Partidos 

Políticos, que detém como efeito o que denomina de pluralização (da 

garantia da pluralidade negocial de interesses entre o Estado e o 

Parlamento, entre Partidos e entre estes e aqueles), com vistas para afastar 

os óbices “para o processo de transformação da pluralidade em unidade”, 

ou seja, garantir a centralidade do poder político338. 

                                                        
337 HABERMAS, Jürgen. In: SCHMITT, Carl. O conceito do político/teoria do 

Partisan. Trad. Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. p. xvii-xviii. 

338 Schmitt conceitua o poder político sob as seguintes matrizes: “para o conceito 

do político permanecem sempre constitutivos uma contraposição e um 

antagonismo dentro do Estado, sendo estes, todavia, relativos em virtude da 

existência da unidade do Estado que abrange todas as contraposições. Por fim, 

desenvolvem-se, ainda mais, espécies de “política” enfraquecidas, desfiguradas 

até atingirem o parasitário e caricaturesco, nas quais restou o agrupamento 

original amigo-inimigo algum momento antagonista que se manifesta em táticas 

e práticas de todo o tipo, em concorrências e intrigas, qualificando de “política”, 

os mais singulares negócio e manipulações. Mas o fato de que, na referência a 

uma dicotomia concreta está contida a essência das relações políticas, é expresso 

pelo uso corrente da linguagem mesmo onde a consciência do “caso de 

emergência” totalmente se perdeu. Isso se faz visível quotidianamente em dois 

exemplos que podem ser constatados sem mais problemas. Em primeiro lugar, 

todas as representações, palavras e conceitos políticos possuem um sentido 

polêmico; eles têm em vista uma divergência concreta, cuja última consequência 

constitui um agrupamento do tipo amigo-inimigo (que se expressa em guerra ou 

revolução) e se convertem em abstrações vazias e fantásticas quando desaparece 

essa situação. Palavras como Estado, república (cita Maquiavel quanto à 

conceituação generalizante de República como sendo todos os Estados que não 

são monarquias), sociedade, classe; e ademais: soberania, Estado de Direito, 

absolutismo, ditadura, plano, Estado neutro ou total etc. são incompreensíveis 
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A tese que lança com o artigo que apresentou em fevereiro de 

1933339, acerca da tendência ao “pluralismo de partidos totalitários”, que 

se resume no lançamento de práticas totalizantes pelas agremiações 

partidárias, nada mais é do que a vacina contra o seu próprio veneno, ou 

seja, de, sob uma determinada base discursiva, combater o 

reconhecimento dos Partidos Políticos justamente para garantir-lhes a 

realização do que afirmam combater: o totalitarismo, ao negar o modelo 

democrático relativista em que a volição pública e negociação por meio 

de compromissos traduzem de fato o que denominou “meios táticos de 

luta de um partido contra o outro e de todos contra o Governo”, que, ao 

                                                        

quando não se sabe quem deve ser, in concreto, atingido, combatido, negado e 

refutado com tal palavra. (...). Em segundo sentido, no estilo da polêmica 

intraestatal quotidiana, “político” é empregado hoje, frequentemente, com o 

mesmo significado de “político-partidário”; a inevitável falta de objetividade de 

todas as decisões políticas, a qual é apenas reflexo da diferenciação amigo-

inimigo imanente a todo comportamento político, manifesta-se, assim, nas 

miseráveis formas e horizontes da ocupação político-partidária de cargos e da 

política de benefícios; a exigência daí resultante, por uma “despolitização” 

significa tão somente a superação do político-partidário etc. A equação 

político=político-partidário é possível quando a ideia de uma unidade política (do 

“Estado”) abrangente e que relativiza todos os partidos de política interna e suas 

divergências perde força e, por conseguinte, as contraposições intraestatais 

adquirem uma intensidade mais forte do que a contraposição comum de política 

externa contra outro Estado. Quando dentro de um Estado, as contraposições 

político-partidárias, se tornarem, por completo, as contraposições políticas por 

excelência, estará então alcançado o supremo grau da sequência “de política 

externa”, i.e., são os agrupamentos do tipo amigo-inimigo intraestatais, não os de 

política externa, que são normativos para o conflito armado. A real possibilidade 

do combate que sempre tem que existir para que se possa falar de política, 

consequentemente, em semelhante “primado da política interna”, não mais se 

refere à guerra entre unidades organizadas de povos (Estados ou impérios), e sim 

à guerra civil. Isso porque ao conceito de inimigo corresponde a eventualidade 

de um combate, eventualidade esta existente no âmbito real (SCHMITT, Carl. O 

conceito do político/teoria do Partisan. Trad. Geraldo de Carvalho. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2009. p. 31-36). 

339 SCHMITT, Carl. Weiterentwicklung des Totalen Staats in Deutschland, em 

Verfassungrechliche, p. 357 y ss. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de 

partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 41. 
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contrário de fazer “decaírem e desnaturar-se as instituições constitu- 

cionais”, as erige com sustentabilidade340. 

Habermas concebe que, na medida em que Schmitt cria um 

“cenário de compreensão empírica de volição democrática”, em que 

combina democracia com conciliação de interesses, domínio da maioria 

e formação de elites, o que deságua na construção de tese tendente a 

desconstruir o papel que os Partidos Políticos materializam no âmbito de 

um Estado de Partidos, o Autor promove a separação entre a democracia 

e o liberalismo, na medida em que pretende restringir a discussão pública 

e o papel de intermediador e canalizador da vontade popular341. 

O objetivo seria, portanto, tendente à separação da discussão 

pública (adjudicada ao liberalismo), a democracia concebida de forma 

identitária. Conceitualmente ele prepararia este caminho para a 

justificação e realização de uma “democracia autoritária de 

homogeneidade cesarística e étnica, na qual se personifica a soberania na 

pessoa do Führer”342. Tal, mediante o “desligamento da volição 

democrática dos pressupostos universalistas de participação geral, 

restringindo-a a um substrato populacional etnicamente homogêneo e 

reduzi-la à aclamação, destituída de argumentos, das massas amorfas e 

incapazes”343. 

                                                        
340 SCHMITT, Carl. Weiterentwicklung des Totalen Staats in Deutschland, em 

Verfassungrechliche, p. 357 y ss. In: GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de 

partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 42. 

341 HABERMAS, Jürgen. In: SCHMITT, Carl. O conceito do político/teoria do 

Partisan. Trad. Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. xvii-xviii. 

342 Note-se, senão de quando refere parlamentares de outro tempo como aqueles 

políticos profissionais, que praticavam a solidarité parlamentaire, no sentido de 

se “mostrarem capazes de transcender a seus interesses egoístas a um altar, em 

razão da utilidade que proporcionava a unidade, o que, com a solidez dos Partidos 

Políticos, isto não se configuraria mais possível” (SCHMITT, Carl. 

Weiterentwicklung des Totalen Staats in Deutschland, em Verfassungrechliche, 

p. 357 y ss. In: GARCIA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986. p. 40). 

343 HABERMAS, Jürgen. In: SCHMITT, Carl. O conceito do político/teoria do 

Partisan. Trad. Geraldo de Carvalho. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. p. xviii. 
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1.3.6. A Teoria do Estado de Partidos em Heller e Triepel 

 

Ao reconhecer que o Direito Constitucional não abarcava os 

Partidos Políticos, Hermann Heller destaca que eles são precisamente 

“imprescindíveis para a criação jurídica” de qualquer forma de Estado 

que seja concebida como democrática. A democracia, por sua vez, deve 

ser entendida como “uma estrutura de poder construída de baixo para 

cima”, na qual sempre prevalece “o princípio da soberania do povo”. Daí 

que, devendo o Poder estatal fluir do Povo, Heller conclui que os Partidos 

Políticos são a instância apropriada para organizar em “qualquer 

democracia as exteriorizações de vontade dos eleitores”344. 

Segundo García-Pelayo, a teoria clássica do Estado concebe que 

os Partidos pertencem a esfera da sociedade e não do Estado. Neste 

sentido, em 1928, Heinrich Triepel afirma que o sistema de partidos 

políticos é a auto-organização das democracias de massas. Ainda, que a 

realidade do Estado de Partidos contempla a “dominação por estes do 

eleitorado, substituição da vontade do representante pela da fração, 

esvaziamento do conteúdo das instituições parlamentares, disposição 

sobre os governos, influxos sobre a Administração e etc., de modo que 

pela perspectiva da dinâmica política o Estado de Partidos contempla 

instrumento para a mediação de interesses: o Partido Político”345. 

Não obstante, ofertando oposição radical a seus contemporâneos 

neste trabalho apresentados, Triepel assumiu posição conservadora sob a 

perspectiva da teoria clássica do Estado, a partir do reconhecimento de 

que “os Partidos pertencem a esfera da sociedade e não do Estado”. 

Afirma que “há um abismo existente entre a realidade fática e a do Direito 

político, uma vez que a Constituição não reconhecia o Estado de Partidos, 

                                                        
344 HELLER, Hermann. Teoria do estado. Trad. Lycurgo Gomes da Motta. São 

Paulo: Mestre Jou, 1968. p. 227, 292 e 293. Cf.: MEZZAROBA, Orides. 

Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2004. p. 174-175. 

345 TRIEPEL, Heinrich. Die Staatsverfassung und die Politischen Partein. Berlin, 

1928. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 

1986. p. 42-44; TRIEPEL, Heinrich. Derecho constitucional y realidad 

constitucional. In: MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário 

brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 175. 
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o que traduz a impossibilidade de se afirmar que o Estado se estrutura 

sobre os mesmos”346. 

Por um lado, em não sendo estruturas de Estado, a sua vontade não 

equivaleria à vontade estatal, pois a pretensão de estabilidade da vontade 

estatal (segurança jurídica) não poderia se firmar a partir da vontade das 

agremiações que detêm a característica de assumir lutas constantes (razão 

de os interesses serem sempre cambiáveis). Sob aspecto jurídico, 

manifestações não obrigatórias nem coercitivas também não seriam 

próprias de organismos de Estado (validade jurídica)347 O Partido poderia 

ser concebido como órgão pelo qual se “encomenda, no mecanismo do 

processo eleitoral, competências tecnicamente relevantes348”. 

Desta feita, o Estado de Partidos seria inconcebível enquanto o 

parlamentarismo se mantivesse sob as bases clássicas da representação de 

todo o povo por cada deputado, cuja responsabilidade se elevaria ao grau 

de sua própria consciência, pelo que se excluiria a vinculação do mandato 

à diretriz do Partido349. 

 

 

1.3.7. A Teoria do Estado de Partidos em Leibholz 

 

J. Gerhard Leibholz compreende que o Estado de Partidos é uma 

realidade surgida com a implantação do sistema de representação 

                                                        
346 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 175. 

347 TRIEPEL, Heinrich. Die Staatsverfassung und die Politischen Partein. Berlin, 

1928; TRIEPEL, Heinrich. Derecho constitucional y realidad constitucional. 

GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 43. 

348 TRIEPEL, Heinrich. Derecho constitucional y realidad constitucional. In: 

MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 175. 

349 TRIEPEL, Heinrich. Die Staatsverfassung und die Politischen Partein. Berlin, 

1928. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 

1986. p. 43. 
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proporcional, realidade esta que gera tensões em face do Direito 

Constitucional, da teoria da representação e com as “suposições 

espirituais do parlamentarismo”, uma vez que liberdades dos deputados 

quedaram transmutadas na dependência de seus partidos, assim 

vinculados aos seus interesses; as decisões parlamentares carecem de 

criatividade pelo déficit da dialética parlamentar, pelo que as decisões se 

dão sem sentido, e não surgiria dela o espectro da representação de todo 

o povo na sua totalidade, senão do interesse de determinados grupos; e o 

Governo, salvo aqueles que o Presidente tenha uma personalidade forte, 

não seria representativo, mas representante dos interesses de seu partido 

ou de fração parlamentar. Quanto aos votos, estes seriam dirigidos aos 

partidos e não aos candidatos350. 

Diante deste quadro de indagações, em 1929 Leibholz promoveu a 

sistematização de uma Teoria do Estado de Partidos a partir das 

insuficiências que o modelo de representação política do Estado 

Representativo liberal induzia. Nota que a coexistência dos Partidos 

Políticos no âmbito dos Estados constitucionais contemporâneos induz à 

referida tensão entre os princípios do Estado Liberal351. 

Isto, pois o modelo do Estado de Partidos contrapõe o mecanismo 

de representação concebido pelo modelo liberal de representação. Daí que 

o modelo teórico de representação política de Leibholz contempla 

critérios que pressupõe seguros para a formação racional da vontade no 

âmbito do estado, em compasso com os preceitos democráticos352. Por 

conseguinte, Mezzaroba considera-a como a “versão teórica melhor 

acabada do modelo de representação política”. 

Leibholz concebe determinados pressupostos para a implantação em 

determinada estrutura estatal do modelo de representação política do Estado 

                                                        
350 LEIBHOLZ, J. Gerhard. Das wesen der reprasentation. Leipzig, 1929. p. 98 

y ss. GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 44-45. 

351 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 176. 

352 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 176. 
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de Partidos. Anteriormente à sua implantação, concebem-se dois. O primeiro 

perpassa pela necessidade da ocorrência de um processo de 

institucionalização dos Partidos Políticos, no sentido de serem reconhecidos 

juridicamente pela ordem estatal, tanto na esfera constitucional como 

infraconstitucional. Frise-se que anteriormente à sua institucionalização o 

fenômeno partidário já era reconhecido, mormente pelo papel exercido 

funcionalmente pelas organizações. O segundo concebe que o seu 

reconhecimento jurídico contemple a sua essencialidade democrática353. 

Funcionalmente, Leibholz concebe-os como instrumentos 

essenciais à formação da vontade tanto no contexto político-sociológico 

como no contexto de formação da vontade constitucional. Seriam os 

únicos entes habilitados para aglutinar, de forma articulada, a vontade de 

inúmeros eleitores espalhados em determinada porção territorial, o que 

restara reconhecido pela jurisprudência do Tribunal Constitucional 

Federal Alemão, que chancelou o entendimento de que “só os partidos 

teriam a possibilidade de reunir os eleitores em grupos para a ação 

política. Eles se manifestam como porta-vozes do povo (...) para poder 

expressar e tomar decisões políticas (...) são os últimos órgãos de criação 

de todos os órgãos (...) sem cuja mediação a massa amorfa do povo não 

estaria em condições de dar vida aos órgãos do poder estatal”. Em outra 

passagem da decisão, o Tribunal Alemão reconhece os Partidos Políticos 

como, diante de seu reconhecimento jurídico-constitucional, o Tribunal 

os declarou pertencentes ao âmbito interno da vida constitucional, pois 

não mais seriam organizações políticas e sociológicas”354. 

 

 

1.3.7.1. Os Pressupostos para a Existência de um Estado de Partidos 

 

Leibholz concebe um quadro de critérios predeterminados para a 

aferição acerca da existência de um Estado de Partidos em determinado 

                                                        
353 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 177. 

354 Decisão proferida no processo que questionava a validade jurídica da Lei 

Eleitoral adotada pelo Estado de Schleswig-Holstein. 
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sistema político, através do que a formação racional no âmbito do Estado 

se desenvolve sob a perspectiva procedimental. Este quadro é composto 

pelos seguintes elementos: a) da formação política da vontade; b) do 

financiamento público; c) do mandato comissionado/partidário; d) da 

fidelidade e disciplina partidárias; e e) das eleições plebiscitárias e da 

democracia interna partidária. 

Quanto à formação política da vontade, necessário compreender 

que o processo formal de reconhecimento dos Partidos Políticos pelo 

Estado contemplou o debate quanto a formação, existência e atuação dos 

Partidos Políticos nos séculos XIX e XX. A justificação do Estado de 

Partidos, portanto, fundou-se na concepção de que não seria possível 

formar a vontade estatal no âmbito democrático representativo senão pela 

concepção pressuposta de que os Partidos Políticos constituem 

instrumentos de ação política – a sua unidade, indispensáveis355. 

Não obstante, esta racionalidade, como visto, não se deu 

automaticamente, mas decorreu de um processo sociológico, no que toca 

à formação, interação e correlação entre diversos grupos de interesse; 

histórico, no que toca o concatenamento dos fatos decorrentes de sua 

formação, transformação e afirmação; bem assim jurídico, no que toca a 

institucionalização de tais entes. 

Da luta pelo reconhecimento formal dos Partidos pelo Direito de 

que Kelsen, Thoma e Radbruch foram próceres no processo político de 

formação da Constituição da Alemanha de Weimar (1919), o inovador 

conceito de Estado de Partidos foi contraposto ao modelo autocrático do 

Estado de Autoridade (Obrigkeitsstaat), que concebia o Estado 

identificado pelo ideal da autoridade, e se movia centralizado em um 

príncipe ou burocrata, que, por sua vez, governaria e administraria as 

massas passivas, compostas por súditos. Nesta condição, os indivíduos 

sob a autoridade estatal não deteriam qualquer perspectiva de participar 

do governo, administrarem-se ou de controlarem os seus atos356. 

                                                        
355 Conforme reconhece LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, 

Franz (Org.). Teoria y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio 

de Otto. Barcelona: Anagrama, 1980. p. 205-208. 

356 RICHARD, Lionel. A República de Weimar: 1919-1933. Trad. Jônatas Batista 

Neto. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 
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Naquele momento histórico surgiu a preocupação teórica em torno 

da articulação dos Partidos Políticos na estrutura do Estado357, que 

resultou no recorrente debate sobre o problema das relações entre o 

Estado e a Sociedade358. 

                                                        
357 URBINA, Francisco Zúniga. Democracia y Estado de partidos: (re)ler a 

García-Pelayo. Revista de Derecho Público, Estudios de Derecho Constitucional, 

v. 70, p. 130. 

358 George Jellinek conclui que “os partidos são formações sociais, e neste sentido 

não mais são objeto da doutrina do Estado” (TGE, p. 83). Os modelos democráticos 

de representação política devem ser vistos à luz das condições históricas em que se 

conformam, no contexto da racionalidade de uma época e na realidade de 

determinado agrupamento social. Daí que a construção da Democracia e quanto 

espaço político das massas se evidencia realidade contemporânea. A sua 

conformação situa-se em um plano político – arena política, cujas consequências se 

espraiam aos modelos de representação. Segundo Mezzaroba (MEZZAROBA, 

Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2004. p. 157-167), a Teoria do Estado de Partidos (Parteinstaat) traduz-se, na 

qualidade de modelo alternativo ao da representação política liberal, na construção 

de uma dinâmica diversa de relacionamento entre o Estado e a Sociedade, desde 

que o primeiro modelo se demonstrou incapaz de atender aos anseios sociais quanto 

uma “verdadeira representação”. O novo paradigma de organização política se 

propõe a promover a efetiva articulação entre o sistema partidário e a estrutura 

estatal, com base nas decisões dos reais detentores do poder soberano, sema estes, 

na linha do que define Kelsen, os cidadãos ativos. Esta concepção deriva da leitura 

do mesmo modelo por García-Pelayo (GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de 

partidos. Madrid: Alianza, 1986). Historicamente, a construção da teoria transpassa 

pelo debate sobre os efeitos favoráveis e desfavoráveis que os Partidos Políticos 

poderiam causar ao sistema político ou ao sistema de governo, a partir da 

articulação dos entes partidários com o Estado, conforme se verifica no final do 

século XVIII, na Inglaterra. Por certo, diante da forte racionalidade liberal, no final 

dos séculos XVIII e XIX se verificou a tendência de negligenciar o tratamento 

contextualizado das agremiações partidárias, que em primeiro momento foram 

combatidas e responsabilizadas pela fragmentação da soberania nacional, e em 

segundo momento foram aceitas e tomadas como instrumento de ascensão política 

e da própria legitimação desta conquista, uma vez que em todos os períodos a lógica 

sempre se estabeleceu em torno da conquista, exercício e manutenção do poder. Daí 

que, já na metade do século XIX, a Alemanha protagonizou o debate em torno da 

articulação das estruturas partidárias com a estrutura do Estado. Conforme García-

Pelayo, isto se deu diante da presença de elementos teóricos e práticos naquele país, 

tais como: a) uma Teoria do Estado sistematizada, que procurava debater a 
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problemática estatal em conjunto com as questões sociais; b) existência de forte 

tensão entre os componentes monárquico e parlamentar, na senda de uma disputa 

entre qual dos centros deveria se deslocar e/ou manter-se como centro de decisão 

política; e c) de uma crença que a separação entre Estado e Sociedade deveria 

ocorrer, cujo debate seria essencial à conformação teórica do modelo do Estado de 

Partidos, desde que a Sociedade seria a instância em que as disputas dentre os 

interesses privados e, por definição essencialmente egoísticos, enquanto o Estado 

deveria traduzir-se na expressão máxima da comunidade nacional, e assim altruísta 

(GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. p. 

14-15). Portanto, a relevância do pensamento político alemão na conformação de 

teoria do Estado de Partidos no período anterior à Constituição de Weimar contou 

com expressiva produção intelectual. Três autores, cujo pensamento resta 

apresentado aqui sinteticamente, são referidos em razão da aproximação da 

problemática representativo-partidária a partir da relação entre o Estado e a 

Sociedade. Para Johann Caspar Bluntschli, os Partidos não fazem parte do corpo 

estatal, mas ao contrário, pois se configurariam como grupos sociais livres cuja 

composição estaria diretamente vinculada pela entrada ou saída de seus membros. 

Assim, se o Partido Político se configura como pequena parte de um todo e jamais 

a totalidade em si, em hipótese alguma poderia ser identificado com o próprio 

Estado. O partidarismo político encontraria seus limites na ação imparcial de seus 

membros que eventualmente exercessem funções no Estado. Sendo assim, os 

Partidos são instituições políticas, e não instituições de Direito Público, isto é, não 

jurídicas. O autor entende por político “o grau de participação de um partido nas 

questões vitais e realmente decisivas do Estado como ente global”. Os Partidos 

Políticos seriam o produto da representação e, ao mesmo tempo, buscam 

representar as “diferentes correntes do espírito político, que animam a vida do povo 

dentro da ordenação jurídica e constitucional”. Apresentam-se como instituições 

políticas, compostas por grupos sociais livres, cujos membros se unem por “uma 

ação política comum delimitada por uma determinada ideologia e orientação”. Em 

outra senda, as facções representam a deformação dos Partidos, sua forma 

degenerada. Enquanto os Partidos buscariam o aperfeiçoamento do Estado, as 

facções o destruiriam. Enquanto a “construção progressiva do Estado é obra dos 

Partidos, a desintegração do Estado revela ser tipicamente atividade das facções”. 

Assim, reconhecendo a importância do papel dos Partidos Políticos junto ao Estado, 

mesmo estabelecendo nítida distinção entre eles, constitui exemplo de pensamento 

de natureza tipicamente liberal, dado o apoio à ideia de um Estado Representativo 

Partidário (BLUNTTSCHLI, Johann Caspar. El progreso en la evolución de los 

partidos. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoría y sociología críticas 

de los partidos políticos. Trad. Ignacio de Otto. Barcelona: Anagrama, 1980. p. 

128-129). O autor que protagonizou a ideia de separar o Estado e a Sociedade foi 

Georg Jellinek, em sua obra Teoria Geral do Estado (Allgemeine Staatslehre). Para 

Jellinek, o Partido se caracterizaria como formação social, e por isso a sua 



146 

                                                        
organização não teria qualquer “caráter estatal”. Sendo assim, o Partido Político não 

poderia ser objeto da Teoria do Estado, mas apenas das Ciências Sociais. 

Consequentemente, o Partido não seria uma instituição de Direito Público, mas 

instituição política, sem qualquer ligação com órgãos do Estado. Daí que a 

formação de Partidos teria a sua origem nos grupos sociais que gozam de plena 

liberdade. Neste sentido, a atuação de cada Partido Político depende única e 

exclusivamente da entrada e saída de seus membros. Para Jellinek, portanto, se a 

organização partidária seria um produto da própria sociedade, logicamente que 

inexistiria a necessidade de se introduzir um conceito de Partido na estrutura do 

Estado. Nesta perspectiva, os Partidos Políticos seriam, por natureza, grupos que, 

mediante convicções comuns, relativas a certos fins do Estado, buscam organizar-

se com a finalidade de realizar concretamente estes fins. Nesta perspectiva, as 

organizações partidárias surgem como produtos da própria sociedade que lutariam 

para que esta possa conquistar e controlar o Poder do Estado. Para Jellinek, tanto o 

Estado como a Sociedade devem ser considerados distintos e independentes, sendo 

que entre eles existe um processo de luta pelo controle do Poder Político. Nesta 

senda, os Partidos Políticos estariam muito mais identificados com a Sociedade do 

que com o Estado (JELLINEK, Georg. Teoría general del estado. Trad. Fernando 

de los Rios. Buenos Aires: Albratros, 1981. p. 83-84). Por fim, é por Richard 

Schmidt que uma Teoria dos Partidos integrada à Teoria do Estado ganha corpo, 

possibilitando mais tarde o desenvolvimento do aporte teórico do Estado de 

Partidos. Através da obra intitulada Allgemeine Staatslehre, publicada em 1901, na 

cidade alemã de Leipzig, Richard Schmidt foi o primeiro autor a produzir uma 

Teoria de Partidos como parte imprescindível e inseparável da Teoria do Estado. 

Por ela, os Partidos Políticos se apresentariam como instrumentos da vida social, 

buscando amoldar politicamente o Estado. Schmidt afirma que “os postulados 

jurídicos e políticos na ordem estatal deveriam surgir das convicções e demandas 

individuais”. Como seria impossível implementar uma política estatal comum a 

cada indivíduo, a questão que se colocaria seria a de quem estaria em condições de 

mediar a relação entre o Estado e os indivíduos e de qual forma. Desta feita, os 

Partidos Políticos surgiriam como os instrumentos apropriados na articulação da 

vontade política de cada agrupamento da Sociedade, na qualidade de “forças 

formadoras do Estado dentro da vida social”, pois nasceriam de convicções 

políticas comuns de grupos de indivíduos. A partir de Schmidt, o Partido Político 

poderia ser definido como “um grupo de indivíduos que na sua união buscaria se 

inserir na vida política, para poder desmantelar determinadas instituições jurídico-

políticas, ou implantar nova, mediante a persuasão dos governantes, ou para 

influenciá-la mediante manifestações ou exposições de sua opinião na imprensa, 

em assembleias populares, ou pela influência nos órgãos representativos, ou ainda 

pela participação nos cargos públicos, ou talvez pela violência das armas em guerras 

civis ou revoluções. Os Partidos Políticos, por Schmidt, seriam os portadores de 

princípios jurídicos, institucionais e jurídico-políticos em comum com aqueles 
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Os questionamentos abarcavam a distinção entre duas esferas de 

decisão: Estado e Sociedade, bem assim os limites de sua interação. 

Dentre eles estavam, por exemplo: Qual natureza da entidade promoveria 

a mediação dos interesses do Estado e da Sociedade? Se os Partidos atuam 

no Parlamento, seriam eles responsáveis pela criação dos organismos 

estatais? Deste debate surgia elemento novo, o Partido Político, que 

detinha origem na Sociedade, mas cuja relação com o Estado deveria ser 

concebida359. Daí que a Teoria do Partido se aproximou da Teoria do 

                                                        
mesmos princípios que configuram e instruem o Estado. Desta feita, a luta entre os 

Partidos deve ser encarada como característica da própria vida estatal, seus “efeitos 

sobre (o Estado), podem ser bons ou maus, dependendo do sistema em que estão 

ordenados e na medida em que querem fazer valer a particularidade de seus 

interesses”. E, justamente a partir dessa perspectiva que Schmidt passa a defender 

a tese de que os Partidos estariam indissoluvelmente unidos à vida do Estado, e 

nesta perspectiva, a Teoria do Estado deveria ser, fundamentalmente, a 

sistematização da vida dos Partidos. O estatuto teórico da Teoria do Partido como 

área pertinente à Teoria do Estado contempla a concepção de que, no contexto da 

articulação entre estrutura partidária e Estado, os Partidos Políticos seriam 

intermediários essenciais ao processo de formação da vontade coletiva. Desta feita, 

o Partido Político não mais é mais visto como organismo original e exclusivamente 

político, mas passa a ser também um ente jurídico, cujo reconhecimento legal torna-

se necessário para sua incorporação no jogo político da representação político-

partidária do Estado (SCHMIDT, Richard. Los Partidos como Fuerzas Formadoras 

del Estado. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoría y sociología 

críticas de los partidos políticos. Trad. Ignacio de Otto. Barcelona: Anagrama, 

1980. p. 28, 171, 175 e 183). 

359 Outrora vigente, a Constituição de Weimar não estabeleceu definição precisa 

sobre as funções que os Partidos Políticos desempenhariam na nova ordem jurídico-

política, mas, através do art. 124, que “reconheceu genericamente o direito de 

associação política”, e no art. 130, que definiu que “os funcionários públicos são 

servidores da comunidade e não de um Partido Político. Somente em 23 de maio de 

1949, pela promulgação da Constituição Alemã – Lei Fundamental da República 

Federal da Alemanha, em Bonn, é que os Partidos Políticos vieram a ser 

definitivamente reconhecidos, no sentido de se prescrever que “são instrumentos 

necessários para a formação da vontade política do Povo, não somente sob o aspecto 

político e social, como constitucional” (artigo 21, número 1): “1. Artigo 21 

[Partidos] (1) Os partidos colaboram na formação da vontade política do povo. A 

sua fundação é livre. A sua organização interna tem de ser condizente com os 

princípios democráticos. Eles têm de prestar contas publicamente sobre a origem e 
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Estado, cuja compreensão traduzia a ideia de que nos Estados 

efetivamente democráticos caberia aos Partidos Políticos a tarefa de 

articular vontade popular, com vistas a transformá-la em ações políticas 

perante o Estado360. 

Nesta senda, Leibholz afirma que “os Partidos Políticos se 

apresentam como canais de comunicação que o cidadão livre e 

emancipado utiliza para expressar e adotar, de forma organizada, sua 

posição política”361. 

Daí que, na falta da intermediação dos Partidos, os cidadãos 

simplesmente não estariam em condições de exercer influência sobre a 

política do Estado e nem mesmo de se realizar politicamente. Ou seja, o 

exercício ativo dos direitos políticos se daria através dos Partidos 

Políticos. Por fim, conforme Leibholz, somente os Partidos Políticos 

poderiam impedir que o Povo vegetasse em termos políticos362. 

O Tribunal Constitucional Alemão acolheu, sob a forma de 

jurisprudência, a tese de Leibholz, e assim definiu a condição dos Partidos 

                                                        

a aplicação de seus recursos financeiros, bem como sobre seu patrimônio. (2) São 

inconstitucionais os partidos que, pelos seus objetivos ou pelas atitudes dos seus 

adeptos, tentarem prejudicar ou eliminar a ordem fundamental livre e democrática 

ou por em perigo a existência da República Federal da Alemanha. Cabe ao Tribunal 

Constitucional Federal decidir sobre a questão da inconstitucionalidade. (3) A 

matéria será́ regulamentada por leis federais”. Disponível em: (https://www.btg-

bestellservice.de/pdf/8020800.pdf), Acesso em: 13 jan. 2018, às 23h43. Lei 

Fundamental da República Federal da Alemanha. Edição impressa. Atualização: 

janeiro de 2011. Tradutor: Aachen Assis Mendonça. Revisor Jurídico: Urbano 

Carvelli. Bonn (Cf. BLANCO VALDÉS, Roberto L. Los Partidos Políticos. 

Madrid: Tecnos, 1997. p. 43). 

360 LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria y sociologia críticas de los 

partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: Anagrama, 1980. p. 30. 

361 LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria y sociologia críticas de los 

partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: Anagrama, 1980.  

p. 205-208. 

362 In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria y sociologia críticas de 

los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: Anagrama, 1980.  

p. 205-208. 
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Políticos como entes próprios da Sociedade, que agem a favor do interesse 

público, senão veja-se estas expressões: “os partidos não pertenceriam aos 

órgãos superiores do Estado, (seriam) grupos livremente formados que 

enraízam na esfera sociopolítica, chamados a cooperar na formação da 

vontade política do povo e a incidir (hinenzuwirken), na esfera da 

estatalidade institucionalizada”;363 o que lhes conferiu a natureza de entes 

intermediários, que atuam entre o Estado e a Sociedade. 

Ao acolher tais premissas teóricas, o Poder Judiciário Alemão 

conferiu as bases para a instituição de um Estado de Partidos naquele país, 

na forma das matrizes Kelsen-Leibholz, que abarcam a premissa de que 

“a efetiva formação da vontade popular e geral se realizaria pela 

intermediação democrática dos Partidos Políticos”. Isto, sob a concepção 

de que tal mister não poderia se praticar sob a matriz liberal da 

representação política, mas somente no modelo de representação do 

Estado de Partidos, que tende a proporcionar, segundo Leibholz, “a 

construção mais acabada e racional da Democracia Direta”364. 

Tal como no exemplo alemão, protagonizado por seu Tribunal 

Constitucional, o Poder Judiciário Brasileiro definiu, a partir dos julgados 

do caso da fidelidade partidária – que adiante serão apresentados –, as 

bases para a realização de um Estado de Partidos no Brasil. Não obstante, 

a democracia sob esta concepção é tarefa que somente poderá ser 

desempenhada pelos Partidos Políticos Brasileiros; enquanto entes que 

“desempenham atribuições de interesse público, na medida em que, 

                                                        
363 Cf. também a sentença que, em 1951, definiu que, nas Democracias 

Contemporâneas, “só os partidos têm a possibilidade de reunir os eleitores em 

grupos para a ação política. Eles se manifestam como porta-vozes do povo (...) 

para poder expressar e tomar decisões políticas (...) são como os últimos órgãos 

de criação de todos os órgãos (...) sem cuja mediação a massa amorfa do povo 

não estaria em condições de dar vida aos órgãos do poder estatal”. Daí, portanto, 

que toda a democracia seria, necessariamente, um Estado de Partidos. As decisões 

encontram-se em GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: 

Alianza, 1986, p. 68. 

364 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 277. 
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pertencendo às instâncias da sociedade365, cooperam livremente para a 

formação da vontade política do povo e para a sua incidência 

(hinenzuwirken) na esfera da estatalidade institucionalizada. De tal tarefa 

não devem se omitir”366. 

Quanto ao financiamento pelo Estado, portanto, no modelo alemão 

tal condição restou definida possível pela decisão do Tribunal 

Constitucional Alemão. 

Constituindo mais um instrumento de controle do partido em face 

do representante eleito, o financiamento partidário de seu subsídio, na 

forma de gratificação, está o pagamento ao político pela atuação, que se 

converteria em obrigação partidária e não estatal. Efetivamente, o político 

não seria livre para optar qual seria a decisão na atuação, mas, sim, 

vinculado a seu Partido Político367. 

                                                        
365 O artigo 17, § 2º, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 1º 

da Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e demais da Lei Civil e registral, 

contemplam a natureza jurídica dos Partidos Políticos como sendo de Direito 

Privado, próprias da Sociedade. 

366 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lúmen Juris, 2004. p. 179. 

367 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 219. A Lei de Partidos de 1967, atualizada pela Lei 3/3/1989, 

na Alemanha, passou a conceder a cada partido participante de campanha 

eleitoral para a Câmara Federal o valor determinado em marcos (DM), como 

incentivo à atuação política, facultando aos Estados ressarcirem os Partidos que 

disputam eleições locais. Cf. KEIM, Walter. Lei dos partidos políticos da 

República Federal da Alemanha. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer-

Stiftung, 1992. p. 1-8. No Brasil, os Partidos Políticos são financiados 

diretamente por recursos públicos através das verbas alocadas pela União Federal 

para a formação do Fundo Partidário (Fundo Especial de Assistência Financeira 

aos Partidos Políticos – FEFP), constituído na forma do art. 38 da Lei dos 

Partidos Políticos (Lei Federal n. 9.096/95), bem assim através das verbas a serem 

dotadas nos anos eleitorais a partir do ano de 2018, pelo advento da Lei Federal 

n. 13.487/17, que acresceu o art. 16-C à Lei das Eleições (Lei Federal n. 

9.504/97). A mesma Lei Federal n. 13.487/17 revogou os arts. 45 e 52, parágrafo 

único, da Lei dos Partidos Políticos, que garantia o financiamento público dos 
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Quanto ao mandato comissionado/partidário, conforme já se 

expôs, este pertence ao Partido Político, de quem o representante é 

comissário368. 

Neste modelo, as organizações partidárias “deslocam o centro das 

decisões políticas”, nas palavras de Mezzaroba369. Isto, pois as 

demandas/discussões/pretensões partem do locus em que se situa a 

vontade política, ou seja, no interior da Sociedade, de onde são 

canalizadas para o interior dos Partidos Políticos e, após sintetizadas, ao 

Parlamento e outras instâncias estatais. Daí por que é dos Partidos 

Políticos a tarefa de organizar, sistematizar e deliberar sobre suas 

propostas, levando sempre em consideração a vontade hegemônica de 

seus membros370. 

No modelo de representação política liberal, o mandato é virtual, 

ou representativo, dada a pretensão universalizante da representação. Isto, 

na medida em que se reproduzem indistintamente os interesses de todos 

os eleitores, seja no sistema proporcional (Poder Legislativo) ou 

majoritário (Poder Executivo). Na dinâmica do Estado de Partidos, o 

                                                        

Partidos Políticos de forma indireta, ao garantir a compensação fiscal para as 

emissoras de rádio e televisão que cedessem o espaço reservado ao espaço 

destinado à propaganda partidária. Ressalte-se que o modelo brasileiro de 

financiamento aos Partidos Políticos e candidatos sofreu profunda remodelação 

diante do julgamento da ADI 4650/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

declarar inconstitucional o financiamento de empresas privadas aos Partidos 

Políticos e candidatos a cargos eletivos (Cf. MEZZAROBA, Orides; KFOURI, 

Gustavo Swain. A (re)modelação do sistema de financiamento privado de 

campanhas eleitorais e dos partidos políticos no Brasil a partir do julgamento da 

ADI 4.650/DF – STF: sua (i)legitimidade democrática. Revista de Derecho 

Estasiológico – Ideología y Militacia, México, año 2, n. 3, p. 339-382, 2014). 

368 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lúmen Juris, 2004. p. 219. 

369 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Lúmen Juris, 2004. p. 180. 

370 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 213. 
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representante perde o status de representatividade que é deslocado para a 

agremiação partidária, a cujas diretrizes aquele se mantém vinculado. O 

mandato comissionado é, portanto, partidário371. 

Não se trata propriamente de mandato imperativo, no qual os 

representantes detêm o monopólio de revogação dos mandatos. O mandato 

é comissionado diante do vínculo direto com o Partido, a quem ficam os 

representantes sujeitos. No caso de inobservância das diretrizes partidárias, 

o Partido poderá revogar o mandato. Com isso, as ações políticas do 

representante/comissionário restam delimitadas pelas diretrizes partidárias. 

Assim, quem passa a ocupar o papel de “candidato” acaba por ser o partido, 

por seu programa, a quem os votos (a adesão) são outorgados. 

A imperatividade se tornará eficaz pela aplicação dos institutos da 

fidelidade e da disciplina partidárias, garantindo ao Partido a prerrogativa 

da destituição dos cargos e funções exercidas pelo mandatário e a possível 

revogação do mandato372. 

Quanto à fidelidade e disciplina partidárias, estas se traduzem em 

instrumentos de controle dos Partidos Políticos, por certo por suas 

instâncias de direção, em face dos representantes eleitos. Este controle se 

realiza pela gestão dirigida à mantença dos compromissos assumidos 

quando de sua designação eleitoral às diretrizes partidárias fixadas no 

curso do exercício do mandato. 

Neste contexto, através de seus representantes eleitos, assim 

designados para as funções políticas, os partidos encaminham os pleitos 

e as decisões (fixadas internamente) na forma de diretrizes aptas a serem 

debatidas, consensualizadas e votadas na esfera do Poder Legislativo e/ou 

harmonizadas e efetivadas na esfera do Poder Executivo nos municípios, 

Estados ou Federação. 

                                                        
371 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 214-215. 

372 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 89-91. 
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Quanto às eleições plebiscitárias e a democracia interna nos 

Partidos Políticos, Leibholz afirma que no modelo de representação 

política que propõe, através das organizações partidárias, a vontade da 

maioria dos eleitores já estaria contemplada, pois o plebiscito é uma 

constante e permanente no interior dos partidos. Desde que a cada eleição 

os eleitores são chamados a se manifestar sobre determinados pontos de 

interesse da Sociedade, as eleições, no âmbito de um Estado de Partidos, 

possuem caráter estritamente plebiscitário373. 

Assim, o papel do representante se traduz na função de porta-voz 

do partido, pois, a despeito de sua convicção pessoal – política, cujo 

direito de expressão, opinião e ação exerce no interior dos Partidos com 

vistas a contribuir para a formação da vontade partidária e dos 

fechamentos das questões internas de forma majoritária, para o que cada 

filiado, no âmbito das instâncias internas específicas, contribui 

igualitariamente pelo direito de voto, desde que no exercício da 

representação partidária nas instâncias governamentais (in lato sensu), ele 

deverá acatar, submeter-se, e defendê-las, através de seu discurso, seu 

voto e outros instrumentos de angariação de apoio, desde que resta 

absolutamente vinculado aos interesses do Partido Político ao qual 

pertence, sob pena de destituição da(s) função(ões) representativa(s) que 

exerce no âmbito de tais instâncias ou do próprio mandato374. 

A democracia intrapartidária constitui-se pressuposto à realização 

do Estado de Partidos, pois, sem a participação efetiva dos filiados nas 

decisões partidárias, tendentes à fixação de suas diretrizes à formação da 

vontade estatal, a agremiação se plasmaria em corporação oligárquica e 

personalista da figura de seus dirigentes. Como característica marcante da 

democracia intrapartidária está a formação vertical, em caráter 

ascendente – e não descendente, da vontade do Partido – para que os 

                                                        
373 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 222. 

374 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 213. 
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órgãos executivos se submetam, obrigatoriamente, às instâncias de 

base375. 

A democracia intrapartidária deve conceber o pressuposto da 

dinamicidade na orientação do agir partidário, para que possa fazer frente 

à transformação permanente dos cenários político, econômico, jurídico e 

social, no contexto global. 

Quanto às eleições plebiscitárias, Leibholz compreende que, 

diferentemente da Democracia Representativa Partidária, em que as 

questões que afetam a vida das pessoas são decididas unilateralmente pela 

vontade de seus representantes, no modelo da Democracia Partidária os 

cidadãos ativos, os indivíduos, manifestam as suas vontades no interior 

dos Partidos, âmbito em que as variantes restam harmonizadas e 

consensualizadas, até as formações direcionais376. 

Daí que a manifestação popular e a conformação da vontade da 

maioria se dão pelos meios intrapartidários, o que tornaria dispensáveis 

os institutos próprios da democracia direta, a exemplo do plebiscito, da 

iniciativa popular e de qualquer outro que pretenda apreender e sintetizar 

a vontade geral, uma vez que no modelo que propõe a vontade da grande 

maioria dos eleitores já estaria amplamente manifesta, isto quando “o 

plebiscito se dá de forma permanente no interior dos Partidos”. 

Nas palavras de Leibholz, “um Estado de Partidos funciona tanto 

melhor quanto mais concretas e inequívocas forem as decisões políticas 

plebiscitárias dos cidadãos ativos reunidos em Partidos Políticos377”. A 

cada eleição, os eleitores são chamados a se pronunciar sobre os mais 

diversos assuntos em pauta no País, sob a perspectiva dos programas 

partidários. Esta é a razão porque as eleições no âmbito do modelo 

                                                        
375 CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Crisis de legitimidad y democracia interna de 

los partidos políticos. México: Fundo de Cultura Económica. p. 244. 

376 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 222-224. 

377 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 222. 
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proposto são plebiscitárias, pois assim se afiguram aquelas em que as 

decisões a serem tomadas pelo representante partidário, detentor do 

mandato político-representativo, e em seu exercício, deverão ficar 

restritas àqueles pontos devidamente discutidos e amadurecidos pelos 

Partidos no curso do processo eleitoral. Quanto às decisões novas, 

deverão seguir o parâmetro das diretrizes contidas no âmbito do 

programa378. 

Neste contexto, reprisando-se a concepção de que no modelo da 

Democracia Partidária os “verdadeiros candidatos” passam a ser “os 

partidos, com os seus programas, e não os indivíduos que postulam cargos 

eletivos379”. A vontade dos representantes acaba por ser determinada 

pelos Partidos Políticos, cujo interesse e diretriz passa a ser construída 

pelas individuais dos filiados ativos, em um “procedimento antitético-

dialético, voltado para a consecução de compromissos380” programáticos 

ou não. Sob esta perspectiva, nesta dinâmica os Partidos Políticos 

passariam a intermediar a vontade popular, de forma a possibilitar, em 

última análise, forte ou intensa identificação entre as ações do Estado e a 

vontade da maioria da Nação381. 

Esta é a tese de Leibholz, que compreende que a “homogeneidade 

política da estrutura partidária e o pleno funcionamento do Estado de 

Partidos são garantidos à medida que os Partidos se tornam efetivos porta-

vozes dos diferentes grupos sociais” e segmentos organizados da 

Sociedade, sob a perspectiva plural382. 

 

                                                        
378 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. 

379 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 24. 

ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 89-91. 

380 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 134 

381 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 45-46. 

382 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 213-217. 
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2. A EVOLUÇÃO HISTÓRICO-JURÍDICA DA RELAÇÃO 

ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E OS PARTIDOS POLÍTICOS 

NO BRASIL 

 

A análise histórica da relação entre a Justiça Eleitoral e os Partidos 

Políticos no Brasil se dirige à verificação acerca da hipótese sobre os 

resultados da intervenção estatal na seara da autonomia dos Partidos 

Políticos, que, por sua vez, são instâncias da Sociedade, com atribuições 

constitucionais e dotados de autonomia para a definição de sua estrutura 

interna, organização e funcionamento. Isto para, notadamente, 

encaminharem as principais opções sobre as concepções de Estado e 

Sociedade que melhor atendam ao interesse dos cidadãos brasileiros. 

Daí que o debate se insere no âmbito do Direito Constitucional, 

enquanto Direito Público fundamental, uma vez que se refere 

“diretamente à organização e funcionamento do Estado, à articulação dos 

elementos primários do mesmo e ao estabelecimento das bases de sua 

estrutura política”383. O estudo assim perpassa pelas categorias do Estado 

de Direito, do constitucionalismo, do regime político constitucional, do 

subprincípio da representação, do mandato político eletivo etc.384. 

Na atualidade, desde que o pacto original de 1988 fundou o Estado 

brasileiro sob a dimensão do direito, na forma federativa, sob a base 

republicana de governo e fixou-lhe o regime político democrático, fez 

estruturar o esquema de organização política sobre o qual estabeleceu o 

modo de aquisição e exercício do poder, os direitos fundamentais e as 

respectivas garantias”385. 

Democraticamente, a ordem foi fundada na soberania popular, na 

cidadania e no pluralismo político. A participação do povo no processo de 

                                                        
383 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 38-45. 

384 JARDIM, Torquato. Direito eleitoral positivo. Brasília: Brasília Jurídica, 

1998. p. 37. 

385 JARDIM, Torquato. Direito eleitoral positivo. Brasília: Brasília Jurídica, 

1998. p. 99-125. 
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poder se concretiza de forma indireta (democracia representativa), 

combinada com a direta (democracia participativa)386, no sentido do artigo 

1º, parágrafo único, da Constituição387. 

A opção pelo regime democrático submeteu o esquema de 

organização política à direção de “um complexo estrutural de princípios e 

forças políticas que configuram a concepção do Estado e da Sociedade 

brasileiras, e inspiram o seu ordenamento jurídico”388, que se mantém em 

permanente processo de construção. 

Independentemente de qual seja o referente da Constituição389 – se 

o Estado ou a Sociedade –, o Estado Constitucional Democrático de Direito 

deve manter uma conexão interna entre a democracia e o Estado de 

Direito390 em que não se prescinda da legitimação democrática do poder391, 

a partir de que a construção da ordem jurídica deverá se dar conforme a 

vontade popular, segundo os preceitos democráticos e na forma dos 

                                                        
386 Norberto Bobbio define a democracia dos modernos, comparando-a à dos 

antigos nos seguintes termos: “Poderíamos também dizer da seguinte maneira: a 

democracia de hoje é uma democracia representativa às vezes complementada 

por formas de participação popular direta; a democracia dos antigos era uma 

democracia direta, às vezes corrigida pela eleição de algumas magistraturas”. 

(BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e a lição dos 

clássicos. Trad. Daniela Beccaria Versiani. 14ª reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2000. p. 374). 

387 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e a lição dos 

clássicos. Trad. Daniela Beccaria Versiani. 14ª reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2000. p. 137. 

388 Servicio Español del Professorado de Enseñanza Superior-Universidad de 

Barcelona (Org.). La estructura del Estado, p. 110-111. Apud SILVA, José 

Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009. p. 124. 

389 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 87. 

390 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 93. 

391 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 98. 
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procedimentos prévia e juridicamente regulados, o que conferirá a 

legitimidade ao direito e a efetividade aos direitos fundamentais 

estabelecidos392. 

Realce-se desde já, a partir das lições de Joaquim José Gomes 

Canotilho, que “o Estado Constitucional é mais um ponto de partida do que 

de chegada. É um produto do desenvolvimento constitucional no atual 

momento histórico”393. Portanto, a arquitetura de determinado Estado 

Constitucional somente se manterá íntegra pela manutenção das “fórmulas 

políticas e jurídico-constitucionais”394 condensadas no momento de sua 

concretização histórica. 

Nos sistemas democráticos, a interpretação das relações de poder de 

determinada sociedade pluralista deriva da reflexão sobre a profunda 

transformação do poder do Estado nos grandes territórios, em que se tornou 

impossível um modelo de relação direta entre eleitor e mandante395, e assim 

se plasmou novo formato. 

Por isto, nos dizeres de Celso Ribeiro Bastos: “a democracia 

moderna é predominantemente representativa”396. Como no nosso 

sistema, os principais sujeitos não são individualmente considerados, mas 

sim os grupos organizados397. 

                                                        
392 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 100. 

393 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 87. 

394 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 87. 

395 BOBBIO, Norberto. Teoria geral da política: a filosofia política e a lição dos 

clássicos. Trad. Daniela Beccaria Versiani. 14ª reimp. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2000. p. 377. 

396 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 575. 

397 Neste sentido, Mezzaroba afirma que o Estado de Partidos surge em oposição 

ao modelo de representação liberal; “tal evolução possibilitou a criação de novos 

sujeitos coletivos denominados Partidos Políticos, que passaram a aglutinar 
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Aqui se faz necessária a distinção entre duas categorias analíticas 

fundamentais ao estudo, quais sejam, o sistema eleitoral e o sistema 

partidário398, desde as searas do Direito Eleitoral e Partidário, uma vez 

que se referem tanto às normas que disciplinam a “mecânica da 

representação” (tratam da aplicação do sistema eleitoral)399 quanto à 

capacidade de autoorganização e livre funcionamento dos Partidos 

Políticos, que se formam e se mantêm na esfera da Sociedade. 

Fávila Ribeiro enumera algumas das matérias afetas ao Direito 

Eleitoral que, aliadas ao Partidário, disciplinam as medidas tendentes a: 

a) disciplinar as medidas de distribuição do corpo eleitoral400; b) 

promover a organização do sistema eleitoral401; c) aplicar as normas que 

disciplinam o exercício do voto402; d) expedir instruções para a fiel 

execução403 das normas derivadas dos sistemas majoritário e 

                                                        

interesses individuais para formar a vontade partidária, não havendo, portanto, 

mais espaço para que vontades individuais ou facções prevaleçam na esfera do 

Estado. Os partidos surgiram, assim, como espaços públicos comprometidos em 

aglutinar, harmonizar, e canalizar democraticamente as vontades individuais, 

buscando transformá-las em princípios e programas que deverão ser compostos 

com as vontades dos demais partidos, para serem estabelecidas as políticas que 

serão implementadas pelo Estado”. (MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: 

princípios e garantias constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações 

jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 53). 

398 JARDIM, Torquato. Direito eleitoral positivo. Brasília: Brasília Jurídica, 

1998. p. 37. 

399 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 13. 

400 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. 

 p. 13. 

401 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 13. 

402 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 13. 

403 Código Eleitoral – CE (Lei Federal n. 4.737/1965): 

“Art. 1º Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o 

exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado. 
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proporcional404; e) fixar as prescrições sobre a aquisição e perda da 

capacidade política ativa e passiva, isto é, de votar e ser votado405; f) 

dispor sobre a natureza, funcionamento e responsabilidade dos Partidos 

Políticos, sobre os quais, por meio da justiça especializada, exerce o 

controle delimitado pela Constituição406. 

                                                        

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Instruções para sua fiel 

execução”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis /L4737.htm? 

TSPD_101_R0=7bbc5b7b286e4a97daf7c2af9815d880k5t00000000000000002dad

dcb1ffff00000000000000000000000000005ae40ca9004eba63e9>. Acesso em: 23 

fev. 2018. 

404 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 13. 

405 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 13. 

406 Lei dos Partidos Políticos (Lei Federal n. 9.096/95), regulamenta que: 

Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e 

municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o 

conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. 

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma 

ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, 

inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: (...). 

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o 

balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte. (...). 

Art. 33. Os balanços devem conter, entre outros, os seguintes itens: 

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do 

partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem 

adequadamente a real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos 

aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas: 

(...). 

§ 1º A fiscalização de que trata o caput tem por escopo identificar a origem das 

receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias e eleitorais, 

mediante o exame formal dos documentos fiscais apresentados pelos partidos 

políticos e candidatos, sendo vedada a análise das atividades político-partidárias 

ou qualquer interferência em sua autonomia. 
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Sob esta perspectiva, o Direito Eleitoral promove “o estudo das 

normas e dos procedimentos que organizam e disciplinam o 

funcionamento do poder de sufrágio popular, de modo que se estabeleça 

uma precisa equação entre a vontade do povo e a atividade 

governamental”407. Define Silva que as eleições correspondem a “um 

concurso de vontades juridicamente qualificadas visando operar a 

designação de um titular de um mandato eletivo” ao lado de outras formas 

                                                        

Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista 

de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, de representação do 

Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor, determinarão o 

exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as 

prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus 

filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo 

bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos 

vinculados à denúncia. 

Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as prestações de 

contas mensais ou anuais dos demais partidos, quinze dias após a publicação dos 

balanços financeiros, aberto o prazo de cinco dias para impugná-las, podendo, 

ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apurar 

qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria 

financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. 

Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido 

sujeito às seguintes sanções: (...). 

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção 

de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 

20% (vinte por cento). (...). 

§ 13. A responsabilização pessoal civil e criminal dos dirigentes partidários 

decorrente da desaprovação das contas partidárias e de atos ilícitos atribuídos ao 

partido político somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável 

resultante de conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao 

patrimônio do partido. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 

03/leis/l9096.htm?TSPD_101_R0=3b2b6ee051d06d2bb804d9e45800f6dbl7k00

00000000000000530c53b3ffff00000000000000000000000000005ae62e010016

532a44>. Acesso em: 24 fev. 2018. 

407 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 13. 
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de designação, tais como a sucessão, a cooptação, a nomeação e a 

aclamação408. 

Nicolau afirma que “os sistemas eleitorais são os mecanismos 

responsáveis pela transformação de votos dados pelos eleitores no dia das 

eleições em mandatos (cadeiras nos Legislativos ou chefias dos 

Executivos). Dentre uma série de normas, a legislação eleitoral regula as 

eleições e determina, por exemplo, quem são os eleitores aptos a votar; a 

obrigatoriedade ou não do comparecimento; os critérios para 

apresentação de candidaturas; as normas de acesso aos meios de 

comunicação; os mecanismos de controle dos gastos de campanha e de 

acesso aos fundos partidários de financiamento de campanhas eleitorais; 

as disposições para a divulgação de pesquisas, as regras da propaganda 

eleitoral, e etc.”409. Sob a orientação dos princípios constitucionais, as 

regras utilizadas para transformar as preferências eleitorais em mandatos 

evoluem permanentemente e se aperfeiçoam no curso dos procedimentos 

democráticos, notadamente pela produção legislativa. 

Nesta mesma linha, Antônio Octávio Cintra destaca que as eleições 

desempenham o papel de formação do poder nas democracias 

representativas, que deve ser pautado por resultados justos, transparentes 

e imparciais410. 

A função dos sistemas eleitorais é definida por três elementos, 

segundo o autor: por primeiro, a) por um conjunto de normas compostas 

por uma área geográfica em que representantes serão eleitos e onde os 

votos serão coletados e computados, dentro das circunscrições e distritos; 

por segundo, b) pelo grau de liberdade presente para o eleitor no processo 

de votação; e, por último, mas também em caráter fundamental, c) como 

                                                        
408 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 368. 

409 NICOLAU, Jairo Marconi. Sistemas eleitorais: uma introdução. Rio de 

Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas, 1999. p. 10. 

410 CINTRA, Antônio Octávio. Sistema eleitoral. In: AVRITZER, Leonardo; 

ANASTASIA, Fátima (Org.). Sistema eleitoral: reforma política no Brasil. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2006. p. 128. 
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esses votos são traduzidos em cadeiras no Parlamento ou no Executivo 

pela aquisição do mandato político-representativo411. 

Neste contexto, “os sistemas eleitorais consistem no conjunto de 

técnicas e procedimentos que são empregados para a realização das 

eleições”412. Sob outro viés: os sistemas e procedimentos eleitorais 

constituem as instituições fundamentais dos direitos políticos413. Por 

conseguinte, os sistemas eleitorais contemplam as normas tendentes a 

organizar a representação do povo no território nacional e utilizam 

“técnicas consistentes na divisão do território em distritos ou 

circunscrições eleitorais, métodos de emissão do voto, os procedimentos 

de apresentação de candidatos e de designação de eleitos conforme os 

votos emitidos”414. 

Conforme se combinem as técnicas e procedimentos para a 

realização das eleições, surgem os diferentes sistemas eleitorais: o 

majoritário, o proporcional e o misto. No primeiro caso, será considerado 

eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos do que os seus 

concorrentes (metade mais um a menos). No segundo, conforme critérios, 

fórmulas de repartição dos votos obtidos conforme as vagas disponíveis 

nos parlamentos. E, no último, a combinação de ambos415. 

                                                        
411 CINTRA, Antônio Octávio. Sistema eleitoral. In: AVRITZER, Leonardo; 

ANASTASIA, Fátima (Org.). Sistema eleitoral: reforma política no Brasil. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2006. p. 128. 

412 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 368. 

413 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 348. 

414 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 369. 

415 Conforme o art. 2o, da Lei das Eleições (Lei Federal n. 9.504/97), será eleito o 

candidato que alcançar a maioria absoluta dos votos, excluídos os brancos e nulos 

em primeiro turno e, se houver o segundo, a maioria simples ou relativa, dos votos 

apurados. Cf.: <http://www.tresc.jus.br/ site/eleicoes/eleicoes-majoritarias-e-

proporcionais/index.html>. Acesso em: em 24 mar. 2018. 
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De maneira geral, tanto Cintra como Nicolau utilizam duas 

classificações para compreender-se os sistemas eleitorais, que são a 

representação majoritária e a representação proporcional. Há dois 

princípios que marcam a distinção entre as duas formas de representação. 

No sistema majoritário, o fundamento é que a eleição deve garantir que o 

candidato mais votado seja eleito. As correntes que defendem esse sistema 

apostam em sua capacidade de produzir governos unipartidários, e os seus 

defensores alegam haver maior controle dos representantes pelos 

representados. No sistema proporcional, o objetivo é distribuir os postos 

em disputa de forma mais equânime, entre aqueles que estão competindo, 

sendo esse sistema voltado para a garantia da representação da minoria. No 

caso brasileiro está o sistema misto, que define, para as eleições ao Poder 

Executivo nas diversas esferas da federação, bem assim ao Senado Federal, 

o sistema majoritário, e para as demais eleições reserva o sistema 

proporcional (vereador e deputados). 

Para tornar mais elucidativas e marcadas tais diferenças, 

apresentam-se aqui em linhas gerais as principais características de tais 

sistemas eleitorais. No Brasil, adota-se o modelo proporcional de lista 

aberta – nesse modelo o eleitor tem liberdade para decidir sozinho que 

candidatos serão eleitos. Para Cintra, o modelo de lista aberta adotado no 

Brasil é um caso extremo, pois aqui temos somente uma relação oficial 

dos candidatos registrados, cabendo ao eleitor escolher um dos nomes 

apresentados416. De acordo com Nicolau, neste modelo são criados dois 

padrões de competição no processo eleitoral. O primeiro é a competição 

entre os partidos pelas cadeiras no parlamento. O segundo é a disputa 

entre candidatos individuais apresentados em cada lista e pelas possíveis 

cadeiras que poderão ser conquistadas. Essa disputa entre candidatos de 

um mesmo Partido Político decorre de um ambiente de incerteza 

provocado pela competição eleitoral. 

Aponta Nicolau que, no sistema proporcional, “o poder do Partido 

Político resume-se à seleção dos candidatos que serão apresentados aos 

                                                        
416 CINTRA, Antônio Octávio. Sistema eleitoral. In: AVRITZER, Leonardo; 

ANASTASIA, Fátima (Org.). Sistema eleitoral: reforma política no Brasil. Belo 

Horizonte: Ed. UFMG, 2006. p. 131. 
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eleitores. Como a bancada final de cada partido depende do somatório dos 

votos que cada candidato conquista individualmente, os partidos têm 

fortes incentivos para incluírem na lista nomes de personalidades e 

lideranças com ótima reputação pessoal. Por outro lado, uma agremiação 

não detém mecanismos formais para favorecer a eleição de lideranças 

identificadas com a legenda, mas incapazes de conquistar tantos votos 

quanto outros candidatos mais populares da lista”417. 

Em conjunto com o sistema de partidos, os sistemas eleitorais 

conformam os mecanismos de coordenação, organização, instrumen- 

talização e expressão da vontade popular na escolha dos governantes418. 

A seu turno, o Direito Partidário abrange, necessariamente, o 

estudo das regras que regem a criação, transformação, funcionamento e 

extinção dos Partidos Políticos, bem assim dos princípios que, ao passo 

que conferem garantias para a sua imunização contra a indevida 

ingerência estatal, regem a sua atuação. 

O sistema partidário é, segundo Maria do Carmo Campelo de 

Souza, “um conjunto de relações entre vários partidos consigo, com o 

corpo eleitoral, com os grupos de representação ou interesse, e outros 

mecanismos estatais”419. 

A compreensão do modelo brasileiro pressupõe o extravasamento 

do conceito jurídico de Partido Político, para analisá-lo sob a perspectiva 

de uma estrutura complexa, que se articula com outras instituições estatais 

e sociais. 

A análise do sistema partidário pátrio pressupõe a observação de 

quatro fatores: a) o número de Partidos Políticos existente; b) a força que 

as agremiações possuem a partir do maior ou menor grau de 

competividade que mantêm entre si; c) as bases partidárias que os 

                                                        
417 NICOLAU, Jairo Marconi. Sistemas eleitorais: uma introdução. Rio de 

Janeiro: Ed. Fundação Getulio Vargas, 1999. p. 51. 

418 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 369. 

419 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 43. 
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diferenciam, apresentando um caráter mais ou menos polarizado; d) o 

número de pessoas filiadas aos partidos e o seu grau de militância420. 

Souza afirma que, além dessas quatro características apontadas, é 

relevante analisar a relação que se fixa entre o Estado e o sistema 

partidário. Neste ponto, a autora afirma o que possa ser a constatação de 

uma aporia, que o Estado é que modela o sistema partidário e não o 

contrário. Isto, concebendo-se que o Estado é a emanação de poder 

“historicamente institucionalizada, mas que considera não somente sua 

estrutura real de poder como também sua estrutura jurídica”421. Ora, trata-

se de uma aporia a remodelação do sistema de partidos pelo Estado, desde 

que, em se constituindo instâncias da Sociedade, o influxo do regime 

democrático deve garantir a expressão da decisão soberana sobre a forma 

com que o Estado deve ser modelado pelos Partidos Políticos, e não o 

contrário. Daí que se concebe a proposta da autora no que se refira à 

importância e apreensão dos mecanismos e processos de decisão 

intrapartidários em face da estrutura estatal. 

Descreve a autora que uma tendência autoritária e centralizadora 

influenciou na caracterização, na formação, na atuação e no destino do 

sistema político partidário brasileiro proveniente de períodos anteriores, 

o que impediu a existência de uma vigorosa vida político-partidária. A 

tese de Souza concebe que a institucionalização dos Partidos Políticos no 

Brasil se deu em razão: a) da organização das bases eleitorais; b) da 

articulação vertical interna dos quadros partidários; c) e da incapacidade 

governativa dos partidos em formular e implementar um amplo espectro 

de políticas públicas. De fato, a conclusão da autora procede422. 

A identificação dessas fragilidades evidencia alguns dos 

problemas derivados da fraqueza do sistema partidário como um sintoma 

da não institucionalização da participação política no Brasil. Souza 

                                                        
420 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 43-44. 

421 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 14. 

422 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 36. 
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identifica que no período entre 1945-1964 a criação e funcionamento dos 

Partidos Políticos foi, de forma indistinta, alimentada pelo clientelismo, 

posto “que fazem dele uma estratégia de aquisição e consolidação de 

poder que pode ser tomada como indicador dos obstáculos à 

institucionalização do sistema partidário como um todo”423. 

Um dos grandes impasses vivenciados pelos Partidos Políticos na 

década de 60 foi o baixo nível de diferenciação ideológica e a baixa 

capacidade de mobilização popular. O baixo grau de institucionalização 

revelaria a precariedade. 

Importa registrar que, mesmo gozando os Partidos Políticos de 

autonomia para a sua autoorganização e funcionamento, outorgada 

constitucionalmente (art. 17, § 1º), se submetem, por restrição do mesmo 

dispositivo (art. 17, III, e § 2º)424 ao controle e fiscalização de órgãos do 

Poder Judiciário da União (no âmbito dos Estados, fixada pela 

circunscrição do órgão de direção)425, seja no que diz respeito a sua 

existência ou à validade de seus atos (na extensão em que determine a 

lei)426. 

                                                        
423 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 36. 

424 Constituição Federal de 1988, art. 17. Disponível em: Brasil: 

(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm. 

24/03/2018). Acesso em: 20 jan. 2018. 

425 Constituição Federal: 

“Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I – o Tribunal Superior Eleitoral; 

II – os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III – os Juízes Eleitorais; 

IV – as Juntas Eleitorais. (...). 

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. (...)”. Disponível em: Brasil: <http://www.planalto. 

gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 24 mar. 2018. 

426 Acórdão n. 12.211 – TSE, Rel. Min. José Paulo Sepúlveda Pertence, REsp 

9.467, de 10/03/1992, São João da Urtiga/RS, publicado DOU em 06/05/1992, 

p. 2, do voto. 
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Com esse escopo atua a Justiça Eleitoral, que pode ser definida, 

como bem faz Torquato Jardim, como “o instrumento institucional criado 

pela Constituição para a operação efetiva do que nela própria solenemente 

se proclama como a base sobre a qual assenta o Estado brasileiro: a 

democracia representativa no Estado de Direito (art. 1º, caput e parágrafo 

único)”427. 

O fenômeno de reconhecimento da relevância do sistema de 

partidos se configurou dentre os acontecimentos políticos de maior 

importância na segunda metade do século passado, logo após a Segunda 

Guerra Mundial428. A percepção desse fenômeno pelo constituinte 

brasileiro de 1946 se fez no intuito de conter as possibilidades de ascensão 

ao poder das forças ideológicas que pretendiam a tomada do aparelho 

estatal, para imprimir a eliminação da participação das minorias e a 

instituição do sistema de partido único429, tal como ocorreu na Era 

Vargas. Bonavides afirma que a ditadura civil de Vargas, apoiada pelos 

militares, se sustentou num parlamento e sistema de partidos fundados 

em bases totalitárias, em ambiente em que persistia a desconfiança na 

ação extremista – até 1945430. 

                                                        
427 JARDIM, Torquato. Direito eleitoral positivo. Brasília: Brasília Jurídica, 

1998. p. 37. 

428 BONAVIDES, Paulo. A decadência dos partidos políticos e o caminho para a 

democracia direta. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 31. 

429 BONAVIDES, Paulo. A decadência dos partidos políticos e o caminho para a 

democracia direta. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 32. 

430 BONAVIDES, Paulo. A decadência dos partidos políticos e o caminho para a 

democracia direta. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 31. 
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Durante a Constituinte de 1946, a maioria conservadora inseriu o 

artigo 141, § 13, da Constituição431, vedando tanto a organização e o 

registro quanto o funcionamento de qualquer Partido Político ou 

associação cujo programa ou ação contrariasse o regime democrático, 

recepcionando, deste modo, o princípio do pluripartidarismo e as 

garantias fundamentais do homem432. O texto ocupou-se, ainda, da 

disposição sobre os Partidos Políticos, em dois incisos do art. 119433. 

A história jurídico-constitucional dos Partidos Políticos demonstra 

o desenvolvimento de suas instituições a partir de sua definitiva inscrição 

na Constituição de 1967, ainda que se possa falar em instrumento de 

fachada no período da ditadura militar de 1964. De fato, vigorou em tal 

momento um sistema de partido único, sendo que o sistema bipartidário 

existia apenas aparentemente, fato a ser observado na seção posterior 

deste trabalho434. Tratava-se do período imediatamente anterior ao regime 

                                                        
431 Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança 
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434 BONAVIDES, Paulo. A decadência dos partidos políticos e o caminho para a 

democracia direta. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 
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democrático instaurado pela Constituição de 1988, nominado por 

Bonavides como momento de crise política brasileira435. 

Foi nesse período que emergiu no âmbito do art. 149 da 

Constituição436 a imposição do partido de âmbito nacional, mediante 

princípios que dispunham sobre a criação, organização, funcionamento e 

extinção dos Partidos Políticos; do regime representativo e democrático; 

da pluralidade partidária; da garantia dos direitos fundamentais do 

homem; da fiscalização financeira e da disciplina partidária. 

A doutrina entendeu essas ações como complicadas437, pois 

vigorava no país uma democracia de aparência, num período francamente 
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em: 24 mar. 2018. 
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ditatorial, que chegou a impor restrição à criação de novos partidos e 

estabeleceu rígida fidelidade partidária438. De fato, em 17 de outubro de 

1969 a Junta Militar editou a Emenda n. 1 à Constituição de 1967 e 

inaugurou o instituto da disciplina partidária, por meio do parágrafo 

único do art. 152439, inciso V, com isto pretendendo conservar 

artificialmente a organização partidária vigente no Brasil, em um modelo 

que restava dissociado da realidade, que cultuava as aparências 

democráticas440. 

Para Bonavides, deste cenário, o espírito de obediência passiva e 

resignada à usurpação do poder invadira as instituições da República e 

mantinha abertas as duas Casas do Congresso, onde se elegia 

tranquilamente, pelas vias indiretas, a dinastia presidencial dos generais 

que se sucediam no exercício da suprema magistratura da Nação441. 
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As alterações constitucionais não pararam, seguiu-se a E/C n. 

11/1978, que alterou a redação do artigo 152, e, em 1985, mediante a E/C 

n. 25, o instituto foi suprimido. Cerca de 20 anos depois o Movimento 

Diretas deu início ao processo de transição da ditadura para democracia 

por meio das eleições e inaugurou a nova fase da vida política e 

institucional do Brasil, quando então sobreveio a ordem constitucional de 

1988. Nesse sentido, essas relações serão exploradas a seguir, 

apresentando a história da representação político-partidária no Brasil. 

No Brasil, com o advento da Constituição de 1988 houve mudança 

em relação às regras para as eleições; nas votações para Presidente da 

República, dos Governadores e dos Prefeitos de cidades com mais de 200 

mil eleitores, o sistema deixou de ser por maioria simples passando a ser 

realizado em dois turnos, se acontecesse de nenhum candidato alcançar ao 

menos 50% dos votos no primeiro turno. Essa mudança impactou tanto no 

comportamento dos eleitores como no comportamento dos dirigentes 

partidários. 

Nas eleições presidenciais de 1989, Fernando Collor de Mello 

obteve 30,5% dos votos no primeiro turno das eleições e no segundo 

pontuou 53% dos votos válidos. Nos anos de 1994 e de 1998 não houve 

necessidade de segundo turno, pois Fernando Henrique Cardoso obteve, 

em 1994, 54,3%, e em 1998, 53,1% dos votos válidos. Eis a evolução 

histórica e como os sistemas eleitoral e partidário se comportaram em 

relação a essas mudanças. 

 

 

2.1. HISTÓRIA DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA 

NO BRASIL 

 

A análise do processo histórico que marcou o modelo político-

partidário no Brasil remonta ao Brasil Colônia, destacando-se algumas 

das características que ainda hoje influenciam na representação político-

partidária no Brasil, desde o fortalecimento da Coroa no Brasil, que 

ocorreu de forma gradativa, especialmente, com a redução do poder das 
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Câmaras Locais e da ampliação dos atores políticos da Colônia: 

governadores, juízes e ouvidores, especialmente, até o aporte da Corte 

portuguesa no Brasil em 1806. 

Com a Independência do Brasil, em 1822, ocorreu a 

constitucionalização do País, o que acelerou o processo de diminuição do 

poder privado e das facções. A Constituição de 1824 nasceu sob a égide 

inspiradora da Constituição espanhola de 1812, da francesa de 1814 e da 

portuguesa de 1822. Registre-se a forte ascendência da Constituição 

portuguesa de 1822 sobre o movimento de Independência do Brasil neste 

ano, marcado pelos conflitos entre o Rei português e o Príncipe brasileiro. 

Franco reconhece que era até possível identificar grupos e associações 

políticas antes da Independência e da Constituição, sendo que “a luta pela 

predominância de certos interesses sociais sobre outros, dentro do 

organismo do Estado, é sempre uma luta política e de grupos políticos, 

qualquer que seja o regime instituído no mesmo Estado. Mas, no sentido 

técnico-constitucional, não podemos chamar partidos a tais grupos, mas, 

apenas, facções”442. 

A doutrina é convergente em relação a esse cenário político-

partidário, demonstrando que não houve embates eleitorais, pois não 

havia interesses frontalmente antagônicos443. Esta descrição corrobora a 

perspectiva de Arinos ao apresentar um panorama geral da vida partidária 

no Brasil; os Partidos Políticos no Império eram descritos como facções 

e grupos provenientes de um modelo atrasado em relação a outros países, 

como “o sufrágio limitado pelo status social; a restrição à liberdade de 

consciência”444. Dentre outros tantos aspectos descritos. 

Naquele contexto, de acordo com Franco, o processo político que 

levou à formação do Partido Conservador teve início com as eleições 

ocorridas em 1836. Esse Partido sofreu inúmeras interrupções, sendo que 
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Pesquisas, n. 4, p. 19-20, 1995. 
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em 1889 ele foi dissolvido, antes do Partido Liberal, e isso ocorreu em 

grande medida por causa da Abolição. 

As eleições eram direcionadas pelos Gabinetes da Corte e pelos 

Presidentes da Província que eram nomeados pelo Imperador, conforme 

demonstra Victor Nunes Leal445. Sua principal atribuição era a de garantir 

a vitória eleitoral dos candidatos apoiados pelo Governo. A tese central 

de Leal é de que a base das organizações partidárias no Brasil foi a da 

“politicagem local”. A partir da influência dos conselhos eleitorais das 

aldeias, ergueu-se uma pirâmide de coligações transitórias de interesses 

políticos, fracos na segmentação do Estado, dependentes dos estreitos 

interesses locais, sendo que existia uma linha tênue nos estreitos 

interesses da União e subordinados ao arbítrio e interesses dos 

governadores. 

O núcleo essencial daquele modelo foi o clã rural (ou potentados), 

que não raramente se enfeitava com a patente de Coronel, concedida pelo 

Poder Público ou pelo povo. O tratamento que os sertanejos davam a todo 

e qualquer chefe político era o de “coronel”. Daí vem o termo 

coronelismo, que sobretudo “significava um compromisso, uma troca de 

proveitos entre o Poder Público, progressivamente fortalecido e a 

decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores 

de terra”. O fenômeno resultava de uma superposição de formas 

desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura social e 

econômica inadequadas. Não foi somente uma sobrevivência do poder 

privado, cuja hipertrofia traduziu-se em fenômeno típico de nossa história 

colonial. A referência à nossa estrutura agrária, que fornece a base de 

sustentação do poder privado até na atualidade, se insere no âmbito das 

remanescências que são alimentadas pelo Poder Público, uma vez que em 

nosso regime representativo o eleitorado rural é um ativo importante. 

Destes compromissos resultam características do sistema “coronelista”, 

tais como o mandonismo, filhotismo, falseamento do voto etc.446. 
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A mecânica deste modelo se traduzia no favorecimento que o 

coronel, como político, dava aos amigos, e isso oscilava entre o que era 

legal e o que era ilícito. Neste contexto emergia a solidariedade partidária, 

em que o critério para a superação dos problemas era extremamente 

pragmático, isto é, vencer as eleições. Nesse sentido, e avançando na 

interpretação, Carvalho criou o conceito de “estadania”, que consistia na 

participação não por meio da organização dos interesses, mas a partir da 

máquina governamental ou em contato direto com ela447. 

A passagem do Império para a República não trouxe mudanças 

substantivas. Não se exprimia a vontade do eleitorado, mas sim o 

predomínio do poder central cooptando lideranças locais e estaduais, pelo 

fenômeno chamado por Leal de “coronelismo”, que consiste em um 

compromisso entre o poder privado decadente e um poder público em 

ascensão. Para Vilaça e Albuquerque448, se o coronel não foi o único, 

certamente, foi um dos principais protagonistas de um processo de 

rachadura social, econômica e política; foi um processo de penetração do 

moderno em estruturas sociais “anquilosadas”. 

As oligarquias possuíam seu lugar cativo desde que estivesse 

assegurada a hegemonia das lideranças comprometidas com os políticos 

da situação. Naquele contexto, conforme Carvalho, a política naquele 

momento era, na melhor das hipóteses, assunto dos Estados maiores, 

conduzidos pelas classes dominantes. Há uma frase emblemática daquele 

período citada por Aristides Lobo449, com que Carvalho cunhou o seu 

livro: “o povo teria assistido bestializado à Proclamação da República, 

sem entender o que se passava”450. 
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O retrato político do Brasil naquele período era de uma República 

que excluía 80% da sua população do direito ao voto. Por conseguinte, a 

República significou muito pouco em termos de ampliação da 

participação, pois menores de 21 anos, mulheres e analfabetos não 

votavam. Como complementação, a ausência de participação político-

eleitoral tinha como contrapartida a ausência de Partidos Políticos. O 

início da República foi marcado pelo esforço de criação de partidos, 

especialmente, na área operária, mas eles não frutificaram. Em resumo, 

para Carvalho aquele período foi marcado por um sistema político vazio, 

sem partidos e sem eleitores451. O resultado desses mecanismos em que a 

República brasileira consolidou-se foi com o mínimo de participação 

eleitoral. 

Havia um descolamento do povo das Instituições Políticas, pois os 

membros da República estavam muito interessados em importar a 

parafernália institucional norte-americana. Havia eleições, havia um 

Parlamento e também tentativas de formar Partidos Políticos. Ainda nesse 

caminho histórico, de acordo com Sadek o movimento de 1930 teve como 

objetivo modificar esta realidade alterando o sistema eleitoral, bem como 

o grau de poder das oligarquias regionais. Nessa mesma linha 

interpretativa, Franco reconhece que a doutrina do Direito Público 

preconizava a reforma eleitoral e ações políticas que tendiam a refletir o 

espírito da época, que era o de criar partidos nacionais, e, na opinião do 

autor, a maior expressão desse momento histórico-político foi a criação 

do Partido Democrático Nacional, tendo seus principais núcleos em São 

Paulo e no Rio de Janeiro452. 

Para Franco, o PDN representava a síntese do pensamento político 

progressista e de uma nova mentalidade fruto de lampejos de mudança 

social, mas convivia, por outro lado, com a decadência política dos 

partidos estaduais. O autor reconhece, porém, que, tanto por sua estrutura 

como composição, o PDN representava apenas e tão-somente os anseios 
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e necessidades de uma reforma política. Isto sob a concepção daquilo que 

a expressão tem em seu âmbito mais formal, no sentido de que isto 

significava dizer que não se buscava uma reforma social453. 

O Decreto n. 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, veio para regular 

as eleições. Nos artigos 99 e 100, reconhecia a existência jurídica dos 

Partidos Políticos e realizou a regulação do seu funcionamento. Essa Lei 

reconheceu a existência de duas espécies de partidos, os permanentes, 

com personalidade jurídica conforme o artigo 18 do Código Civil de 

1916, e os provisórios, que não possuíam personalidade e se formavam 

transitoriamente para apenas disputar os pleitos eleitorais. Com esse 

Decreto, as associações de classe legitimamente constituídas também 

foram equiparadas a partidos. E, ainda, em seu artigo 88, foi reconhecido 

o registro avulso de candidatura, o que para Franco caracterizou um golpe 

aos Partidos Políticos. Essa lei colaborou para a chegada da Constituinte 

de 1934, pois a nacionalização dos partidos chegaria depois, pois a 

mentalidade da época não comportava essa concepção, que naturalmente 

seria fruto de uma construção do pensamento político e também daquele 

momento ditatorial454. 

Franco cita um trecho dos Anais do Congresso Nacional muito 

revelador de um debate entre o Deputado Levi Carneiro com o Deputado 

Arruda Falcão, aqui reproduzido: “Levi Carneiro: Nunca tivemos e muito 

menos poderemos ter, agora, partidos regularmente organizados. O Sr. 

Arruda Falcão: Por que não temos partidos? Porque os governadores de 

Estado os absorvem”455. Mas, por outro lado, o Código Eleitoral de 1932 

trouxe o voto feminino, a queda da idade-limite para 18 anos e a garantia 

do sigilo do sufrágio. A inovação estava no alistamento, na apuração, e 

no cuidado com o voto em si, identificando-o por urnas lacradas e 

rubricadas, e no reconhecimento dos eleitos pela Justiça Eleitoral. 
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Nesta relação entre o Estado, os Partidos Políticos e a sociedade 

civil, relevante retomar-se a tese de Maria do Carmo Campello de Souza, 

para quem os Partidos Políticos brasileiros são fracos porque são pouco 

institucionalizados. Assim, o grau de institucionalização dos partidos 

seria inverso ao grau de centralização do Estado. Seria, desta feita, o 

Estado quem modelaria o sistema partidário456. Nesse sentido, detecta-se 

que o sistema partidário brasileiro anterior à década de 1930 possuía uma 

tendência autoritária e centralizadora, e essas características influen- 

ciaram na formação e também na atuação do sistema político partidário 

após a Revolução de 1930, o que impediu que o País tivesse uma vida 

partidária intensa. Assim, sua tese é de que esse modelo de Estado com 

um caráter autoritário e centralizador condicionou o sistema partidário 

brasileiro. 

Daí que a expansão pesadamente burocrática do Estado brasileiro 

alcançou o sistema partidário criado a partir de 1945. Importa aqui 

pontuar que os Partidos Políticos exercem mais que uma função 

representativa, pois também exercem a função governativa. Nesse 

sentido, sua maior ou menor eficácia está ligada ao grau e à forma de 

dependência que os partidos possuem em relação ao Estado. 

Neste contexto, para Souza a fraqueza do sistema partidário é um 

sintoma da não institucionalização da participação política no Brasil. Neste 

sentido, aponta que “o golpe do Estado Novo, sete anos depois, aboliu a 

prática eleitoral em nome de uma representação supostamente voltada para 

interesses gerais e invulneráveis a particularismos, quer regionais, quer de 

facções”457. 

O Estado Novo de acordo com Souza foi um sistema elitista, como 

tinha sido desde o seu nascimento, cria a política dos governadores e 

procurou intervir nos Estados de forma unificada, assim interferindo no 

Estado e implantando uma extensa rede de órgãos burocráticos, e 
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simultaneamente suspendeu todas as organizações partidárias. Assim, 

sem os canais de representação por meio dos partidos, o filtro derivou dos 

interventores ligados ao Departamento Administrativo do Estado 

(DASP), que eram órgãos burocráticos e que tinham como função montar 

uma estrutura de poder burocrático e uma relação entre o executivo 

federal e a política dos estados. Assim, nesse modelo e desenho tanto o 

DASP como os interventores estavam presentes nos Estados por meio dos 

“daspinhos”. 

Para Souza, as mudanças político-institucionais instauradas pela 

Revolução de 1930 criaram uma máquina de Estado que não era 

controlada nem pelo Legislativo nem pela sociedade civil. Este modelo 

não veio de uma racionalidade nos moldes weberianos, mas sim de uma 

centralização burocrática a partir de cooptação de agrupamentos de 

interesse por meio das interventórias, dos Departamentos Administrativos 

– “daspinhos” – e do controle sobre a economia. 

O Poder Legislativo foi enfraquecido tanto no Estado Novo como 

no pós-1964. O Legislativo, que anteriormente tinha um forte poder, 

estagnou-se. Um dos motivos para essa perda de poder foi a concentração 

de poder em excesso nas mãos do Executivo e das agências 

centralizadoras do governo, sendo que a forma mais importante de 

legislação presente acontecia por meio de portarias e decretos. O Estado 

Novo não conseguiu criar um partido único, mas conseguiu, sim, suprimir 

todos. Em 1937, por meio do Decreto-lei n. 37, de 2 de dezembro, os 

Partidos Políticos brasileiros foram dissolvidos compulsoriamente e 

severas penas seriam aplicadas aos que o transgredissem, sendo que esse 

decreto só foi revogado por meio de um novo, isto é, o Decreto n. 7.586, 

de 28 de maio de 1945, no final da ditadura458. 

Todo esse processo é fundamental para se compreender que em 

certa medida a atrofia do Legislativo explica a atrofia do sistema 

partidário, das demais entidades políticas e da opinião pública; “isto 

                                                        
458 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 106. 
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porque a institucionalização do Poder Legislativo depende do 

desenvolvimento do sistema partidário e vice-versa”459. 

Na sequência, o Brasil recebeu editada a Lei Agamenon – 

homenagem ao Ministro da Justiça – que, conhecida como Código 

Eleitoral, foi criada em 1945, e era reguladora de todo o alistamento 

eleitoral, do processo eleitoral e das eleições. Essa Lei movimentou 

partidos como PSD, UDN, PTB e PCB460. De acordo com Souza, as 

principais mudanças entre o Código de 1932 (pensado por Assis Brasil) e 

o de 1945 foram: a) a criação de Tribunais Eleitorais para impedir fraudes 

a nível local e nacional; b) a introdução do voto para analfabetos, adultos 

e mulheres, que se tornou obrigatório; c) a instituição do voto majoritário 

para Presidente, Governador e Senador e do voto proporcional para 

deputados estaduais e federais461. 

A Lei Agamenon foi um vetor político que serviu como 

instrumento de transição para o Novo Regime. Do ponto de vista do 

registro de partidos e da organização das bases, era preciso apresentar 10 

mil assinaturas de eleitores distribuídas em cinco Estados, o que 

claramente demonstra o papel da Justiça Eleitoral. Esse controle era 

exercido pelo governo getulista, em que essa filiação nacional era 

facilitada pelas articulações nacionais do Presidente por meio das 

interventórias, enquanto os demais partidos eram localizados em um ou 

dois Estados. Um exemplo dessa centralização foi de que a própria UDN, 

para realizar articulação nacional dentro dos moldes estabelecidos pela 

Lei Eleitoral, teve que se unir a outros Partidos Políticos, o que para Souza 

já caracteriza um amorfismo, pois o partido não era criado dentro de um 

programa, mas sim buscava união com objetivos imediatos. O PSD, por 

sua vez, teve mais facilidade para se adaptar à Lei Eleitoral, mas teve um 

                                                        
459 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 106. 

460 Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães (1893-1952) foi Ministro da Justiça 

em 1937 e em 1945. Era aliado de Getúlio Vargas e o apoiou na construção da 

Justiça do Trabalho dentre outros feitos políticos.  

461 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 106. 
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desenvolvimento mais federativo do que nacional. O PTB, por sua vez, 

estava envolto no getulismo, o que transpunha o regionalismo, unindo ao 

PTB o voto dos operários – portanto, o PTB tinha uma vantagem 

clientelística. 

Franco aponta que o voto secreto, a Justiça Eleitoral e o sufrágio 

universal trouxeram avanços para o Direito Eleitoral brasileiro; as 

fraudes, se existissem aqui e ali, se apresentavam como exceção e não 

como regra462. Em resumo, dentro da mesma perspectiva Souza detectou 

os mecanismos de transição da queda da República Velha para o Estado 

Novo e sua incidência sobre o sistema partidário em quatro pontos em 

especial: a) o PSD e o PTB absorveram, por meio dos interventores e da 

base dos municípios, as clientelas urbanas e sindicalizadas; b) o 

“getulismo” dava suporte às massas; c) a garantia de controle das decisões 

por meio de manipulação eleitoral; d) a centralização do Poder 

Executivo463. 

Nesse contexto da crise de 1945 até 1964, demonstra-se não a 

destruição do sistema político-partidário, mas sim um processo de 

realinhamento, pela tese de Souza. Não teria havido a degradação partidária, 

mas o caráter crítico da conjuntura, que deriva do fortalecimento do Estado e 

do Sistema Partidário, colocando de maneira remota o verdadeiro dilema: 

Estado sem partido ou um governo partidário? 

O declínio dos grandes partidos conservadores, a UDN e o PSD, 

em vez de levar a uma crise institucional acabou induzindo o sistema 

partidário a um processo de realinhamento com base em três aspectos 

principais: a) os partidos ideológicos pequenos tiveram um crescimento 

em regiões desenvolvidas e nos centros urbanos; b) o PTB possuía uma 

base urbana que foi estendida para cidades menos numerosas; c) os 

partidos conservadores, como PSD, PR, UDN e PTB, em função da 

concorrência com os pequenos partidos foram obrigados a buscar bases 

naturais. Assim, para Souza as eleições legislativas conduziram de 

                                                        
462 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no 

Brasil. 3. ed. São Paulo: Alfa, 1974. p. 83. 

463 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 124-134. 
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maneira lenta, mas inexorável, a um realinhamento das forças partidárias. 

Neste sentido, “as eleições executivas, especialmente, a presidencial, 

embora registrassem aquelas mudanças de maneira mais abrupta e 

dramática condensando-as aos diversos estilos personalistas distinguiam 

menos o eleitorado em termos socioeconômicos, não só em virtude da 

obrigatoriedade de se mobilizar uma maioria nacional, como também pelo 

fato de que essa maioria não poderia ser obtida por nenhum partido ou 

candidato senão através de acordos com as máquinas e oligarquias 

estaduais”464. 

Examinando os dados sobre os partidos e a participação eleitoral, 

a autora percebe a convivência entre indícios de fragilidade e 

desagregação que coexistem com o fortalecimento e o realinhamento do 

sistema partidário. Para tanto, o caminho para o fortalecimento do 

sistema partidário seria pela modificação nos padrões de adesão, 

caracterizados como clientelístico e personalístico-plebiscitário. Com a 

queda desse modelo, poderia surgir no lugar um sistema de incentivos do 

ponto de vista material e ideológico, mas, para isto, compreende fosse 

preciso que os Partidos Políticos definissem metas nacionais e possuíssem 

um papel governativo. 

A história dos Partidos Políticos no Brasil está vinculada à Justiça 

Eleitoral. Inobstante, registre-se que a organização dos partidos e os 

pleitos deram-se anteriormente à existência da própria Justiça Eleitoral, 

desde as eleições para a escolha daqueles que iriam governar as vilas e 

cidades que os portugueses colonizadores fundavam cá em território 

americano, obedecendo a tradição de escolherem os administradores de 

seus povoados465. Da Colônia para o Império e deste para a República, a 

                                                        
464 SOUZA, Maria do Carmo Campelo de. Estado e partidos políticos no Brasil 

(1930-1964). São Paulo: Alfa, 1990. p. 138. 

465 Enquanto a Justiça Eleitoral foi criada em 1932, o Brasil vivenciou quase cinco 

séculos de eleições, desde 1532. Ressalta o Ministro Marco Aurélio de Mello que 

“em quinhentos anos de história, houve disputas, conquistas de direitos, 

momentos de autoritarismo e gritos por liberdade. Teriam sido muitos os 

obstáculos e os sujeitos atuantes nos processos eleitorais desenvolvidos no 

decorrer deste período. O ato de votar já teria sido visto como indício de 

superioridade e instrumento de controle exercido pelos poderosos. Noutros 
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despeito da participação do povo, e como controle das elites locais e 

estaduais que buscavam a manutenção dos seus interesses e não o da 

coletividade, mesmo que quando do reconhecimento dos partidos a 

Constituição só tenha contemplado a existência de partidos nacionais no 

âmbito de um contexto que funcionava segundo a lógica dos coronéis e 

dos clãs eleitorais. 

Obviamente que, com o reconhecimento da existência dos Partidos 

Políticos, o próximo passo foi o de regular a sua vida e suas atividades. 

Esse processo deriva da sua constitucionalização. A tendência presente 

desde a Constituição de 1946 foi a de fortalecimento dos Partidos 

Políticos por meio da Lei, com a definição das estruturas das organizações 

partidárias com o objetivo de reduzir flutuações e proliferações de 

Partidos Políticos, processo contrário, já que a cultura política brasileira 

era a de busca de interesses pessoais. As medidas previstas para o 

fortalecimento dos partidos foram: a) exigir um número elevado de 

assinaturas para a fundação dos partidos políticos; b) a declaração de 

inelegibilidade por tempo determinado; c) o controle sobre a participação 

dos militantes. 

Algumas preocupações que estão ainda hoje presentes já eram 

pauta em 1945, como exemplo, a influência do poder econômico nas 

eleições. Franco explica as razões para essa questão. A primeira reside no 

desequilíbrio entre o aperfeiçoamento das instituições eleitorais e a 

mentalidade do eleitor comum, que seria atrasada. Para o autor, “a cabine 

indevassável e a Justiça Eleitoral são provas de que o voto é livre. Mas a 

consciência cívica do eleitor médio continua em atraso, nem é coisa que 

se possa melhorar em pouco tempo e isoladamente. Depende do progresso 

da instrução, o que quer dizer, do progresso geral do país. Por isto o eleitor 

mal instruído, sabendo que o voto é dele, trata de vendê-lo”466. 

                                                        

tempos, nobreza, renda, gênero e letramento foram alguns dos critérios de 

exclusão do seleto grupo de eleitores de outrora” (CAJADO, Ane Ferrari Ramos; 

DORNELLES, Thiago; PEREIRA, Amanda Camylla. Eleições no Brasil: uma 

história de 500 anos. Brasília: Tribunal Superior Eleitoral, 2014 (apresentação). 

466 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no 

Brasil. 3. ed. São Paulo: Alfa, 1974. p. 117. 
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Esta discussão detém traços marcantes deste caminho presente na 

história político-partidária brasileira e a sua vinculação e controle por 

meio da Justiça Eleitoral. Mas cabe ainda destacar alguns aspectos 

apresentados por Franco, que aponta possíveis soluções para o modelo de 

sistema partidário no Brasil que perpassam, na concepção do autor, pela 

Justiça Eleitoral. 

Por exemplo, em relação às distorções existentes nos Partidos 

Políticos, cujo controle deveria ser por meio da Lei apresentando medidas 

corretivas. À época, o autor sugere que se deveria implementar medidas 

severas em relação a desvios financeiros, como a presença de recursos 

financeiros provenientes de bancos, empresas estrangeiras e de serviços 

públicos. Também proclamava instituir-se um controle em relação à 

obrigatoriedade da prestação de contas, especificamente, a origem e a 

destinação dos recursos, realizadas pelos partidos. Registre-se que, pelas 

disposições do art. 31 da Lei dos Partidos Políticos, estas fontes ora são 

vedadas. 

A solução para Franco seria de que essas prestações de contas 

fossem submetidas à Justiça Eleitoral, por meio da eleição ou nomeação 

de tesoureiro em todos os pleitos eleitorais. Assim, esses responsáveis 

apresentariam relatórios a Justiça Eleitoral sobre essas despesas. Na 

atualidade, o art. 30 da Lei dos Partidos Políticos atende a este mister. 

Uma segunda medida seria a de criar um conjunto de controles que 

tornaria indispensável um teto de gastos com despesas eleitorais dentro 

de cada caso, desde o nacional, o estadual e o municipal, bem como para 

a representação majoritária e proporcional. Na atualidade, o art. 18 da Lei 

das Eleições, cumulado com o art. 44 da Lei dos Partidos Políticos cumpre 

este mister. Almejaria o autor garantir o respeito das diferenças presentes 

nas diferentes regiões do País. E, por terceiro, que a Justiça Eleitoral em 

cada eleição editasse normas fixando o máximo de gastos por candidato, 

o que certamente não evitaria a existência de desvios, mas os controlaria. 

Como dito, o art. 18 da Lei das Eleições o faz. 

Franco propugnava “não haver dúvidas de que a existência de 

preceito legal fosse sempre aproximada da realidade e que muitas 

despesas invisíveis e incontroláveis seriam feitas”. Também, de que a 
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existência do preceito legal e da sanção contribuiria enormemente para a 

moralização dos costumes políticos, evitando a compra de votos, opiniões 

e consciências”467. 

Apesar de existirem eleições no Brasil antes da Justiça Eleitoral 

organizada, após seu surgimento ela adquiriu um papel preponderante na 

constitucionalização dos Partidos Políticos e, mais, de acordo com 

Franco, seu papel deveria ser tanto de supervisão quanto de ação 

repressiva, pois a organização constitucional da democracia envolve 

cidadania, Partidos Políticos e a Justiça Eleitoral. 

 

 

2.2. HISTÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL BRASILEIRA 

 

Em 1824, precisamente em 25 de março, o Brasil enquanto Império 

deteve a sua primeira Constituição consignando que consistia numa nação 

livre e independente, deixando de ter capitanias e passando a ter 

províncias. A divisão de poderes políticos adotados consistia numa 

fórmula quadripartite: a) Poder Legislativo; b) Poder Executivo; c) Poder 

Judiciário; e o d) Poder Moderador, encarnado na pessoa do Imperador, 

que possuía poderes especiais para dissolver a Câmara, suspender 

magistrados e escolher e demitir Ministros. Nas expressivas palavras do 

Visconde de Itaboraí: “o Rei reinava, governava e administrava”. 

As primeiras eleições do período aconteceram nos moldes da 

Constituição de 1824, e ressalte-se, eleição sem uma Justiça Eleitoral, em 

que foram escolhidos Deputados, Senadores e membros dos Conselhos-

Gerais das Províncias. E em cada freguesia imperial havia uma 

assembleia eleitoral, presidida por um Juiz de Fora ou um ordinário da 

vila com a assistência do pároco. No dia das eleições, que ocorriam na 

Igreja Matriz, o povo recebia as instruções e após a missa era colocada 

uma mesa dentro da Igreja, ocupada pelo pároco e pelo Juiz de Fora 

(Presidente), mais dois secretários e escrutinadores. Antes do início dos 
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trabalhos o Juiz de Fora deveria perguntar se havia alguma denúncia de 

suborno ou de conluio e, sendo o fato comprovado, o eleitor perderia tanto 

o direito passivo ou ativo do voto. Após a coleta dos votos e a sua leitura, 

o resultado era proclamado em voz alta e aqueles que fossem eleitos para 

os Conselhos-Gerais da Província eram avisados pelo secretário por meio 

de carta. Já os votos dos deputados eram apurados pela Câmara da capital, 

que possuía poder para verificar a regularidade e legalidade do pleito 

eleitoral. Os Senadores, por fim, eram nomeados pelo Imperador com 

base numa lista tríplice eleita pela Província. Nessa descrição, ficava claro 

para Suzana de Camargo Gomes que a presença de Juízes de Fora, Juízes 

ordinários já explicitava um embrião da Justiça Eleitoral, muito 

rudimentar, que se desenhava468. 

Pela queda do Império, emergência da República e da Constituição 

de 1891, a forma de governo adotada foi a de República Federativa como 

o modelo presidencialista norte-americano. Derrogava-se, entre nós, o 

modelo quadripartite para o modelo tripartite de Montesquieu. O modelo 

constitucional também foi o da América do Norte, e do ponto de vista 

eleitoral trouxeram o modelo de “verificação de poderes” pelas próprias 

Câmaras, conforme o artigo 18 da Constituição de 1891. E em seu artigo 

47, § 1º, que a eleição para Presidente e Vice-Presidente deveria ser 

apurada pelo Congresso e, caso nenhum candidato atingisse a maioria 

absoluta de votos, o próprio Parlamento elegeria um, dentre aqueles que 

tivessem conquistado a maior votação. 

Este modelo de “verificação de poderes”, para se manter a 

independência, não teve a devida isenção daqueles que fundaram a 

Primeira República no Brasil, pois os mandatos oposicionistas foram 

extirpados e esse modelo acabou sendo um instrumento de dominação de 

grupos políticos pertencentes aos Estados poderosos da República. 

Nesta469 linha, destaca Afonso Arinos, citado por Gomes, que “foi um dos 

vícios insanáveis da Primeira República, uma das chagas profundas que 
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Paulo: RT, 1998. p. 48. 

469 GOMES, Suzana de Camargo. A justiça eleitoral e sua competência. São 

Paulo: RT, 1998. p. 48. 
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lhe corromperam o organismo, pois ao mesmo tempo que curvava o 

Congresso em face do Executivo, colocando a sorte dos eleitos à mercê 

das preferências palacianas que conduziam os partidos, quando não de 

caudilhos surgido no próprio seio das Câmaras, contribuía para enlamear 

os mandatos autênticos diante da opinião pública, mercê dos contágios 

provindos dos mandatos superiores”. 

Já a criação da Justiça Eleitoral470 ocorreu por meio do Decreto n. 

21.076, de 24 de abril em 1932, e a sua principal atribuição foi a de 

preparar as eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, e com ela 

caiu o modelo de “verificação de poderes” em relação à fiscalização dos 

pleitos eleitorais – função esta agora pertencente às capacidades da Justiça 

Eleitoral. Retiram-se completamente quaisquer funções das Assembleias 

Legislativas em relação ao processo eleitoral. A sedimentação desse 

processo ocorreu com a Constituição de 1934. 

A Justiça Eleitoral foi naquele momento composta por um 

Tribunal Superior na Capital da República, formado também por um 

Tribunal Regional presente na Capital de cada Estado, na sede do governo 

do Território do Acre e com a presença de juízes eleitorais nas Comarcas 

e Distritos. A composição era de oito membros, um deles eleito pelo 

Procurador-Geral da Justiça Eleitoral, sendo que a todos cabia um 

mandato mínimo de dois anos e no máximo com dois biênios 

consecutivos. Ainda em 1933, por meio do Decreto n. 23.017, de 31 de 

junho de 1933, foi reduzido o número de membros não pertencentes à 

magistratura, isto é, juristas, determinando que as vagas dos juízes 

efetivos devessem ser preenchidas pelos substitutos de mesma categoria, 

escolhidos pelo Tribunal. 

As tarefas se evidenciavam pretensiosas; razão por que a 

composição da Justiça Eleitoral se deu por juízes com garantias 

constitucionais e independência para definir e aplicar regras do 

procedimento eleitoral, desde a organização do eleitorado, pelo 

alistamento. Conforme se registrou, exatamente nesta fase, por meio do 

                                                        
470 Um desenho adequado da Justiça Eleitoral encontra-se no livro de SADEK, 
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Fundação Konrad Adenauer. Série Pesquisas, n. 4, 1995. 
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Decreto n. 21.076 de 24 de fevereiro de 1932471, que restou publicado o 

primeiro Código Eleitoral Brasileiro, assim instalando-se a Justiça 

Eleitoral, dotada de função administrativa e contenciosa. À ela foi 

outorgada independência funcional dos poderes políticos, tendo como 

objetivo primordial o alistamento, a garantia e a apuração dos votos e 

também o reconhecimento e proclamação dos eleitos. Essa Justiça, ainda 

naquela época, passou a expedir instruções complementares sobre 

legislação eleitoral, a dividir os municípios em seções eleitorais e a 

realizar a distribuição dos eleitores por meio das seções e a formação das 

mesas receptoras dos votos, formadas por um presidente, dois suplentes e 

dois secretários. 

Essa Instituição nasceu em um contexto marcado pela Revolução 

de 1930, cingida da necessidade de se garantirem e estabelecerem 

procedimentos eleitorais para evitar fraudes e afastar qualquer tipo de 

deformidade jurídico-política, ainda fornecendo a estabilidade ao sistema 

político brasileiro. Naquele momento, surgiu a valorização da 

necessidade de se instituir o sufrágio universal das mulheres, a 

diminuição da idade do acesso ao voto e, por fim, a necessidade de se 

instituir o voto secreto. Ainda em, 4 de maio de 1935, foi promulgado o 

Novo Código Eleitoral por meio da Lei n. 48, em que a principal mudança 

naquele contexto foi a de que as vagas destinadas a juristas seriam 

submetidas à escolha do Presidente da República, que consistia em seis 

juristas indicados pelo STF. 

Em 1934, a Constituição instaurou a Justiça Eleitoral como órgão 

efetivo do Poder Judiciário Federal, ratificando o Decreto de 31 de junho 

de 1932 no tocante ao número e origem dos membros do TSE, e 

estabeleceu também o critério para as substituições. Observa-se que este 

desenho institucional sofreu poucas mudanças ao longo dos seus 86 anos, 

e que todos estes mecanismos conformam, até a atualidade, a relação 

entre a Justiça Eleitoral e os Partidos Políticos no Brasil. 

                                                        
471 Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/ 

decreto-21076-24-fevereiro-1932-507583-publicacaooriginal-1-pe.html>. 
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Ainda nesta perspectiva histórica, pela Nova Carta Constitucional 

em 1937, no Estado Novo, a Justiça Eleitoral foi extinta, pois o Presidente 

Getúlio Vargas tinha plenitude de poderes, inclusive o cargo de 

Presidente foi definido como autoridade máxima do Estado e com poderes 

incomparáveis às demais forças da Nação. Foi neste contexto que ocorreu 

a extinção da Justiça Eleitoral na Carta de 1937: não havia espaço de 

convivência entre uma Justiça Eleitoral e uma ditadura civil472. 

No entanto, a Justiça Eleitoral é reinstalada em 1945 pela Lei 

Constitucional n. 9, de 28 de fevereiro de 1945, quando é restabelecida a 

eleição direta para Presidente da República, Câmara e Senado Federal. 

Para dar seguimento a estas mudanças e realizá-las, foi promulgado o 

Decreto-Lei n. 7.586 de maio de 1945 que, embora não criasse 

propriamente a Justiça Eleitoral, estabeleceu os órgãos de serviços 

eleitorais, um Tribunal Superior, um Tribunal Regional para cada Estado 

em suas capitais e no Distrito Federal. Neste mesmo Decreto foram 

criadas as Juntas Eleitorais, os Juízos Eleitorais nas capitais e comarcas. 

Naquele contexto de transição, coube à Justiça Eleitoral administrar as 

eleições que marcariam o retorno ao Regime Democrático. 

Do ponto de vista da estrutura organizacional, a Presidência do 

TSE caberia ao Presidente do STF, outro Ministro do STF seria o vice-

presidente, haveria um Presidente para o Tribunal de Apelação e um 

jurista de notório saber e com reputação reconhecida. Foi definido que o 

Procurador-Geral Eleitoral seria o Procurador-Geral da República. 

Ainda nesse processo histórico, tem-se o fim da Segunda Guerra 

Mundial, e é desse contexto que emerge da Constituição de 1946 a Justiça 

Eleitoral, a qual, no artigo 94, VI, aparece novamente como integrante do 

Poder Judiciário. Cabe ressaltar que, do ponto de vista do ambiente 

histórico-político, o processo de redemocratização de 1945 ofereceu 

condições para que as eleições efetivamente ocupassem um papel de 

destaque no sistema político. Destaca Gomes que, a partir da Constituição 
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de 1946, a Justiça Eleitoral passou a ser perene, com vida contínua e sem 

interrupções, mesmo no período da ditadura militar473. 

Nesse momento, ocorreram alterações substantivas em relação ao 

processo eleitoral, quando desenhou-se um limite para a política dos 

“coronéis”. Isto porque havia uma expansão da política de massas. Disto 

houve uma herança do Estado Novo, qual seja, a de centralização burocrática, 

o revigoramento tanto do caráter patrimonialista como clientelista do Estado. 

Deste ponto de vista, questão relevante se refere ao sistema eleitoral enquanto 

identificação dos “inequívocos ganhos no tocante à confiabilidade do 

processo eleitoral, que não foram acompanhados de iguais conquistas no 

fortalecimento da estrutura partidária: fator sine qua non para a consolidação 

de um sistema político aberto e competitivo”474. 

Do ponto de vista organizacional, a Justiça Eleitoral detinha a 

seguinte composição: dois Ministros do STF exerceriam a Presidência e 

a Vice-Presidência; dois Ministros do Tribunal Superior de Recursos, um 

Desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e, por fim, dois 

cidadãos de notório saber jurídico e reconhecida reputação, nomeados 

pelo Presidente da República dentre os indicados pelo STF. Desta feita, a 

composição total era de sete Ministros e a Procuradoria Eleitoral seria 

exercida pelo Procurador-Geral da República. E, finalmente, em 1950, 

com a Lei n. 1.164, de 24 de julho de 1950, é institucionalizada a Justiça 

Eleitoral com a promulgação do Novo Código Eleitoral. 

Dentro do processo histórico, ocorreu a tomada do poder em 1964 

e a Constituição outorgada em 1967. De qualquer forma, o regime 

instaurado em 1964 não extinguiu as eleições, tampouco os Partidos 

Políticos. Impôs-se, não obstante, novo sistema eleitoral e partidário a 

partir de outubro de 1965, prevalecendo dois partidos: a) a Arena, que 

representava o interesse da situação; e b) de outro lado, o MDB, ao qual 

caberia realizar o papel de oposição. Naquele contexto, as eleições 

serviam como estratégia para a legitimação do sistema. 
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Cabe apontar que, do ponto de vista da estrutura organizacional 

não houve novidades, a Constituição de 1967 não inovou. Foram 

mantidos três Ministros indicados pelo STF como Presidente e Vice-

Presidente do TSE, que seriam eleitos pelo próprio TSE. Foram mantidos 

dois Ministros do Tribunal Federal de Recursos, e dois advogados de 

notável saber jurídico e idoneidade moral, nomeados pelo Presidente da 

República a partir das seis indicações realizadas pelo STF. Em resumo, 

tínhamos fixados naquele contexto sete Ministros, com mandato mínimo 

de dois anos e período máximo de dois biênios consecutivos. 

Após uma década de regime militar, o sistema eleitoral do ano de 

1974 marcou um momento de ruptura com esse mecanismo, pois o MDB 

saiu vitorioso das urnas, elegendo assim 16 dos 22 senadores, o que traduz 

a marca de que o caminho institucional estava sofrendo alterações, e que 

a população passou a usar as eleições como forma de plebiscito. A partir 

deste momento, a Arena, partido do governo, entrou em constante 

declínio, mesmo apresentando ações isoladas. Com o Pacote de Abril de 

1977, a reforma partidária de 1979 e demais modificações nas regras 

eleitorais, não se conseguiu alterar aquele cenário, configurando aquele 

momento histórico como ilegítimo, como entende Sadek475. 

Segundo a autora, o sistema teria sido corroído de dentro 

(sociedade) para fora (governo militar), apresentando traços do processo 

de abertura do sistema brasileiro, como um processo que foi endógeno, 

lento e pacífico. Teria sido uma mudança ocorrida por meio do processo 

eleitoral, em que as demandas e pressões foram canalizadas pela via 

eleitoral. Inobstante a crítica, que talvez se evidencie que o período 

estigmatizado pelo autoritarismo tenha garantido uma estabilidade e 

competência suficientes para certificar os resultados das disputas 

eleitorais. Isto, pois as eleições permaneceram e os resultados, mesmo que 

desfavoráveis ao governo, eram revelados. Neste sentido, pela autora, “as 

distorções dos resultados em favor do regime foram obtidas através de 

manobras no âmbito da legislação eleitoral, mas não no plano do controle 
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do processo eleitoral, que mesmo durante o autoritarismo continuou a ser 

feito com razoável autonomia pela Justiça Eleitoral”476. 

Na mesma linha, Taylor afirma que não é exagerado declarar que 

a Justiça Eleitoral deteve um papel de destaque quanto à preservação das 

garantias necessárias para a transição estável para as eleições indiretas de 

1985, bem como nas eleições de 1989, as primeiras dentro de um regime 

democrático477. A propalada manipulação teria ocorrido na seara das 

instâncias decisórias legislativas, pela via da legislação eleitoral, mas não 

no campo da atuação da Justiça Eleitoral. 

O que este processo histórico evidencia é que as Constituições 

posteriores à de 1946 não modificaram de forma substantiva tanto a 

organização como a competência da Justiça Eleitoral. Neste sentido, a 

principal alteração foi a modificação da folha individual de votação por 

meio da Lei n. 2.550/1955 e também a mudança na cédula de votação, 

instituindo-se uma cédula única por meio da Lei n. 2.582/1955. Outra 

questão a se evidenciar é que os dirigentes do Regime Militar (1964-

1985), ainda que tenham introduzido modificações tanto nos poderes 

Executivo, Legislativo e no funcionamento dos Partidos Políticos, não 

houve qualquer tipo de mudança na Justiça Eleitoral, com a manutenção 

de sua independência. Daí que em estudo apartado possa-se elencar quais 

teriam sido os avanços obtidos quanto à independência e eficiência nesta 

seara do Poder Judiciário, sob a lógica da autoridade no mesmo período. 

Pois bem, a trajetória da Justiça Eleitoral é longa, mas aqui 

chegamos à Constituição Federal de 1988, que do ponto de vista 

organizacional apresenta, no artigo 118, os quatro órgãos da estrutura da 

Justiça Eleitoral: I – Tribunal Superior Eleitoral – TSE; II – Tribunais 

Regionais Eleitorais – TREs; III – os Juízes Eleitorais; e, por fim, IV – as 

Juntas Eleitorais. A doutrina aponta que há um tripé que dá sustentação à 
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discussão sobre o processo eleitoral, qual seja: a) a Justiça Eleitoral; b) a 

democracia, e c) a representação política institutos discutidos, 

apresentados em diferentes perspectivas ao longo da tese e que, quando 

observados em conjunto, elucidam os caminhos da organização partidária 

e a sua relação com a Justiça. 

Sob o mesmo norte das Constituições anteriores, desde a sua 

formação, a Justiça Eleitoral quando pensada pelo Constituinte em 1986, 

seguiu os mesmos procedimentos relativos à Justiça Comum, conforme 

já descrito, para assim manter o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais 

Regionais. Em seu art. 119, a Constituição de 1988 define a composição 

estabelecida com no mínimo sete membros escolhidos por meio de 

eleição e pelo voto secreto, três juízes do STF, dois juízes do STJ e, por 

nomeação do Presidente da República, dois juízes, dentre seis advogados 

de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo STF. 

Como inovação, deteve a criação de um Ministério Público 

Eleitoral com a função de promover “ações públicas”, quando 

necessárias, à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses da sociedade compostos por direitos sociais e individuais 

indisponíveis. Com a Constituição de 1988 o Ministério Público Eleitoral 

tornou-se independente e os seus membros passaram a usufruir as mesmas 

garantias da magistratura, isto é, a vitaliciedade, a inamovibilidade, bem 

como a irredutibilidade dos vencimentos. 

Ainda neste processo de transformação, a contagem de votos 

deixou de ser realizada pelas mesas e passou a ser realizada pelos 

Tribunais Regionais formados por juízes vitalícios. Nesse sentido, 

também a proclamação dos eleitos, bem como a expedição dos diplomas, 

tornou-se atribuição das Zonas Eleitorais, Tribunais Regionais e Tribunal 

Superior Eleitoral. Uma das características marcantes dessa fase foi a de 

que o voto fosse sigiloso, rompendo com a lógica comezinha dos partidos 

na época. 

Atualmente a organização da Justiça Eleitoral está prevista no 

artigo 119 da Constituição Federal de 1988 e ocorre da seguinte forma: 

mediante voto secreto, tendo composição mínima de sete membros. A 

formação destes sete juízes ocorre pela indicação do Supremo Tribunal 
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Federal – STF –, de três juízes dentre os Ministros. Já, pelo Superior 

Tribunal de Justiça – STJ –, há a indicação de dois juízes dentre os 

Ministros. Por fim, pela nomeação do Presidente da República, dois 

Ministros da classe dos juristas, dentre seis advogados de notável saber 

jurídico. 

Tem-se ainda o princípio da temporalidade como um mecanismo 

para a proteção do órgão eleitoral de possíveis ingerências políticas. De 

acordo com o artigo 121, parágrafo 2º, da Constituição, os juízes dos 

Tribunais Eleitorais devem servir no mínimo por dois anos e jamais por 

dois biênios, sendo os substitutos escolhidos na mesma ocasião. Os 

magistrados federais e estaduais que servem a Justiça Eleitoral possuem 

proteção constitucional quanto à vitaliciedade, à inamovibilidade, bem 

como à irredutibilidade de vencimentos. Uma das fragilidades deste 

modelo é que ele dificulta a maior especialização dos juízes quanto aos 

temas do Direito Eleitoral Partidário, assim como temas de ordem 

processual eleitoral. 

Ainda, cabe apresentarem-se as atribuições da Justiça Eleitoral ao 

longo do tempo: além de seu marco temporal, as transformações, 

aglutinações e inovações desde 1932, quando da instituição do Código 

Eleitoral até a Constituição de 1967 e a Emenda de 1969 e, por fim, as 

mudanças introduzidas pelo Legislador de 1988. 

No ano de 1932, as principais competências da Justiça Eleitoral 

foram de: a) fixar normas uniformes para a aplicação das leis; b) fixar 

regulamentos eleitorais; c) expedir instruções necessárias; d) julgar em 

última instância os recursos interpostos; e) exercer a jurisdição 

especializada quanto ao processo eleitoral; f) e, por fim, vigilância do 

processo eleitoral. 

Já no ano de 1934 as principais competências da Justiça Eleitoral 

foram de: a) direito de decretar a perda do mandato legislativo federal, 

nos casos previstos em Lei; b) determinar a partir do censo o número de 

deputados federais por Estado, Distrito Federal e Território; c) determinar 

a data das eleições federais quando não determinada na Constituição; d) 

responder às consultas sobre matéria eleitoral formuladas por autoridades 
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públicas; e) responder às consultas sobre matéria eleitoral formuladas 

pelos partidos políticos registrados. 

O ano de 1945, de acordo com o Decreto-Lei n. 7.586, de 

28/05/1945, foi o de primeiramente, restabelecer os órgãos da Justiça 

Eleitoral que foram extintos pela Carta de 1937. O decreto-lei confirmou 

ainda as mesmas atribuições da Constituição de 1934 e também do 

Código Eleitoral de 1935 e acrescentou novas competências/atribuições. 

Em segundo lugar, a Ordenação do registro dos partidos políticos e dos 

candidatos à Presidência da República. Em terceiro lugar, a apuração do 

Resultado Geral da eleição de Presidente da República. E, por fim, a 

Proclamação e Posse do Eleito. Já com a Constituição de 1946 as 

competências fixadas foram: a) a apuração das eleições; b) a diplomação 

dos eleitos; c) decisões sobre as arguições de inelegibilidades e 

incompatibilidades. 

Com a Constituição de 1967 e a Emenda de 1969, as competências 

ficaram assim definidas: a) repetiram quase completamente a 

Constituição de 1946; b) indicaram novas atribuições à Justiça Eleitoral; 

c) registro e a cassação de registro dos Partidos Políticos; d) a divisão 

Eleitoral do País; e) o alistamento eleitoral; f) fixação da data das eleições 

(quando não presente no texto constitucional); g) o controle do processo 

eleitoral; h) a apuração das eleições; i) a expedição do diploma aos eleitos; 

j) o conhecimento e a decisão de arguições de inelegibilidade; k) o 

processo e o julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes 

fossem conexos; l) o Habeas Corpus e o Mandado de Segurança em 

matéria eleitoral; m) o conhecimento de reclamações relativas a 

obrigações impostas por Lei aos Partidos Políticos; n) a contabilidade; e, 

por fim, o) a apuração quanto à origem de recursos. 

Por fim, a Constituição Federal de 1988 que em seu artigo 121 

estabeleceu que Lei Complementar disporá sobre a organização e 

competência dos tribunais, juízes de direito e das juntas eleitorais. 

Essas são as informações quanto às atribuições da Justiça Eleitoral 

com as suas variações ao longo dos anos e estavam contidas nas 

Constituições até a de 1988, que inovou ao não definir em seu texto as 
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atribuições da Justiça Federal, determinando no, artigo 121, que Lei 

Complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, 

dos juízes de direito e das juntas eleitorais, havendo também outras 

atribuições apresentadas pelo Código Eleitoral. 

Essa característica é relevante, pois demonstra que a Justiça 

Eleitoral desempenhou de forma quase secular um papel fundamental no 

cenário institucional brasileiro. Nesta senda, tratando-se de voto e de 

participação, somente em 1932 houve uma ampliação significativa do 

corpo eleitoral, a partir da inclusão das mulheres e a redução da idade-

limite para votar aos 18 anos, sendo que o sufrágio universal só surgiu em 

1985, pela inclusão dos analfabetos. O Brasil possui o mais amplo marco 

jurídico-eleitoral do mundo, à medida que o voto é obrigatório acima dos 

18 anos e, entre os 16 e 18 anos, é facultativo. 

Conforme demonstrado, a disputa eleitoral não é um mecanismo 

exclusivo dos regimes democráticos, ainda que seja um componente 

crucial deste. O processo de abertura democrática brasileira, 1974-1985, 

é um modelo paradigmático nesse contexto. A Justiça Eleitoral 

desempenhou um papel fundamental no processo de transição, pois foi 

um ator mudo, porém decisivo, um fiador da lisura dos resultados 

eleitorais. Sem uma Instituição dessa natureza, dificilmente haveria 

confiança na competição, ainda mais se levando em conta as restrições 

políticas e legais da época. O caminho para a normalidade democrática 

teria sido mais tortuoso, para dizer o mínimo, sem o respeito aos 

resultados saídos das urnas478. 

A capacidade da Justiça Eleitoral se evidencia diversa dos demais 

ramos do Poder Judiciário, pois possui competências administrativas que 

lhe permitem baixar Instruções que são verdadeiras Resoluções, 

regulamentos elaborados pelos tribunais eleitorais para a fiel execução 

das leis eleitorais, afora a faculdade de responder consultas sobre matérias 

eleitorais. A autora afirma que a Justiça Eleitoral tem potencialmente a 

“possibilidade de legislar” sempre que se verificam vazios na legislação 
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ou dúvidas quanto à sua interpretação479. Ora, com respeito à posição, a 

expedição de instruções para a fiel execução da norma primária (lei) não 

autoriza a Justiça Eleitoral a exorbitar de sua competência para a edição 

de normas em caráter primário, cuja prerrogativa exclusiva assiste ao 

Poder Legislativo. Não é incomum o questionamento acerca da 

inconstitucionalidade ante a Constituição Federal das normas expedidas 

pelo TSE mediante atividade criativa480. 

Sob a mesma lógica analítica, Mezzaroba compreende que o TSE, 

com base na Lei n. 6.767/1979 e por meio da Resolução n. 10.785 de 15 de 

fevereiro de 1980, estabeleceu que a existência legal de todos os Partidos 

Políticos deveria ter início com o Registro no TSE e também que todas as 

novas organizações deveriam fazer uso da expressão “partido” antes da sigla, 

pelo que a Arena e o MDB tiveram naquela ocasião os seus registros 

cancelados. 

Tal teria interessado politicamente à Arena, pois assim poderia se 

desvencilhar das políticas de Estado que não agradaram à população. Daí 

que o movimento da Arena foi o de criar o PDS – Partido Democrático 

Social. Mas para o MDB a mudança foi mais favorável na medida em que 

somente incluiu a expressão Partido e, incluindo a palavra, o MDB 

tornou-se o Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB. 

Assim, “a intenção inicial do Regime Militar que buscava descaracterizar 

o MDB junto ao eleitorado foi frustrada”481. O processo histórico 

demonstra e reforça que, a partir da descrição destes casos em concreto, 

em contraposição à organização dos partidos a partir das diretrizes do 

TSE, a Justiça Eleitoral exerceu papel importante e autônomo, inclusive, 

diante do Poder Executivo constituído. Sob estas perspectivas, resta claro 

                                                        
479 SADEK, Maria Tereza Aina. A justiça eleitoral e a consolidação da Democracia 

no Brasil. Fundação Konrad Adenauer. Série Pesquisas, n. 4, p. 39, 1995. 

480 Cf.: ADI 5.914, de 09/03/2018, que questiona dispositivos da Resolução n. 

23.553/2018 – TSE. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder 

Executivo. 2. ed., rev., atual., e ampl. São Paulo: RT, 2000. 

481 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 223. 



199 

o papel de destaque desempenhado pela Justiça Eleitoral nas fases da 

história político-eleitoral no Brasil. 

 

 
2.3. A RELAÇÃO HISTÓRICA ENTRE A JUSTIÇA ELEITORAL E OS 

PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL 

 

A organização dos Partidos Políticos no Brasil teve início com 

associações políticas, mas que não se enquadram conceitual e 

doutrinariamente no que são os Partidos Políticos na atualidade, uma vez 

que eram frágeis organizações políticas com programas partidários. Não 

havia o interesse de institucionalizá-los politicamente e, do ponto de vista 

doutrinário, essas organizações políticas, ainda que respondessem 

formalmente como partidos, funcionavam como facções. Doravante se 

descreverá a relação histórica entre a Justiça Eleitoral e os Partidos 

Políticos no Brasil até a Constituição Federal de 1988. 

Segundo Mezzaroba, esta descrição corresponde ao fato de que a 

experiência republicana brasileira apresentava traços de uma cultura 

política antipartidária. Isto, pois a Constituição de 1891 garantira o direito 

de associação e o regime representativo, mas não estabelecera 

mecanismos de intermediação política por meio dos Partidos Políticos. 

Nesse sentido, houve certa omissão do Direito Público ao reconhecê-los, 

mas não regulamentar os Partidos Políticos. 

Naquele momento, os partidos não absorviam as demandas, 

simplesmente coordenavam interesses de grupos. Além de não estimulá-

los, a história política brasileira demonstra que, na primeira fase da 

República, o Estado buscava reprimir qualquer espécie de organização 

política, desde que os interesses apresentados fossem contrários aos 

interesses daqueles que estivessem no controle do Poder Político. A busca 

de um projeto nacional por parte das associações também não era bem 

vista pelos republicanos. As ações de maneira geral eram imediatistas. 

Em 1924, Pontes de Miranda, demonstrava que no Brasil não havia 

partidos, mas sim agrupamentos em torno de algumas personalidades, 

conforme referencia Mezzaroba, assim concluindo que “o modelo de 
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representação política da Primeira República no Brasil estimulou o 

surgimento de lideranças individuais; o que se verifica de nossa marca 

cultural até a atualidade”482. 

No Brasil não se verificou durante a Primeira República a 

expressão de uma vontade coletiva, diante da ausência de Partidos 

Políticos, enquanto expressão da Sociedade. Como obtê-la sem os 

Partidos Políticos? Em vez de Partidos Políticos e associações políticas, 

denotam-se marcas de ambientes e sociedades com baixa tradição 

democrática, com reflexo no agir da Justiça Eleitoral483. 

Existem princípios e deveres que incidem peremptoriamente sobre os 

partidos. Um dos parâmetros existentes em relação a eles é que somente o 

Poder Legislativo pode oferecer base para o seu funcionamento, e tal 

procedimento ocorre obviamente por meio de Lei. Por exemplo: a Lei dos 

Partidos Políticos – Lei n. 9.096, de 19/09/1995. Na democracia 

representativa, isto é, liberal, o papel da intermediação de interesses dá-se 

entre representantes e representados, através dos Partidos Políticos. 

Anteriormente à reconstitucionalização do Brasil, em 1988, o 

procedimento eleitoral já havia recuperado seu significado, pois muito da 

sua representação havia se perdido nos períodos do regime militar. Isso 

aconteceu com o retorno das eleições em 1982 tanto para governadores 

como para prefeitos. A ordem constitucional refeita em 1988 restabeleceu 

completamente o papel das eleições dentro de um sistema democrático. 

No entanto, um traço importante deste período foi o funcionamento 

institucional na Justiça Eleitoral que deteve condições de manter a 

continuidade das eleições no Brasil, sob o enfoque em que se apresenta a 

relação histórica que os Partidos Políticos possuíram e possuem com a 

Justiça Eleitoral484. 
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Este processo histórico, que notadamente dispõe sobre a 

organização dos Partidos Políticos em relação à Sociedade e às 

Instituições Políticas, é muito bem debatido por Oliveira Viana, enquanto 

identifica que mesmo após a Independência o Brasil continuou com 

características feudais, províncias dispersas, isoladas econômica e 

socialmente, e é desse modelo que emergiram nossas Instituições 

democráticas. Tal dispersão passou a ser canalizada para a construção dos 

grandes partidos nacionais, os “Conservadores” e os “Liberais”. 

Aqueles senhores rurais, dispersos e autônomos, agora estavam 

juntos, e a sua antiga desconexão e isolamento chegaram ao fim; pois 

“estariam doravante solidarizados em dois grupos maciços, cada um deles 

com um chefe ostensivo, com governo e autoridade em todo o município 

e a cujo mando todos obedecem. Este chefe ostensivo é um agente 

unificador local, quem garante a unidade do comportamento dos clãs 

agremiados num destes dois grupos sociais – antes inexistentes”485. 

Esta unificação ocorreu não por motivos sociais, religiosos, 

econômicos, mas sim por questões de ordem política. Nas palavras do 

autor, “essa solidarização, esse entendimento, esta associação, este 

sincretismo, que se processara entre eles, era puramente político – porque 

tinha fins exclusivamente eleitorais”486. 

O autor denomina estas pequenas estruturas partidárias originárias 

de “clãs eleitorais”, pois ampliaram a sua base dos feudos (fazendas ou 

engenhos), para os Municípios, não obstante possuindo resguardadas a 

sua estrutura, composição e finalidade. Neste ponto se evidencia a origem 

dos Partidos Políticos no Brasil, em 1832, quando ampliaram suas bases 

para buscar associações mais amplas, nacionalmente como os Partidos 

Políticos de base Conservadora e Liberal, no núcleo do Império, detendo 

enquanto chefes os Presidentes de Província487. 
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Cabe ressaltar a movimentação das elites locais que detinha 

interesses particulares e individuais, em detrimento do coletivo, e que 

operava com o povo-massa mantendo-o como um eleitorado reduzido. 

Importa ressaltar que houve sempre uma forte tendência de controle do 

voto durante o século XIX no Brasil. Sob a égide da Revolução Francesa, 

do voto realizado no Brasil, em 1821, foi adotado o sufrágio universal 

para os homens adultos. Em 1824, a Constituição elevou a idade mínima 

de voto para 25 anos, quando restou instituído o voto censitário/renda488. 

A origem legal de tal sincretismo partidário existente no Império 

teve sua constituição, provavelmente, de forma mais clara e organizada 

com a Lei de 19 de outubro de 1828, cujo propósito era de reorganizar os 

Municípios, e o Código de Processo de 1832, quedando este decisivo na 

formação organizada dos Partidos Políticos. Este Código detinha um viés 

fortemente municipalista e obrigava as pessoas que participavam desses 

clãs eleitorais a elegerem suas autoridades locais, como, por exemplo, 

“juízes de paz”, que exerciam funções policiais, os “juízes municipais”, 

que eram juízes do crime e também exerciam funções policiais. Havia 

também os “vereadores” e os “oficiais da Guarda Nacional”. Essa 

articulação ocorria porque os membros de cada clã detinham amigos e 

inimigos, os quais deveriam realizar as disputas. Isto desde que, por certo, 

cada qual gostaria de preservar seu espaço de poder e/ou representação e 

não deixar que o clã divergente ocupasse o espaço. É dessa lógica de 

combate que surgem os Partidos Políticos489. 

O movimento descrito por Viana, que segue até 1832 (Lei de 03 de 

dezembro de 1841), enquanto período caracterizado por uma grande 

centralização até 1889 com a Proclamação da República, deixa claro que 

houve uma expressiva mudança de base feudal para a municipal. Esse 

movimento de organização do partido de Centro era processado pelos 

“Governadores” enquanto forças que aglutinavam os interesses da 

população do Município, por meio dos chefes-locais do Município, os 
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coronéis ou barões. O desenho destes partidos locais tendia a buscar apoio 

do Governador para as suas famílias, para suas ambições e interesses 

pessoais. Nessa linha histórica, fica claro que não havia interesses 

coletivos na formação dos Partidos Políticos no Brasil, mas que “foi o 

puro interesse pessoal dos chefes de clãs, objetivado e resumido 

exclusivamente na conquista do poder municipal. Poder que era 

disputado, não para que realizassem qualquer interesse geral e público das 

localidades (municípios), mas, apenas como meio de prestígio, de 

orgulho, e realce pessoal, ou de defesa contra os adversários locais”490. 

Desta relação entre os conservadores e os liberais havia a 

administração do Imperador, por meio do poder Moderador, fazendo com 

que o Monarca realizasse a alternância no poder, assim evitando que 

facções da elite ficassem excluídas da vida pública e reconhecendo que 

havia um sistema de negociação política calcado no direito de os clãs 

políticos exercerem controle local. Por um lado, este modelo garantia o 

bipartidarismo e, por outro, dificultava a criação de partidos com vocação 

nacional e que possuíssem autonomia para enfrentar as autoridades491. 

Há traços democráticos, pois passam pela via eletiva, 

diferentemente da postura antes adotada, que era o método carismático, 

por meio de nomeação. Como havia o entendimento de que a legitimidade 

provinha do povo-massa, passaram dos clãs aos partidos, mas 

permaneceram personalistas como dantes, insulados, tradicionalistas e 

individualistas. Naquele contexto, somente a política do Governador 

poderia oferecer um caráter nacional. Então, essa ausência de motivações 

coletivas, de espírito público demonstra que a vida pública ainda não tinha 

condições de existência no Brasil, pois, quando se instituía o Regime 

Democrático no Brasil, não havia uma tradição de interesse coletivo no 

Município, na Província ou da Nação492. 
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Para Viana, “à falta de interesses públicos organizados e 

manifestos através desses complexos de órgãos e instituições de 

interesses profissionais e locais, que ali se constituem e que são as fontes 

da sua tão bem organizada ‘opinião pública’; à falta de organização social 

do povo e de instituições sociais, que possam captar e exprimir estes 

interesses; no Brasil, dá-se, por isso, o fenômeno da vacuidade da vida 

pública, assim desprovida da sua matéria-prima”493. 

Cabe ressaltar que com a Reforma de 1882, com a Lei Saraiva, que 

acabou por introduzir o sufrágio direto, mas opcional, houve a exclusão 

dos analfabetos. Para ser eleito, havia a exigência de renda, que sofreu 

aumento sensível naquele período. Com estas mudanças o eleitorado foi 

reduzido de 10% da população para menos de 1% da população da 

época494. Para Viana, o Brasil deteve Cartas Constitucionais exógenas, 

em 1824 no Império, em 1891 na República, e as Cartas de 1934 e 1937, 

que foram copiadas dos Estados Unidos e da Inglaterra, não tendo se 

submetido ao comportamento político ali imposto, pois já havia um 

comportamento político brasileiro, que se manteve como era, na linha de 

seus antecedentes históricos. 

Em resumo, com a queda da Monarquia houve o fortalecimento do 

poder local. A Constituição de 1891 criou o cargo eletivo de presidente, um 

legislativo bicameral. A política dos governadores prevalecia e o modelo de 

presidencialismo presente não sofria uma pressão eleitoral ou plebiscitária, 

pois não havia um eleitorado nacional, a autoridade Executiva máxima 

dependia da anuência das oligarquias por meio da política dos governadores. 

As elites dos Estados mais poderosos controlavam a Presidência, havendo 

um acordo tácito de que a Presidência não interviria na política interna dos 

Estados da federação. Esse modelo impactou na organização partidária 

brasileira, fazendo com que os partidos oligárquicos estaduais se 

mantivessem no poder controlando especialmente: a) o direito ao voto; b) a 
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corrupção e a fraude eleitoral (voto de cabresto); c) o processo continuado de 

supressão da oposição. 

Retoma-se este período histórico para se destacarem algumas das 

reminiscências históricas. Agora, com a Nova República, detivemos no 

Brasil a aglutinação de inúmeros atores políticos, tendo como intuito 

superar a desigualdade e a injustiça social, bem como ampliar a cidadania 

e a universalização dos direitos. As eleições de 1989 coroaram a transição 

democrática. De acordo com Rachel Meneguello495, a Nova República 

agravou o que os estudos em ciência política e na ciência do direito 

convencionaram chamar de fragilidade histórica dos partidos políticos 

brasileiros. Assim, se “reforçou a relação de dependência dos partidos 

com o Estado, desenvolveu uma dinâmica política no nível nacional entre 

a Presidência da República e os governos estaduais, inalterou o baixo grau 

de identificação partidária do eleitorado, agravou a debilidade estrutural 

do sistema partidário, multiplicou as legendas, e ainda possibilitou a 

ocupação de tipo populista de espaços políticos de orientação de 

tendências”496. 

Durante o Regime Ditatorial foram abertos por meio dos Partidos 

Políticos espaços reivindicativos, mas na Nova República eles deixaram 

de ocupar esses espaços e criaram, ao contrário, formas de consolidação 

no sistema político pela montagem de máquinas clientelistas, tal qual 

descrevemos aqui exaustivamente, no passado mais remoto da política 

partidária brasileira. Meneguello chama a atenção para que, mesmo 

respeitando as diferenças entres os partidos políticos e a diversidade de 

legendas criadas a partir de 1985, essa situação respondia naquele 

momento pela maior parte da necessidade de acomodação política interna 

do Congresso Nacional, pela presença de cisões interpartidárias e também 

pela presença de interesses privados no campo político. Como exemplo, 

“essas modalidades respondem respectivamente com exemplos como o 
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PSDB, organizado em 1987 em torno de posições substantivas 

conflitantes dentro do PMDB, as pequenas organizações de esquerda que 

finalmente, desde o curto período entre 1945 e 1947, passaram à 

legalidade, e notadamente o PRN, sigla direcionada tão-somente ao 

acolhimento da candidatura do ex-presidente Collor”497. 

A eleição de Collor em 1989, por meio de um discurso populista e 

registrado por uma legenda sem expressão, traduziu um evento que por si 

só demonstrou a fragilidade da Nova República sob uma lógica do 

conservadorismo político e de uma baixa institucionalização democrática 

no tocante à representação. Não obstante esta leitura, a eleição majoritária 

obtida com este exemplo garantiu a expressão da maioria absoluta dos 

brasileiros a favor da mesma eleição. 

Disto se verificou a adesão e participação no processo eleitoral de 

maciça parcela da Sociedade, neste primeiro pleito eleitoral da pós-

ditadura militar e da Nova República, o que conferiu legitimidade ao 

processo eleitoral e ao regime democrático. Dada a falta de base do PRN, 

alinhado à direita, a sustentação ao governo Collor ocorreu com base 

especialmente, no PFL, PTB, PTR e PDS. 

Meneguello aponta que neste contexto de transição havia um 

quadro jurídico problemático em relação às regras de organização 

partidária. Houve um desgaste dos partidos de esquerda – PT, PDT, PCB 

– que estavam a caminho de formar o PPS. Já a direita também frágil, 

com o PDS ligado ao malufismo, o PFL composto por sobreviventes do 

“centrão” e o PSD reacendido, buscou reativar a UDR. No centro, 

tínhamos o PMDB, fragilizado pela fraca votação de Ulysses Guimarães. 

E, na centro-esquerda, o PSDB flertava com o Presidente Collor para 

desenvolver um projeto socialdemocrata498. 

Daí que “do início da Nova República até 1993, alterações 

significativas ocorreram no Congresso Nacional. No polo das chamadas 
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direita e centro-direita, ocorreram a formação do ‘centrão’ e o 

esvaziamento do PMDB, o revigoramento do PDS transformado mais 

tarde em PPR, a queda vertiginosa da composição do PRN e a formação 

do PP. Da esquerda, só é digno de nota o aumento da composição do PT 

na Câmara de 16 para 36 deputados. A participação global dessas 

agremiações no período apenas oscilou entre 18% e 20% do total da 

Câmara”499. 

O resultado desta identificação é que o comportamento político em 

relação aos Partidos Políticos demonstra que apesar de todos os esforços 

institucionais para ampliar o processo de participação e representação, as 

pesquisas apontaram os altos índices da falta de identificação da 

população com os Partidos Políticos. Estes possuíam baixa 

institucionalização, o que tem reflexo na percepção do eleitorado sobre a 

democracia, sendo que, para a população naquela conjuntura, a 

democracia era apontada como a saída para: a) a crise econômica; b) a 

manutenção das eleições, isto é, do processo participativo; c) a realização 

das eleições diretas. 

O resultado destas constatações criou um cenário em que, detendo 

a população “um baixo grau de confiança nos partidos e com pequena 

importância conferida ao seu papel na dinâmica política, os critérios 

construídos no universo do eleitor com respeito à representação são 

liderados pela figura do candidato, indicando que o personalismo político 

mantém-se predominante no seu conjunto de parâmetros para a escolha 

política, mesmo após significativas alterações na dinâmica política 

institucional do país”500. 

Pesquisas da época realizadas naquele período – 1989-1994 – 

demonstram que o eleitorado nacional não possuía grau de identificação 

partidária com nenhum Partido Político, os dados não passam de 19% de 
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preferências. Houve um crescimento orientado para o PMDB que 

aumentou de 9,8% para 16%, sendo que o PT oscilou de 15,6% para 11%. 

O destaque naquele momento foi para o crescimento do PSDB, que 

aumentou em quatro vezes naquele período a identificação do eleitorado 

com os Partidos Políticos501. 

Do ponto de vista da ampliação dos Partidos Políticos, houve um 

entendimento institucional pelo TSE que acreditou que a multiplicação de 

partidos seria a base da Nova República e um dos pilares de construção 

democrática, isso por meio da Lei Eleitoral n. 8.713, de setembro de 1993. 

Esta Lei editada autorizou praticamente todos os partidos existentes a 

participar das eleições, tanto os partidos com registro definitivo como 

aqueles que possuíam registro provisório até a data de 03 de outubro 

daquele ano, bem assim aqueles que possuíssem ao menos “um” 

Deputado Federal. Naquele momento, o Brasil detinha 30 Partidos 

Políticos, sendo que 19 com registro definitivo e 11 com registro 

provisório. 

Salienta-se que da relação entre os Partidos Políticos e a Justiça 

Eleitoral emergem mecanismos regulatórios, que impõem limites ao 

legislador. O legislador de 1988 conferiu status de norma constitucional 

ao princípio da anterioridade que estabeleceu no artigo 16 da CF/88, para 

fixar limites temporais à alteração do processo eleitoral ou que nele 

gerasse impacto. Por este dispositivo, “a Lei que alterar o processo 

eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à 

eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência”. O princípio da 

anualidade se dirige à garantia da segurança jurídica para todos os 

sujeitos envolvidos no processo eleitoral, como eleitores, candidatos, 

Partidos Políticos, magistrados, promotores de justiça e advogados, bem 

como, toda a estrutura jurídico-organizacional presente para a realização 

das eleições. O processo eleitoral “consiste num conjunto de regras, 
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coordenadas entre si, que objetivam disciplinar os aspectos materiais 

necessários ao exercício do sufrágio”502. 

O legislador originário definiu regras para o início do processo 

eleitoral, quando fixou as regras em relação às normas de convenção 

partidária – tendentes à escolha dos candidatos pelos Partidos Políticos e 

à realização de coligações (art. 17 da Constituição Federal), do pedido de 

registro dos candidatos pelos partidos ou coligações, à divulgação dos 

resultados, à proclamação dos eleitos e à diplomação. 

Destaca-se que do fato de que as eleições no Brasil, para a 

finalidade primária da elite política (designação dos eleitos para as 

funções de poder), transcorriam sem a existência de vida partidária ativa, 

no sentido de organização material dos Partidos Políticos, no sentido de 

contemplarem ações fundadas em programas, e com ação lastreada na 

disciplina, pelo desinteresse. 

Conforme visto, a experiência republicana brasileira apresentou 

traços de uma cultura política antipartidária, enquanto a Constituição de 

1891, mesmo garantindo o direito de associação, não estabelecera 

mecanismos de intermediação. Daí a formação de lideranças individuais, 

cuja lógica nos acompanha até aqui. 

 

 

2.4. A ESTRUTURAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL BRASILEIRA NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 apresentou, no capítulo dedicado 

ao Poder Judiciário, na seção VI, quatro artigos “Dos Tribunais e Juízes 

Eleitorais”, dispondo de seu artigo 118 até o 121 sobre os órgãos da 

Justiça Eleitoral. 
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A Justiça Eleitoral desempenha as funções, tanto na administração 

– razão por que é denominada Poder Executivo das eleições503 – quanto 

no julgamento da validade das eleições. Tendo por foco garantir que as 

eleições transcorram da maneira mais livre possível, sem a interferência 

do abuso do poder econômico, político, o uso indevido dos meios de 

comunicação social, corrupção ou fraude504, a Justiça Eleitoral mantém 

estruturados os seus órgãos para esta finalidade. 

Daí que, em síntese, as atribuições da Justiça Eleitoral são 

tendentes: a) ao controle do alistamento eleitoral; b) ao registro das 

candidaturas; c) ao controle das campanhas eleitorais; d) ao controle da 

propaganda eleitoral; e) a contagem e o processamento dos votos; f) a 

análise das contas das campanhas; e, por fim, g) a diplomação dos eleitos, 

dentre outras diversas. 

Do ponto de vista formal, os órgãos da Justiça compõem uma 

Justiça especializada. A Justiça Eleitoral é conformada segundo o artigo 

118 da Constituição Federal, pelos seguintes órgãos: a) Tribunal Superior 

Eleitoral; b) Tribunais Regionais Eleitorais; c) Juízes Eleitorais; e d) 

Juntas Eleitorais. 

 

 

2.4.1. Do Supremo Tribunal Federal 

 

Órgão de cúpula do sistema jurisdicional brasileiro, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) detém a competência precípua para a guarda da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, e na forma do 

art. 102 da Carta Política. 

Sendo as decisões do Tribunal Superior Eleitoral em regra 

irrecorríveis, na forma do art. 121, § 3o, da Constituição Federal, no caso de 

se plasmarem contrárias à Lei Maior, são passíveis de revisão pelo Supremo 
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Tribunal Federal, tanto em sede de controle concentrado/abstrato como 

difuso de constitucionalidade. 

O STF não integra a estrutura da Justiça Eleitoral propriamente 

dita, mas funciona como órgão de cúpula de toda a estrutura do Poder 

Judiciário e como guardião da Constituição Federal, pelo que detém, 

somente em casos excepcionais, a competência recursal em matéria 

eleitoral, ou quando declararem a invalidade de lei ou ato contrário à 

Constituição Federal, bem assim aquelas denegatórias de Habeas Corpus 

ou Mandado de Segurança, pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

Diante das exceções, de forma que se faça prevalecer a norma 

constitucional, as decisões do TSE somente serão impugnadas 

extraordinariamente. Processualmente, de forma peculiar, ao contrário da 

estrutura dos demais ramos da justiça, o Recurso Extraordinário não pode 

ser interposto em conjunto com o Recurso Especial, sob pena de rejeição, 

mas somente após ser este julgado. 

Cabe ao STF, também, na forma do artigo 102, I, o, da Constituição 

Federal, resolver os conflitos de competência relativos ao TSE505. 

Ressalta-se que a competência legislativa para dispor sobre matéria 

eleitoral incumbe ao Congresso. 

Na forma do art. 102 da Carta Política, portanto, cabe ao STF, no 

que se reflete na atuação da Justiça Constitucional nas matérias do Direito 

Eleitoral e Partidário: I – a) processar e julgar, originariamente, a ação 

direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual 

e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 

federal; b) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior 

Eleitoral; c) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta 

ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos 

membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou 

indiretamente interessados; d) os conflitos de competência entre o 

Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral; e) o mandado 

de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for 
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atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da 

Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas 

Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União e do Tribunal 

Superior Eleitoral; f) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e 

contra o Conselho Nacional do Ministério Público; II – julgar, em recurso 

ordinário: a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e 

o mandado de injunção decididos em única instância pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, se denegatória a decisão; b) o crime político; III – 

julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou 

última instância pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando a decisão 

recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a 

inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 

Na mesma medida, cabe ao STF a apreciação da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, decorrente da Constituição. 

Quanto aos efeitos, as decisões definitivas de mérito, proferidas 

nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de 

constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante 

relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração 

Pública (direta e indireta – nas esferas federal, estadual e municipal). 

Atente-se para o debate acerca da produção de efeitos vinculantes na 

declaração incidental de inconstitucionalidade, no sentido de que se uma 

lei ou ato normativo que seja declarado inconstitucional pelo STF, em 

sede de controle difuso de inconstitucionalidade, tal como ocorre no 

controle concentrado, acabará por conferir eficácia erga omnes e efeito 

vinculante506. Tal significaria o acolhimento, pelo STF, da Teoria de 

Abstratização do Controle Difuso. 

                                                        
506 Cf.: Flávia Teixeira Ortega afirma que houve mutação constitucional do art. 

52, X, da CF/88, desde que “a nova interpretação do STF contemplaria a 

concepção de que quando uma lei é declarada inconstitucional, mesmo em sede 

de controle difuso, a decisão já teria efeito vinculante e ‘erga omnes’, sendo que 

o STF apenas comunicaria ao Senado Federal com o objetivo de que a referida 

Casa Legislativa dê publicidade daquilo que foi decidido”. Neste sentido seriam 

os julgados pelo STF. Plenário. ADI 3.406/RJ e ADI 3.470/RJ, Rel. Min. Rosa 

Weber, julgados em: 29/11/2017 (Info 886). (ORTEGA, Flávia Teixeira. 
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Quanto à composição, na forma do art. 101 da Constituição, o 

Supremo Tribunal Federal “compõe-se de onze ministros, escolhidos 

dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco 

anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada”. São os 

Ministros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a 

escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. 

Pode o Supremo Tribunal Federal, de ofício ou por provocação, 

mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas 

decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua 

publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos 

demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública (direta e 

indireta – de todas as esferas), bem como proceder à sua revisão ou 

cancelamento, na forma estabelecida em lei. A aprovação, revisão ou 

cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem 

propor a ação direta de inconstitucionalidade. Do ato administrativo ou 

judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, 

caberá reclamação ao STF. 

Quanto à função e aos reflexos da atuação do STF, este estudo se 

realiza em momento peculiar, após o alcance de certa maturidade analítica 

das experiências recentemente vivenciadas no Brasil. Sendo sabido que 

as Cortes redefinem os seus papéis, o movimento de constitucionalização 

do direito brasileiro está a se consolidar, no que toca à demarcação do 

desenho dogmático-institucional da jurisdição constitucional promovida 

na última década, mediante atuação jurisdicional pelas vias dos controles 

concreto e abstrato de constitucionalidade507. 

Nesta senda, o Supremo Tribunal Federal tem desempenhado um 

papel ativo na vida institucional brasileira, que é seguido pelos demais 

órgãos do Poder Judiciário. Ao assumir um papel de centralidade em 

                                                        

Disponível em: <https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/533957115/stf-passa- 

a-acolher-a-teoria-da-abstrativizacao-do-controle-difuso>. Acesso em: 6 fev. 2018). 

507 BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do 

direito: o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil. In: SOUZA NETO, 

Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel (Coord.). A constitucionalização do direito: 

fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
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relação aos demais poderes, a Corte tem protagonizado a atividade de 

reformulação das instituições políticas brasileiras, a partir da tomada de 

decisões com largo espectro político. 

Conforme afirmou Barroso, a judicialização da vida tem outorgado 

ao Poder Judiciário brasileiro tal tarefa508. Daí que, com base na 

concepção de que a Constituição é compromissória509 aliada a certa 

redescoberta da cidadania introduzida pela Constituição de 1988, ocorreu 

o reconhecimento do papel simbólico de juízes e tribunais no imaginário 

coletivo, como detentores de um importante papel político, ocasionando, 

outrossim, uma valorosa ascensão do Poder Judiciário510. 

Adiante, portanto, as decisões sobre a “(in)fidelidade partidária”, 

“ficha limpa” e “doação eleitoral por empresas privadas” serão 

analisadas. Assim, desde que a fidelidade partidária constitui elemento 

pressuposto ao adequado funcionamento de um Estado de Partidos, as 

decisões proferidas pelo Poder Judiciário Brasileiro neste caso serão 

pormenorizadamente analisadas em capítulo à parte, e assim serão tecidas 

as devidas críticas. No que toca à satisfação simultânea dos critérios de 

segurança do direito e da aceitabilidade racional que fixam a sua validade. 

 

 

2.4.2. Do Tribunal Superior Eleitoral 

 

Órgão do Poder Judiciário da União, a Justiça Eleitoral exerce o 

papel precípuo de administrar as eleições, a fim de garantir pelos 

                                                        
508 BARROSO, Luis Roberto. Judicialização, ativismo judicial e legitimidade 

democrática. CONJUR, 22/12/2008. Disponível em: <https://www.conjur.com. 

br/2008-dez-22/judicializacao_ativismo_legitimidade_democratica>. Acesso 

em: 8 fev. 2018. 

509 MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson (Org.). Canotilho e a Constituição 

dirigente. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.  

510 BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os 

conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 383.  
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mecanismos à sua disposição que a expressão da vontade popular se dê 

de forma mais pura possível. 

O Tribunal Superior Eleitoral se traduz no órgão hierarquicamente 

superior, detendo competência para, a teor do art. 121 da CF c/c com os 

art. 22 e 23 do Código Eleitoral (Lei Federal n. 4.737/65): I – Processar e 

julgar originariamente: a) o registro e a cassação de registro de partidos 

políticos, dos seus diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e 

vice-presidência da República; b) os conflitos de jurisdição entre 

Tribunais Regionais e juízes eleitorais de Estados diferentes; c) a 

suspeição ou impedimento aos seus membros, ao Procurador-Geral e aos 

funcionários da sua Secretaria; d) os crimes eleitorais e os comuns que 

lhes forem conexos cometidos pelos seus próprios juízes e pelos juízes 

dos Tribunais Regionais; e) o habeas corpus ou mandado de segurança, 

em matéria eleitoral, relativos a atos do Presidente da República, dos 

Ministros de Estado e dos Tribunais Regionais; ou, ainda, o habeas 

corpus, quando houver perigo de se consumar a violência antes que o juiz 

competente possa prover sobre a impetração; f) as reclamações relativas 

a obrigações impostas por lei aos partidos políticos, quanto à sua 

contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos; g) as 

impugnações à apuração do resultado geral, proclamação dos eleitos e 

expedição de diploma na eleição de Presidente e Vice-Presidente da 

República; h) os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos nos 

Tribunais Regionais dentro de trinta dias da conclusão ao relator, 

formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte 

legitimamente interessada; i) as reclamações contra os seus próprios 

juízes que, no prazo de trinta dias a contar da conclusão, não houverem 

julgado os feitos a eles distribuídos; j) a ação rescisória, nos casos de 

inelegibilidade, desde que intentada dentro de cento e vinte dias de 

decisão irrecorrível, possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até 

o seu trânsito em julgado; II – julgar os recursos interpostos das decisões 

dos Tribunais Regionais nos termos do art. 276 inclusive os que versarem 

matéria administrativa. 

Compete, ainda, privativamente, ao TSE, I – elaborar o seu 

regimento interno; II – organizar a sua Secretaria e a Corregedoria Geral, 

propondo ao Congresso Nacional a criação ou extinção dos cargos 
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administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos, provendo-os na 

forma da lei; III – conceder aos seus membros licença e férias assim como 

afastamento do exercício dos cargos efetivos; IV – aprovar o afastamento 

do exercício dos cargos efetivos dos juízes dos Tribunais Regionais 

Eleitorais; V – propor a criação de Tribunal Regional na sede de qualquer 

dos Territórios; VI – propor ao Poder Legislativo o aumento do número 

dos juízes de qualquer Tribunal Eleitoral, indicando a forma desse 

aumento; VII – fixar as datas para as eleições de Presidente e Vice-

Presidente da República, senadores e deputados federais, quando não o 

tiverem sido por lei; VIII – aprovar a divisão dos Estados em zonas 

eleitorais ou a criação de novas zonas; IX – expedir as instruções que 

julgar convenientes à execução deste Código; X – fixar a diária do 

Corregedor Geral, dos Corregedores Regionais e auxiliares em diligência 

fora da sede; XI – enviar ao Presidente da República a lista tríplice 

organizada pelos Tribunais de Justiça nos termos do art. 25; XII – 

responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em 

tese por autoridade com jurisdição federal ou órgão nacional de partido 

político; XIII – autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras 

nos Estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal 

Regional respectivo; XIV – requisitar a força federal necessária ao 

cumprimento da lei, de suas próprias decisões ou das decisões dos 

Tribunais Regionais que o solicitarem, e para garantir a votação e a 

apuração; XV – organizar e divulgar a Súmula de sua jurisprudência; XVI 

– requisitar funcionários da União e do Distrito Federal quando o exigir 

o acúmulo ocasional do serviço de sua Secretaria; XVII – publicar um 

boletim eleitoral; XVIII – tomar quaisquer outras providências que julgar 

convenientes à execução da legislação eleitoral. 

O TSE comporta instância recursal, a teor do art. 121 da 

Constituição e de forma complementar pelo Código Eleitoral (Lei 

Complementar n. 4.737/65), quando: as decisões dos Tribunais Regionais 

Eleitorais: I – forem proferidas contra disposição expressa desta 

Constituição ou de lei; II – ocorrer divergência na interpretação de lei 

entre dois ou mais tribunais eleitorais; III – versarem sobre inelegibilidade 

ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais; IV – 
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anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais 

ou estaduais; V – denegarem habeas corpus, mandado de segurança, 

habeas data ou mandado de injunção. 

A composição do TSE está prevista no art. 119 da CF/88, de forma 

que seja organizado por sete membros escolhidos por meio de eleição e 

voto secreto, sendo três juízes do STF e dois juízes do STJ, cabendo ao 

Presidente da República nomear dois juízes dentre seis advogados de 

notável saber jurídico, que possuam idoneidade moral e que serão 

indicados pelo STF. O objetivo, com o ingresso de juristas na Corte, é 

estimular que os advogados contribuam para a democracia a partir da sua 

experiência profissional. Cabe ressaltar que é vedada a composição de 

parentes por afinidade ou até quarto grau, com vínculo legítimo ou 

ilegítimo. 

Outra regra é a do biênio relativo ao mandato de todos os membros 

do TSE, que é inicialmente de dois anos, não podendo haver recondução 

exceto se o biênio for consecutivo. A forma de contagem dos biênios é 

ininterrupta, e não há desconto de nenhum afastamento por motivo de 

licença, férias ou de licença especial relativa às suas funções na Justiça 

Comum, serão automaticamente afastados também da Justiça Eleitoral 

pelo mesmo tempo. Essa regra não é válida para casos de férias coletivas 

tiver coincidência com a realização das eleições, apuração ou 

encerramento do alistamento eleitoral. Logo, o princípio que rege o 

funcionamento da Justiça Eleitoral é o da periodicidade da investidura dos 

juízes511. 

Cabe ressaltar que na atualidade a expressão que a Justiça Eleitoral 

se vê alcançar deriva da importância com que as questões de natureza 

política estão sendo recebidas pela população e outros segmentos do 

Estado. Aas decisões de elevado alcance político, notadamente aquelas 

que têm desconstituído mandatos eletivos e definido regras para as 

eleições suplementares, têm-se elevado. 

                                                        
511 GOMES, Suzana de Camargo. A justiça eleitoral e sua competência. São 

Paulo: RT, 1998. p. 59. 
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2.4.3. Dos Tribunais Regionais Eleitorais 

 

As competências dos Tribunais Regionais Eleitorais são 

simétricas, com exceção de algumas privativas do Superior, às do TSE. A 

eles cabe administrar e julgar demandas relativas às eleições estaduais, 

notadamente às de Senador da República, Deputados Federais, Distritais 

e Deputados Estaduais, além da nova competência estabelecida pela 

Resolução n. 22.610/TSE, no que se refere à capacidade para receber e 

julgar as demandas que visem à desconstituição de mandatos eletivos 

estaduais e de vereadores por atos de infidelidade partidária. 

Do ponto de vista organizacional, no âmbito da estrutura 

organizacional da Justiça Eleitoral os Tribunais Regionais Eleitorais – 

TREs – restam sediados nas Capitais e no Distrito Federal, e são 

compostos na forma do art. da 120 CF/88, por meio de eleição com voto 

secreto, ou seja, por dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal 

de Justiça e também dois juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de 

Justiça; por um juiz do Tribunal Regional Federal. Também cabe ao 

Presidente da República nomear dois juristas dentre seis advogados de 

notável saber jurídico, que possuam idoneidade moral e que serão 

indicados pelo Tribunal de Justiça. Destaca-se que, de acordo com a 

CF/88, artigo 121, § 2.º, os juízes dos Tribunais Eleitorais, salvo por 

motivo justificado, servirão por dois anos, no mínimo, e nunca por mais 

de dois biênios consecutivos, sendo os juízes substitutos escolhidos na 

mesma ocasião e pelo mesmo processo. 

Conforme restou demonstrada a estrutura na composição dos 

órgãos colegiados do TSE, esta é a mesma para a ocupação de cargos nos 

TREs. Este modelo consagra o princípio da diversidade de origens na 

composição. No entanto, uma crítica dirigida a esse modelo realizado por 

Gomes é que “na composição do Conselho tem-se uma vaga somente para 

juiz federal, o que em sua opinião seria contraproducente, já que a 

legislação eleitoral é federal, no entanto, o predomínio é de juízes 

estaduais”. Nesse sentido, propõe houvesse o preenchimento do mesmo 

número de vagas por juízes estaduais e de juízes federais, pois os TREs 

compõem a estrutura judiciária da União, à conta de dotação 
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orçamentária. Bem como propõe que os cargos de presidente e vice-

presidente sejam ocupados por juízes federais. Para tanto, seria necessária 

alteração do art. 120 da CF/88512. 

Cabe ressaltar que em relação aos Tribunais Regionais Eleitorais é 

vedada a presença de membros do Ministério Público nas vagas 

destinadas a juristas, sendo a mesma vedação presente para magistrados 

aposentados, os maiores de 70 anos de idade e os advogados aposentados 

por doença. Esses são os principais traços em relação ao Tribunal 

Regional Eleitoral. 

 

 

2.4.4. Dos Juízes Eleitorais 

 

Quanto à função dos Juízes Eleitorais, a organização do corpo 

eleitoral brasileiro é distribuída por meio de circunscrições, havendo uma 

delimitação do espaço coincidente com as áreas geográficas que 

correspondem aos Estados e ao Distrito Federal. Assim, uma 

circunscrição eleitoral corresponde a cada Estado da Federação, incluindo 

o Distrito Federal. 

Os Estados são divididos por Zonas Eleitorais, que por sua vez são 

espaços territoriais que podem ou não coincidir com a extensão dos 

municípios. O critério de divisão está ligado ao número de eleitores por 

região (densidade eleitoral). 

A competência para realizar essa distribuição eleitoral por meio da 

divisão territorial é a própria Justiça Eleitoral, e delimita a jurisdição do 

Juiz Eleitoral. Os juízes são designados pelo Tribunal Regional Eleitoral 

dentre os Juízes de Direito exatamente para serem titulares de Zonas 

Eleitorais. 

Os Juízes Eleitorais desempenham a função administrativa, 

normativa e jurisdicional nos limites das Zonas Eleitorais, por sua vez 

                                                        
512 GOMES, Suzana de Camargo. A justiça eleitoral e sua competência. São 

Paulo: RT, 1998. p. 62. 
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fixados pela própria Justiça Eleitoral. Do ponto de vista da rotina, os 

Juízes Eleitorais devem despachar diariamente no cartório de sua Zona 

Eleitoral, o que traduz a efetividade deste ramo de justiça 

especializada, sendo que o seu funcionamento é intermitente durante 

o período de realização das eleições. Percebe-se que a própria 

organização da Justiça Eleitoral é complexa e exige a presença de 

diversos agentes, que podem ser requisitados de outros poderes em 

esferas diversas esferas. 

 

 

2.4.5. Das Juntas Eleitorais 

 

As Juntas Eleitorais são presididas por Juízes de Direito, restando 

compostas por dois ou quatro cidadãos que possuam idoneidade notória 

e devem ser nomeados 60 dias antes da eleição, sendo necessária a 

aprovação do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral. As Juntas 

podem ser criadas no número necessário conforme o número de Juízes 

de Direito existentes na Zona Eleitoral, ainda que não sejam Juízes 

Eleitorais. 

O papel das Juntas Eleitorais é de primeira e principalmente apurar 

as eleições, sendo que as Juntas podem ser impugnadas por qualquer 

Partido Político, com um prazo de três dias a contar da publicação dos 

editais nos órgãos oficiais de imprensa. A forma de impugnação deve 

ocorrer por meio de petição fundamentada indicando os motivos 

determinantes dos impedimentos detectados. 

Cabe destacar que o Código Eleitoral proíbe a nomeação para 

membros das Juntas que sejam ligados a candidatos por parentesco ou por 

afinidade até o segundo grau, incluindo os cônjuges. Bem como estão 

proibidos os membros de diretórios de Partidos Políticos, das autoridades 

e agentes policiais, funcionários com cargos de confiança no Executivo e 

aqueles que pertençam ao serviço eleitoral. Desse ponto de vista, cabe 

ressaltar que o art. 121, § 1.º, da CF/88 possui plenas garantias no 

exercício de suas funções e são inamovíveis. 
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2.4.6. Do Ministério Público Eleitoral 

 

Do ponto de vista da legitimidade, a presença do MP tem 

fundamento no art. 127 da CF/88 que consagra esta Instituição como 

essencial à função jurisdicional do Estado, tendo como incumbência a 

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis. O Código Eleitoral – Lei n. 4.737/1965 –, em 

seu art. 24 estabelece que o MP tenha atuação presente no 

acompanhamento das questões que envolvem as eleições. 

O Ministério Público Eleitoral – MPE – atua como fiscal da 

juridicidade, para a preservação da ordem jurídica, na defesa do interesse 

público. Como representante da sociedade, deve promover a apuração da 

responsabilidade penal dos infratores, bem como deve proteger os 

interesses particulares que estejam sem proteção. 

O MPE possui um quadro próprio, que atua como uma extensão 

funcional dos membros do Ministério Público Estadual e Federal. No caso 

do TSE, atua o Procurador-Geral Eleitoral513, sendo que este pode 

designar outros membros do Ministério Público Federal para atuarem no 

auxílio dos trabalhos eleitorais. 

Nas sessões realizadas pelos diversos órgãos que integram a 

Justiça Eleitoral, deve o membro do Ministério Público ter acesso a esta 

sessão. No caso de reunião extraordinária, é obrigatória a sua presença, 

com o objetivo de assegurar a legalidade do processo eleitoral e a defesa 

do interesse público dominante que tem sua expressão na soberania da 

vontade popular. 

Assim, o Ministério Público Eleitoral atua em todas as instâncias 

do processo eleitoral, na condição de parte ou de custos legis. A presença 

e a atuação do MPE devem ocorrer desde o alistamento eleitoral, pelo 

registro por Partidos Políticos de candidatos, na realização dos pleitos 

eleitorais até o momento da diplomação dos eleitos, bem como durante 

todo esse trajeto se comporta como o titular da ação penal relativa aos 

                                                        
513 Que é o Procurador Geral da República, por sua vez Chefe do Ministério 

Público da União. 
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crimes eleitorais. Mesmo antes, no ato de registro dos próprios Partidos 

Políticos perante o TSE, desde os atos de sua formação. 

Do ponto de vista dos delitos eleitorais, a iniciativa para o 

oferecimento da denúncia é sempre do MP, pois a Ação Penal é de 

natureza pública. O particular pode realizar a notitia criminis e a ação 

penal subsidiária na hipótese do art. 5º, inciso LIX, da Constituição 

Federal. A operacionalização ocorre da seguinte forma: se o MP recebe 

comunicação de crime eleitoral ou toma conhecimento por qualquer outro 

meio, de imediato poderá dar início à ação penal. No entanto, se 

identificar a falta de elementos, poderá requisitar a realização de 

diligências com o objetivo de elucidar os fatos. Ao identificar não haver 

indícios de crime ou elementos que embasem a ação penal, deverá 

requerer ao Juízo Eleitoral o arquivamento do inquérito. 

Neste caso, o juiz acolherá e arquivará ou então remeterá os autos 

ao Procurador-Geral Eleitoral para um reexame da questão. Caso o 

Procurador-Geral entenda que efetivamente é hipótese de arquivamento, 

os autos retornarão ao juízo, que deverá, sim, acolher o requerimento. Do 

contrário, se o PGE entender que o pedido de arquivamento do processo 

não procede, deve outro Procurador apresentar a denúncia. Tal estrutura 

e mecânica se aplicam no âmbito dos Estados nos TREs. 

Ressalta-se que no âmbito criminal cabe ao MPE requerer a 

suspensão dos direitos políticos, especialmente, com a condenação 

criminal definitiva. Além dos aspectos apresentados há outras atribuições 

do Ministério Público Eleitoral, como exemplo: a) oficiar em todos os 

recursos interpostos; b) ter audiência em todos os assuntos submetidos à 

deliberação judicial; c) defender a Jurisdição Eleitoral; d) promover 

medidas que garantam a eficácia dos pronunciamentos jurisdicionais; e) 

formular representações sobre a fiel observância das leis eleitorais e velar 

por sua uniforme aplicação; f) requisitar diligências; g) obter certidões e 

esclarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições; h) oficiar 

nas correições; i) formular reclamações sobre a constituição de 

receptoras; j) impugnar o registro de candidatos; k) promover ação de 

impugnação de mandato e de outras medidas jurisdicionais tendentes a 
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resguardar a lisura e legitimidade dos pleitos eleitorais; l) possui 

legitimidade para recorrer514. 

Este rol de atribuições revela a importância do Ministério Público 

Eleitoral para a garantia do processo escorreito nas eleições, sem vícios e 

que garanta vontade expressa pelo eleitor nas urnas, a favor da 

democracia. 

 

 

2.4.7. Da Advocacia Eleitoral 

 

Função não menor detêm os advogados para a efetivação da 

democracia. Não é outra a razão senão daquele que deriva elevada missão 

outorgada pelo art. 133 da Constituição Federal, que reconhece o 

advogado como indispensável à administração da justiça, “sendo 

inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos 

limites da lei”. Sob esta perspectiva, a concepção constitucional sobre a 

realização da Justiça (art. 5o, LV, da CF) contempla a necessária atuação 

da advocacia no exercício precípuo (art. 133, da CF). 

Tal qual o Ministério Público, mas em seu ministério privado, o 

advogado exerce função essencial à justiça, que no caso das searas 

Eleitoral e Processual Eleitoral se alinha com a promoção das finalidades 

da Justiça Eleitoral. 

Aqueles profissionais da advocacia que se especializam neste ramo 

do direito encontram fértil campo para o desenvolvimento de habilidades 

não comumente adquiríveis pela prática nas demais áreas. Isto, pois o 

processo eleitoral é ágil, razão por que os prazos contam-se de minuto a 

minuto, no curso das horas, correm em cartório ou em secretaria, 

quedando contínuos, peremptórios e não se suspendem aos sábados, 

domingos e feriados, desde o término no prazo para o registro de 

                                                        
514 GOMES, Suzana de Camargo. A justiça eleitoral e sua competência. São 

Paulo: RT, 1998. p. 70-71. 
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candidaturas e a data-limite para a diplomação dos eleitos. Nas defesas 

processuais, por exemplo, o prazo comum é de 48 horas e para a 

representação por ilícitos eleitorais o prazo é de 24 horas quando tratar-

se de pedido de direito de resposta. Para recursos, o prazo em geral é de 

24 horas. 

Da atuação, os advogados constituem profissionais indispensáveis, 

ao lado daqueles especializados em propaganda político-eleitoral e 

profissionais de contabilidade, para o êxito das campanhas eleitorais. No 

âmbito majoritário, a função do advogado estará no exercício de 

assessoria, consultoria e representação jurídico-processual nas esferas 

administrativa e contenciosa perante os órgãos da Justiça Eleitoral, por 

vezes contribuindo na gestão de grandes estruturas profissionalizadas, 

como no caso de eleições para Prefeito e Vice-Prefeito, Governador e 

Vice-Governador de Estado, bem assim Presidente e Vice-Presidente da 

República. 

Nesta senda, diante das características do Direito Eleitoral, a 

contribuição dos advogados perante as Cortes eleitorais, em que se 

trabalha proximamente das razões de fato é bastante expressiva, desde 

que contribui para a construção da resposta jurisdicional aos casos 

concretos. 

 

 

2.5. AS COMPETÊNCIAS DA JUSTIÇA ELEITORAL NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A Justiça Eleitoral, definida por Carmem Lúcia Antunes Rocha 

como um “conjunto de órgãos do Poder Judiciário competentes 

especificamente para administrar as eleições e conhecer e julgar os 

dissídios ocorridos no processo ou sobre o processo eleitoral e assegurar 

o exercício do direito político excelente, que é o de escolha de 

representantes para os cargos do poder político do Estado, é uma garantia 

da Democracia de Direito”. Traduz-se na “manifestação do poder 

político, que se organiza para assegurar a soberania popular e fazer face 
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aos arroubos e afrontas de poderes particulares havidos no seio da 

sociedade, sejam eles de ordem econômica, ideológica ou outra, em 

benefício da democracia real do poder social”515. 

Conforme visto, a Justiça Eleitoral foi criada em 1932, por meio 

do Decreto n. 21.076, de fevereiro de 1932, e recepcionada pela 

Constituição de 1934. Neste ponto se fará a análise da competência da 

Justiça Eleitoral na Constituição de 1988. 

A sua primeira atribuição nesta Constituição foi a de regular os 

processos eleitorais e o sistema de eleições proporcionais e majoritárias 

para os cargos do Executivo nas três esferas governamentais (Municipal, 

Estadual e Federal). 

Segundo a concepção de Ribeiro, a Justiça Eleitoral seria um 

aperfeiçoamento institucional em função da imparcialidade necessária516. 

Na mesma linha, Sadek aponta que a Justiça Eleitoral desempenhou um 

papel fundamental no processo de transição do regime ditatorial para o 

democrático. Foi um ator mudo, porém decisivo, como fiador da lisura 

dos resultados eleitorais. Afirma que “sem uma instituição de tal natureza, 

dificilmente haveria confiança na competição, ainda mais levando-se em 

conta as restrições políticas e legais da época. O caminho para a 

normalidade democrática teria sido muito mais tortuoso, para dizer o 

mínimo, sem o respeito aos resultados saídos das urnas”517. 

Tereza Vale aponta a independência e a força da Justiça Eleitoral, 

“e nos permite pensar sobre a técnica versus a política. Tem-se da defesa 

de que o corpo técnico, formado por especialistas da área jurídica seria a 

                                                        
515 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Justiça eleitoral e representação 

democrática. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia 

Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia 

no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 381. 

516 RIBEIRO, Fávila. Pressupostos constitucionais do direito eleitoral: no 

caminho da sociedade participativa. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1990. 

p. 110. 

517 SADEK, Maria Tereza Aina. A justiça eleitoral e a consolidação da 

Democracia no Brasil. Fundação Konrad Adenauer. Série Pesquisas, n. 4, p. 41, 

1995. 



226 

resposta para os problemas políticos eleitorais. Ao contrário, da mesma 

defesa, o corpo político (o Legislativo e o Executivo) se demonstraria 

incapaz de controlar o processo eleitoral com a mesma integridade que o 

judiciário o fez e faz”518. 

Uns dos exemplos acerca da legitimidade da Justiça Eleitoral 

foram as eleições de 1989, pois ela teria sido capaz de aplicar as regras 

formais e interpretar as normas constitucionais, confrontando interesses 

particulares com interesses coletivos. Nas eleições de 1989, o TSE teve 

uma atuação preponderante na direção do processo eleitoral. Pode-se 

resumir em quatro pontos principais a atuação da Justiça Eleitoral no 

processo de consolidação da transição democrática conforme pode ser 

observado: a) na regulamentação da propaganda eleitoral; b) quanto às 

decisões referentes à divulgação de pesquisas eleitorais519; c) à realização 

dos debates; d) à decisão acerca da candidatura de Silvio Santos520. 

Um exemplo de que o TSE atuou de forma emblemática no Pós-

88, isto é, já nas eleições presidenciais de 1989, foi o rompimento com a 

censura e com uma interpretação tolerante em relação ao direito de 

resposta, na composição dos debates, bem como na divulgação das 

pesquisas. O regramento deu-se para que, no entendimento da Justiça 

Eleitoral, os cidadãos tivessem acesso ao maior número possível de 

informações. A Justiça Eleitoral deve agir com autonomia e 

independência e a Justiça Eleitoral Brasileira possui estas duas 

prerrogativas definidas constitucionalmente. A instituição não é ligada ao 

Legislativo nem ao Executivo e, tampouco, aos Partidos Políticos. Nesse 

sentido, ela possui autonomia e “esta autonomia representou 

incontestáveis ganhos institucionais para o país. Permitiu a gradativa 

                                                        
518 VALE, Teresa Cristina de Souza Cardoso. Pré-história e história da justiça 

eleitoral. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, 

julho 2011. p. 31. 

519 Recomendo a leitura do livro de Sadek nesse sentido, pois demonstra o 

comportamento da Justiça Eleitoral e a sua força no conturbado processo de 

consolidação do regime democrático. 

520 SADEK, Maria Tereza Aina. A justiça eleitoral e a consolidação da Democracia 

no Brasil. Fundação Konrad Adenauer. Série Pesquisas, n. 4, p. 45, 1995. 
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normalização dos embates eleitorais, em escala nacional, a criação de um 

fórum apartidário para a solução de controvérsias; a despolitização dos 

procedimentos de administração e controle do processo eleitoral em suas 

distintas fases, isto é, do registro de eleitores e candidatos até a 

proclamação final dos resultados e a diplomação dos eleitos”521. 

Mas como o equilíbrio institucional é pressuposto, tal força e 

independência da Justiça Eleitoral já chegou a gerar críticas argutas, ainda 

que alguns traços desta autonomia já tenham aparecido desde 1989. Em 

1995, Sadek chamou a atenção para as críticas dirigidas à Justiça Eleitoral 

que “frequentemente tem sido acusada de exercer exorbitantemente o seu 

papel, interferindo na própria legislação, que é uma atribuição das forças 

políticas representadas no Legislativo. Essa alegada intromissão dar-se-ia 

tanto da interpretação de diplomas legais aprovados pelo Poder 

Legislativo e sancionadas pelo Poder Executivo, como na expedição de 

instruções específicas para o controle do processo eleitoral, em suas 

diferentes etapas, de forma exorbitante da competência que lhe restou 

atribuída constitucionalmente. Esta ingerência, que deteria feições 

políticas, seria aporia de relevância ímpar, uma vez que os efeitos seriam 

deletérios à democracia”522. 

Se por um lado queda concebida como um importante árbitro do 

processo de consolidação da democracia e da política brasileira, uma vez 

diante da garantia da função efetiva dos princípios fundantes da 

democracia representativa, quais sejam da soberania e da participação 

popular523, a sua ação proativa, e por vezes criativa, pode resultar na 

reconfiguração e/ou deformação sistêmica, como já se apontou524. 

                                                        
521 SADEK, Maria Tereza Aina. A justiça eleitoral e a consolidação da Democracia 

no Brasil. Fundação Konrad Adenauer. Série Pesquisas, n. 4, p. 60, 1995. 

522 SADEK, Maria Tereza Aina. A justiça eleitoral e a consolidação da Democracia 

no Brasil. Fundação Konrad Adenauer. Série Pesquisas, n. 4, p. 60, 1995. 

523 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 131. 

524 KFOURI, Gustavo Swain. A infidelidade partidária vista pelo Poder 

Judiciário Brasileiro. Dissertação (Mestrado) apresentada perante o Programa de 

Pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil. UniBrasil, 2009. 



228 

Daí, portanto, se verificam os limites para a atuação 

constitucionalmente adequada da jurisdição eleitoral, quais sejam aqueles 

estabelecidos nas normas de competência aferíveis, em primeiro plano, 

em sede constitucional. 

José Frederico Marques define por competência “a medida de 

jurisdição, uma vez que determina a esfera de atribuições dos órgãos 

que exercem as atribuições”525. Na seara do Direito Público, a lisura dos 

atos administrativos ou judiciais, conforme a juridicidade526, restam 

condicionados aos pressupostos de sua validade, que por sua vez se 

referem, em primeiro plano, ao sujeito, à autoridade editora e, em 

último, à finalidade, enquanto bem jurídico objetivado pelo ato. Vale 

dizer, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, que “é o resultado 

previsto legalmente como o correspondente à tipologia do ato 

administrativo” ou judicial, “consistindo no alcance dos objetivos por 

ele comportados”527. 

Para esta aferição, importa proceder-se à análise dos elementos do 

ato administrativo, também verificáveis do ato judicial, ou seja, a sua 

anatomia. José Cretella Júnior define-a como “o conjunto dos cinco 

elementos básicos constitutivos da manifestação da vontade da 

Administração, ou seja, o agente, o objeto, a forma, o motivo e o fim”528. 

O agente e o fim, condicionam a sua validade. 

                                                        
525 MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. São Paulo: 

Saraiva, 1980, v. I. p. 196. 

526 Cf.: BINENBOJM, Gustavo. A constitucionalização do direito administrativo 

no Brasil: um inventário de avanços e retrocessos. Revista Eletrônica sobre a 

Reforma do Estado – RERE, Bahia: Salvador, n. 13, mar./abr./maio 2008 – ISSN 

1981-1888; ÁVILA, Humberto. Neoconstitucionalismo: entre a Ciência do 

Direito e o Direito da Ciência. Revista Eletrônica de Direito do Estado – REDE, 

Bahia: Salvador, n. 17, jan./mar. 2009. ISSN 1981-187X. 

527 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 399-420. 

528 CRETELLA JÚNIOR, José. Tratado de direito administrativo. Rio de Janeiro: 

Forense, 1966, v. 1.-5, p. 22. 
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O art. 2.o, “a” e “e” c/c o parágrafo único, “a” e “e”, da Lei Federal 

que regula a Ação Popular – Lei n. 4.717/65529 –, define como nulos os 

atos lesivos ao patrimônio público nos casos de incompetência, esta 

definida como as “atribuições legais do agente que o praticou”, bem assim 

do desvio de finalidade, aferível quando “o agente pratica o ato visando a 

fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 

competência”. Estas premissas importam para a conclusão acerca de que 

sujeito, neste caso a Justiça Eleitoral, é aquele ao qual a Constituição e a 

lei complementar atribuíram competência para a prática das funções 

predefinidas em seu texto. Daí que, de forma conjugada à competência, 

se faz requisito a capacidade dos órgãos jurisdicionais para o exercício 

                                                        
529 Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no 

artigo anterior, nos casos de: 

a) incompetência; 

b) vício de forma; 

c) ilegalidade do objeto; 

d) inexistência dos motivos; 

e) desvio de finalidade. 

Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as 

seguintes normas: 

a) a incompetência fica caracterizada quando o ato não se incluir nas atribuições 

legais do agente que o praticou; 

b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular 

de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato; 

c) a ilegalidade do objeto ocorre quando o resultado do ato importa em violação 

de lei, regulamento ou outro ato normativo; 

d) a inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, 

em que se fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente 

inadequada ao resultado obtido; 

e) o desvio de finalidade se verifica quando o agente pratica o ato visando a fim 

diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ l4717.htm>. Acesso 

em: 25 mar. 2018. 
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das funções dos órgãos da Justiça Eleitoral instituídos pelo art. 118 da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988530. 

Gomes assevera que no âmbito da Justiça Eleitoral “a competência 

especial, determinada pela natureza da matéria, é distribuída entre os 

Juízes Eleitorais e Juntas Eleitorais, Tribunais Regionais Eleitorais, 

Tribunal Superior Eleitoral, em alguns casos o Superior Tribunal de 

Justiça e o Supremo Tribunal Federal, enquanto constitucionalmente 

competentes em razão das pessoas em julgamento. Repartem-se as 

competências ratione materiae e ratione personae”531. 

Segundo Fávila Ribeiro532, as competências da Justiça Eleitoral 

englobam as atividades administrativas, consultivas, normativas e 

judiciais, ou seja, constitui ela uma instituição conglobante, pois 

concentra tais matérias. A Constituição remeteu toda a matéria de 

competência para o legislador complementar em seu artigo 121. 

Desde que “as competências aparecem consorciadas sem qualquer 

discriminação, se intentarmos identificá-las e distribuí-las em razão de sua 

natureza teremos de nos dirigir a diferentes diplomas legais e atentamente 

examiná-los para desvendar seus conteúdos”533. A partir da Constituição de 

1988, os seguintes diplomas conformam o sistema: a) o Código Eleitoral – 

Lei n. 4.737/65; b) a Lei Complementar n. 64/1990 – Lei das Inelegibilidades; 

                                                        
530 Segundo Di Pietro, a competência: a) decorre sempre de lei – não podendo o 

órgão estabelecer por si as suas atribuições; b) é inderrogável – seja pela vontade 

da Administração, seja por acordo com terceiros, uma vez que a competência é 

conferida em benefício do interesse público; c) pode ser objeto de delegação ou 

de avocação – desde que não se trate de competência conferida a determinado 

órgão ou agente, com exclusividade pela lei. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 

Direito administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 195-199). 

531 GOMES, Suzana de Camargo. A justiça eleitoral e sua competência. São 

Paulo: RT, 1998. p. 88-89. 

532 RIBEIRO, Fávila. Pressupostos constitucionais do direito eleitoral: no 

caminho da sociedade participativa. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1990. 

p. 110. 

533 RIBEIRO, Fávila. Pressupostos constitucionais do direito eleitoral: no 

caminho da sociedade participativa. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1990. 

p. 110. 
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c) a Lei dos Partidos Políticos – Lei n. 9.096/1995; d) a Lei das Eleições – 

Lei n. 9.504/1997; e e) as leis esparsas. 

O Código Eleitoral, diploma editado em 1965, foi recepcionado em 

parte pela Constituição Federal de 1988, como Lei Complementar, desde 

que o seu art. 121 está a exigir norma com esta densidade normativa para 

o disciplinamento sobre organização e competência dos tribunais, juízes 

de direito e juntas eleitorais534, instituídos, por sua vez, pelo art. 118, da 

Constituição. Do art. 1º, dessume-se em primeiro plano a finalidade do 

sistema eleitoral, qual seja, dotado de “normas destinadas a assegurar a 

organização e o exercício de direitos políticos precipuamente os de votar 

e ser votado”. Ainda define, no parágrafo único, que o órgão responsável 

pela expedição de Instruções para a fiel execução do Código é o Tribunal 

Superior Eleitoral, órgão de cúpula do sistema judiciário eleitoral. 

Registre-se, por oportuno, que as Instruções, expedidas na forma de 

Resoluções pelo TSE, “devem sempre minudenciar as regras normativas 

do Código Eleitoral, em caráter secundum legem, e nunca contra legem”, 

como afirma Marcos Ramayana535. 

Eis, portanto, que resta explicitada a função precípua da Justiça 

Eleitoral, qual seja, a de organizar o procedimento e de assegurar o 

exercício de direitos políticos, precipuamente os de votar e ser votado nas 

eleições periodicamente fixadas, na forma da lei e das instruções do 

Tribunal Superior Eleitoral. 

Mas não é só, pois deve garantir que a vontade do eleitor e a 

liberdade de expressão das ideias políticas dos candidatos (art. 5o, IV e 

XIV, da CF) se efetivem da forma mais legítima possível. Para tal mister, 

detêm os seus órgãos a prerrogativa de empregar os meios legais (art. 35, 

do Código Eleitoral), para “proteger a normalidade e legitimidade das 

eleições contra a influência do poder econômico ou do abuso do exercício 

                                                        
534 Nosso posicionamento é corroborado por Marcos Ramayana. Cf.: 

RAMAYANA, Marcos. Código Eleitoral comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Roma Victor, 2006. p. 15. 

535 RAMAYANA, Marcos. Código Eleitoral comentado. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Roma Victor, 2006. p. 15. 
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de função, cargo ou emprego na administração direta, indireta e 

fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 

Isto empregando os meios legais, notadamente mediante 

investigações jurisdicionais realizadas pelo Corregedor-Geral e 

Corregedores Regionais Eleitorais para a “apuração e a punição das 

transgressões pertinentes à origem de valores pecuniários, abuso do poder 

econômico ou político, em detrimento da liberdade de voto”, na forma do 

art. 19 e ss. da Lei das Inelegibilidades – LC n. 64/90. 

Na mesma senda, conquanto investidos de poder de polícia, os 

juízes eleitorais e os demais órgãos detêm legitimidade para empregar o 

poder de polícia inscrito no art. 249 do Código Eleitoral a favor da ordem 

pública, não obstante, na forma da Súmula n. 18, não seja possível, no 

caso da propaganda eleitoral e partidária, instaurar-se, de ofício, 

procedimento com a finalidade de impor multa pela veiculação de 

propaganda eleitoral em desacordo com a Lei n. 9.504/97. 

Deste contexto, Rocha afirma que “a cidadania, que realiza a 

democracia, exerce-se pela soberana, permanente e responsável 

participação do membro da sociedade estatal na formação e no exercício 

do poder político”. De outro modo, “sem a presença atuante na sociedade 

estatal, sem a titularidade exercida, direta ou indiretamente, não há 

democracia, ainda que assim se chame o regime político adotado, ainda 

que assim se venha a insculpir em texto jurídico definidor do modelo de 

Estado”536. Tal tendo como pressuposto o que o art. 2.º do Código 

Eleitoral reprisa da Constituição, seja de que “todo poder emana do povo 

e será exercido em seu nome, por mandatários escolhidos, direta e 

secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos 

nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na 

Constituição e leis específicas”. Daí conclui que “na democracia 

representativa, a cidadania cresce ou diminui segundo o respeito que se 

tenha à sua vontade manifestada nos processos eleitorais”. No mesmo 

                                                        
536 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Justiça eleitoral e representação 

democrática. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia 

Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia 

no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 379. 
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sentido, que o respeito à vontade do cidadão-eleitor é a manifestação mais 

verdadeira da garantia da liberdade do indivíduo, que deve significar mais 

que o apreço à sociedade”537. 

A seu turno, esta tese confirma o fato de que, na senda do modelo 

de representação política adotado pela Constituição Federal de 1988, o 

mito do devido espelhamento entre os interesses dos eleitores e 

mandatários não encontra guarida. Daí que o discurso adotado durante 

longos anos de nossa história, no que toca à pretensa existência da 

propalada crise de representação, por sua vez derivada da falta de 

identidade entre os interesses dos representantes e representados, deve ser 

derrogado e posto em desuso. Isto, pois, na senda de um mandato livre – 

próprio do modelo de representação liberal, em que não há a 

obrigatoriedade de atendimento, pelo mandatário, das possíveis 

imposições dos mandantes –, a identidade pode ser almejada, mas da sua 

inexistência não há crise. 

Isto, pois a identidade de interesses não pode ser almejada, 

porquanto não compõe o pacto, no sentido de constituírem tais premissas 

regras do jogo. Desta conclusão se afirma que a justificação de que a 

atuação da Justiça Eleitoral e Constitucional tendente à pretensa 

realização democrática não pode – quiçá do contrário pudesse – autorizar 

a criação ou a recriação da ordem jurídica concebida original e 

historicamente pelos legisladores constitucionais. Isto, pois, da 

substituição do Estado no papel do cidadão para a tomada (ou não) de 

decisões fundamentais sobre a concepção do Estado e da Sociedade que 

se almeja, resultam inconstitucionalidades, notadamente derivadas da 

exorbitância da competência que detêm os órgãos estatais para a tomada 

das decisões políticas fundamentais, a exemplo do caso da fidelidade 

partidária, que a seguir será explorado nesta tese. 

Outra justificação, segundo Sadek, para a atuação proativa da 

Justiça Eleitoral em face dos eleitores e dos Partidos Políticos deriva do 

argumento de que “tanto os tribunais como os juízes têm como obrigação 

                                                        
537 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Justiça eleitoral e representação 

democrática. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia 

Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia 

no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 379. 
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cumprir a Constituição, uma vez que a legislação sofre mudanças a cada 

eleição”538. 

Estas premissas encontram ressonância na concepção de Rocha, 

quando lamenta que “não tem sido incomum o representante arvorar-se 

em substituto do cidadão, e a substituição mina a democracia e anula a 

presença do eleitor-representado, assim tornado elemento de pura 

necessidade no momento de tomada e apuração de votos, descartável após 

esse momento. E, no entanto, o cidadão é insubstituível na democracia, 

como o homem é insubstituível na sociedade”539. Na medida em que a 

autora afirma que “eleição é manifestação de liberdade e libertação, sendo 

livre o homem que elege”, concebemos que a liberdade pressupõe a 

capacidade e a prerrogativa de decidir, sendo assim livre o cidadão que 

decide. 

O que a história brasileira tem demonstrado é que o Estado tem 

substituído o cidadão em suas decisões políticas fundamentais, tal como 

no caso da fidelidade partidária acima citado, bem assim além de outros 

exemplos quanto ao modelo de financiamento de campanhas e de Partidos 

Políticos e da restrição dos meios e formas de realização de propaganda 

eleitoral e partidária540. Se movidas por um viés paternalista ou não, o que 

comportará novo debate, as instâncias estatais devem se manter 

deferentes às premissas constitucionais que estabelecem os limites ao 

poder de reforma constitucional, seja por meio formal ou informal 

(jurisprudência), que restam expressas nas normas de competência 

atribuídas a cada Poder de Estado. 

Segundo Sadek, este momento histórico evidencia grande embate 

entre os Poderes Executivo e Legislativo, diante do Poder Judiciário, uma 

                                                        
538 SADEK, Maria Tereza Aina. A justiça eleitoral e a consolidação da 

Democracia no Brasil. Fundação Konrad Adenauer. Série Pesquisas, n. 4, p. 63, 

1995. 

539 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Justiça eleitoral e representação 

democrática. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia 

Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia 

no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 379. 

540 Cf.: Leis 13.488/2017; 13.165/2015; 12.891/2013; 12.034/2009 etc. (minirre- 

formas eleitorais). 
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vez que o grande avanço da Justiça Eleitoral na seara da política 

majoritária debilitou os demais. A autora evidencia a tensão havida pelo 

debate público veiculado pela imprensa, conforme trechos reveladores. 

Note-se que o Deputado Federal Bonifácio de Andrada (PTB-MG), autor 

da emenda que impedia a Justiça Eleitoral de punir os candidatos que 

fizessem uso irregular de fundos de campanha, afirmou que “só o Poder 

Legislativo pode cassar mandatos” (O Estado de S. Paulo, 12/09/1995) e 

que “a cassação não pode ser assunto da Justiça Eleitoral, pois a partir do 

momento da diplomação, isto passa a ser da responsabilidade do 

Legislativo (Folha de S.Paulo, 14/09/1995). O relator do projeto de lei 

eleitoral no Senado, Ramez Tebet (PMDB-MS), ao referir-se ao fato de 

não terem sido aproveitadas as sugestões do TSE, afirmou à imprensa que 

“a função do TSE é de sugerir, não de legislar (Folha de S.Paulo, 

22/09/1995). O PMDB, em clara reafirmação de poder diante das 

demandas do Poder Judiciário, indicou o próprio Senador Humberto 

Lucena (PMDB-PB), beneficiário da Lei de Anistia, para presidir a 

Comissão do Senado encarregada de examinar o projeto aprovado pela 

Câmara dos Deputados”541. 

A Justiça Eleitoral constitui o instrumento de um projeto para a 

consolidação da democracia brasileira. Como característica da Justiça 

Eleitoral está a de que apresenta múltiplas funções, logo, a sua capacidade 

não se restringe à atividade-fim, qual seja, a de prestar a jurisdição. 

Doravante seguirão apresentadas, portanto, as funções administrativa, 

normativa, consultiva e jurisdicional. 

 

 

2.5.1. A Função Administrativa 

 

Da função administrativa se verifica a organização e administração 

do processo eleitoral, sendo que essa atividade envolve ao menos oito 

grandes funções: a) a administração do cadastro de eleitores; b) o 

alistamento e exclusão dos eleitores; c) a revisão do eleitorado; d) a 

                                                        
541 SADEK, Maria Tereza Aina. A justiça eleitoral e a consolidação da Democracia 

no Brasil. Fundação Konrad Adenauer. Série Pesquisas, n. 4, p. 62, 1995. 
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transferência dos eleitores; e) a designação dos locais de votação; f) a 

criação das Zonas Eleitorais; g) a nomeação e convocação de mesários; 

h) a requisição de servidores de outros poderes e esferas administrativas. 

A administração do cadastro de eleitores constitui função essencial 

para um efetivo controle e permissão do exercício dos direitos políticos 

apenas àquelas pessoas devidamente qualificadas pela Constituição 

Federal e pela lei. 

O primeiro passo se dá pelo alistamento dos eleitores, quando é 

verificada a capacidade eleitoral pelo próprio Juiz Eleitoral, através da 

aferição de todos os requisitos que permitem a concessão do título 

eleitoral ao pretenso eleitor, tais como local de domicílio e idade, sendo-

lhe ao final concedida a condição de eleitor. Esta é uma fase crucial do 

processo eleitoral, pois exige grande grau de confiabilidade, censo 

eleitoral aguçado e um recadastramento eficiente a fim de que seja 

afastada a possibilidade de fraudes (inscrição de quem não possua as 

qualificações legais ou inscrições múltiplas). A lista de eleitores precisa 

ser frequentemente vistoriada pelos partidos e pelos meios de 

comunicação542. 

O alistamento, todavia, não é facultativo, sendo obrigatório para os 

maiores de 18 anos, havendo casos específicos de facultatividade para 

analfabetos, maiores de 70 anos e adolescentes maiores de 16 anos e 

menores de 18 anos, sendo ainda vedado o alistamento para estrangeiros 

e para aqueles conscritos, exceto nos casos em que o conscrito se alistou 

na Justiça Eleitoral e recebeu o título de eleitor antes de se alistar no 

Exército, ficando porém, impedido de votar (art. 6.º, II, alínea c, do 

Código Eleitoral). 

Em contrapartida, depois de adquirida a condição de eleitor, sua 

exclusão poderá ocorrer somente nos casos elencados no art. 71 do 

Código Eleitoral, quais sejam, a infração aos artigos 5.º e 41 do mesmo 

código, a suspensão ou perda dos direitos políticos, a pluralidade de 

                                                        
542 ZÍLIO, Rodrigo. Direito eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e 

inelegibilidade, processo eleitoral (da convenção à diplomação), ações eleitores. 

Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014. 
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inscrição, o falecimento do eleitor ou o fato de deixar de votar por três 

eleições seguidas, bem como quando houver denúncia fundamentada de 

fraude no alistamento de uma zona ou município. Ainda, pode ocorrer a 

exclusão conforme hipóteses do art. 5.º, com as alterações decorrentes do 

disposto nos arts. 14 e 15 da Constituição Federal. 

No caso de provada a existência de vício no alistamento em 

proporção comprometedora da lisura do alistamento, será ordenada a 

revisão do eleitorado, devendo ser cancelados de ofício os títulos que não 

forem apresentados à revisão. 

Para o eleitor que alterar seu domicílio, deve ele requerer sua 

transferência ao Juiz Eleitoral do novo domicílio, comprovar sua nova 

residência e obedecer às regras dispostas nos artigos 55 a 61 do Código 

Eleitoral. A atualização do domicílio por parte do eleitorado irá garantir 

a mais correta designação dos locais de votação. 

Em conjunto com os demais atos de administração do cadastro de 

eleitores, torna-se possível determinar o número de representantes nas 

eleições que se realizam sob o sistema proporcional (v. g., no que tange à 

Câmara dos Deputados, consoante deflui do art. 45, § 1.º, da Constituição 

Federal), bem como, de modo geral, garante-se a segurança das eleições, 

evita-se a pluralidade de inscrições em locais distintos, garante-se maior 

comodidade ao eleitor pela vinculação a uma zona eleitoral próxima a sua 

residência e delimita-se a esfera do eleitor para efeito de concorrer a 

cargos eletivos. 

A partir de um cadastro de eleitores efetivo, a designação dos locais 

de votação resta bastante simplificada, devendo assim apenas ser obedecida 

a divisão eleitoral do País, que se dá majoritariamente conforme a 

distribuição do eleitorado pelo território brasileiro. A divisão político-

administrativa do Brasil não é suficiente para tal, sendo que os Estados 

brasileiros correspondem apenas às circunscrições e estas são subdivididas 

em Zonas Eleitorais, que podem ou não se confundir com o território dos 

Municípios, algumas das quais abrangem mais de um Município, enquanto 

alguns Municípios possuem diversas zonas Eleitorais. 

Diante do aumento do eleitorado e quando verificada a 

necessidade, é de competência da Justiça Eleitoral, através de processo 



238 

administrativo, a criação de novas Zonas Eleitorais, da mesma maneira 

que, se verificado o interesse público para uma distribuição mais eficaz 

do eleitorado, é possível a extinção de Zonas Eleitorais, devendo, em 

ambos os casos, haver o crivo do Tribunal Superior Eleitoral para que 

haja sua formalização final, nos termos do art. 30, IX, do Código 

Eleitoral. 

Nas Zonas Eleitorais, os locais de votação, ou Juntas Eleitorais, 

serão determinados pelo Juiz Eleitoral daquele local, 60 dias antes da 

eleição, dando publicidade aos locais, com indicação do endereço exato e 

que facilite a localização pelo eleitor. Dar-se-á preferência aos edifícios 

públicos, recorrendo-se aos particulares apenas se faltarem aqueles, os 

quais obrigatoriamente devem ser cedidos de maneira gratuita, conforme 

art. 135 e parágrafos do Código Eleitoral, bem como devem ser instaladas 

seções em locais especiais como vilas e estabelecimentos de internação 

coletiva, nos termos do art. 136 do Código Eleitoral. 

Cabe observar que determinados locais não podem ser utilizados 

para finalidade eleitoral, como propriedade particular de candidato ou 

membro do diretório de partido, delegado de partido ou autoridade 

policial, nos termos do § 4º do supracitado artigo. 

As Juntas Eleitorais serão presididas por Juízes de Direito e compostas 

de dois ou quatro cidadãos de notória idoneidade, que serão nomeados 60 

dias antes das eleições, através de audiência pública, e aprovados pelo 

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que também lhes designará a sede 

em que atuarão. Entretanto, a indicação desses mesários pode ser impugnada 

por qualquer partido político, por escrito, através de petição fundamentada e 

que indique os motivos determinantes dos impedimentos, devendo ser 

observadas as regras do § 3º do art. 36 do Código Eleitoral. 

Porém, importante lembrar que a Justiça Eleitoral não conta com 

um quadro próprio de magistrados a exercer as funções que lhes são 

conferidas, valendo-se de juízes advindos de diversas carreiras da 

magistratura, dentre eles Ministros do STF e do STJ, Desembargadores, 

Juízes estaduais e federais e Juristas, os quais irão ocupar a judicatura 

eleitoral pelo período de dois anos, prorrogável por outro biênio, e serão 

investidos na Zona Eleitoral correspondente a sua atual competência, 
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podendo ser criadas tantas Zonas Eleitorais quanto haja juízes de direito 

para assumi-las. 

Entretanto, se ainda assim sobrevier o acúmulo de serviço na Zona 

Eleitoral, a Lei n. 6.999/1982 dispõe sobre a requisição de servidores 

públicos de outros poderes e esferas administrativas, que pode acontecer 

pelo prazo máximo de seis meses e só poderá ser excedido a título 

discricionário do Tribunal Superior Eleitoral. Esgotado esse prazo, o 

servidor é automaticamente desligado da Justiça Eleitoral e retorna a sua 

repartição de origem, só podendo ser convocado novamente após um ano. 

Já, no caso de servidores requisitados por Secretarias dos Tribunais 

eleitorais, estes poderão ser requisitados pelo prazo certo de um ano, 

também só podendo ser requisitados novamente um ano após seu 

desligamento. 

Por fim, registre-se que a função precípua da Justiça Eleitoral, razão 

de sua existência primária é a administração do processo eleitoral, o que faz 

com base em sua função administrativa. 

 

 

2.5.2. A Função Normativa 

 

O poder regulamentar atribuído ao Tribunal Superior Eleitoral 

traduz-se na demanda tendente a explicitar o contido na legislação 

eleitoral, secundum legem. A existência constitucional da Justiça Eleitoral 

Brasileira completa 83 anos em 2018, a partir de sua constitucionalização 

pela Carta de 1934. 

Na história do Direito Eleitoral Brasileiro, demonstra-se que as leis 

do ano que se prestariam a explicitar o conteúdo dos comandos legais e a 

complementá-los foram substituídas pelas Resoluções Eleitorais, segundo 

Joel José Cândido543. 

Desde que a Justiça Eleitoral restou instituída pelo art. 118 da CF 

e detém competência estabelecida pelo Código Eleitoral – Lei Federal n. 

                                                        
543 Cf.: CÂNDIDO, Joel José. Direito eleitoral brasileiro. 4. ed. Bauru: Edipro, 

1993. 
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4.737/1965 –, recepcionado pela CF/88 como Lei Complementar, nos 

termos de seu art. 1.º c/c 23, IX, o poder regulamentar no âmbito do 

Judiciário Eleitoral é exercido por delegação constitucional. A atividade 

legislativa do Poder Judiciário eleitoral deriva, a priori, dos artigos 

referidos, e sua definição pode ser retirada do art. 59, VII, da Constituição 

Federal, que abarca o gênero atos legislativos. 

Do ponto de vista da atividade legislativa da Justiça Eleitoral, o seu 

poder normativo funciona como em qualquer órgão judicial, ou seja, para 

produzir normas com efeitos internos, vinculantes para o seu corpo de 

servidores, na senda de procedimentos para serviços internos e para a 

concessão de licenças, férias; como com efeitos externos, em caráter erga 

omnes, na senda da “expedição das instruções que julgar convenientes à 

execução deste Código” (Código Eleitoral, art. 23, IX). 

Na senda eleitoral, pela Lei das Eleições resta estabelecido o prazo 

de 5 de março do ano das eleições para a expedição das Instruções, 

conforme se denota de seu art. 105544. Na senda partidária, pela Lei dos 

Partidos Políticos, o art. 61 proclama a função de expedir instruções para 

a sua fiel execução. 

                                                        
544 Art. 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, 

atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções 

distintas das previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções necessárias 

para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados 

ou representantes dos partidos políticos. 

§ 1º O Tribunal Superior Eleitoral publicará o código orçamentário para o 

recolhimento das multas eleitorais ao Fundo Partidário, mediante documento de 

arrecadação correspondente. 

§ 2º Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior 

Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta Lei pelo novo 

índice. 

§ 3º Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as 

resoluções publicadas até a data referida no caput. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9504.htm?TSPD_101_R0=8ca99f0

59e567bcfe6aaffc9880523aamCA0000000000091c0bab3ffff000000000000000

0000005ab5e7b000071650f0>. Acesso em: 25 mar. 2018. 
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Sobre os limites do poder regulamentar aplicáveis ao Poder 

Judiciário, Hamilton Rafael Marins Schwartz afirma que se encontram 

nos direitos fundamentais e nos princípios do Estado de Direito, cujo 

regime jurídico deve ser destacado, haja vista o caráter político da opção 

constitucional pela democracia545. 

 

 

2.5.3. A Função Consultiva 

 

A função consultiva se traduz peculiar deste ramo especializado de 

justiça. Prevista pelos art. 23, XII, e art. 30, VIII, a prerrogativa de 

responder a consultas que lhe forem dirigidas por autoridade federal ou 

órgão nacional de Partido Político, no âmbito do TSE, e por autoridade 

pública ou Partido Político, se perfectibiliza com a função de organizar e 

dirigir o processo eleitoral, protagonizado pelos Partidos Políticos e os 

candidatos por eles registrados. 

Como requisito para o seu conhecimento, as consultas devem: a) ser 

dirigidas pelas autoridades elencadas ou pelos Partidos Políticos nas 

respectivas esferas; b) versar sobre temas de natureza eleitoral ou partidária 

– com reflexos no primeiro; d) ser dirigidas em tese546; e) garantir 

objetividade que não permita uma multiplicidade de respostas; f) ser 

dirigidas antes de iniciado o processo eleitoral, ou seja, anteriormente às 

convenções partidárias, de 20/07 a 05/08 do ano eleitoral, termo este 

quando ocorre a escolha dos candidatos que serão registrados pelos Partidos 

Políticos, quando passa a existir interessados nas respostas. 

Zílio apresenta alguns dos atos em matéria eleitoral cabíveis de 

consulta; são eles: “os atos de alistamento, a transferência e o cancelamento 

de inscrição, a convenção partidária para escolha de candidatos, as 

                                                        
545 SCHWARTZ, Hamilton Rafael Marins. O poder regulamentar do Conselho 

Nacional de Justiça. Dissertação (Mestrado) apresentada perante o Programa de 

Pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil – UniBrasil, 2009.  

546 No sentido de deter contornos de abstração (CTA 1120-26/DF, Rel. Ministro 

Hamilton Carvalhido). 
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coligações, o registro de candidatos, as condições de elegibilidade, as 

hipóteses de inelegibilidade, a propaganda eleitoral, a pesquisa eleitoral, o 

direito de resposta, a arrecadação de recursos, a prestação de contas, a 

diplomação, as ações eleitorais e etc.”547. 

Quanto à natureza, a consulta detém caráter de processo 

administrativo, conforme se verifica de decisão proferida no julgado da 

CTA 060015955/TSE, por nós promovida no curso da representação de 

autoridade federal. Inobstante o caráter administrativo, desde a incidência 

das normas constitucionais ante a atividade dos órgãos de Estado, as 

prerrogativas do devido processo legal administrativo devem garantir a 

sustentação oral pela parte, por seu advogado. Tal constitui corolário da 

ampla defesa de suas razões, o que foi negada no caso548. 

                                                        
547 ZÍLIO, Rodrigo. Direito eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e 

inelegibilidade, processo eleitoral (da convenção à diplomação), ações eleitores. 

Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014. p. 41-42. 

548 PARLAMENTARES SÓ PODERÃO FAZER JUS À “JANELA PARTIDÁRIA” 

QUE COINCIDIR COM O FINAL DOS MANDATOS. O ENTENDIMENTO DA 

CORTE RESULTOU DE RESPOSTA DADA À CONSULTA FEITA PELO 

DEPUTADO FEDERAL FERNANDO FRANCISCHINI. Em 13/03/2018, às 

20h55. 

O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou, na sessão 

administrativa desta terça-feira (13), que a hipótese de justa causa para desfiliação 

partidária, também intitulada de “janela partidária”, de que trata o artigo 22-A 

inciso três da Lei n. 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos), somente se aplica ao 

eleito que esteja no término do mandato vigente, o que não se verifica em relação 

a vereadores que se desfilem para concorrer nas Eleições Gerais de 2018. 

O entendimento resultou da resposta dada à consulta feita pelo deputado federal 

Fernando Destito Francischini sobre a aplicabilidade da justa causa nas hipóteses 

de desfiliação partidária, durante a janela temporária prevista no inciso III do 

parágrafo único do art. 22-A da referida Lei. 

Na consulta, o deputado questionou se um vereador pode migrar para partido 

diverso, com a preservação de seu mandato, durante o período de 30 dias que 

antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição (janela 

partidária), a fim de disputar os cargos municipais (vereador e prefeito), ou os 

cargos em disputa nas eleições gerais (deputado estadual e federal, governador, 



243 

Quanto aos efeitos, as Consultas não têm caráter vinculante, mas 

servem de suporte para as razões do julgador ou do Tribunal, como para 

a edição da Resolução n. 22.610/2007 – TSE. Pela ausência de caráter 

vinculante/obrigatório, como entendeu o TSE na proposta da Secretaria 

Geral da Presidência para a alteração do art. 25, § 3o, do Regimento 

Interno da Corte, que descabe restarem as respostas às Consultas do status 

de Instrução, tomado por Resolução da Corte549.  

                                                        

senador ou presidente da República), no pleito seguinte à sua posse como 

vereador. 

O relator da consulta, ministro Admar Gonzaga, afirmou em seu voto que a 

interpretação da justa causa que se configura exceção à regra da fidelidade 

partidária deve ser estrita nos exatos termos legais. Isto é, restrita àqueles que 

estejam no término do mandato. 

“O vereador poderá se desfiliar do seu partido com justa causa apenas no prazo 

da janela partidária que coincidir com o final do seu mandato, ou seja, nas 

vésperas das eleições municipais. Do mesmo modo, o detentor do cargo 

proporcional, como deputado federal e distrital, poderá fazer jus à janela 

partidária na proximidade de uma Eleição Geral”, esclareceu o ministro. 

Processo relacionado: Cta 060015955 IC/JP/DM. Disponível em: 

<http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2018/ Marco/tse-afirma-que-parla- 

mentares-so-poderao-fazer-jus-da-201cjanela-partidaria201d-que-coincidir-

com-o-final-dos-mandatos>. Acesso em: 25 mar. 2018. 

549 Cf.: na Sessão Plenária de 26/3/1998, no julgamento da ADI 1.805-MC/DF, o 

STF assentou que as respostas do TSE às consultas feitas, em tese, por autoridade 

com jurisdição federal ou por órgão nacional de partido político não se revestem 

de caráter vinculativo ou obrigatório, daí a impossibilidade de se instaurar a 

jurisdição constitucional abstrata da Suprema Corte. Na ocasião, o Relator, Min. 

Néri da Silveira, chegou à seguinte conclusão: “porque a resposta a consulta não 

obriga quer o consulente, quer terceiros, nem dela coisa julgada resulta, força é 

entender não caracterizar-se dita Resolução como ato normativo”. Norteador 

dessa orientação jurisprudencial, o Ministro Célio Borja, nos autos do MS 1.263, 

julgado no TSE em 27/9/1990, cravou que ‘resposta a consulta não gera efeitos 

concretos, uma vez que não pode servir de título a ato de execução. Fonte de 

conhecimento, não de produção de Direito, ato de interpretação em tese, serve de 

orientação para o exercício do ato jurisdicional ou administrativo, que não pode 

ser substituído pela resposta à consulta”. Recentemente, em caso paradigmático 

julgado no Supremo Tribunal Federal na Sessão Plenária de 4/10/2007, a 
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2.5.4. A Função Jurisdicional 

 

Por fim, resta atribuída à Justiça Eleitoral no âmbito de sua função 

típica, competência para julgar as demandas derivadas das matérias de 

ordem eleitoral e partidária, no âmbito de sua especialização. 

A jurisdição constitui função estatal através da qual é realizada a 

aplicação do direito de forma vinculante a um fato concreto por meio dos 

órgãos públicos destinados a tal, aplicando assim a vontade do Estado 

entre as partes do conflito, fazendo valer a ordem jurídica. 

Gomes afirma que “a jurisdição possui como característica a 

inércia, em que o judiciário só irá agir quando o interessado o requerer e 

apenas se desenvolvendo por impulso oficial; é indeclinável, ou seja, os 

órgãos judiciais não podem se negar a aplicar o direito quando 

provocados, podendo ser exercida apenas pelo juiz natural, investido do 

poder de julgar; é indelegável, sendo que os órgãos jurisdicionais não 

podem delegar sua função (exceto nos casos de incompetência, 

impedimento ou suspeição); a substitutividade, pois o Estado deve 

substituir a busca do direito em prol daquele lesado, não podendo este 

fazer justiça sponte propria; por fim, a definitividade, em que, havendo 

julgamento do mérito do qual não caiba mais recurso, opera-se a coisa 

julgada formal ou material, tornando seus efeitos imutáveis”550. A 

                                                        

eminente Ministra Cármen Lúcia assentou em substancioso voto condutor que 

resposta do TSE a consulta eleitoral não tem natureza jurisdicional nem efeito 

vinculante e afirmou, mais, que, ‘o Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15 de julho de 

1965), no ponto em que disciplina a organização e a competência da Justiça Eleitoral, 

foi recepcionado pela Constituição de 1988 como lei material complementar, nesta 

parte incluído o seu art. 23 (...)”, que estabelece as competências privativas do TSE 

(cf. MS 26.604/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. Extraído das razões da Resolução n. 

23.308 (Processo Administrativo n. 2057-36.2010.6.00.0000 – Classe 26 – Brasília – 

Distrito Federal), Relator: Ministro Ricardo Lewandowski; interessado: Tribunal 

Superior Eleitoral. Disponível em: <https://www. oas.org/es/sap/docs/jurisprudencia/ 

BR%20-%209%20%20PODER%20 NORMATIVO%20DO%20TSE.pdf>. Acesso 

em: 25 mar. 2018.  

550 GOMES, Suzana de Camargo. A justiça eleitoral e sua competência. São 

Paulo: RT, 1998. p. 75-79. 
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jurisdição especial, tal como a Justiça Eleitoral, se distingue dos demais 

órgãos em razão da necessidade de especializarem-se as funções. Esta 

“regula todos os atos do processo eleitoral, tanto de maneira jurídica como 

administrativa, no que se refere à organização interna dos tribunais e 

secretarias, ao controle do corpo eleitoral e em relação aos Partidos 

Políticos, agindo tanto em caráter contencioso, como de maneira 

voluntária sempre que as circunstâncias determinarem. Ocorre assim 

relativização do princípio da inércia na justiça eleitoral”. 

Assume funções administrativas que “também refletem atos de 

jurisdição voluntária a fim de garantir o eficaz funcionamento do pleito 

eleitoral e evitar o desvirtuamento das eleições, bem como incide sua 

jurisdição sobre o controle da legalidade dos atos constitutivos dos 

partidos políticos, onde haja interesse público e onde seja salutar para o 

desenvolvimento da democracia entre os filiados dos partidos”. 

 

 

2.6. O PAPEL DA JUSTIÇA ELEITORAL EM RELAÇÃO AOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A partir dos princípios referentes à liberdade de associação, 

reunião e expressão das ideias políticas, no âmbito de uma Democracia 

Partidária, a Constituição Federal confere aos Partidos Políticos, pelo 

artigo 17, § 1.º, autonomia para definir: a) a sua estrutura interna; b) 

organização; e c) o seu funcionamento. Daí que restou proclamada a 

liberdade partidária que, no entanto, é limitada por algumas 

“condicionalidades”551, a exemplo do dever de estabelecerem em seus 

estatutos regras sobre disciplina e fidelidade partidária. 

As liberdades se correlacionam na forma seguinte. 

  

                                                        
551 Cf.: CLÈVE, Clémerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment: estudo 

de caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. 
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2.6.1. Frente à Criação dos Partidos Políticos 

 

O artigo 17 da Constituição Federal instituiu as liberdades 

partidárias, no que toca à liberdade de criação, a liberdade de 

transformação e a liberdade de extinção. Ao ressaltar-se o conceito de 

liberdade partidária, está se afirmando que as agremiações detêm um 

núcleo indevassável de autonomia. 

O artigo 22 do Código Eleitoral estabelece a competência do TSE 

para “realizar o registro dos Partidos Políticos e a sua cassação, dos seus 

diretórios nacionais e de candidatos à Presidência e vice-presidência da 

República”. 

Daí que a primeira relação que se estabelece entre a Justiça 

Eleitoral e os Partidos Políticos no Brasil se dá ainda na fase de sua 

criação, pelo acompanhamento e registro dos apoiamentos mínimos que 

os partidos em formação devem preencher. O TSE instituiu, inclusive, o 

denominado Sistema de Apoiamento a Partido em Formação (SAPF), 

instituído para os fins previstos no art. 13 da Resolução-TSE n. 

23.465/2015, por sua vez desenvolvido e mantido pela Secretaria de 

Tecnologia da Informação (STI) do Tribunal Superior Eleitoral. Este 

sistema entrou em funcionamento em 4 de abril de 2016 e é composto de 

três módulos. 

Pelo artigo 7o da referida Resolução, que por sua vez regulamenta 

o art. 8.o da Lei dos Partidos Políticos, define-se que após terem os entes, 

que se constituem pessoas jurídicas de direito privado, adquirido 

personalidade jurídica na forma da lei civil, mediante registro de seu 

estatuto no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital Federal, após 

a subscrição “pelos seus fundadores, em número nunca inferior a cento e 

um, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos Estados”, 

registrará o seu estatuto perante o Tribunal Superior Eleitoral. 

Por determinação constitucional, a Justiça Eleitoral promoverá o 

controle ideológico no sentido de aferir se restam presentes os requisitos 

constitucionais e legais para a criação do Partido Político, isto mediante a 

conferência do programa e do estatuto registrados no Registro Civil, bem 

assim das listas de apoiamento. 
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São os requisitos constitucionais, por força do art. 17, o 

resguardado da soberania nacional, do regime democrático, do 

pluripartidarismo, dos direitos fundamentais da pessoa humana, e 

observados os seguintes preceitos: a) do caráter nacional; b) da proibição 

de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 

estrangeiros ou de subordinação a estes; c) da prestação de contas à 

Justiça Eleitoral; d) do funcionamento parlamentar de acordo com a lei; e 

e) da vedação da criação, utilização e emprego de organização 

paramilitar. 

Quanto aos requisitos legais552, o partido em criação, ou seja, 

detentor deste status anteriormente ao protocolo do registro no TSE, 

“deve ser subscrito pelos seus fundadores, em número nunca inferior a 

cento e um, com domicílio eleitoral em, no mínimo, um terço dos Estados, 

acompanhado de: a) cópia autêntica da ata da reunião de fundação do 

partido; b) exemplares do Diário Oficial que publicou, no seu inteiro teor, 

o programa e o estatuto; c) relação de todos os fundadores com o nome 

completo, naturalidade, número do título eleitoral com a Zona, Seção, 

Município e Estado, profissão e endereço da residência”. O requerimento 

ainda indicará o nome e função dos dirigentes provisórios e o endereço 

da sede do partido em Brasília/DF. 

O registro do estatuto do partido junto ao Tribunal Superior 

Eleitoral deve se dar com requerimento acompanhado de: a) exemplar 

autenticado do inteiro teor do programa e do estatuto partidários, inscritos 

no Registro Civil; b) certidão do registro civil da pessoa jurídica a que se 

refere o § 2º do artigo anterior; c) certidões dos cartórios eleitorais que 

comprovem ter o partido obtido o apoiamento mínimo de eleitores a que 

se refere o § 1º do art. 7º. A prova deste apoiamento mínimo de eleitores 

é feita por meio de suas assinaturas, com menção ao número do respectivo 

título eleitoral, em listas organizadas para cada Zona, sendo a veracidade 

das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestados pelo Escrivão 

Eleitoral. 

                                                        
552 Lei dos Partidos Políticos, art. 8o a 11. 
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Quanto ao caráter nacional, ao adquirir personalidade jurídica de 

acordo com a lei civil, o Partido Político deve registrar o seu estatuto no 

Superior Tribunal Eleitoral. De acordo com a Lei n. 9.096/95, que em seu 

artigo 7º, § 1º, define que o estatuto só será admitido se se comprovar que 

o referido Partido Político tenha o apoiamento de eleitores, ao menos, em 

meio por cento dos votos dados na última eleição geral dos componentes 

para a Câmara dos Deputados, em que os votos brancos e nulos não 

deverão computados; o legislador ordinário instituiu regras de caráter 

quantitativo para a demonstração do caráter nacional dos Partidos 

Políticos. 

Mezzaroba critica de forma contundente tal procedimento, 

enquanto fere de morte o caput do artigo 17 da Constituição Federal, pois 

ele garante a plena liberdade de criação de partidos, e a definição de seu 

caráter nacional com requisito ao registro impõe caráter restritivo com 

base em critério quantitativo, assim contrariando o preceito da liberdade 

para a criação das agremiações. Neste sentido, note-se que a Constituição 

não estabelece em nenhum momento que o registro do estatuto do Partido 

deve cumprir tal requisito, baseado no critério da quantidade. De qualquer 

forma, os Tribunais têm acatado a decisão do legislador ordinário, assim 

vinculando o caráter nacional pela abrangência geográfica, no contexto 

da representação política dentro dos Estados da Federação553. 

Após registrado, “as alterações programáticas ou estatutárias, após 

registradas no Ofício Civil competente, devem ser encaminhadas, para o 

mesmo fim, ao Tribunal Superior Eleitoral”. Quanto à anotação acerca da 

composição de seus órgãos de direção, o partido deve comunicar à Justiça 

Eleitoral a constituição de seus órgãos de direção e os nomes dos 

respectivos integrantes, bem como as alterações que forem promovidas: 

a) no Tribunal Superior Eleitoral, dos integrantes dos órgãos de âmbito 

nacional; b) nos Tribunais Regionais Eleitorais, dos integrantes dos 

órgãos de âmbito estadual, municipal ou zonal. 

Tais são os requisitos para a criação/formação dos Partidos Políticos. 

Assim, o art. 17 da CF assegurou o direito à livre criação, fusão, incorporação 

                                                        
553 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 250-251. 
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e extinção dos Partidos Políticos. Estabeleceu um desenho que concede a 

liberdade de criação e autodeterminação dos partidos, bem como a garantia 

constitucional de organização e funcionamento dos partidos. Segundo 

Mezzaroba, trata-se de um dos textos mais liberalizantes de toda a história da 

política partidária brasileira554. 

 

 

2.6.2. Frente ao Funcionamento dos Partidos Políticos 

 

Para o seu funcionamento, o Partido Político com registro no 

Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente: a) 

delegados perante o Juiz Eleitoral; b) delegados perante o Tribunal 

Regional Eleitoral; c) delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral. Os 

delegados credenciados pelo órgão de direção nacional representam o 

partido perante quaisquer Tribunais ou Juízes Eleitorais; os credenciados 

pelos órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e 

os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Território 

Federal; e os credenciados pelo órgão municipal, perante o Juiz Eleitoral 

da jurisdição. 

Por critério material de atuação, tem-se que a Constituição Federal 

de 1988 definiu o regime político democrático, que orienta a 

atuação/realização das definições estatais e da Sociedade. Esta é a razão 

por que o Estado Democrático de Direito brasileiro é comprometido com 

a dignidade da pessoa humana (art. 1.º, III, da CF), que detém na vida, na 

liberdade e na igualdade (art. 1.º, II, da CF) as suas maiores expressões. 

O compromisso com a construção de uma sociedade livre, justa, solidária 

e que tenha abolido o preconceito (arts. 3.º e 5.º, II e IV, da CF) deve se 

dar por meio da cidadania, que se funda no preceito da soberania popular. 

Daí que o agir dos Partidos Políticos está vinculado, tanto interna 

quanto externamente, com os preceitos constitucionais democráticos, a 

partir deste modelo fundado na soberania, em que todo poder emana do 

povo, que pode exercê-lo de forma direta – por meio de plebiscitos, 

referendos ou iniciativas populares (artigo 14, I, II e III) – ou ainda de 

                                                        
554 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 240. 
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forma indireta, por meio da escolha dos representantes que são eleitos 

através do Partidos Políticos. 

No mesmo sentido, vincula-se o compromisso dos Partidos Políticos 

com os Direitos Fundamentais do Homem, que consistem na dignidade, 

igualdade e liberdade da pessoa humana, decisões estas tomadas com base 

no princípio da soberania popular. Esses direitos são históricos, 

inalienáveis, imprescritíveis e irrenunciáveis. 

O pluralismo político é a expressão do sistema político que se funda 

na coexistência de vários Partidos Políticos que possuam condições de 

igualdade de agir, como define o artigo 1º, V, da CF/88, enquanto um dos 

fundamentos da República. Tais concepções conformam o conceito de 

pluripartidarismo. Aqui, o constituinte optou pela pluralidade e não o 

monopólio de uns sobre os outros. 

Por fim, são três os requisitos constitucionais para o 

funcionamento dos Partidos Políticos: a) o caráter nacional; b) a prestação 

de contas à Justiça Eleitoral; c) e o funcionamento parlamentar na forma 

da lei (Lei dos Partidos Políticos). 

Quando o legislador definiu o caráter nacional, buscou impedir o 

surgimento de partidos locais ou regionais, como existentes na primeira 

República brasileira, que possuíam a natureza mais assemelhada à de 

facção do que de Partido Político. A vocação, desta feita, deve ser global, 

já com o intuito de evitar separatismos e evitar conflitos políticos 

regionais. Essa decisão foi constitucional, isto é, para garantir a existência 

de laços nacionais por meio do diálogo. Assim, os partidos devem deter 

propostas para o conjunto da nação brasileira. Para Mezzaroba, em 

síntese, “o caráter nacional impõe que os partidos tenham compromissos 

voltados para a construção de projetos políticos que envolvam o conjunto 

do país”555. 

Assim a Constituição Federal garantiu liberdade de atuação dos 

Partidos Políticos, com base na lei, que hoje se conforma pela Lei dos 

Partidos Políticos, seja a Lei Federal n. 9.096, de 19 de setembro de 1995. 

Por ela se definiu que, detendo caráter nacional quando da criação, os 

partidos devem atuar nacionalmente. 

                                                        
555 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 250. 
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Outro mecanismo vinculante em relação aos Partidos Políticos é a 

prestação de contas para a Justiça Eleitoral, isso com o intuito de se 

exercer o controle sobre a atuação conforme e ausência de desvios no que 

toca a corrupção, fraude, uso indevido dos meios de comunicação social, 

resguardo do abuso do poder econômico e, atualmente, vedar a recepção 

e aplicação dos recursos de pessoas jurídicas. Trata-se de requisito 

constitucional, que obriga os Partidos a prestar contas das doações 

recebidas e de todos os gastos realizados na atividade partidária, 

notadamente durante o transcurso do processo eleitoral. Segundo 

Mezzaroba, essa função é de difícil desempenho pela Justiça Eleitoral, 

pois ela não dispõe de recursos técnicos para realizar essa fiscalização ao 

que acrescentamos, mesmo requisitados de órgãos de controle de diversas 

esferas dos demais poderes acabam por aplicar lógica diversa da que 

técnicos especializados poderiam realizar. 

A formação de quadros especializados – o que já ocorre e assim 

torna a Justiça Eleitoral referência nacional pela competência técnica e 

eficiência – garantirá que a atuação dos Partidos Políticos, que na 

atualidade recebe uma plêiade maior de atribuições, seja acompanhada e 

controlada de forma mais adequada. 

 

 

2.6.3. Frente à Extinção dos Partidos Políticos 

 

Quanto à extinção, também deve ser livre, a teor do mesmo artigo 

17 da Constituição Federal, que resta regulamentada pela Lei dos Partidos 

Políticos. Nesta linha, antes permite-se a fusão e a incorporação de 

partidos por decisão dos órgãos nacionais de deliberação das agremiações 

envolvidas. 

No processo de fusão, dois partidos se unem e fundam um novo. 

Já na incorporação, um deles é absorvido pelo outro. Na fusão, a 

existência legal do novo partido tem início com o registro, no Ofício Civil 

competente da Capital Federal, do estatuto e do programa, conforme já 

descrito, ressaltando que o requerimento deve ser acompanhado das atas 

das decisões dos órgãos competentes de ambas as agremiações que se 
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põem a fundir-se. No processo de incorporação, o instrumento dessa 

incorporação deve ser levado ao Ofício Civil da Capital Federal, que 

deve, então, cancelar o registro do partido incorporado. O novo estatuto 

ou instrumento de incorporação deve ser registrado e averbado, 

respectivamente, no Ofício Civil e no Tribunal Superior Eleitoral (Lei n. 

9.096/95, art. 29, § 7º). 

Percebe-se que tanto a fusão como a incorporação são, ao lado da 

dissolução, modos de extinção voluntária do Partido. Na dissolução, o 

próprio Partido é que decide pôr fim à sua existência. Os Partidos 

Políticos são pessoas jurídicas de Direito Privado e com autonomia 

assegurada pela Constituição Federal. Também podem os Partidos deixar 

de funcionar. Em qualquer dos casos de extinção previstos, são 

cancelados os registros civis e no TSE (Lei n. 9.096/95, art. 27). 

Outra forma de extinção do Partido é a compulsória, que ocorre 

por meio de decisão do TSE, transitada em julgado, determinando o 

cancelamento do registro civil e do estatuto do Partido (Lei n. 9.096/95, 

art. 28). Trata-se de extinção judicial do Partido, a ser decretada em 

processo em que se assegura ampla defesa, iniciado por denúncia de 

qualquer eleitor e representante de Partido, ou por representação do 

Procurador-Geral Eleitoral. No trâmite processual, há de ficar provado 

que o Partido cometeu uma das seguintes ilicitudes: I – ter recebido ou 

estar recebendo recursos financeiros de procedência estrangeira; II – estar 

subordinado a entidade ou governo estrangeiros; III – não ter prestado, 

nos termos da Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral; IV – que mantém 

organização paramilitar (Lei n. 9.096/95, art. 28). 

Na atualidade, nova legislação se propõe a garantir controle mais 

intenso ante as ações das pessoas jurídicas e de seus dirigentes, 

notadamente a denominada Lei Anticorrupção (Lei Federal n. 12.846, de 

1o de agosto de 2013), que se plasma como instrumento de controle de 

juridicidade e moralidade a favor do Estado e Sociedade, uma vez que 

criou a possibilidade de responsabilização objetiva de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a Administração Pública, nacional ou 

estrangeira. A lei se aplica às empresas e sociedades personificadas ou 

não, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas. 
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Daí que autores referenciáveis têm sustentado que, embora a lei 

não inclua os Partidos Políticos no rol de pessoas jurídicas passíveis de 

sofrerem as sanções previstas na lei, em se tratando de pessoas jurídicas 

de Direito Privado poderá haver tal reconhecimento por produção 

jurisprudencial, na forma como sustenta Anderson Ricardo Fogaça556, 

com vistas a promover-se a fiscalização das atividades dos partidos e 

controlar-se o financiamento das campanhas eleitorais. 

Neste contexto, diante da atuação reconhecidamente proativa da 

Justiça Constitucional na seara eleitoral e partidária, revela-se 

tendencialmente possível a aplicação da Lei Anticorrupção aos Partidos 

Políticos pela ação jurisprudencial. Isto, a despeito de os Partidos 

Políticos constituírem, por força do direito à personalidade previsto pelo 

art. 11 do Código Civil, pessoas jurídicas únicas, dotadas de regime 

jurídico próprio (notadamente impresso pela Lei n. 9.096/95) e, por sua 

vez, diverso das demais pessoas jurídicas elencadas além do art. 44, V, 

do mesmo diploma. 

Nós nos afiliamos, por conseguinte, à corrente que reconhece 

inaplicáveis aos Partidos Políticos as disposições da Lei Anticorrupção557, 

                                                        
556 FOGAÇA, Anderson Ricardo. A lei anticorrupção e os partidos políticos. 

Jornal Gazeta do Povo 18/07/2015. Disponível em: <http://www.gazetado 

povo.com.br/opiniao/artigos/a-lei-anticorrupcao-aplica-se-aos-partidos-

politicos-a9bt9rj5743im9pwncor6no1x>. Acesso em: 21 mar. 2018. 

557 Cf.: posição de Fábio Eduardo Galvão, que ao pontuar que “a elaboração da norma 

brasileira teve como base a FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), lei americana que 

desencadeou o processo de combate à corrupção internacionalmente”; o seu 

propósito, tal como é “reconhecido pelo próprio Departamento de Justiça americano, 

foi o de impor penalidades a pessoas físicas e jurídicas que realizem pagamentos na 

forma de suborno perante órgãos de governo e partidos políticos no exterior, a fim de 

obter ou manter negócios nos Estados Unidos”, mas não diretamente a aplicação de 

sanções aos partidos. Desse modo, “a finalidade da lei americana, que é fiscalizada 

pelo Departamento de Justiça dos EUA e pela SEC – Securities and Exchange 

Commission (órgão semelhante à CVM – Comissão de Valores Mobiliários), é o de 

combater a corrupção transnacional”. Por conseguinte, a FCPA não se aplicaria aos 

Partidos Políticos, mas sim às empresas americanas que venham a praticar atos de 

corrupção no estrangeiro e aos “funcionários de governos estrangeiros”. GALVÃO, 

Fábio Eduardo. A lei anticorrupção deve se aplicar aos partidos? Não. Folha de 
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por conceber que não se revela possível cogitar de sua extinção a partir 

das sanções previstas em tal diploma legal, o que equivaleria a se acrescer, 

indevidamente, no rol do art. 28 da Lei dos Partidos Políticos mais uma 

hipótese que não fora prevista pelo legislador ordinário. Desta feita, em 

se constituindo os direitos à personalidade intransmissíveis e 

irrenunciáveis na forma da lei civil, o regime jurídico próprio, que confere 

a regulação dos Partidos Políticos, não é passível de sofrer alteração por 

ação jurisdicional, pois, diante de uma leitura sistêmica, o regime jurídico 

aplicável às agremiações partidárias somente poderá ser alterado por lei 

específica. 

 

                                                        

S.Paulo, 09/12/2017. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao 

/2017/12/1941981-a-lei-anticorrupcao-deve-se-aplicar-a-partidos-nao.shtml>. Acesso 

em: 21 fev. 2018. 
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3. O PAPEL DOS PARTIDOS POLÍTICOS ORIGINALMENTE 

FIXADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A 

VIRAGEM JURISPRUDENCIAL 

 

3.1. O REGIME CONSTITUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS ATÉ 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Da perspectiva jurídico-constitucional, a institucionalização 

jurídica dos Partidos Políticos ocorre quando a sua “realidade política”, 

isto é, o que os constitui na prática, torna-se reconhecida 

constitucionalmente, e as agremiações passam a deter funções previstas 

nas Constituições558. No Brasil, estas bases foram fixadas pelo fenômeno 

partidário, modernamente concebido, desde o período imperial, sob a 

égide da primeira Constituição brasileira, de 1824 – outorgada –, até o 

advento da Constituição de 1946, que definitivamente institucionalizou 

os Partidos Políticos559. 

                                                        
558 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p. 314-316. 

559 No Império, formaram-se o Partido Liberal e o Conservador. Em 1824, foi 

outorgada a primeira Constituição brasileira. O partido Liberal, representando o 

capitalismo comercial e as profissões liberais, começa a se organizar após a 

abdicação e torna-se maioria quando impõe que, por meio do Ato Adicional, 

implante-se a ideia do federalismo, e se promove a reforma da Constituição. 

O partido Conservador, que representava interesses dos produtores agrícolas, 

especialmente a cultura do café, começou a se firmar nas eleições de 1836, quando 

conseguiu maioria na Câmara, para a legislatura de 1838-1841, após um declínio da 

ala liberal, o que o fez consolidar-se com a interpretação do Ato Adicional, conhecida 

como lei número 105. O processo histórico da formação dos partidos obteve o 

florescimento e o amadurecimento de seus frutos. O liberalismo conquistara o 

máximo possível de federalismo com o Ato Adicional. O conservadorismo corrigira 

os excessos federais com a lei de interpretação e o funcionamento do Conselho de 

Estado. Nos 10 anos que se seguiram, com a maioridade do Imperador, ocorreu um 

período de estabilidade social, conhecido pelos historiadores como Conciliação entre 

os partidos opositores, em que conservadores e liberais exerceram o poder de forma 

quase harmoniosa, ainda que com predomínio dos primeiros. Após tal período da 
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Conciliação, por volta de 1860, ocorreram determinadas mudanças nos cenários 

interno e externo, tais como a expansão do capitalismo financeiro internamente, o que 

findou por traçar novos rumos à política nacional. Nesse contexto, proclamou-se a 

fundação do Partido Progressista, que, na verdade, era muito mais uma liga unindo 

conservadores moderados e os liberais. Para se opor a esta facção, surgiu o 

denominado Partido Histórico, reivindicando as antigas aspirações democráticas da 

Regência, o que, mais tarde, culminaria no partido Republicano. Em resposta a uma 

atitude radical do Imperador, que, em 1886, substituiu o Gabinete progressista por um 

outro totalmente conservador, fundou-se o Partido Liberal, tendo seu programa 

publicado no jornal A Reforma. Tal programa inovava as ideias sobre o 

desenvolvimento da democracia, as liberdades individuais e políticas. No campo 

político, eleição direta, temporariedade do Senado, restrições ao poder da polícia, 

descentralização com maior autonomia das províncias, reforma do Conselho de 

Estado, garantias à liberdade religiosa, independência do Judiciário, redução das 

forças militares, abolição da guarda nacional e do recrutamento, limitação do poder 

do clero; no campo econômico, emancipação gradual dos escravos, melhoramento da 

situação do operariado, derrogação de monopólios e privilégios econômicos, 

liberdade de comércio e indústria; no campo cultural, incremento, organização e 

ampla liberdade de ensino. O Partido Republicano surgiu ao final do Império, 

influenciado por acontecimentos internos como a Federação, a necessidade de 

mudanças na política para a garantia da economia do café, a influência do positivismo 

na cultura e no exército que, impregnado de novas ideias, organizou-se para tomar o 

poder. Na república, já em seu início, frustrados com a experiência política dos 

partidos na época do Império, a maioria republicana se manifestava contrária aos 

partidos nacionais. No contexto da negativa dos partidos Nacionais, o governo 

precisava adotar outra forma de legitimação que lhe garantisse a manutenção no 

poder. Esta se fixou por meio dos partidos estaduais e a política dos governadores, 

exercidos especialmente pelos partidos Republicanos de Minas Gerais e São Paulo, 

que, à época, representavam o centro econômico do país em razão da cultura cafeeira. 

Foram essas bancadas estaduais que garantiram o poder do chefe de Estado. A política 

dos Governadores teve fim com o declínio da economia cafeeira e o movimento 

tenentista, o que conferiu espaço necessário à expansão da mentalidade partidária 

nacional e a reforma eleitoral. Nesse contexto, a exprimir os anseios da reforma, surge 

o Partido Democrático Nacional. Anteriormente à Constituinte de 1934, foi 

promulgado o Decreto n. 21.076, de 24/05/32, que reconhecia a existência dos 

Partidos políticos e regulava o seu funcionamento, permitindo, no entanto, a 

candidatura avulsa. A Constituição de 1934 manteve os partidos estaduais, mas 

confirmou o sistema proporcional e a Justiça Eleitoral. Por outro lado, adotou o 

hibridismo da representação profissional no âmbito das Assembleias eleitas por 

sufrágio universal, o que importava na criação de uma grande bancada apartidária. 
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No curso da história brasileira, a crescente importância do 

fenômeno fez com que a sua realidade fosse incorporada nas leis 

eleitorais, nos regulamentos parlamentares e, por fim, nas Constituições, 

nesta ordem sucessiva560. Os Partidos Políticos somente adquiriram 

dimensão nacional e receberam tratamento jurídico com o advento do 

primeiro Código Eleitoral, instituído pelo Decreto n. 21.075, de 

24/02/1932, durante o Governo Provisório de Getúlio Vargas que, a 

                                                        

Nessa Carta, os Partidos políticos ainda são tratados de maneira indireta, e não são 

reconhecidos como entidades definidas, mas simplesmente correntes de opinião. 

Também, e nesse contexto, surge o partido Socialista Brasileiro, pioneiro ao defender 

os direitos do trabalho e a classe trabalhadora. No contexto de um totalitarismo 

mundial tanto fascista quanto socialista, às disputas partidárias foi atribuída porção de 

responsabilidade nas desgraças nacionais, razão por que a Constituição de 1937 

dissolveu os partidos políticos. À época, foi fundado o Partido Integralista, 

organização nacional que mais se assemelhava às tendências totalitárias expressadas 

no contexto mundial. Opondo-se a ele estava o partido Socialista, que, no entanto, 

somente veio a ser reconhecido ao final do período ditatorial, em 1946. Todavia, tais 

agremiações eram muito mais expressões das duas tendências globais do que forças 

políticas nacionais organizadas. A participação do Brasil na segunda guerra mundial, 

ao lado dos Aliados, definiu os rumos políticos no período pós-Constituição de 1937, 

enfraquecendo o totalitarismo nacional e culminando com o fim do Estado Novo. 

Antes disso, porém, o Governo incorporou à legislação nacional importantes medidas 

para a vida partidária nacional, tais como o alistamento eleitoral e as eleições gerais 

por meio do Decreto n. 7.586, de 28/05/1945. Este permitia a fundação de um partido 

político mediante a comprovação da existência de 10 mil aderentes, tornando 

obrigatório o âmbito nacional dos partidos, desde que os 10 mil eleitores estivessem 

distribuídos em, pelo menos, cinco Estados da Federação. Com a Constituição de 

1946, institucionaliza-se definitivamente a figura dos partidos políticos, nos termos 

de seu artigo 134: “O sufrágio é universal e direto; o voto é secreto e fica assegurada 

a representação proporcional dos partidos políticos nacionais, na forma que a lei 

estabelecer”. Ocorre, porém, que fora vedada, pelo texto constitucional, a instituição 

de impostos sobre bens e serviços dos partidos políticos. A Garantia da representação 

proporcional nas comissões permanentes do Congresso fora-lhes permitida, também, 

enquanto pessoas jurídicas, de deterem quotas de empresas jornalísticas e de 

radiodifusão. (FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos 

políticos no Brasil. 3. ed. São Paulo: Alfa, 1980. p. 22-82). 

560 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 399. 
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despeito de lhe outorgar existência jurídica, facultava o registro de 

candidaturas avulsas561. 

Nesta senda, os Partidos Políticos receberam o reconheci- 

mento indireto pela Carta de 1934562. Já em novembro de 1937, todos os 

direitos previstos pelo texto constitucional ficaram suspensos, com a 

outorga, por Vargas, da Nova Constituição dos Estados Unidos do Brasil 

– no período denominado Estado Novo. Com a decretação do Estado 

Novo, instaurou-se um governo forte e centralizador que não tolerou a 

formação de forças políticas que se opusessem aos objetivos do governo. 

O Chefe do Governo somente precisaria prestar contas ao povo 

brasileiro diretamente, sem intermediação de classes, facções ou Partidos 

Políticos. O texto constitucional de 1937 extinguiu as disposições sobre o 

Partido Político e impôs observações que inviabilizassem iniciativas que 

pretendessem organizar novas agremiações com conotações políticas, em 

especial se os ideais fossem contrários aos objetivos do Governo, 

chegando a prever a pena de morte para tais casos563. 

A Constituição de 1946, como se reafirma, foi a que sedimentou a 

disciplina das organizações partidárias a partir da redemocratização 

operada em 1945564. Em seu texto, reconheceu, formalmente, a 

importância dos Partidos Políticos em um ambiente democrático e 

representativo565. 

                                                        
561 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. 

p. 233. 

562 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 400. 

563 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no 

Brasil. 3. ed. São Paulo: Alfa, 1980. p. 22-82. 

564 FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História e teoria dos partidos políticos no 

Brasil. 3. ed. São Paulo: Alfa, 1980. p. 22-82. 

565 Art. 40. A cada uma das Câmaras compete dispor, em Regimento interno, 

sobre sua organização, polícia, criação e provimento de cargos.  



259 

Em 1965, o Regime Militar editou a Lei n. 4.740, regulando a 

reforma dos partidos: esta foi a primeira Lei Orgânica dos Partidos 

Políticos. No seu conjunto, a Lei procurava estabelecer regras rígidas para 

impedir a criação de novos partidos e reduzir o número daqueles já 

registrados566. 

A Lei Orgânica dos Partidos Políticos de 1965 destacava-se por 

uma inovação importante, estabelecendo que se houvesse o cancelamento 

                                                        
Parágrafo único. Na constituição das Comissões, assegurar-se-á, tanto quanto 

possível, a representação proporcional dos partidos nacionais que participem da 

respectiva Câmara.  

Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança 

individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...). 

§ 13 É vedada a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer Partido 

político ou associação, cujo programa ou ação contrarie o regime democrático, 

baseado na pluralidade dos Partidos e na garantia dos direitos fundamentais do 

homem. 

ADCT 

Art. 11. No primeiro domingo após cento e vinte dias contados da promulgação 

deste Ato, proceder-se-á, em cada Estado, às eleições de Governador e de 

Deputados às Assembleias Legislativas, as quais terão inicialmente função 

constituinte. (...). 

§ 3º Os partidos poderão inscrever, em cada Estado, para a Câmara federal, nas 

eleições referidas neste artigo, mais dois candidatos além do número de 

Deputados a eleger. Os suplentes que resultarem dessa eleição substituirão, nos 

casos mencionados na Constituição e na lei, os que forem eleitos nos termos do 

2º e os da mesma legenda cuja lista de suplentes se tenha esgotado. 

§ 4º Não será permitida a inscrição do mesmo candidato por mais de um Estado. 

§ 5º O Tribunal Superior Eleitoral providenciará o cumprimento deste artigo e 

dos parágrafos precedentes. No exercício dessa competência, o mesmo Tribunal 

fixará, à vista de dados estatísticos oficiais; o número de novos lugares na 

representação federal, consoante o critério estabelecido no art. 58 e §§ 1º e 2º, da 

Constituição. (...). Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/ 

Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 

2018. 

566 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emen 

das/Emc_ anterior1988/emc01-69.htm>. 
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do registro do partido, os seus representantes permaneceriam com o 

mandato, exceto se o cancelamento estivesse fundamentado na violação 

do regime democrático, na pluralidade partidária ou na garantia dos 

Direitos do Homem. O representante não teria o seu mandato cassado se 

provasse a sua contrariedade em relação à orientação partidária que 

motivou o cancelamento do registro. Com este mecanismo, a Lei 

enfraqueceu o comprometimento dos militantes, bem como o instituto da 

fidelidade partidária567, que constituía, notadamente, instrumento de 

controle do Estado em face dos representantes populares eleitos. 

Por meio do Ato Institucional n. 2, de 27/10/65, o governo militar 

extinguiu os Partidos Políticos. Após, determinou como as novas 

organizações políticas deveriam ser constituídas, prevendo a imposição 

do sistema bipartidário com o fim precípuo dele próprio, isto é, o Governo 

se avocou a prerrogativa de definir e controlar os Partidos Políticos da 

situação e da oposição. Ocorre que este último deveria desempenhar uma 

função crítica construtiva ao Governo, a qual, de fato, ficou 

comprometida. Enfim, o governo militar ficou marcado pela prática de 

atos antidemocráticos tendentes a garantir sua própria legitimação568. 

A Constituição de 1967, por sua vez, editou um conjunto de 

princípios fiéis ao espírito da Lei n. 4.740/65, buscando inviabilizar 

qualquer formação de outra organização partidária que não se 

enquadrasse no sistema bipartidário já existente, ou que possuísse força 

política regionalizada569. 

                                                        
567 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao 

/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

568 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 

Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

569 Art. 152 A organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos 

serão regulados em lei federal, observados os seguintes princípios: 

I – regime representativo e democrático, baseado na pluralidade de partidos e na 

garantia dos direitos fundamentais do homem; 

II – personalidade jurídica, mediante registro dos estatutos; 
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Em 1971, foi sancionada a Segunda Lei Orgânica dos Partidos 

Políticos, com outros propósitos, tais como a perda de mandato por 

infidelidade partidária, medida que visava, essencialmente, impor e 

garantir a unidade política no bloco de apoio do governo, orientação 

direcionada especialmente para a ARENA570. 

Já em 1979, no Governo de João Figueiredo, o Regime Militar 

impôs uma Reforma Partidária por meio da Lei n. 6.767, de 20/12/1979, 

regulamentada pela Resolução 10.785/80 – TSE. Nos termos da reforma 

instituída, além da extinção do sistema bipartidário, buscava-se 

fragmentar a oposição sem, contudo, permitir o nascimento de novos 

partidos. Deste modo, foram estabelecidos mecanismos rígidos que 

possibilitavam ao Estado controlar efetivamente as ações políticas dos 

partidos, o que favoreceu o PDS (sucessor da ARENA), transformado na 

                                                        

III – atuação permanente, dentro de programa aprovado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, e sem vinculação, de qualquer natureza, com a ação de governos, 

entidades ou partidos estrangeiros; 

IV – fiscalização financeira; 

V – disciplina partidária; 

VI – âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos diretórios 

locais; 

VII – exigência de cinco por cento do eleitorado que haja votado na última eleição 

geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos, pelo menos, em sete Estados, 

com o mínimo de sete por cento em cada um deles; e 

VIII – proibição de coligações partidárias. 

Parágrafo único. Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos 

Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, 

por atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas 

pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja legenda foi 

eleito. A perda do mandato será decretada pela Justiça Eleitoral, mediante 

representação do partido, assegurado o direito de ampla defesa. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Emendas/Emc_an- 

terior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

570 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 

Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
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maior organização partidária do país e no principal bloco de sustentação 

política militar571. 

Por meio do artigo 2º do diploma referido572, denominado Lei 

Orgânica dos Partidos Políticos573, instituiu os Partidos Políticos com a 

personalidade de pessoa jurídica de Direito Público Interno574. Olavo 

Brasil de Lima Júnior, em poucas palavras, esclarece o modo pelo qual o 

Regime Militar buscou alcançar seus objetivos, mesmo permitindo a 

existência de instituições partidárias: “o regime militar brasileiro, ao 

contrário do que ocorreu em outros países, optou pela preservação dos 

procedimentos eleitorais e das instituições representativas”. No entanto, 

para manter o processo político sob estrito controle, os sucessivos 

governos militares utilizaram amplamente os recursos de Poder à sua 

disposição, reformulando a legislação eleitoral e partidária a fim de 

garantir o espaço e controlar a oposição575. 

Por fim, na forma que Clèmerson Merlin Clève registra, a história 

do reconhecimento partidário pelas Constituições Brasileiras até a de 

1988 se deu como segue: “no Brasil a Lei Fundamental de 1946 foi a 

primeira a cuidar do Partido Político em sede constitucional. Com a Carta 

de 1967, os partidos tiveram seu regime estabelecido em capítulo próprio, 

dedicado a fixar as linhas da organização, funcionamento e extinção, 

                                                        
571 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ 

Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

572 Lei n. 6.767, de 20 de dezembro de 1979. Modifica dispositivos da Lei n. 5.682, 

de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), nos termos do art. 152 

da Constituição, alterado pela Emenda Constitucional n. 11, de 1978; dispõe sobre 

preceitos do Decreto-Lei n. 1.541, de 14 de abril de 1977; e dá outras providências. 

Disponível em: <http://www.tre-sp.gov.br/legislacao/leis/je019.htm>. Acesso em: 

31 jan. 2018. 

573 Antes alterada pela Lei Federal n. 5.682/1971 e ora revogada pela Lei n. 

9.096/1995 – em vigor. 

574 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 233. 

575 LIMA JÚNIOR, Olavo Brasil de. O balanço do poder: formas de dominação 

e representação. Rio de Janeiro: Iuperj, 1992, p. 100. 
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regime qual, seria complementado pelo especificado em lei federal”. A 

Emenda Constitucional n. 1/69576 manteve a mesma orientação, dispondo, 

                                                        
576 Art. 152. A organização e o funcionamento dos partidos políticos, de acordo 

com o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 11, de 1978) 

§ 1º Na organização dos partidos políticos serão observados os seguintes 

princípios: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 1978) 

I – regime representativo e democrático, baseado na pluralidade dos partidos e 

garantia dos direitos humanos fundamentais; 

II – personalidade jurídica mediante registro dos estatutos; 

III – inexistências de vínculo, de qualquer natureza, com a ação de governos, 

entidades ou partidos estrangeiros; 

IV – Âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos órgãos 

regionais ou municipais. 

§ 2º O funcionamento dos Partidos políticos deverá atender às seguintes 

exigências: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 1978) 

I – filiação ao partido de, pelo menos, 10% (dez por cento) de representantes na 

Câmara dos Deputados e no Senado Federal que tenham, como fundadores, 

assinado seus atos constitutivos; ou 

II – apoio, expresso em votos, de 5% (cinco por cento) do eleitorado, que haja votado 

na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos, pelo menos, por 

nove Estados, com o mínimo de 3% (três por cento) em cada um deles; 

III – atuação permanente, dentro do programa aprovado pelo tribunal superior 

Eleitoral; 

IV – disciplina partidária; 

V – fiscalização financeira. 

§ 3º Não terá direito a representação o partido que obtiver votações inferiores aos 

percentuais fixados no item II do parágrafo anterior, hipótese em que serão 

consideradas nulas. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 1978) 

§ 4º A extinção dos Partidos políticos dar-se-á na forma e nos casos estabelecidos em 

lei. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 1978) 

§ 5º Perderá o mandato no senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas 

Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por atitude ou pelo voto, 
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se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária 

ou deixar o partido sob cuja rege for eleito, salvo se para participar, como fundador, 

da constituição de novo Partido. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 1978) 

§ 6º A perda do mandato, nos casos previstos no parágrafo anterior, será decretada 

pala Justiça Eleitoral, mediante representação do partido, assegurado o direito de 

ampla defesa. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 1978) 

Art. 152. É livre a criação de partidos políticos. Sua organização e funcionamento 

resguardarão a Soberania Nacional, o regime democrático, o pluralismo partidário e 

os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes princípios: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 25, de 1985) 

I – é assegurado ao cidadão o direito de associar-se livremente a Partido político; 

(Redação dada pela Emenda Constitucional n. 25, de 1985) 

Il – é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional n. 25, de 1985) 

III – é proibida a subordinação dos partidos políticos a entidade ou Governo 

estrangeiros; (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 25, de 1985) 

IV – o partido político adquirirá personalidade jurídica mediante registro dos seus 

Estatutos no Tribunal Superior Eleitoral; (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 25, de 1985) 

V – a atuação dos partidos políticos deverá ser permanente e de âmbito nacional, sem 

prejuízo das funções deliberativas dos órgãos estaduais e municipais. (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 25, de 1985) 

§ 1º Não terá direito a representação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados 

o Partido que não obtiver o apoio, expresso em votos, de 3% (três por cento) do 

eleitorado, apurados em eleição geral para a Câmara dos Deputados e distribuídos em, 

pelo menos, 5 (cinco) Estados, com o mínimo de 2% (dois por cento) do eleitorado 

de cada um deles. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 25, de 1985) 

§ 2º Os eleitos por Partidos que não obtiverem os percentuais exigidos pelo parágrafo 

anterior terão seus mandatos preservados, desde que optem, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, por qualquer dos Partidos remanescentes. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 25, de 1985) 

§ 3º Resguardados os princípios previstos no caput e itens deste artigo, lei federal 

estabelecerá normas sobre a criação, fusão, incorporação, extinção e fiscalização 

financeira dos partidos políticos e poderá dispor sobre regras gerais para a sua 

organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 25, de 

1985). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Constituicao 

/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
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porém, da matéria, em capítulo próprio, e ainda introduzindo 

modificações ao texto originário. Por sua vez, a Constituição Federal de 

1988 desenhou as linhas estruturais da disciplina normativa dos Partidos 

Políticos tal como a anterior577. 

 

 

3.1.1. Natureza Jurídico-Constitucional dos Partidos Políticos na Ordem 

de 1988 

 

No âmbito do título dos direitos e garantias fundamentais, a sede 

textual da regulação constitucional dos Partidos Políticos é o artigo 17 

da Constituição Federal, que dispõe sobre a liberdade partidária e seus 

limites, os princípios diretivos dos partidos e de sua atuação, a 

proclamada autonomia, a personalidade jurídica, os aspectos do 

financiamento, da propaganda político-partidária e das vedações578. 

Pelo artigo 17, a Constituição de 1988 proclama a liberdade de 

criação, fusão, incorporação e a extinção dos partidos, desde que 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o 

pluripartidarismo e os direitos fundamentais, observados os preceitos do 

caráter nacional, proibição quanto ao recebimento de doações de 

governos estrangeiros ou a sua subordinação a estes, prestação de contas 

à Justiça Eleitoral e o funcionamento parlamentar conforme a lei. 

Estes são os princípios constitucionais que regem os Partidos 

Políticos e definem as balizas para a intervenção estatal em face de si ou 

em si, assim fundando o sistema partidário brasileiro no 

pluripartidarismo, que se origina do pluralismo político, enquanto um 

dos fundamentos da República. Para Ribeiro, o processo de interação 

entre o pluralismo político e o sistema pluripartidário ocorre nos 

                                                        
577 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária: estudo de caso. Curitiba: Juruá, 

1998. p. 17. 

578 SARLET, Ingo Wolfgang. Comentário sobre os partidos políticos na 

Constituição Federal de 1988. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz 

Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. p. 756. 
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seguintes termos: “o pluralismo político encontra no sistema 

pluripartidarista um de seus eficientes instrumentos nos múltiplos papéis 

que empreende, de exclusivo cunho político, transpondo das vertentes da 

sociedade sortimentos de ideias, sentimentos, impressões e interesses 

extraídos das fermentações coletivas como fragmentos de pensamentos 

que são maturados em conversações, debates, informações ou discussões, 

e depois começam a produzir reações de acolhimento ou rejeição, 

modificando-se, adquirindo novos ingredientes, em continuadas 

interações pessoais”579. Tal, sob o fundamento da soberania. No mesmo 

plano, pelo influxo do regime, as instituições partidárias devem visar o 

alcance material dos direitos fundamentais do homem. Tal é proclamado 

por Bastos, que declara ser “o compromisso dos Partidos Políticos o 

resguardo dos direitos fundamentais, obrigando-os a vinculá-los e efetivá-

los em suas próprias estruturas”580. 

Nestas circunstâncias, institucionalizados constitucionalmente, 

aos partidos restaram outorgadas garantias, ao mesmo tempo em que 

restaram a si impostas sujeições ao controle estatal, no que toca à 

regulamentação estrutural e a sua forma de atuação política. García-

Pelayo promove o estudo dos Partidos Políticos a partir das perspectivas 

da liberdade externa, no que toca aos direitos e deveres do partido, e da 

liberdade interna581, no que toca aos direitos e deveres no partido e o 

direito de obter prestações do Estado, mas sempre sob o aspecto do 

controle. 

Pela liberdade externa, limita-se o espectro de liberdade do partido 

perante o Estado, no contexto de sua formação, existência e atividade, 

assim como as relações de concorrência que se estabelecem entre as 

agremiações partidárias. Nesta senda, da leitura constitucional devem 

                                                        
579 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 211. 

580 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 607. 

581 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 52-67. 
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restar estabelecidos os pressupostos devidos para que o Partido Político 

possa alcançar os seus objetivos sob os aspectos estrutural e funcional582. 

Canotilho afirma que a liberdade externa dos Partidos conduz à 

liberdade de fundação de Partidos Políticos e à liberdade de atuação 

partidária. O sentido de liberdade aqui toma a concepção negativa, no 

sentido de evidenciar a sua defesa ou a dimensão negativa em relação às 

ingerências estatais. Há, porém, limites para a sua fundação e para a sua 

atuação diante dos princípios aplicáveis583. 

Note-se, em primeiro plano, a impossibilidade de o estrangeiro 

subscrever os atos de criação e mesmo de apoiar os Partidos Políticos em 

formação584, uma vez que, a teor do art. 14, caput, c/c § 2º, da 

Constituição, não detém capacidade eleitoral ativa. Trata-se do espectro 

do princípio da cidadania. 

Em segundo, no que toca aos preceitos constitucionais 

obrigacionais, é devida a observância do caráter nacional, que constitui 

pressuposto para o deferimento do registro das agremiações perante o 

Tribunal Superior Eleitoral585. 

Em terceiro, em caráter de controle financeiro, está, sob um 

primeiro aspecto, proibido o recebimento de recursos financeiros de 

organismos estrangeiros ou de subordinação a estes, como instrumento de 

resguardo da autonomia e independência partidárias, em face de 

interesses externos que possam condicioná-las, protegendo, assim, a 

soberania nacional586. Sob aspecto diverso, o dever de prestar contas à 

                                                        
582 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 53. 

583 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 316. 

584 Cf.: Resolução n. 23.465/2015 – TSE. 

585 Constituição Federal, art. 17, e LPP, art. 9º, § 4º, acima citados. 

586 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 407. Esta previsão constitucional tende a evitar o que 

ocorreu no passado com o Partido Comunista Brasileiro, que, ao aceitar o 

financiamento do Partido Comunista Soviético, tornou a sua atuação 
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Justiça Eleitoral é pressuposto para a manutenção do recebimento de 

recursos públicos, através de cotas do fundo partidário (art. 38 da Lei n. 

9.096/95). Na atualidade, pela edição da Lei n. 13.487/2017, sob o 

controle da Justiça Eleitoral se viabiliza o financiamento estatal de 

campanhas eleitorais (ao lado de recursos de pessoas físicas), cuja 

sindicância acerca do recebimento e aplicação se dá mediante atuação da 

Justiça Eleitoral587. 

Em quarto, segundo Silva, sob a perspectiva do controle 

qualitativo, está a vedação constitucional de utilização de organização 

paramilitar, que, em consonância com a vedação fixada pelo artigo 5º, 

XVII, da Constituição, constitui limite à autonomia partidária quanto à 

opção ideológica588. Notem-se as ocorrências na Alemanha de Hitler, na 

Itália de Mussolini, e no Brasil de Plínio Salgado589. 

Tal como a liberdade para a fundação, estão os limites para a 

extinção dos Partidos Políticos, ao que se acrescenta a possibilidade de 

sua suspensão cautelar, com fundamento no art. 28, § 2o, da Lei n. 

9.096/95 c/c art. 294 do CPC. 

Aqui é devido o registro sobre os efeitos da inovação realizada pela 

Emenda Constitucional n. 97, de 4 de outubro de 2017, promulgada às 

vésperas do prazo de um ano anterior às eleições gerais de 2018 (princípio 

da anualidade previsto no art. 16 da Constituição)590, que tende a realizar 

                                                        

condicionada ao alinhamento de seus interesses externos, a despeito daqueles 

fixados como nacionais. 

587 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 407-411. 

588 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 407. 

589 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 407. 

590 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os 

direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: (...). 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 

interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos 

permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar 
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os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, 

vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de 

vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou 

municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade 

partidária. (...). 

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao 

rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: 

I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três 

por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades 

da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada 

uma delas; ou, 

II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. (...) 

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste 

artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a 

outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins 

de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de 

rádio e de televisão. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 97, de 2017). 

Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/constituicao/ 

constituicao.htm>. Acesso em: 14 fev. 2018, às 5h23. Por sua vez, a Emenda 

Constitucional n. 97, de 2017, define como critério temporal de vigência das 

alterações o que segue: 

(...). Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, 

prevista no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das 

eleições de 2020. 

Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal quanto ao acesso dos 

partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita no 

rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2030. 

Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda 

gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que: 

I – na legislatura seguinte às eleições de 2018: 

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% (um 

e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 

unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos 

em cada uma delas; ou 

b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação; 

II – na legislatura seguinte às eleições de 2022: 
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um controle quantitativo dos partidos, mesmo conferindo o seu 

esvaziamento diante da cláusula de desempenho instituída pelo art. 17, § 

3o, da Constituição. Silva define o controle quantitativo “como um dos 

mecanismos normativos que limitam as possibilidades de ampliação ad 

libitum dos Partidos Políticos e atua no momento de seu funcionamento”. 

Pode consistir, como neste caso, “na exigência de que em eleições gerais, 

para a Câmara dos Deputados, o apoio expresso em votos de uma 

porcentagem mínima do eleitorado nacional em certo número de Estados, 

a fim de vigorar, na prática, o caráter de nacionais”. À época da edição do 

estudo, em 2009, o autor afirmava que “a Constituição não teria imposto 

nenhum controle quantitativo aos partidos”591, prevendo que tal poderia 

decorrer de lei; o que após ocorreu pela edição dos artigos 45, § 6o c/c 47, 

I, II e § 2o, da Lei dos Partidos Políticos, sindicados por decisão 

jurisprudencial592. Atualmente, tal controle é realidade. 

Pela liberdade interna, limita-se o espectro de autonomia do 

partido diante do Estado, essencialmente no contexto do atendimento dos 

preceitos constitucionais condicionantes de sua estruturação e ação 

                                                        
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% (dois 

por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades 

da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos válidos em cada 

uma delas; ou 

b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação; 

III – na legislatura seguinte às eleições de 2026:  

a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% (dois 

e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 

unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por cento) dos votos 

válidos em cada uma delas; ou 

b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc97.htm#

art1>. Acesso em: 14 fev. 2018, às 5h23. 

591 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 407. 

592 Cf: ADI’s n. 4.430/DF, n. 4.795/DF, 5.105/DF e 5.491/DF – STF (Cláusula 

de Desempenho). 
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interna corporis, a partir dos vetores definidos pelo princípio 

democrático e pelos direitos fundamentais. 

A democracia partidária e o sistema de direitos funda- 

mentais condicionam a estruturação dos órgãos e instâncias partidárias e 

a sua ação, no que toca a relação destes com os filiados e a ação destes 

em nome das agremiações. Os filiados, que detêm a prerrogativa, 

inclusive, de figurar como financiadores dos Partidos Políticos (art. 31, 

V, da Lei dos Partidos Políticos), são os cidadãos ativos que detêm o 

direito subjetivo de obter de tais organizações as garantias fixadas pela 

Constituição e imprimir a sua vontade em face destas para a ação externa. 

Isto, mormente diante na natureza constitucional que os Partidos Políticos 

possuem, no sentido de constituírem via de acesso/instrumento dos 

indivíduos perante o Estado e para a formação de sua vontade. Para 

assegurar o controle de juridicidade da ação dos órgãos partidários e 

externa, em face do Estado e Sociedade, estarão legitimados os filiados a 

instaurar o controle judicial. 

Canotilho afirma que, no que toca à liberdade interna conferida 

aos Partidos Políticos, revelam-se duas questões fundamentais: a) de não 

poder haver sobre os partidos qualquer controle ideológico programático; 

e b) de não ser admissível ocorrer nenhum controle sobre a organização 

interna do partido. Isto contemplaria a “exclusão sobre qualquer controle 

quanto à “democraticidade” interna ou ideológica de um Partido”. Isto, 

sob a nossa realidade constitucional, sem que a autonomia interna 

neutralize a democracia interna, garantindo, em sua máxime expressão, a 

formação das bases partidárias, que contempla as liberdades de expressão 

igualitária, opinião, oposição, e de atuação para o acesso ao poder593. 

Registre-se que não é por razão diversa que a Lei Federal n. 

12.016/2009, que institui o Mandado de Segurança, equipara, em seu § 

1º, às autoridades estatais os representantes de Partidos Políticos, para os 

efeitos da prevenção ou da repressão de direito líquido e certo de pessoas 

naturais em face do abuso do poder de autoridade. Por oportuno, o 

Mandado de Segurança constitui ação constitucional cabível para a 

garantia do acesso à democracia interna pelos filiados. Isto se revela 

                                                        
593 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 318. 
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manejável em face de atos em concreto, cuja efetivação por parte de 

dirigentes de Partidos Políticos tenha violado, ou confiram ameaça à sua 

violação, no contexto da prevenção de lesão a direito líquido e certo. 

A despeito de concebermos amplo o espectro para a ativação do 

controle jurisdicional de juridicidade, consideramos incabível a 

estipulação a priori acerca de possíveis violações de direitos, passíveis de 

ativação do controle de constitucionalidade pela via abstrata perante o 

Supremo Tribunal Federal594. 

Ao afirmar, com base na leitura de García-Pelayo,595que “os 

Partidos devem submeter-se a uma regulamentação que neutralize a 

concentração de poderes em torno de pequeno número de dirigentes”, 

Mezzaroba reconhece que a “regulamentação estatal deve ter como limite 

a vontade daqueles que efetivamente legitimam o Partido Político e a 

própria funcionalidade do sistema democrático”596. 

Neste sentido, reafirma-se que a democracia pressupõe que as 

decisões partidárias ou a contestação de possíveis omissões em relação ao 

atendimento dos preceitos democráticos, por parte dos dirigentes 

partidários, devem ser constatadas e tomadas no contexto das relações 

democráticas, pois é nesta arena (a política) que está contemplado o 

                                                        
594 Cf.: ADI 5.875/DF, em que a Procuradoria-Geral da República pretende 

suspender, a priori, e anular, a posteriori, disposição da Emenda Constitucional 

n. 97/2017, na parte em que garante plena liberdade interna (autonomia) aos 

Partidos Políticos para livremente, e sem oposição (com embargo em casos 

concretos em que se verifique violação democrática), estabelecer os prazos de 

duração de suas comissões provisórias em seus diversos níveis. Neste caso, desde 

uma reação dos Partidos Políticos organizados à interferência do Estado em sua 

autonomia, este está a combater a decisão/reforma política implementada pelas 

instâncias legitimamente constituídas para realizá-la, e ainda no local adequado, 

em que devem se tratar os embates políticos: o Poder Legislativo. 

595 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 39. Cf. Robert Michels, pela referência à “lei de ferro de uma oligarquia na 

vida intrapartidária” (MICHELS, Robert. A tendência burocrática dos partidos 

políticos. In: Sociologia da burocracia. Trad. Edmundo Campos. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1975. p. 35, 101 e 238). 

596 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 147. 
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embate de forças no curso de um proceder dialógico, tendente à formação 

de consensos, como se caracteriza a democracia em Kelsen. 

Frise-se, isto até o limite em que outros direitos fundamentais não 

sejam violados, mas diante de situação verificada em concreto e não a 

priori. Neste sentido, Lenk e Neumann afirmam que “a democracia 

interna requer uma oposição interna, cuja existência e função devem estar 

formalmente asseguradas e assumidas na prática”597. Isto significa, sob a 

nossa leitura, que a democracia interna pressupõe a garantia, em concreto, 

da existência e da coexistência de uma maioria e de uma minoria, como 

tal deva ser reconhecida, dirigidas à professar tendências distintas. 

Pontue-se que os instrumentos de combate devem estar à disposição de 

ambas, na mesma medida. Sob esta perspectiva, de nada adiantaria que o 

Estado definisse, por exemplo, o tempo máximo de existência/validade 

das comissões provisórias dos Partidos Políticos se no final do prazo de 

anotação destas instâncias perante o cartório eleitoral a oligarquia 

partidária designasse outra ou a mesma composição para cada qual dos 

órgãos de direção do partido. É preciso que, internamente, restem 

garantidos os meios democráticos para a alternância no poder. 

Por fim, de forma a se contemplar último aspecto referente a 

liberdade interna dos Partidos Políticos, deve-se considerar que o 

controle ideológico garantido pela Constituição ao Estado, no que toca à 

interferência no estabelecimento de seus programas, controle de suas 

ações e as regras de sua organização interna598, não pode estar apto a 

exorbitar dos limites fixados por outro valor constitucional, que deriva de 

sua prerrogativa de acesso à liberdade de associação, de organização e 

de ação, que contempla a capacidade/competência de definir a sua 

organização interna e administrá-la599. 

                                                        
597 LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria y sociologia críticas de los 

partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: Anagrama, 1980.  

p. 205-207. 

598 Conforme pretende o Estado intervir através da ADI 5.875/DF, o que é 

inconstitucional. 

599 GARCÍA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 62-63. Cf. CÁRDENAS GRACIA, Jaime Fernando. Crisis de legitimidad y 
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Pelo direito de obter prestações do Estado, os Partidos Políticos 

têm o direito de receber recursos públicos para o financiamento de suas 

atividades, bem assim de receber incentivos para a utilização dos meios 

de comunicação (acesso ao rádio e televisão), que, atualmente, pelo 

advento da Lei Federal n. 13.487/2017, foi limitado à propaganda 

eleitoral gratuita no período eleitoral, revogando-se a prerrogativa de os 

partidos políticos divulgarem a sua plataforma através da propaganda 

partidária. 

Quanto ao funcionamento parlamentar, este se plasma na 

prerrogativa de, pretendendo os partidos alcançar o poder estatal, e assim o 

fazem também por meio do acesso de seus quadros ao Poder Legislativo, 

lhes é possível o usufruto da prerrogativa de estruturação de lideranças e 

participação na divisão proporcional da composição das mesas e comissões 

em cada casa legislativa600. Nos termos do artigo 17, IV, da Constituição, 

regulamentado pelo artigo 12 da Lei dos Partidos Políticos, a agremiação 

“funciona, nas Casas Legislativas, por intermédio de uma bancada, que 

deve constituir suas lideranças de acordo com o estatuto do partido, as 

disposições regimentais das respectivas Casas e as normas desta Lei”. 

Diante das ADIn n. 1.351-3 e 1.354-8, o Supremo Tribunal Federal 

definiu que, em se tratando de prerrogativa normativa, surge conflitante 

com a Constituição Federal a lei que, em face da gradação de votos 

obtidos por Partido Político, afasta o funcionamento parlamentar e reduz 

substancialmente o tempo de propaganda partidária gratuita e a 

participação no rateio do Fundo Partidário. Isto para a preservação da 

igualdade de chances para cada qual das agremiações no curso de sua 

atuação, no âmbito de um Estado de Partidos brasileiro. 

Ressalte-se que, na seara do funcionamento parlamentar, de forma 

a se ultrapassar cláusulas de barreira, como a declarada inconstitucional 

pelo STF (expressão “obedecendo aos seguintes critérios”, do art. 13 da 

Lei n. 9.096/95), e a se fortalecer, surge a possibilidade da criação da 

propalada Federação de Partidos, que poderia ser definida, na medida em 

                                                        

democracia interna de los partidos políticos. México: Fundo de Cultura 

Económica, 1992. p. 10. 

600 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 407-411. 

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1351&processo=1351
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1354&processo=1354
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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que melhor nos parece, como “uma única organização política, formada 

por agremiações diversas, reunidas por afinidade ideológica e 

programática, que se dirige à realizar ações partidárias, seja no âmbito 

interno das Casas de Leis e/ou externo, conquanto restem garantidas as 

autonomias internas e a personalidade jurídica de cada legenda, e que 

reste sujeita a todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e 

a fidelidade partidária, cuja mecânica se dá pela fusão funcional de 

partidos – para determinados fins”. 

Ao contrário da coligação partidária, que detém finalidade 

meramente eleitoral e a sua existência queda extinta quando da 

proclamação dos eleitos (artigo 6o da Lei das Eleições), dois ou mais 

partidos poderiam formar uma federação, que seria registrada perante a 

Justiça Eleitoral (na forma do PLS 477/2015601), ou meramente perante as 

Casas Legislativas, para o cumprimento dos misteres atribuídos aos 

Partidos Políticos, quais sejam de “assegurar, no interesse do regime 

democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os 

direitos fundamentais definidos na Constituição Federal” (artigo 1o da Lei 

dos Partidos Políticos). 

Exemplos de proposições legislativas com tal escopo se dão com o 

Projeto de Lei aprovado em agosto de 1999, pela Comissão de 

Constituição e Justiça do Senado Federal, que permitia as pequenas 

agremiações se reunir em Federações de Partidos desde o período 

eleitoral, somando esforços e cumulando votos602, bem assim o PLS 

477/2015603 e a PEC 36/2016604. 

                                                        
601 Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias /2015/07/15/ 

senadores-aprovam-projeto-que-autoriza-partidos-a-se-unirem-em-federacao>. 

Acesso em: 07 fev. 2018. 

602 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 305-307. 

603 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichade 

tramitacao?idProposicao=949119>. Acesso em: 07 fev. 2018. 

604 Extraído do seguinte endereço eletrônico: <http://www.valor.com.br/ 

politica/5136404/camara-rejeita-criacao-de-federacao-de-partidos>. Acesso em: 07 

fev. 2018. 



276 

Sendo estes os aspectos que conformam a natureza jurídico-

constitucional dos Partidos Políticos, e conferem tanto a sua limitação em 

face do Estado como as prerrogativas deste para exercerem a ingerência 

em face de si, nos momentos de sua criação, no curso de sua estruturação 

interna, organização, funcionamento e da extinção. Adiante seguem as 

garantias que são atribuídas constitucionalmente aos Partidos Políticos 

como instrumentos para a efetivação de seu mister constitucional. 

 

 

3.1.1.1. A Autonomia Partidária 

 

O princípio constitucional da autonomia partidária emerge na 

mesma senda em que o princípio da liberdade partidária. Na Constituição 

Federal de 1988, a liberdade partidária deriva da cidadania ativa e do 

pluralismo político/partidário, estes fundamentos da República 

Federativa, expressos no art. 1o, II e V, da Constituição, que, por sua vez, 

constituem as bases da liberdade de associação. 

A liberdade de associação abarca o direito de constituir ou 

participar de associações da Sociedade Civil e de Partidos Políticos sem 

oposição e, através deles, concorrer livremente para a organização do 

Poder Político. 

Sarlet conceitua a liberdade partidária como uma particular 

manifestação da liberdade de associação, que traduz a liberdade para a 

criação, fusão e extinção dos partidos, assim vinculada a vários 

princípios. Atribui a titularidade da liberdade partidária ao cidadão-

indivíduo, este detentor do direito subjetivo e fundamental a seu exercício, 

através da livre filiação e desfiliação a Partido Político605. 

                                                        
605 SARLET, Ingo Wolfgang. Comentário sobre os partidos políticos na 

Constituição Federal de 1988. In: SARLET, Ingo Wolfgang; MARI- 

NONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito constitucional. 6. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 757. 
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Quanto ao pluralismo partidário, Canotilho afirma “traduzir-se em 

elemento constitutivo do princípio democrático e da própria ordem 

constitucional, a ponto de constituir um limite material de revisão”. 

Perfilamos este raciocínio à incompatibilidade das candidaturas avulsas em 

nosso regime constitucional, pois tanto o pluralismo partidário como a 

representação política partidária se traduzem em opções políticas 

fundamentais decorrentes dos consensos plasmados dos sistemas 

partidários e eleitorais passíveis de instalação da Constituição de 1988606. 

No mesmo sentido, afirma Sérgio Sérvulo da Cunha que “o grande 

princípio reitor da vida do partido, inscrito na Constituição de 1988, é o da 

liberdade: liberdade de organização e de funcionamento. As exceções à essa 

liberdade – que aqui significa autonomia, são apenas as indicadas na própria 

Constituição, umas concebidas em termos abertos e em obrigações concretas 

(fazer ou não fazer)607”. 

Por sua vez, Silva assinala que, diante do preceito constitucional que 

estabelece a autonomia partidária, “a lei pouco têm a intervir no âmbito da 

criação, organização e funcionamento dos Partidos Políticos”. Isto, pois, 

desde que resguardado o regime democrático externa e internamente, aos 

partidos é outorgada liberdade para estabelecerem o formato dos órgãos 

internos que como lhe aprouverem, estabelecer as regras sobre organização 

e funcionamento que lhe bastarem e adotarem os critérios que lhes 

interessar para a definição das coligações eleitorais e o seu regime. A 

autonomia também lhes faculta estabelecer livremente os candidatos a 

cargos eletivos que serão registrados por sua legenda, e “disciplinar, do 

melhor modo e conforme o seu juízo, os órgãos dirigentes e assim 

                                                        
606 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 313. 

607 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. A lei dos partidos políticos. In: VELLOSO, 

Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coord.). Direito 

eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1996. p. 146. 
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determinar o tempo que julgarem mais apropriado para a duração de seu 

mandato”608. 

O princípio da autonomia partidária, portanto, pode ser definido 

como a liberdade assegurada pelo texto constitucional para os Partidos 

Políticos definirem a sua estrutura interna, a sua organização e o seu 

funcionamento609. É o proclamado “direito da autorregulamentação dos 

Partidos Políticos610”. Sob este mesmo raciocínio, Joel José Cândido 

assinala que o reconhecimento da garantia em questão é inerente à 

autonomia, à organização e ao funcionamento dos Partidos Políticos que 

está assegurado no art. 17, § 1º, da CF de 1988611. De fato, o 

reconhecimento dos Partidos Políticos como entes autônomos pela ordem 

jurídica nacional foi uma conquista “recente”. Na mesma linha, Mezzaroba 

evidencia que “pela primeira vez no Brasil, uma Constituição passa a 

delegar aos próprios partidos, a autonomia para regulamentar matérias 

interna corporis, como a sua estrutura, organização e o funcionamento612”. 

Autonomia/liberdade não pressupõe, por óbvio, soberania. 

Em que pese a forte interferência estatal promovida na esfera de 

autonomia partidária por meio da Lei Orgânica dos Partidos Políticos613, 

vigente até o ano de 1995614, a inovação do conteúdo jurídico que 

                                                        
608 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 405-407. 

609 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 405-407. 

610 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 46. 

611 CÂNDIDO, Joel José. Direito eleitoral brasileiro. 4. ed. Bauru: Edipro, 1993. 

p. 344. 
612 CÂNDIDO, Joel José. Direito eleitoral brasileiro. 4. ed. Bauru: Edipro, 1993. 

p. 344. 
613 Já citada, Lei Federal n. 5.682/1971. 
614 Como citado, foi revogada, na parte que não o fora expressamente pela 

CF/1988 (art. 2º daquela, por meio do art. 17, § 2º, desta), pela Lei Federal n. 
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disciplinava a matéria no art. 152 da EC n. 1/1969 (editada pela Junta 

Militar) adveio de norma editada no âmbito do mesmo regime, pela EC n. 

25/1985. Este dispositivo revogou a primeira alteração realizada pela EC n. 

11/1970, que, a seu tempo, delegava à lei federal a organização e 

funcionamento dos partidos (suprimida a extinção). Assim, o princípio da 

autonomia partidária foi inaugurado pelo art. 152615 da EC n. 1/1969616. 

Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 17, 

§ 1º, recepcionou originalmente o princípio da autonomia nos termos que 

seguem617. 

                                                        
9.906/1995, em vigor. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 

/ccivil_03/Leis/L9096.htm>. Acesso em: 31 jun. 2009. 
615 Art. 152. A organização e o funcionamento dos partidos políticos, de acordo com 

o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional n. 11, de 1978). § 1º Na organização dos partidos políticos serão 

observados os seguintes princípios: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 11, de 

1970). Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao 

/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
616 Art. 152. É livre a criação de partidos políticos. Sua organização e 

funcionamento resguardarão a Soberania Nacional, o regime democrático, o 

pluralismo partidário e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados 

os seguintes princípios: (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 25, de 

1985) (...). 

§ 3º Resguardados os princípios previstos no caput e itens deste artigo, lei federal 

estabelecerá normas sobre a criação, fusão, incorporação, extinção e fiscalização 

financeira dos partidos políticos e poderá dispor sobre regras gerais para a sua 

organização e funcionamento. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 25, 

de 1985). Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/Cons- 

tituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
617 “Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os 

direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 

interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas 

de fidelidade e disciplina partidárias.” 

Anote-se, por “disciplina” acadêmica, que o conteúdo original do texto contido 

no § 1º do art. 17 da Constituição vigente, foi acrescido, pela inovação conferida 

pela EC n. 52/2006, do teor: “e para adotar os critérios de escolha e o regime de 

suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as 
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A Emenda Constitucional n. 97, de 2017, alterou o texto incluído 

pela Emenda Constitucional n. 52, de 2006618, mantendo na atualidade o 

dispositivo619. 

Desafio se mantém acerca da clara definição sobre quais sejam os 

limites conferidos à autonomia dos Partidos Políticos para como isto 

averiguar o âmbito da interferência estatal, especialmente da Justiça 

Eleitoral, que podem incidir sobre estas entidades em sua estrutura, 

organização e funcionamento. 

Cunha define que as exceções à liberdade partidária, que significa 

autonomia, são apenas aquelas indicadas pela própria Constituição, o que 

traduz o seu limite. Alguns limites são mantidos em termos abertos, e 

outros se traduzem de obrigações concretas de fazer ou não fazer620. 

                                                        
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal”, a fim de 

acrescentar dentre as prerrogativas que já detinham os partidos para, no campo 

da autonomia, adotar as coligações partidárias nos limites de sua conveniência. 
618 Anote-se, por “disciplina” acadêmica, que o conteúdo original do texto contido 

no § 1º do art. 17 da Constituição vigente foi acrescido pela inovação conferida 

pela EC n. 52/2006, do teor: “e para adotar os critérios de escolha e o regime de 

suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as 

candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal”, a fim de 

acrescentar dentre as prerrogativas que já detinham os partidos para, no campo 

da autonomia, adotar as coligações partidárias nos limites de sua conveniência. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 

constituicao.htm>. Acesso em: 17 fev. 2018, às 02h24. 
619 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os 

direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 

interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos 

permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar 

os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, 

vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de 

vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou 

municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade 

partidária. (...) Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/constitui- 

cao/constituicao.htm>. Acesso em: 17 fev. 2018, às 02h24. 
620 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. A lei dos partidos políticos. In: VELLOSO, 

Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coord.). Direito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc97.htm#art1


281 

Portanto, os limites à interferência estatal estão estabelecidos na 

Constituição621, seja no que se refere à autonomia assegurada aos Partidos 

Políticos para estabelecerem as regras de organização e funcionamento, 

seja no que tange às regras de fidelidade e de disciplina partidárias. 

Dessa feita, os limites para a interferência Legislativa, Executiva 

ou Judicial na autonomia conferida aos Partidos Políticos pela 

Constituição estão fixados pelo próprio texto constitucional, cuja 

exorbitância no agir estatal se traduzirá em ilegitimidade e invalidade. 

Consequentemente, serão nulos os atos estatais que interfiram nessa que 

constitucionalmente deve ser uma esfera indevassável. 

Com base nessas determinações constitucionais, Silva conclui que 

a “lei tem muito pouco a fazer em matéria de estrutura interna, 

organização e funcionamento dos partidos622”. Na mesma linha, Cunha 

afirma que “não cabe mais ao Estado organizá-los ou dispor sobre a sua 

organização”623. Já Bastos anota que “o texto praticamente elimina a 

ingestão do Estado na matéria”624. 

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

reconhece o princípio da autonomia conferida aos Partidos Políticos pela 

Constituição Federal. Com efeito, a inauguração do princípio da autonomia 

partidária no texto constitucional causou uma “redefinição da relação 

                                                        
eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1996. p. 146. 
621 Dessa forma estão postos os limites materiais de reforma constitucional. Vide 

voto divergente, Min. Marcelo Ribeiro, na Resolução 22.526/2007 – TSE. 

622 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 406. 

623 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. A lei dos partidos políticos. In: VELLOSO, 

Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coord.). Direito 

eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1996. p. 139-155. 

624 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 612. 
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jurídico-política entre partidos e a Justiça Eleitoral”625. Este marco 

jurisprudencial ficará expresso pela fundamentação destacada dos dois 

leading cases abordados a seguir. 

No primeiro, do ano de 1994, ao dispor sobre o tema das 

candidaturas natas, o STF fixou, por meio do Acórdão s/n, prolatado na 

ADIn 1.063-8 o entendimento que se denota que o preceito da autonomia 

garante a imunização dos Partidos Políticos em face da ingerência do 

Estado no núcleo desta liberdade626. 

Nas razões do voto condutor, o Ministro Relator Celso de Mello 

reafirma a essencialidade dos Partidos Políticos no Estado Democrático 

de Direito, já que constituem verdadeiros canais institucionalizados, 

chamados de “corpos intermediários” entre a Sociedade Civil e a 

Sociedade Política, exercendo função de expressão dos anseios políticos 

                                                        
625 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias constitu- 

cionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 47. 

626 (...) IMPOSSIBILIDADE DE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGIR 

COMO LEGISLADOR POSITIVO – DEFINIÇÃO LEGAL DO ÓRGÃO 

PARTIDÁRIO COMPETENTE PARA EFEITO DE RECUSA DA 

CANDIDATURA NATA (ART. 8º, § 1º) – INGERÊNCIA INDEVIDA NA 

ESFERA DE AUTONOMIA PARTIDÁRIA – A DISCIPLINA CONSTI- 

TUCIONAL DOS PARTIDOS POLÍTICOS (...). AUTONOMIA PARTI- 

DÁRIA: A Constituição Federal, ao proclamar os postulados básicos que 

informam o regime democrático, consagrou, em seu texto, o estatuto jurídico dos 

partidos políticos. 

O princípio constitucional da autonomia partidária – além de repelir qualquer 

possibilidade de controle ideológico do Estado sobre os partidos políticos – cria, 

em favor desses corpos intermediários, sempre que se tratar da definição de sua 

estrutura, de sua organização, ou de seu interno funcionamento, uma área de 

reserva estatutária indevassável pela ação normativa do Poder Público, vedando, 

nesse domínio jurídico, qualquer ensaio de ingerência legislativa do aparelho 

estatal. (...). (Decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.063-8, datada 

de 18/05/1994, publicada DOU – DJ em 27/04/2001 – Ementário n. 2.028-1, de 

Rel. Min. Celso de Mello, Requerente Partido Social Cristão, Requeridos 

Presidente da República e o Congresso Nacional). 
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e das reivindicações sociais dos diversos extratos e correntes de 

pensamento que se manifestam no seio da comunhão estatal627. 

Nesta senda, define os Partidos Políticos como instrumentos 

decisivos na efetivação do princípio democrático, no âmbito do processo 

de representação, do que decorre a dinâmica do processo governamental. 

Sem dúvidas, numa perspectiva histórica, tem-se que o processo de 

legitimação do poder estatal foi institucionalizado pelos Partidos 

Políticos, na medida em que o povo-fonte, de quem emana a soberania 

nacional, teve nas agremiações partidárias o veículo necessário ao 

desempenho das funções de regência política do Estado628. 

Pelas mesmas razões, o Ministro Celso de Mello define que, para 

os fins de assegurar a participação efetiva dos partidos no processo de 

poder, o legislador constituinte lhes conferiu grau de autonomia, o que 

lhes propiciou especial prerrogativa jurídica, consistente no 

prevalecimento de sua própria vontade em tema de definição de sua 

estrutura organizacional e de seu interno funcionamento629. 

Ao passo que evidencia ser o preceito da autonomia partidária um 

princípio constitucional630, o Min. Celso de Mello que o “postulado 

constitucional da autonomia partidária – além de repelir qualquer 

possibilidade de controle ideológico do Estado sobre os Partidos Políticos – 

cria a favor destes corpos intermediários, sempre que se tratar da definição 

de sua estrutura, de sua organização ou de seu interno funcionamento, uma 

área de reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa 

do Poder Público. Esta prerrogativa restará oponível toda a vez que se 

esboçar, nesse domínio, qualquer ensaio de ingerência legislativa, executiva 

e/ou judiciária do aparelho estatal”631. 

O segundo leading case, datado do ano de 1996, desde que o 

Supremo Tribunal Federal fixou da ADIn n. 1.407-2 o entendimento que 

                                                        
627 Vide p. 92-94 do voto. 

628 Vide p. 94 do voto. 

629 Vide p. 94 do voto. 

630 Vide p. 97 do voto. 

631 Vide p. 94 e 95 do voto. 
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se verifica quanto à reserva constitucional de disciplinação estatutária a 

autonomia para tais fins632. 

Nas razões do voto condutor, o Ministro Relator Celso de Mello 

confere acerto sobre as funções, o significado e à própria natureza das 

agremiações partidárias no processo de poder. Afirma, ao delinear os 

mecanismos de atuação do regime democrático, que, ao serem 

proclamados os postulados básicos concernentes aos Partidos Políticos, a 

Constituição consagrou em seu próprio texto o seu estatuto jurídico, 

definindo princípios os quais, revestidos de estatura jurídica 

incontrastável, fixa diretrizes normativas e instituem vetores 

condicionantes da organização e funcionamento dos mesmos entes633. 

Sequencialmente, o Ministro Relator Celso de Mello investiga a 

normatização constitucional a que se submetem os Partidos Políticos, 

normas estas que institucionalizam os partidos aos quais assiste a 

prerrogativa do monopólio das candidaturas aos cargos eletivos. Nesta 

esteira, tem-se que os Partidos Políticos se caracterizam por serem corpos 

intermediários, instrumentos de ação democrática, destinados a assegurar 

a autenticidade do sistema representativo. Constituem, ainda, 

instrumentos decisivos da concretização do mesmo regime634. 

Dessa forma, o Ministro Celso de Mello evidenciou a 

essencialidade dos Partidos Políticos no Estado de Direito, vez que 

representam um “instrumento decisivo na concretização do princípio 

democrático e exprimem, na perspectiva do contexto que conduziu à sua 

                                                        
632 (...) AUTONOMIA PARTIDÁRIA – RESERVA CONSTITUCIONAL DE 

DISCIPLINAÇÃO ESTATUTÁRIA (CF, ART. 17, § 1º). O postulado constitucional 

da autonomia partidária criou, em favor dos partidos políticos – sempre que se tratar 

da definição de sua estrutura, de sua organização e funcionamento – uma área de 

reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa do Poder Público. 

Há, portanto, um domínio constitucionalmente delimitado, que pré-exclui – por efeito 

de expressa cláusula constitucional (CF, art. 17, § 1º) – qualquer possibilidade de 

intervenção legislativa em tudo o que disser respeito à intimidade estrutural, 

organizacional e operacional dos partidos políticos. Precedente: ADIn n. 1.063-DF, 

Rel. Min. Celso De Mello. (...). (Decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

1. 407-2, datada de 07/03/1996, publicada DOU – DJ em 24/11/2000 – Ementário n. 

2.013-10, de Rel. Min. Celso de Mello, Requerente: Partido Comunista do Brasil, 

Requerido: Congresso Nacional). 
633 Vide p. 1.985-1.987 do voto. 
634 Vide p. 1.987 do voto. 
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formação e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo 

de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o Povo – fonte 

de que emana a soberania nacional – tem, nessas agremiações, o veículo 

necessário ao desempenho das funções de regência política do Estado”635. 

Por tais razões, pretendendo assegurar a participação efetiva dos 

Partidos Políticos no processo de poder, o legislador constitucional lhes 

conferiu um grau de autonomia, o que em si garante a prerrogativa de fazer 

prevalecer a sua própria vontade no que tange a sua estrutura interna e ao seu 

funcionamento636. Nesses termos, entendeu que a supremacia do postulado 

da autonomia partidária inibiria o legislador comum a prescrever normas que 

impliquem na transgressão, pelo Estado, a essa área inserta na denominada 

reserva estatutária. Portanto, seria a reserva estatutária domínio 

constitucionalmente delimitado, que pré-exclui, por expressa determinação 

constitucional – art. 17, § 1º, da CF –, qualquer ação do Poder Público que 

implique em indevida intervenção637. 

Nessa linha, afirma que não se revelaria legítimo o procedimento 

hermenêutico que “elasteça” o sentido conceitual da expressão “autonomia 

institucional”, buscando indevidamente estender o âmbito de sua incidência 

ao processo eleitoral, que constitui domínio reservado à exclusiva ação 

normativa do Congresso Nacional638. Ao passo que imputa aos Partidos 

Políticos submissão à regência normativa do Poder Público no que se refere 

ao processo eleitoral, reafirma a existência de matérias interna corporis no 

que diz respeito a sua “intimidade estrutural, funcional e organizacional”. 

Tais disposições, por óbvio, não estão afetas ao processo eleitoral, restando 

excluídas do domínio normativo da lei639. Conclui, desse modo, que a 

autonomia partidária constitui área de reserva privada640. 

No mesmo sentido do voto condutor na ADIn n. 1.096-4641, registra-

se a orientação fixada pelo STF ao definir a prevalência das normas 

                                                        
635 Vide p. 1.987 do voto. 
636 Vide p. 1.987-1.988 do voto. 
637 Vide p. 1.988 do voto. 
638 Vide p. 1.989 do voto. 
639 Vide p. 1.990-1.992 do voto. 
640 Vide p. 1.993-1.992 do voto. 
641 Decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.096-4, datada de 

16/03/1995, publicada no DOU – DJ em 22/09/1995 – Ementário n. 1.801-01, de 
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estatutárias sobre as normas de Direito Público642, efetivando-se o princípio 

da autonomia partidária. Assim decidiu que, no âmbito da fiscalização 

abstrata da constitucionalidade de normas643, seria ilegítimo à determinada 

agremiação omitir-se nos objetivos institucionais a disciplinar os temas 

atinentes à sua vida institucional. Daí, portanto, o reconhecimento de que aos 

partidos estão amparados pelo primado da autonomia, posto pela 

Constituição, em face, inclusive, de sua função democrática644. 

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se firmou no 

mesmo sentido, desde o ano de 1991, conforme se verifica de duas 

decisões, que são igualmente tomadas como leading cases, sejam: a) a 

Resolução n. 17.990 – Registro de Partido Político n. 174/Classe 

7ª/Brasília-DF645, e o Acórdão n. 12.211 – RESPE n. 9.467/Classe 4ª/São 

João da Urtiga-RS646. 

                                                        
Rel. Min. Celso de Mello, Requerente Partido Socialista Brasileiro – PSB, 

Requeridos: Governador do Estado do Rio Grande do Sul e a Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 
642 Do que, mesmo a omissão não permitiria a razoável decisão pela submissão 

do ajuizamento da ADIn à prévia deliberação das instâncias partidárias 

superiores. Vide voto citado, p. 104 e 105. 
643 “Requisito imprescindível para efeito de acesso ao procedimento de 

fiscalização com centrada de constitucionalidade, que se evidencie um nexo de 

afinidade entre os objetivos institucionais de entidade que ajuíza a ação direta e 

o conteúdo material da norma por ela impugnada nessa sede processual” (Vide 

voto citado, p. 92). 
644 Vide voto citado, p. 104. 

645 (...) Em face do novo texto constitucional, “a exigência da lei, no que concerne 

à aprovação dos estatutos partidários pela maioria das Convenções Estaduais e 

Municipais (art. 20 da LOPP e Resolução n. 10.785, de 12.2.1980, art. 26, 3º, 

alíneas a, b, e c) está revogada, por ser incompatível com o princípio da autonomia 

dos partidos políticos para definirem a sua estrutura interna, organização e 

funcionamento (CF, art. 17, § 1º).” 

“Nos termos do parecer e à vista de nossa orientação firmada no Processo n. 

12.028 (...), se entendeu incompatível com a Constituição com o princípio da 

autonomia de organização dos partidos” (...) (Grifo nosso) (Resolução n. 17.990 

– Registro de partido político n. 174/Classe 7ª/Brasília-DF, acima citado). 

646 (...). 14. Em estudo de excelente qualidade, a Professora Mônica Herman 

Caggiano aborda o tema, com hialina clareza, erigindo as seguintes conclusões: 

(...); b) passa a gozar de plena liberdade quanto à sua estrutura interna, sendo-lhes 
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Os limites da autonomia partidária conferida aos Partidos Políticos, 

portanto, encontram-se nos princípios aplicáveis, que se otimizam para a 

garantia da liberdade para que, na esfera interna corporis, os Partidos 

definam o que melhor lhes aprouver acerca da criação, organização e 

funcionamento, devendo estabelecer normas em seus estatutos que regulem 

a disciplina e fidelidade partidárias647. Nesta linha, traduz-se pressuposto 

o reconhecimento de que tal prerrogativa constitua “área indevassável pela 

ação normativa do Poder Público”, denominada “reserva de estatuto”648. 

 

 

3.1.1.2. A Disciplina Partidária 

 

Ao instituir a autonomia partidária, a Constituição Federal impõe 

aos Partidos Políticos (art. 17) o dever de estabelecer e regular por seus 

estatutos as regras sobre disciplina e fidelidade partidária. A 

regulamentação de ambos os institutos é realizada pelos artigos 23 a 26 

da Lei dos Partidos Políticos (Lei Federal n. 9.096/95)649. Ali define o 

                                                        

assegurada a faculdade de auto-organização (sic), sob a única condição de 

integrar nos seus estatutos regras concernentes à fidelidade e disciplina 

partidárias. Isto significa que qualquer controle ou investida legal nesse terreno 

vem a ser contagiada de inconstitucionalidade. (...). 18. Sem medo de errar, a 

autonomia dos partidos políticos significa a proibição da ingerência estatal. 

Sendo assim ausente qualquer vazio para ser integrado normativamente, as regras 

constitucionais têm aplicação imediata, com eficácia plena, sem restrições (Grifo 

nosso) (Acórdão n. 12.211 – REsp n. 9.467/Classe 4ª/São João da Urtiga-RS, 

acima citado). 

647 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 46. 

648 Acórdão s/n 26.603 – STF, p. 355, datado de 04/10/2007, publicado DOU-DJ 

n. 241, em 19/12/2008, Rel. Min. Celso de Mello, Impetrante: Partido da Social 

Democracia Brasileira – PSDB, Impetrado: Presidente da Câmara dos Deputados, 

Litisconsorte: Partido Socialista Brasileiro – PSB, e outros. 

649 Da Fidelidade e da Disciplina Partidárias. 



288 

dever de apuração e punição pelos Partidos Políticos em face de seus 

filiados – mandatários ou não – da violação dos deveres partidários. Disto, 

nenhum filiado poderá ser punido por conduta que não esteja previamente 

prevista em seu estatuto, mas mediante o amplo direito de defesa. 

A disciplina partidária, ao lado da fidelidade, é objeto de 

regulação obrigatória, no âmbito interna corporis dos Partidos Políticos. 

Decorrem ambas, como afirma Ribeiro, da filiação partidária, que 

“importa na aquisição de uma série de direitos e obrigações diante do 

Partido Político”650. Esta, portanto, constitui um direito subjetivo do 

cidadão que pretende filiar-se a determinado programa partidário. 

Sustentamos que, em razão da finalidade constitucional dos 

Partidos Políticos, a filiação partidária somente poderá ser indeferida se 

houver causa justa prevista no estatuto ou programa, que determinada 

                                                        

Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada 

e punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de 

cada partido. 

§ 1º Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que 

não esteja tipificada no estatuto do partido político. 

§ 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. 

Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar 

sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto. 

Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares 

básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com 

desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões 

internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em 

decorrência da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa 

Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes 

legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. 

Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa 

Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o 

partido sob cuja legenda tenha sido eleito. 

650 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 260. 
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condição objetiva651 oponível à pretensão do candidato à filiação possa 

juridicamente obstar. A decisão recorrível às instâncias superiores deverá 

dar-se mediante o devido processo administrativo em que restem 

asseguradas as garantias constitucionais inerentes à defesa, garantido o 

acesso ao Poder Judiciário se a decisão que obste a filiação seja mantida 

indeferida. 

Constitui a disciplina partidária instituto diverso em relação à 

fidelidade partidária, restando aquela inscrita em primeiro plano pelo art. 

17 da Constituição. 

Quanto a seu significado, Houaiss define o termo “disciplina” 

como “firmeza, aplicação, concentração, constância, determinação, 

regularidade”652. 

Segundo Mezzaroba, a disciplina partidária pode ser definida 

como “caso particular da disciplina que deve prevalecer em toda e 

qualquer associação”653. Afirma que “pelo instituto da disciplina 

partidária, requer-se que todos os filiados respeitem os princípios, o 

programa, e os objetivos da organização partidária”654. Ressalta que “os 

filiados devem respeitar as regras estabelecidas nos estatutos, cumprir 

com seus deveres e exercer com probidade o exercício de mandatos ou 

funções partidárias”655. No caso de falta com a disciplina partidária, o 

faltoso poderá sofrer penalidades como: advertência, suspensão, 

destituição do exercício de funções em órgãos do Partido ou até expulsão 

do filiado. Na aplicação dessas punições deve ser observado o devido 

                                                        
651 A situação em que o indivíduo não é cidadão, ou encontra-se impedido de 

exercer plenamente os seus direitos políticos, seja de forma ativa (votar) ou 

passiva (ser votado), constitui óbice à filiação. 

652 HOUAISS. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Objetiva, 2001. p. 1337. 

653 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 107-110, p. 279. 

654 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 107-110, p. 279. 

655 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 107-110, p. 279. 
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processo legal substantivo, conjugados os direitos fundamentais e 

garantias individuais, também do art. 5º da Constituição da República 

Federativa de 1988656. Daí que, diante da adesão a determinado programa 

e estatuto partidário, ao filiado tanto restam atribuídas prerrogativas 

oponíveis ao partido e seus dirigentes, como obrigações – puníveis – 

daquele em relação a estes. 

Nessa esteira, tem-se que, ao se filiar a Partido Político, adquire o 

eleitor parcela dos direitos decorrentes da aquisição da capacidade 

eleitoral passiva e, em contrapartida, como decorrência lógica, estará 

submetido a um regime disciplinar657. Ribeiro afirma que tanto mais 

envolvente será o regime disciplinar quanto maior for a parcela de 

atribuições contraídas no âmbito do partido, decorrentes do pacto658. 

Neste sentido, assinala Silva que “a disciplina não há de entender-

se como obediência cega aos ditames dos órgãos partidários, mas respeito 

e acatamento do programa e objetivos do partido, às regras de seu 

estatuto, cumprimento de seus deveres e probidade no exercício de 

mandatos e funções partidárias, e, num partido de estrutura interna 

democrática, a disciplina compreende a aceitação das decisões discutidas 

e tomadas pela maioria de seus filiados-militantes”659. 

Da disciplina partidária está a afirmação legal a “subordinação da 

ação parlamentar dos integrantes da bancada de partido aos princípios 

doutrinários e programáticos, bem como às diretrizes estabelecidas pelos 

órgãos de direção partidários, na forma do estatuto” (art. 24 da Lei dos 

Partidos Políticos). Daí que do “fechamento de questões”, ou seja, 

daquelas decisões que são legitimamente tomadas pelos líderes 

partidários, em conformidade com o programa partidário, aos filiados 

poderão ser impostas sanções por suas instâncias de decisão. 

                                                        
656 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 107-110, p. 279. 

657 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 260. 

658 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 260. 

659 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p.407. 
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Afora que ao estatuto do partido caberá estabelecer, “além das 

medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre 

penalidades, inclusive do desligamento temporário da bancada, suspensão 

do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, 

cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da 

proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que 

se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente 

estabelecidas pelos órgãos partidários”. Ainda, “perde automaticamente a 

função ou cargo que exerça, na respectiva Casa Legislativa, em face da 

proporção partidária, o parlamentar que deixar o partido por qual foi 

eleito”. 

Desta leitura, denota-se que à disciplina e aos preceitos 

programáticos de cada partido estão obrigados todos e quaisquer filiados, 

que desta condição ficam sujeitos às sanções por falta a deveres 

disciplinares e por desrespeito aos princípios programáticos660. Daí, se a 

qualquer filiado se aplicam as normas afetas à disciplina partidária, será 

que a todo e qualquer filiado poderão ser aplicadas as sanções decorrentes 

da falta de cumprimento dos preceitos originários da fidelidade 

partidária, ou somente aos filiados a partidos investidos em mandatos 

eletivos? 

Desta indagação e das que se seguem, é possível concluir que 

existem ao menos duas classes de filiados a Partidos Políticos: aqueles 

que exercem e aqueles que não estão no exercício de mandato eletivo661. 

Desta feita, “os filiados que estão investidos em funções partidárias ou 

exercem mandatos eletivos, além de se submeterem ao controle 

disciplinar sobre os dois pontos acima mencionados”662, são ainda 

                                                        
660 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 260. 

661 Acredita-se que, apesar de ocupantes de cargos de direção partidária possam 

estar expostos a mais de um tipo de sanção, pertencem à classe daqueles filiados 

que não estejam no exercício de mandato eletivo – não mandatários. 

662 Contida do parágrafo acima, sejam de “que possam ser aplicadas as sanções 

decorrentes da falta de cumprimento dos preceitos decorrentes da fidelidade 

partidária, mas somente aos filiados a Partidos políticos que exerçam mandato 

eletivo”. 
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passíveis de sanções disciplinares pela improbidade no seu 

desempenho663. 

No âmbito do funcionamento parlamentar, a Lei n. 9.096/95 

regula, nos artigos 24 e 25, a questão da disciplina partidária afeta aos 

mandatários, que estejam ou não estejam no exercício de mandatos 

eletivos no Poder Legislativo. Já o art. 26 define como consequência 

lógica o desligamento do parlamentar do Partido, viés da fidelidade 

partidária, à qual os detentores de mandatos legislativos estão sujeitos664. 

Deste modo, o art. 17, § 1º, da Constituição define três tipos de 

normas que devem, necessariamente, ser estabelecidos interna corporis, 

isto é, (i) regras sobre disciplina e sobre fidelidade partidária – de que 

derivarão regimes diversos; na (ii) medida em que tais regras deverão 

incidir sobre as condutas de filiados – grau de sanções; além das (iii) 

instâncias, processo e rito para a apuração das condutas. 

Quanto à garantia da previsibilidade quanto à tipificação prévia das 

normas punitivas, Clève sustenta que, segundo o art. 23, § 1º, da Lei dos 

Partidos Políticos, “filiado algum poderá sofrer medida disciplinar ou 

punição por conduta que não esteja tipificada no estatuto do Partido 

Político”665. 

Por certo, conforme se verifica, “o legislador exige a tipificação da 

conduta como garantia do filiado contra eventuais desmandos ou desvios dos 

órgãos de direção partidária. O tipo, como ninguém desconhece, configura 

um ‘modelo de comportamento abstrato proibido’”. Apresenta-se, então, 

como “descrição esquemática de uma classe de condutas que possuam 

características danosas ou ético-socialmente reprovadas, a ponto de serem 

reputadas intoleráveis pela ordem jurídica”. O tipo, a par da função de 

garantia, desempenha também inequívoca função seletiva apartando o que é 

crime do que não é crime e, mais, no campo do direito disciplinar partidário, 

o que substancia ou não transgressão disciplinar. Assim, um ato, “por mais 

danoso que sejam não constituirá infração penal ou disciplinar antes de 

                                                        
663 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 260. 

664 BARRETO, Lauro. Comentários à Lei Orgânica dos Partidos Políticos: Lei 

n. 9.096/95. Bauru: Edipro, 1997. p. 55. 

665 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment: estudo de 

caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 39-40. 
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integrar um tipo de expressamente definido por ato normativo adequado (lei 

para o tipo penal, norma estatutária para tipo infracional partidário)”666. 

Assim, a partir do exercício pleno de sua autonomia, os entes 

partidários devem estabelecer normas abstratas de disciplina, a fim de 

punir os filiados, cujos efeitos poderão alcançar, inclusive, a perda do 

mandato eletivo, independentemente da intervenção do Poder Judiciário, 

mormente da Justiça Eleitoral. 

Quanto às instâncias, Barreto afirma que se extrai do art. 23 da Lei 

dos Partidos Políticos que deverão ser instituídos, pelas agremiações, 

órgãos competentes para a apuração e a punição, conforme as normas 

internas, dos casos de indisciplina e infidelidade partidárias667. 

Sobre o procedimento, devem ser criados pelos próprios Partidos 

Políticos, em caráter interna corporis, os respectivos ritos e garantias para 

a ampla defesa do acusado na senda do devido processo legal substantivo, 

dirigidos para a apuração das faltas e aplicação das sanções, entendendo-

se que não necessariamente devam constar nos respectivos estatutos. 

Contudo, como os preceitos constitucionais determinam estas questões, 

devem sempre obedecer aos princípios postos pela Constituição, bem 

como pelo regime constitucional. 

Quanto às possíveis sanções disciplinares, Fávila Ribeiro afirma que 

pode haver duas espécies de medidas, conforme o alcance individual ou 

coletivo (aplicado aos órgãos partidários) de suas disposições. As medidas 

disciplinares de alcance individual seriam de: “I – advertência; II – suspensão 

por três a dez meses; III – destituição de função em órgão partidário; ou IV – 

expulsão. Aquelas de alcance coletivo aos órgãos partidários, 

compreendendo dissolução de Diretório ou destituição de Comissão 

Executiva seriam pela: I – violação do estatuto, do programa ou da ética 

partidária, ou ainda desrespeito a qualquer deliberação regularmente tomada 

pelos órgãos superiores do Partido; II – indisciplina partidária”668. 

                                                        
666 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment: estudo de 

caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 39-40. 

667 BARRETO, Lauro. Comentários à Lei Orgânica dos Partidos Políticos: Lei 

n. 9.096/95. Bauru: Edipro, 1997. p. 54. 

668 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988.  

p. 260-261. 



294 

Mezzaroba afirmava que “qualquer ato praticado pelo 

representante partidário no Legislativo ou no Executivo que ferisse os 

princípios ou estatutos do partido somente poderia ser punido 

disciplinarmente, no máximo, com a expulsão da agremiação”. Contudo, 

“tal medida não atingia o mandato do representante no Legislativo e no 

Executivo”. Dessa forma, “não haveria de se falar em fidelidade 

partidária, mas sim em disciplina partidária, uma vez que a medida 

punitiva adotada pelo partido só poderia atingir o militante faltoso, e não 

o seu mandato, pois, já que de acordo com a interpretação da Constituição 

brasileira através do regime jurídico do mandato vigente até a viragem 

jurisprudencial de 2007, o mandato seria pessoal, intocável e 

intransferível, mesmo que o parlamentar fosse expulso do Partido”669. 

Frise-se que a conclusão sobre a da tradição histórico-

constitucional da Constituição de 1988, sobre a natureza do mandato livre 

e de sua irrevogabilidade por atos de indisciplina e infidelidade partidárias 

originalmente fixadas, a que nos alinhamos e continuamos a sustentar670, 

deu-se anteriormente à viragem jurisprudencial operada pela resposta 

judicial à Consulta n. 1.398/2007 dirigida ao TSE, que, por sua vez, restou 

recepcionada pelo STF a partir do julgamento dos Mandados de 

Segurança n. 26.602, 26.603 e 26.604. Isto, no sentido de concluírem que, 

em consequência de nosso modelo representativo, plasmado sob a 

concepção de uma Democracia Partidária, no âmbito de um Estado de 

Partidos, sob a lógica do regime de representação proporcional, o 

mandato político obtido pela designação eleitoral pertence ao Partido 

Político, seja a quem o eleitor atribui o seu voto, desde o monopólio das 

candidaturas a cargos eletivos. Tal é a razão porque, nas hipóteses de 

migração de partido pelo parlamentar, sem as hipóteses de justa causa 

(quais sejam: a incorporação ou fusão de partidos; criação de novo 

partido; mudança substancial do regime ou desvio reiterado do programa 

partidário; e grave discriminação pessoal, conforme a Resolução n. 

                                                        
669 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 280. 

670 KFOURI, Gustavo Swain. A (in)fidelidade partidária vista pelo Poder 

Judiciário brasileiro. Dissertação (Mestrado) apresentada perante o Programa de 

Pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), 2009.  



295 

22.610/2007 – TSE671), ou nos casos de cancelamento de filiação – frise-

se ser possível duas hipóteses: aquela em que o cancelamento parte do 

Partido Político, e em que o parlamentar cancela a sua filiação e se 

desfilia672. 

                                                        
671 Registre-se que a Lei n. 13.165/2015, que alterou dispositivos da Lei dos 

Partidos Políticos, não estabeleceu, dentre as hipóteses de justa causa fixadas pela 

Resolução n. 22.610/2007-TSE, para a migração partidária, aquelas de criação, 

fusão ou incorporação de Partidos Políticos, conforme se verificará a seguir, mas 

inseriu no inciso III nova hipótese de justa causa, que se denomina janela 

partidária. Tal questão também poderá ser debatida sob a perspectiva da Teoria 

dos Diálogos Institucionais, senão cf.: HÜBNER MENDES, Conrado. Direitos 

fundamentais, separação de poderes e deliberação. São Paulo: Saraiva, 2011; 

CLÈVE, Clèmerson Merlin; LORENZETTO, Bruno Meneses. Diálogos 

institucionais: estrutura e legitimidade. Revista de Investigações Constitucionais, 

v. 2, n. 3, set./dez. 2015, Núcleo de Investigações Constitucionais da UFPR. 

Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/44534>. Acesso em: 15 

fev. 2018, às 00h31. 

“Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem 

justa causa, do partido pelo qual foi eleito. 

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente 

as seguintes hipóteses: 

I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 

II – grave discriminação política pessoal; e 

III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o 

prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou 

proporcional, ao término do mandato vigente.” Disponível em: 

(http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9096.htm). Acesso em: 15 fev. 

2018, às 00h22). Registra-se que a validade do diploma normativo sob a 

perspectiva da constitucionalidade está sendo debatida na ADI 5.398/DF, cuja 

Medida Cautelar foi referendada em 09/05/2018. 

672 Registre-se a impossibilidade de o sujeito manter dupla filiação no direito 

brasileiro, por disposição expressa dos artigos 21 e 22, parágrafo único, da LPP: 

“Art. 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita ao órgão 

de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito. 

Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da comunicação, o 

vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos. 
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Assim, denota-se que do regime disciplinar que deve ser 

estabelecido autonomamente/sem a interferência estatal, por cada partido, 

decorrerão os deveres de submissão por qualquer filiado, que, por esta 

condição, ficará sujeito às sanções pela falta a deveres disciplinares e por 

desrespeito aos princípios programáticos673. 

Traduz-se, desta feita, o regime disciplinar partidário em 

instrumento privado de controle a ser exercido pelo partido em face dos 

mandatários por si eleitos. 

Este instrumento, que lhes foi outorgado à construção autônoma, 

tende à conformação das ações político-funcionais de cada representante 

político às diretrizes legitimamente expedidas pelas instâncias partidárias 

competentes e se dirige à realização de seu programa através da 

                                                        

Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de: 

I – morte; 

II – perda dos direitos políticos; 

III – expulsão; 

IV – outras formas previstas no estatuto, com comunicação obrigatória ao 

atingido no prazo de quarenta e oito horas da decisão. 

V – filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz da 

respectiva Zona Eleitoral. 

Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a 

mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais”. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9096.htm>. Acesso 

em: 15 fev. 2018, às 23h39. Note-se que há duas formas de se extinguir o vínculo 

com determinado Partido Político, a primeira pela comunicação escrita ao órgão 

municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em qual seja o filiado inscrito eleitoralmente 

(hipótese do art. 21), e a segunda pela filiação a Partido diverso, desde que se 

comunique o fato ao Juiz Eleitoral (hipótese do art. 22). De qualquer forma, 

diante da nova redação do parágrafo único do art. 22, não mais existe o risco de 

impacto negativo (inelegibilidade reflexa), pela coexistência de dupla filiação, 

pois subsistirá a mais recente. 

673 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 

260. 
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apropriação da vontade estatal e assim “enformar a vontade popular 

segundo as suas diretrizes e a sua plataforma de governo”674. 

Para tal, diante da reconfiguração do modelo político 

representativo estabelecido originalmente pela Constituição de 1988 (pela 

viragem jurisprudencial), faz-se possível a revogação do mandato político 

eleitoral pelos Partidos Políticos em razão de ato que configure 

indisciplina partidária, a partir do exercício de um “controle de 

moralidade”675 do mandato, passível de ser exercido pelas agremiações. 

Tal, mediante processos administrativos a serem instruídos e decididos 

pelas instâncias partidárias, em caráter interna corporis, sem a 

interferência da Justiça Eleitoral, no que se refira às questões sobre 

disciplina. 

 

 

3.1.1.3. A Fidelidade Partidária 

 

Ainda no campo da autonomia conferida aos Partidos Políticos, 

cabe-lhes a obrigação constitucional de fazer constar em seus estatutos, 

regras676, ao lado das de disciplina, as de fidelidade partidária. A falta de 

                                                        
674 KNOERR, Fernando Gustavo. Fidelidade partidária: o controle ético no 

exercício do mandato. Tese (Doutorado) defendida perante o Programa de Pós-

Graduação em Direito do Estado. Universidade Federal do Paraná, 2002. p. 282. 

675 KNOERR, Fernando Gustavo. Fidelidade partidária: o controle ético no 

exercício do mandato. Tese (Doutorado) defendida perante o Programa de Pós-

Graduação em Direito do Estado. Universidade Federal do Paraná, 2002. p. 282. 

Aras considera que “os institutos da disciplina e fidelidade partidárias se foram 

estabelecidos pela Constituição para assegurar a autonomia partidária”, enquanto 

nós consideramos que tais instrumentos derivam da vontade constitucional de 

garantir a realização dos interesses políticos de cada agremiação, conforme a 

legitimação de suas decisões a partir de cada programa (ARAS, Augusto. 

Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006. p. 141). 

676 No mesmo sentido, Silva: “A disciplina e a fidelidade partidárias passam a ser, 

pela Constituição não uma determinante da lei, mas uma determinante estatutária 

(art. 17, § 1º). Não são, porém, meras faculdades dos estatutos. Eles terão que prevê-
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cumprimento do mandamento constitucional dá causa ao indeferimento do 

pedido de registro de seus estatutos677. 

Segundo Houaiss, fidelidade traduz “constância, lealdade, dedicação, 

exatidão, acatamento, apreço, consideração, deferência, estima, respeito, 

obediência”678. Neste sentido, a fidelidade é “1. característica, atributo do que 

é fiel, do que demonstra zelo, respeito quase venerável por alguém ou algo, 

lealdade; 2. observância da fé jurada ou devida; 3. constância nos 

compromissos assumidos com outrem; 4. compromisso que pressupõe 

dedicação amorosa à pessoa com quem se estabeleceu um vínculo afetivo de 

alguma natureza; 5. característica que não se esmorece com o decorrer do 

tempo; 6. constância de hábitos, de atitudes; 7. compromisso rigoroso com o 

conhecimento, exatidão, sinceridade”. 

Daí que, da adesão ao programa e compromisso com as suas normas 

de conduta, a fidelidade partidária é definida por Aras pela “lealdade a um 

Partido Político; observância do programa partidário e das decisões tomadas 

por suas instâncias deliberativas pelos filiados em geral, e, em especial, os 

mandatários”. Traduzir-se-ia “no dever, genericamente considerado, de 

                                                        

las dando consequências ao seu descumprimento e o desrespeito” (SILVA, José 

Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 

2009. p. 407). 

677 Conforme se denota da Resolução do Tribunal Superior Eleitoral: 

1. CABE AO TSE APENAS CONFERIR A CONFORMIDADE DOS 

ESTATUTOS COM AS NORMAS E COM O SISTEMA DA CONSTITUIÇÃO 

PARA O FIM DE ASSEGURAR A FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO 

PARTIDO COMO ÓRGÃO PARCIAL DE FORMAÇÃO DE VONTADE 

ELEITORAL DO ESTADO E TORNAR TRANSPARENTE, PARA A JUSTIÇA 

ELEITORAL E A TERCEIROS INTERESSADOS, A REPERCUSSÃO 

EXTERNA DOS ATOS DE VONTADE PARTIDÁRIA. 2. PEDIDO DE 

ANOTAÇÃO DEFERIDO (Resolução n. 19.065/Brasília-DF, Petição n. 12.028, 

datada de 29/04/1993, publicada DOU-DJ em 03/06/1993, p. 10.914, Min. 

Torquato Jardim). 

678 HOUAISS. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 1. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Objetiva, 2001. p. 1337. 



299 

observância das normas estatutárias, das diretrizes e do ideário programático 

do Partido Político”679. 

Bastos concebe a “fidelidade como o dever dos parlamentares 

federais, estaduais e municipais de não deixarem o partido pelo qual 

foram eleitos, ou de não se oporem às diretrizes legitimamente 

estabelecidas pelos órgãos da direção, sob pena de perda do mandato por 

decisão proferida pela Justiça Eleitoral680”. 

Por sua vez, Silva a concebe como hipótese mais séria de 

indisciplina, conceituando a infidelidade partidária como “a) oposição, 

por atitude ou pelo voto, a diretrizes legitimamente estabelecidas pelo 

partido; ou o b) apoio ostensivo ou disfarçado a candidatos de outra 

agremiação”681. Aqui se evidencia outra perspectiva do alcance do 

instituto, que pode tornar sujeito ativo de infidelidade o filiado, que não 

necessariamente seja detentor de mandato eletivo, pelo apoio a candidatos 

de outra agremiação e/ou coligação em campanhas eleitorais, ao que 

acrescentamos a hipótese de apoio de atividades e/ou programas de 

partidos diversos. Esta premissa derroga a tese de que a indisciplina seria 

ato passível do cometimento por qualquer filiado enquanto a infidelidade 

partidária somente dos detentores de mandato eletivo. 

Neste sentido, a fidelidade partidária nos parece definível como o 

compromisso derivado da adesão ao programa, estatuto e às regras de 

determinado Partido Político no momento da filiação, na senda de uma 

relação bilateral entre o cidadão (detentor da capacidade eleitoral ativa), 

e a agremiação, que contempla o voto de segui-los, mediante a renúncia 

a qualquer outro. Em segundo momento, em que os votos do “casamento” 

restam reafirmados, a partir do registro do filiado como candidato à 

eleição proporcional, poderá o cidadão ser alçado a cargo eletivo 

parlamentar quando, pelo voto, através da designação eleitoral – mandato 

                                                        
679 ARAS, Augusto. Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 142. 

680 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição 

do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 613. 

681 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 407. 
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político –, pela diplomação e posse do eleito, restará estabelecida uma 

relação tripartite entre o mandante, o Partido e mandatário. Como em 

qualquer “casamento”, restará ínsita a faculdade de romper os 

compromissos, assumindo as consequências, tanto de uma quanto de 

outras partes (da justa causa o mandatário migra com o mandato). 

Gustavo Fruet promove outro recorte, ao afirmar que na seara da 

representação política a fidelidade partidária se dá “não somente em 

relação do cidadão com os partidos, mas na relação destes com os 

eleitos”682. 

Bastos conclui que a fidelidade partidária se configura como 

hipótese de disciplina que deve prevalecer em toda a associação. Nesta 

linha, esta se configuraria gênero e a primeira espécie, sendo assim “os 

filiados devem fidelidade ao programa e objetivos do partido, respeito às 

regras do seu estatuto, cumprimento de seus deveres e probidade no 

exercício de mandatos ou funções partidárias, conforme estatui a Lei 

Orgânica, cujo art. 7º prevê sanções disciplinares de advertência, 

suspensão até doze meses, destituição de função em órgãos partidários ou 

expulsão do filiado que faltar com as regras de disciplina partidária683”. 

No Brasil, historicamente o instituto da fidelidade partidária foi 

contemplado na Carta de 1967 a partir da EC n. 1/69, que o incorporou 

ao art. 152684. 

                                                        
682 FRUET, Gustavo Bonato. Reforma e casuísmo. Paraná Eleitoral, Curitiba, n. 

38, p. 19-38, out./dez. 2000. 

683 FRUET, Gustavo Bonato. Reforma e casuísmo. Paraná Eleitoral, Curitiba, n. 

38, p. 19-38, out./dez. 2000. 

684 Art. 152 A organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos 

serão regulados em lei federal, observados os seguintes princípios: (...). 

Parágrafo único. Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos 

Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por 

atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos 

órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja legenda foi eleito. A 

perda do mandato será decretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação 

do partido, assegurado o direito de ampla defesa. Disponível em: <http:// 
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Seguiu-se a EC n. 11/1978, que alterou a redação original685. 

Por fim, o instituto foi inteiramente revogado pela Emenda n. 

25/1985, que redefiniu a redação do artigo686. 

                                                        

www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc0

169.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018). 

685 Art. 152 A organização e o funcionamento dos partidos políticos, de acordo com 

o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal. (...). 

§ 5º Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas 

Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por atitude ou pelo voto, 

se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária 

ou deixar o partido sob cuja legenda foi eleito, salvo se para participar, como 

fundador, da constituição de novo partido. 

§ 6º A perda do mandato, nos casos previstos no parágrafo anterior, será decretada 

pela Justiça Eleitoral, mediante representação do partido, assegurado o direito de 

ampla defesa. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Consti- 

tuicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

686 Art. 152. É livre a criação de partidos políticos. Sua organização e funcionamento 

resguardarão a Soberania Nacional, o regime democrático, o pluralismo partidário e 

os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes princípios: (...). 

I – é assegurado ao cidadão o direito de associar-se livremente a Partido Político; 

Il – é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar; 

III – é proibida a subordinação dos partidos políticos a entidade ou Governo 

estrangeiros;  

IV – o partido político adquirirá personalidade jurídica mediante registro dos seus 

Estatutos no Tribunal Superior Eleitoral; 

V – a atuação dos partidos políticos deverá ser permanente e de âmbito nacional, sem 

prejuízo das funções deliberativas dos órgãos estaduais e municipais. 

§ 1º Não terá direito a representação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados 

o Partido que não obtiver o apoio, expresso em votos, de 3% (três por cento) do 

eleitorado, apurados em eleição geral para a Câmara dos Deputados e distribuídos em, 

pelo menos, 5 (cinco) Estados, com o mínimo de 2% (dois por cento) do eleitorado 

de cada um deles.  

§ 2º Os eleitos por partidos que não obtiverem os percentuais exigidos pelo parágrafo 

anterior terão seus mandatos preservados, desde que optem, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, por qualquer dos partidos remanescentes. 
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A denominada Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei Federal n. 

5.682/71) regulamentou a matéria do art. 72-88, impondo o procedimento 

e o rito voltados à decretação da perda de mandato eletivo687. Este 

                                                        

§ 3º Resguardados os princípios previstos no caput e itens deste artigo, lei federal 

estabelecerá normas sobre a criação, fusão, incorporação, extinção e fiscalização 

financeira dos partidos políticos e poderá dispor sobre regras gerais para a sua 

organização e funcionamento. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc01-69.htm>. Acesso em: 31 jan. 

2018). 
687 Art. 72. O Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual ou Vereador que, 

por atitude ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos 

órgãos de direção partidária ou deixar o Partido sob cuja legenda for eleito, 

perderá o mandato. 

Parágrafo único. Equipara-se a renúncia, para efeito de convocação do respectivo 

suplente, a perda de mandato a que se refere este artigo. 

Art. 73. Consideram-se diretrizes legitimamente estabelecidas às que forem 

fixadas pelas Convenções ou Diretórios Nacionais, Regionais ou Municipais, 

convocados na forma do estatuto e com observância do quorum da maioria 

absoluta. 

§ 1º As diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidária serão 

arquivadas no prazo de 10 (dez) dias: 

I – se emanadas das Convenções ou Diretórios Nacionais, na Secretaria do 

Tribunal Superior Eleitoral; 

II – se emanadas das Convenções ou Diretórios Regionais, nas Secretarias dos 

respectivos Tribunais Regionais Eleitorais; e 

III – se emanadas das Convenções ou Diretórios Municipais, nos cartórios dos 

respectivos Juízos eleitorais. 

§ 2º Os órgãos partidários não poderão traçar diretrizes contrárias às estabelecidas 

pelos que lhes foram superiores. 

§ 3º Da deliberação que estabelecer diretriz ou disciplina de voto, poderá o 

interessado interpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, diretamente ao diretório 

partidário de hierarquia superior. 

§ 4º Se considerar necessário, o Diretório poderá enviar cópia do apelo e dos 

documentos que o instruem ao órgão recorrido, para aduzir as suas razões, no 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento. 

§ 5º Findo o prazo, com ou sem razões, o Diretório julgará o recurso, dentro em 

15 (quinze) dias. 

§ 6º O recurso não tem efeito suspensivo. 
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Art. 74. Considera-se também descumprimento das diretrizes legitimamente 

estabelecidas pelos órgãos de direção partidária: 

I – deixar ou abster-se propositadamente de votar em deliberação parlamentar; 

II – criticar, fora das reuniões reservadas do partido, o programa ou as diretrizes 

partidárias; 

III – fazer propaganda de candidato a cargo eletivo inscrito por outro partido, ou 

de qualquer forma, recomendar seu nome ao sufrágio do eleitorado; e 

IV – fazer aliança ou acordo com os filiados de outro partido. 

Art. 75. A perda de mandato do parlamentar será decretada pela Justiça Eleitoral, 

mediante representação do Partido, ajuizada no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados: 

I – da investidura do representado no cargo eletivo, se o ato que possa caracterizar 

a infidelidade partidária tiver sido praticado após o registro de sua candidatura, e 

antes da posse; e 

II – do conhecimento do ato que caracterize a infidelidade partidária, se posterior 

à posse. 

Art. 76. São partes legítimas para ajuizar a representação perante a Justiça 

Eleitoral, os Diretórios Nacional, Regional e Municipal, ou suas Comissões 

Executivas, para decretação de perda do mandato de Senador ou Deputado 

Federal, de Deputado Estadual e de Vereador, se deixarem o partido sob cuja 

legenda foram diplomados, ou se daqueles órgãos ou respectivas convenções 

tiver emanado a diretriz descumprida. 

§ 1º Se, decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, não houver sido 

ajuizada a representação, poderá esta ser proposta, nos 30 (trinta) dias 

subsequentes: 

I – pelo Diretório Nacional, no caso de perda de mandato de Deputado Estadual ou 

de diretriz emanada da Convenção ou do Diretório Regional; e 

II – pelo Diretório Regional, no caso de perda de mandato de Vereador ou de 

diretriz emanada da Convenção ou do Diretório Municipal. 

§ 2º Quando se tratar de Senador ou Deputado Federal, mesmo que a diretriz 

descumprida seja do Diretório ou da Convenção Regional, somente o Diretório 

Nacional pode representar ao Tribunal Superior Eleitoral, depois de decidir sobre 

procedência do pedido, devidamente instruído, que lhe encaminhar o Diretório 

Regional. 

Art. 77. Quando se tratar de ato de infidelidade praticado por Vereador, a 

representação de que trata o art. 75 somente poderá ser apresentada mediante a 

aquiescência prévia da Comissão Executiva Regional, cuja decisão será 

irrecorrível. 
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Art. 78. O processo e julgamento da representação do Partido político, para a 

decretação da perda do mandato do parlamentar que tiver praticado ato de 

infidelidade partidária, caberá: 

I – ao Tribunal Superior Eleitoral, se a representação for dirigida contra Senador 

ou Deputado Federal; 

II – ao Tribunal Regional Eleitoral, se a representação for dirigida contra 

Deputado Estadual ou Vereador. 

Art. 79. A representação, dirigida ao Tribunal competente, deve conter a 

exposição dos fatos e o fundamento de direito, concluindo por pedir a decretação 

de perda do mandato. 

Parágrafo único. A representação será instruída, quando for o caso, com certidão 

de teor da diretriz partidária devidamente arquivada. 

Art. 80. Feita a citação do representado terá este o prazo de 10 (dez) dias, para 

contestar o pedido. 

Art. 81. Em seguida, o relator designará audiência de instrução, sendo facultada 

às partes a produção das provas que indicaram na representação e na contestação. 

Art. 82. Finda a instrução, o relator dará vista, sucessivamente, ao representante 

e ao representado, para razões finais, no prazo de 5 (cinco) dias, ouvindo-se a 

seguir, no mesmo prazo, o Procurador Eleitoral. 

§ 1º Esgotados os prazos, o Relator terá 20 (vinte) dias para ordenar a inclusão 

do processo na pauta de julgamento do Tribunal. 

§ 2º Na sessão de julgamento, após o relatório, cada uma das partes e o Procurador 

Eleitoral poderão, no Prazo improrrogável de 20 (vinte) minutos, sustentar 

oralmente as suas razões. 

§ 3º Na redação e publicação do acórdão observar-se-á o disposto nos arts. 273 e 

274 da Lei n. 4.737, de 15 de junho de 1965. 

Art. 83. Do julgamento da representação pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelos 

Tribunais Regionais, cabem embargos ao próprio Tribunal, se houver pelo menos 

2 (dois) votos divergentes. 

§ 1º Os embargos serão opostos no Prazo de 3 (três) dias da publicação do 

acórdão, perante a Secretaria do Tribunal, e juntos aos autos, independentemente 

de despacho. 

§ 2º Feita a distribuição, que não poderá recair no Juiz que tiver anteriormente 

relatado o feito, os autos serão conclusos ao novo Relator, que admitirá ou não os 

embargos, em 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3º Se não for caso de embargos, o Relator decidirá de plano, cabendo desta 

decisão agravo de petição para o Tribunal, em 48 (quarenta e oito) horas da 

publicação do despacho denegatório, para julgamento na primeira sessão. 
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diploma foi revogado, a priori, diretamente pela Emenda n. 25/1985, no 

que toca às disposições sobre fidelidade partidária, e a posteriori, pela Lei n. 

9.096/1995, no que toca às demais disposições. 

Nos termos do que definiram tais dispositivos, a aplicação do instituto 

da fidelidade partidária decorria das seguintes hipóteses: a) de oposição, pelo 

parlamentar, por atitude ou pelo voto, às diretrizes estabelecidas pelos órgãos 

de direção partidária; e b) da migração do candidato do partido qual foi eleito 

a outro. 

A decretação de perda do mandato se dava pela Justiça Eleitoral, 

mediante demanda do partido. Ainda, à mesma Justiça especializada era 

atribuída a competência para a realização do controle de legitimidade sobre 

                                                        
§ 4º Admitidos os embargos, abrirá a Secretaria vista ao embargado, para 

impugnação no prazo de 3 (três) dias. 

§ 5º Decorrido o prazo do parágrafo anterior, a Secretaria abrirá vista ao 

Procurador Eleitoral, para opinar no prazo de 3 (três) dias. 

§ 6º No julgamento dos embargos observar-se-á o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do 

artigo anterior. 

Art. 84. Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais em grau de embargos ou 

se incabíveis, das que julgarem originariamente a representação, caberá recurso 

especial para o Tribunal Superior Eleitoral, quando: 

I – forem proferidas contra expressa disposição de lei; 

II – ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais 

Eleitorais. 

Parágrafo único. No processo e julgamento do recurso especial, observar-se-á o 

disposto nos arts. 278 e 279 da Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965. 

Art. 85. Serão recebidos com efeitos suspensivo os recursos previstos nos arts. 83 

e 84 desta lei. 

Art. 86. O órgão do Ministério Público junto à Justiça Eleitoral intervirá em todos 

os termos do processo, para fiscalizar a fiel aplicação da lei, podendo inclusive 

interpor recurso. 

Art. 87. No que não contrariar o disposto no presente Capítulo, será observado 

subsidiariamente, no processo e julgamento, o Código de Processo Civil. 

Art. 88. Julgada procedente a representação, por decisão transitada em julgado ou de 

que não caiba recurso com efeito suspensivo, o Tribunal comunicará à Mesa, da casa 

legislativa a que pertencer o representado, a qual declarará imediatamente a perda do 

mandato. Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/Leis/1970-

1979/L5682.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 



306 

as diretrizes fixadas pelo partido que, eventualmente descumpridas pelo 

parlamentar, ensejavam a perda do mandato eletivo. Desta feita, quando a 

Carta de 1969 constitucionalizou o instituto, procedeu: a) à definição das 

hipóteses de incidência da penalidade da perda do mandato eletivo; b) à 

fixação da competência para o julgamento de questões que versassem sobre 

a dita decretação; c) à delimitação do objeto da lide eventual; d) à fixação dos 

sujeitos da lide: ativo e passivo (o diretório do partido político e o 

parlamentar); e) à delegação do rito procedimental à lei; f) a garantia do 

princípio constitucional da ampla defesa e, consequentemente, do 

contraditório; e g) quando do advento da EC n. 11/1978, ao estabelecimento 

de hipóteses de isenção de penalidade (fosse o parlamentar formador de novo 

partido). 

A ordem Constitucional vigente manteve a opção política do 

legislador de constituinte de 1985 que, por meio da EC n. 25, revogou 

completamente o Instituto. Diga-se que tanto a supressão do Instituto em 

1985 quanto a sua regulamentação atual foram operadas por meio de 

reformas constitucionais formais, enquanto obras do poder constituinte: o 

primeiro derivado e o segundo originário, quando da fundação da ordem 

vigente na atualidade. Como se vê, a sua regulamentação se dá através de lei 

ordinária, qual seja Lei dos Partidos Políticos, Lei Federal n. 9.096/1995. 

De forma inovadora, ao contemplar a autonomia partidária, o 

constituinte de 1988 tornara a disciplina e a fidelidade partidárias não mais 

como uma determinante legal, mas uma determinante estatutária688. Isso, 

pois, conforme afirma Mezzaroba, a Constituição não remeteu ao Estado, o 

controle sobre a fidelidade dos eleitos, mas aos estatutos de cada agremiação 

partidária que detém a faculdade de estabelecer as sanções para os atos que 

configurem infidelidade partidária689. 

Nessa direção, Bastos assevera que “a Lei Maior exige simplesmente 

que os estatutos incorporem normas de fidelidade e disciplina partidárias, o 

                                                        
688 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 407. 

689 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 53. 
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que, necessariamente, envolve a outorga de uma certa margem discricionária 

para que os artigos regulem esses institutos com maior ou menor rigor” 690. 

Discussão recorrente sempre se dirigiu às consequências da 

ocorrência de uma das hipóteses de infidelidade partidária, mormente quanto 

à perda do mandato eletivo. Mezzaroba informa que a introdução desse 

instituto pela Constituição de 1988 possibilitou o revigoramento da discussão 

em torno da teoria do mandato partidário, em oposição ao mandato 

imperativo ou ao mandato representativo, “já que o mandatário deixaria de 

representar a vontade estabelecida pelo seu partido”691. Nesse sentido, citava 

que “conforme o espírito da fidelidade partidária, o representante presta 

contas de suas ações, única e exclusivamente, ao Partido Político, sob pena 

de ser substituído no exercício da representação política”692. 

Para Bastos, “o retorno à fidelidade partidária significaria um 

reencontro com um mandato imperativo”, em que o representante fica 

jungido às diretrizes recebidas de seus eleitores693. Registre-se que Bonavides 

é defensor do revigoramento do mandato imperativo, como decorrência da 

lógica da época política atual “fundada no debate e na participação, com 

todos os homens exprimindo socialmente as suas aspirações”694. Fato é que 

até o advento da nova interpretação conferida pelos tribunais superiores sobre 

a fidelidade partidária, que culminou com a edição da Resolução n. 

22.610/2007 pelo Tribunal Superior Eleitoral, a doutrina era uníssona quanto 

                                                        
690 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 613. 

691 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 52. 

692 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 52. 

693 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 613-614. 

694 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 452. 
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à interpretação dos limites impostos pela Constituição Federal de 1988, à 

possibilidade da imposição de penalidades a parlamentares infiéis. 

Com efeito, a doutrina proclamava que o texto da Constituição não 

previa a possibilidade da perda do mandato por infidelidade partidária, a 

despeito de se declarar ciente da realidade fática que marca historicamente o 

quadro institucional brasileiro, em que a crescente fragilidade do sistema 

representativo decorre da “banalização da opção partidária”, do voto 

constantemente tomado como opção pessoal, em detrimento dos princípios 

programáticos contidos nos estatutos, da valorização do candidato em 

detrimento do partido, da ausência de compromisso com os programas e da 

apropriação privada do mandato por parte de eleitos695. 

Entendia, assim, que a hipótese da perda de mandato por infidelidade 

partidária não estaria prevista na Constituição de 1988, que apenas 

contemplava o instituto e o remetia à esfera de deliberação interna, 

obrigatória de cada agremiação696. Ainda sobre o tema, registra Silva que a 

Constituição não permitia a perda do mandato por infidelidade partidária697. 

Na mesma linha Clève enfatiza que, ao contrário da Constituição anterior, a 

nova não previra a possibilidade da perda do mandato pela infidelidade 

partidária698. 

Nesta senda, sustentamos que a hipótese de interpretação contrária 

a esse entendimento seria inconstitucional, pois contrariaria o elenco 

estrito de hipóteses autorizadoras contido do rol do art. 55 da CF. No 

mesmo sentido, rezaria o art. 15 que a cassação de direitos políticos, sua 

perda ou suspensão só poderia ocorrer nos casos previstos pelo próprio 

                                                        
695 FRUET, Gustavo Bonato. Reforma e casuísmo. Paraná Eleitoral, Curitiba, n. 

38, p. 19-38, out./dez. 2000. p. 24. 

696 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 54. 

697 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 54. 

698 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária: estudo de caso. Curitiba: 

Juruá, 1998. p. 23. 
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dispositivo constitucional699. De fato, a norma contida do art. 15 da 

Constituição, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não comportaria 

exceção à vedação que, peremptoriamente, faz à cassação dos direitos 

políticos700. Em decorrência, ter-se-ia que os direitos políticos 

comportariam restrição somente quando suprimidos os pressupostos de 

sua aquisição701. 

Nesta senda, os casos específicos de cassação de mandato 

legislativo ou executivo estão estritamente previstos nos arts. 52, 

parágrafo único, 55, 85 e 86 da Constituição702. Assim, entende que o 

“mandato, como um modo pelos quais a cidadania se expressa e a 

soberania popular se expressa na democracia representativa”703 somente 

pode ser cassado quando expressamente autorizado no texto 

constitucional, nas estritas e taxativas hipóteses previstas. 

Em síntese, o mandato popular somente poderia ser cassado 

autorizadamente pela Constituição Federal, nas estritas hipóteses dos 

artigos acima enumerados704. A doutrina também fundava tal posição nas 

                                                        
699 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 54. 

700 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 54. 

701 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007. p. 230-234. 

702 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007. p. 230-234. 

703 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007. p. 239. Parte Clève dessa premissa e conclui, citando 

José Afonso da Silva, “que a Constituição vai mais longe, pois, por meio do art. 

15, declararia que a cassação de direitos políticos, cuja perda e suspensão, 

somente poderia se operar nos estritos casos mencionados no mesmo dispositivo” 

(Cf.: CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária, impeachment e justiça 

eleitoral: estudo de caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 23). 

704 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária, impeachment e justiça 

eleitoral: estudo de caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 239. 
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razões teóricas, próprias da fundação do sistema constitucional brasileiro, 

em especial, como ressaltado acima, da natureza do mandato 

representativo. Clève enfatiza que, “a despeito de a Constituição admitir 

o instituto da fidelidade partidária, nem por isso a natureza do mandato 

parlamentar teria sofrido radical deslocamento de significação”, dado que 

o país continuaria por não adotar a figura do mandato partidário, mas sim 

o mandato representativo705. Esta posição será por nós revista, uma vez 

que, diante da viragem jurisprudencial que, ao lado do julgamento acerca 

da cláusula de barreira, reafirma-se estar no Brasil no âmbito de um 

Estado de Partidos, ao admitir a perda do mandato por infidelidade 

partidária, os efeitos das atuações jurisdicionais conferem aos Partidos 

Políticos a prerrogativa de revogação dos mandatos pelas hipóteses 

também de indisciplina, diante de que a natureza do mandato político 

eletivo resta ressubstancializada, assim se reconfigurando as relações 

decorrentes. 

Naquela senda, o exercício do mandato decorreria dos poderes 

conferidos pelo sistema constitucional que dota o mandatário de 

autonomia para sujeitar-se somente aos ditames de sua consciência706. Tal 

razão conferiria a impossibilidade de dispor livremente sobre o mandato, 

pois do contrário, estar-se-ia ofendendo a natureza da representação707. 

Em decorrência, o único condicionamento ao exercício do mandato 

eletivo previsto na Constituição decorreria do controle exercido pelos 

próprios Partidos Políticos sobre os seus quadros, a partir das regras 

estabelecidas legitimamente em seus estatutos. Seriam estes que, do ato 

de infidelidade, procederiam à apuração e punição, nos limites do que 

                                                        
705 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária, impeachment e justiça 

eleitoral: estudo de caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 27. 

706 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária, impeachment e justiça 

eleitoral: estudo de caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 29. 

707 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária, impeachment e justiça 

eleitoral: estudo de caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 29-31. 
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dispusesse o respectivo estatuto708. Esta poderia variar de “simples 

advertência até a expulsão”709. 

A caracterização da infidelidade partidária demanda a confluência 

dos seguintes requisitos: que o partido tenha estabelecido suas diretrizes 

partidárias; que esse estabelecimento tenha sido realizado legitimamente, 

e que tenha sido pelos órgãos de direção de cada agremiação710. 

Pela caracterização da infidelidade, por imposição constitucional e 

regulamentação legal (art. 23 da Lei n. 9.096/95), deve o partido prever em 

seu estatuto normas que impinjam medidas disciplinares e punitivas, cuja 

aplicação não poderá prescindir da garantia do direito à ampla defesa e do 

contraditório. 

Pode, ainda, o parlamentar sofrer a penalidade de desligamento 

temporário da bancada a que seja ligado; de suspensão do direito de voto nas 

reuniões internas ou da perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que 

exerça em decorrência da representação e da proporção partidária na Casa 

Legislativa em que se vincule pelo mandato (art. 22 da Lei n. 9.096/95). Estas 

últimas são consequências da desfiliação ao partidário pelo qual fora eleito o 

parlamentar (art. 23 da mesma Lei). 

Ao contrário do que dispunha a ordem constitucional anterior, o 

instituto da fidelidade partidária ora deve ser regulado interna corporis, com 

a garantia de não intervenção estatal na esfera da autonomia que a 

Constituição lhe reservou. 

Isto, conforme restara originalmente estruturado pela Ordem 

Constitucional de 1988, até o advento da reforma constitucional informal 

operada jurisprudencialmente, não obstante garantindo a prerrogativa de os 

                                                        
708 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária, impeachment e justiça 

eleitoral: estudo de caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 55. 

709 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 407. 

710 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 54. 
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Partidos Políticos revogarem os mandatos eletivos obtidos por si, conforme 

adiante se verá. 

 

 

3.1.2. O Regime Jurídico-Legal dos Partidos Políticos da Constituição 

Federal de 1988 

 

No âmbito da precisa distinção entre as definições entre os objetos dos 

ramos do Direito Eleitoral e Direito Partidário apresentados acima, como 

visto, o regime jurídico dos Partidos Políticos contempla as medidas 

tendentes a: a) disciplinar as medidas de distribuição do corpo eleitoral711; b) 

promover a organização do sistema eleitoral712; c) aplicar as normas que 

disciplinam o exercício do voto713; d) expedir instruções para a fiel 

execução714 das normas derivadas dos sistemas majoritário e proporcional715; 

e) tratar das prescrições sobre a aquisição e perda da capacidade política ativa 

e passiva, isto é, de votar e ser votado716; f) dispor sobre a natureza, 

funcionamento e responsabilidade dos Partidos Políticos, sobre quem, por 

meio de ramo da justiça especializada, exerce controle717. 

                                                        
711 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias consti- 

tucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 54. 

712 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias constitu- 

cionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 54. 

713 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias cons- 

titucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 54. 

714 Código Eleitoral – CE (Lei Federal n. 4.737/1965): 

“Art. 1º Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o 

exercício de direitos políticos precipuamente os de votar e ser votado. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá Instruções para sua fiel 

execução”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/ 

L4737.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

715 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 13. 

716 RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 13. 

717 LOP: 
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Importa registrar que, mesmo gozando os Partidos Políticos de 

autonomia para a sua auto-organização e funcionamento, outorgada 

constitucionalmente (art. 17, § 1º718), submetem-se, por restrição do 

mesmo dispositivo (art. 17, III, § 2º)719, ao controle e fiscalização de 

órgãos do Poder Judiciário da União720 (no âmbito dos Estados, fixada 

                                                        
“Art. 30. O partido político, através de seus órgãos nacionais, regionais e 

municipais, deve manter escrituração contábil, de forma a permitir o 

conhecimento da origem de suas receitas e a destinação de suas despesas. 

Art. 31. É vedado ao partido receber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma 

ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável em dinheiro, 

inclusive através de publicidade de qualquer espécie, procedente de: (...). 

Art. 32. O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço 

contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano seguinte (...). 

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a 

prestação de contas do partido e das despesas de campanha eleitoral, devendo 

atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação financeira, os 

dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, exigindo a observação 

das seguintes normas: (...). 

Parágrafo único. Para efetuar os exames necessários ao atendimento do disposto 

no caput, a Justiça Eleitoral pode requisitar técnicos do Tribunal de Contas da 

União ou dos Estados, pelo tempo que for necessário. 

Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, à vista 
de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, de representação do 
Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor, determinarão o 
exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato que viole as 
prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus 
filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de sigilo 
bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos 
vinculados à denúncia. (...)” 

Art. 36. Constatada a violação de normas legais ou estatutárias, ficará o partido 
sujeito às seguintes sanções:(...). 

Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a 
suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da 
lei. (...). Disponível em: <http:// www.planalto. gov.br/ccivil_03/Leis/L9096.htm>. 
Acesso em: 22 fev. 2018. 
718 CF de 1988, art. 17. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 
_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
719 CF de 1988, art. 17. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 
720 CF: 
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pela circunscrição do órgão de direção)721, seja no que diz respeito a sua 

existência ou a validade dos atos de sua vida (na extensão da Lei)722. 

Dentro dessa perspectiva, das peculiaridades do sistema eleitoral e 

partidário, restam os direitos políticos pressupostos para a ação política. 

Proclamados pelos artigos 14 a 16 da Constituição Federal de 1988, 

consistem na disciplina dos meios necessários ao exercício da soberania 

popular. Como desdobramento do parágrafo único do primeiro artigo da 

Constituição – todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente –, os direitos políticos caracterizam-se 

pelo conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo de participação 

dos cidadãos no processo político e nos órgãos governamentais. Decorrem 

das técnicas desenvolvidas pelo sistema representativo para a designação dos 

representantes do povo nesses órgãos723. 

Desta feita, os direitos políticos positivos fornecem a regulação dos 

direitos fundamentais: a) do acesso ao sufrágio ativo – direito de votar nas 

eleições; b) do acesso ao sufrágio passivo – direito de ser votado nas 

eleições, quando preenchidas as condições de elegibilidade 

                                                        
“Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário: (...). 

V – os Tribunais e Juízes Eleitorais; (...)”. Disponível em: <http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 31 

jan. 2018. 

721 CF: 

“Art. 118. São órgãos da Justiça Eleitoral: 

I – o Tribunal Superior Eleitoral; 

II – os Tribunais Regionais Eleitorais; 

III – os Juízes Eleitorais; 

IV – as Juntas Eleitorais. (...). 

Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no 

Distrito Federal. (...)”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 31 jan. 2018. 

722 Acórdão n. 12.211 – TSE, Rel. Min. José Paulo Sepúlveda Pertence, REsp 

9.467, de 10/03/1992, São João da Urtiga/RS, publicado no DOU em 06/05/1992, 

p. 02, do voto. 

723 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora/RT, 2008. p. 344-347. 
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constitucionais e complementares (Lei Complementar n. 64/1990); c) do 

direito de voto nos plebiscitos, nos referendos, ao lado de outros direitos 

de participação popular no processo de dominação política e de controle, 

tais como firmar e propor projetos de lei de iniciativa popular, propositura 

de ação popular e organização e participação nos Partidos Políticos. 

No que se refere ao sistema de partidos brasileiro724, deve considerar-

se que surgem conforme a predominância ou equilíbrio entre as diversas 

                                                        
724 Quanto à origem e a íntima relação que guardam com os sistemas eleitorais, anote-
se as lições de Duverger: “são o resultado de fatores numerosos e complexos, uns 
próprios de cada país, outros gerais. Entre os primeiros, podem-se citar a tradição e a 
história, as crenças religiosas, a composição étnica, as rivalidades nacionais etc. (...). O 
fator técnico essencial é o regime eleitoral: é ele que será estudado neste livro. Já se 
observou a sua influência sobre certos aspectos da estrutura de partidos: mesmo nesse 
domínio, constitui um elemento do sistema de partidos, pois a forma de escrutínio 
orienta no mesmo sentido as estruturas de todos os partidos de um país. Sobre o número, 
a dimensão, as alianças, a representação, sua ação é importante. Inversamente, o sistema 
de partidos desempenha papel capital sobre o regime eleitoral: o dualismo favorece a 
adoção de um escrutínio majoritário de um turno, a existência de partidos de estrutura 
de Bund em afastamento, a tendência natural às alianças opõe-se à representação 
proporcional etc. Em definitivo, o sistema de partidos e sistema eleitoral são duas 
realidades indissoluvelmente ligadas, por vezes mesmo difícil de separar pela análise: a 
exatidão mais ou menos grande da representação política, por exemplo, depende do 
sistema eleitoral e do sistema de partidos, considerados como elementos dum mesmo 
complexo, raramente isoláveis um do outro. Pode-se esquematizar a influência geral da 
forma de escrutínio nas três fórmulas seguintes: 1º) a representação proporcional tende 
a um sistema de partidos múltiplos, rígidos, independentes e estáveis (salvo no caso de 
movimentos passionais); 2º) o escrutínio majoritário de dois turnos tende a um sistema 
de partidos múltiplos, flexíveis, dependentes e relativamente estáveis (em todos os 
casos); 3º) o escrutínio majoritário de turno único tende a um sistema dualista, com 
alternância de grandes partidos independentes. (...). De fato, a ação do sistema de 
escrutínio poderia ser comparada a um acelerador: tal regime eleitoral facilita a 
multiplicação dos partidos, gerada pela ação de outros fatores; esse outro regime lhe 
opõe obstáculo; etc. Porém, as formas de escrutínio não desempenham papel 
propriamente motor: são as realidades nacionais, as ideologias, e sobretudo as estruturas 
socioeconômicas que, via de regra, exercem a ação mais decisiva nesse sentido” 
(DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro Oiticia. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 1980. p. 240-241). Anote-se que tais conclusões, 
que explicitam em parte as correlações que Duverger estabeleceu entre os sistemas de 
partidos e os eleitorais, foram recepcionadas pela doutrina que versa sobre o tema como 
referencial, a exemplo do que Bastos denominou “leis tendenciais” (BASTOS, Celso 
Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada 
em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 600). 
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correntes representativas de opiniões existentes em um país. O sistema de 

partido existente em determinado país “consiste no modo de sua organização 

partidária”725. Fundamentalmente, são em número de três e se diferenciam 

pelo número, sejam sistemas de partido único, bipartidário e 

multipartidário726. No Brasil vigora o multipartidarismo, nos termos da 

legislação em vigor727. 

No que se refere à natureza jurídica dos partidos, tem-se que eles 

foram recepcionados desde a Constituição de 1946 até a Constituição 

atual. De acordo com a legislação em vigor, hodiernamente, os Partidos 

Políticos se constituem em associações de pessoas naturais728 que devem 

adquirir personalidade729 para, após, mediante registro definitivo de seus 

                                                        
725 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p. 131, p. 398. 
726 DUVERGER, Maurice. Os partidos políticos. Trad. Cristiano Monteiro 
Oiticia. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar; Brasília: UnB, 1980. 
727 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2009. p. 131, p. 399. 
728 BONAVIDES, Paulo. Ciência política. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 346. 
729 Código Civil – CC, Lei Federal n. 10.406/2002: 

Art. 40. As pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de 
direito privado.  

Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado: (...); 

V – os partidos políticos. 

Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a 
inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, 
de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas 
as alterações por que passar o ato constitutivo. (...). 

Art. 46. O registro declarará: (...). 

Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos 
limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. 

Art. 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para 
seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se 
conclua. (...). 

Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 
personalidade. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil03/LEIS/2002/ 
L10406.htm>, Acesso em: 31 jun. 2017. 
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estatutos no Tribunal Superior Eleitoral730, obterem capacidade jurídica 

para a institucionalização dos atos tomados na esfera política731. 

Tal conclusão pode ser extraída do mandamento contido no art. 17 

da CF732 e pela leitura de Bastos e de Mezzaroba (no que este segue o 

primeiro) do rol de afirmações conclusivas acerca da recepção, pela 

Constituição vigente, do princípio que confere aos Partidos Políticos 

natureza jurídica de direito privado733, uma vez que o Brasil adotou o 

modelo português. 

Doravante, parece não subsistir dúvidas quanto a: a) serem os 

Partidos Políticos dotados de personalidade jurídica; b) sua natureza ser 

de direito privado, uma vez que são constituídos na forma da lei civil; c) 

estarem obrigados ao registro de seus estatutos no Tribunal Superior 

Eleitoral, mas já agora como ato de controle de adequação a que estão 

sujeitos, e não como elemento conferidor da existência jurídica do 

partido. Note-se que a Constituição é inequívoca a respeito. O registro de 

seus estatutos dar-se-á após a aquisição da personalidade jurídica734. 

                                                        
730 Submetem-se, por determinação constitucional, a controle estatal de 
regularidade. Tal controle é denominado “controle de adequação dos estatutos 
aos princípios e normas constitucionais a que estão sujeitos” (BASTOS, Celso 
Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: 
promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 616). 
731 Artigo 9º, § 4º, e seguintes da LPP, acima citados. 
732 Acima citado. 
733 Aponta Mezzaroba que desse tema emergem três posições doutrinárias: “a) uma, 
que considera o partido político como órgão do Estado, ou órgão institucionalizado 
pela Constituição, considerando-o, portanto, como pessoa jurídica de Direito Público 
Interno; b) outra, que toma o partido político como associação de Direito Privado, isto 
é, como simples associação de indivíduos, com objeto lícito e possível, que exerce 
função pública de relevância constitucional e democrática, cuja atividade é um 
exercício privado de funções públicas; e c) uma terceira posição, que não considera o 
partido como órgão de Estado, ainda que eventualmente possa ser dotado de 
personalidade jurídica de Direito Público” (MEZZAROBA, Orides. Partidos 
políticos: princípios e garantias constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações 
jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 41). 
734 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 
Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 
1989. p. 616-617. 
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As dúvidas citadas por Bastos referem-se ao fato de que até o 

advento da nova ordem vigorava discussão acerca da natureza jurídica 

dos partidos735. Esta teria sido esgotada pela superveniência do artigo 17, 

§ 2º, da Constituição736. Ocorre, porém, que permaneceria posição 

doutrinária737 dentre aqueles que, mesmo sem negar a condição de pessoa 

jurídica aos partidos políticos, concebe-os como órgãos de Estado no 

âmbito da realidade brasileira, em decorrência de eventual natureza 

pública a eles conferida, evidenciada, por exemplo, na exigência 

constitucional de registro dos estatutos partidários no TSE738. 

Ressalte-se que a ordem constitucional vigente, por meio do artigo 

17, § 2º739, revogou direta e expressamente o artigo 2º da citada Lei 

Orgânica dos Partidos Políticos – Lei Federal n. 5.682/1971740. A matéria 

foi, mais tarde, no ano de 1995, modificada pelo artigo 1º da lei 9.906, 

ora em vigor741. Não se pode olvidar que o novo Código Civil 

                                                        
735 Duas diferentes posições doutrinárias apontavam o partido político como 
“associação de indivíduos”, ou como “órgãos de Estado” (MEZZAROBA, 
Orides. Partidos políticos: princípios e garantias constitucionais, Lei n. 9.096/95, 
anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 39). 
736 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição 
do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 615. 
737 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 
Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 
1989. p. 615. 
738 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 615. 

739BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição 

do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. 

740 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição 

do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. 

741 Nesse sentido, José Afonso da Silva: “A Constituição, agora, definiu-os como 

pessoa jurídica de direito privado, ao teor do art. 17, § 2º, segundo o qual os 

Partidos políticos”, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei 

civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Se adquirem 

personalidade jurídica na forma da lei civil, é porque são pessoas jurídicas de 

direito privado, devendo, pois, registrar-se no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

segundo o disposto na Lei de Registros Públicos; depois disso é que seus estatutos 

serão levados a registro no TSE. Fica, pois, superado o disposto no art. 2º da Lei 
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recepcionou a definição constitucional e conferiu aos Partidos Políticos 

definição própria dentre as pessoas jurídicas de direito privado742. 

Nesse sentido, reconhecia Velloso, sob a égide da Constituição de 

1988, que a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, Lei n. 5.682, de 21/7/71, 

à época vigente, deveria ser adequada à nova ordem743. Solução à 

eventual controvérsia é proposta por Bastos, a partir de posição de Silva, 

nos termos em que a natureza pública do órgão incumbido do registro não 

comunica igual natureza à entidade registrada. Trata-se de mero controle 

público, em vez de controle cartorário. Aliás, a adequação é notável, 

precisamente porque uma das notas da pessoa jurídica de direito público 

é sua criação diretamente pela lei e a inexigência de registro de seus 

estatutos constitutivos. O fato de precisarem de registro para a sua 

formação, vale dizer, o fato de necessitarem de tal controle denota que 

não se cuida de pessoa jurídica de direito público. Os partidos não criados 

por lei, e seria terrível que o fossem, pois deixariam de ser partidos para 

serem outra coisa. Agora, estão definidos por pessoas jurídicas de direito 

privado. Liquida-se, com isso, qualquer pretensão de enquadrá-los como 

órgãos de Estado, pois, órgão, no sentido técnico, segundo a doutrina 

corrente, não tem personalidade jurídica, e menos ainda personalidade 

jurídica de direito privado. O partido é uma associação de pessoas para 

fins políticos comuns e tem caráter permanente, no que se encontram os 

elementos básicos do conceito de instituição744. 

A doutrina portuguesa reforça essa posição. Citado por Bastos e 

Silva, Canotilho e Vital Moreira são assertivos quanto à natureza jurídica 

dos partidos políticos, afirmando que estes “são expressão da liberdade 

                                                        
n. 5.682/71, que lhes reconhecia a natureza de pessoa jurídica de direito público 

interno (...) (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 

32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 403). 

742 Art. 44 da Lei Federal n. 10.406/2002, acima citada. 

743 Trecho do discurso de posse na Presidência do STF, de 1994, acima citado: 

definia, como meta do Poder Judiciário Brasileiro, o ajuste da referida Lei 

Orgânica dos Partidos Políticos à nova ordem constitucional. 
744 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 404. 
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de associação dos cidadãos. Não são órgãos de estatais, nem sequer 

associações de direito público, são associações privadas, com funções 

constitucionais”745. 

Canotilho salienta que “o reconhecimento de relevância jurídico-

constitucional de modo algum corresponde a sua ‘estatização’. Isso deriva 

fundamentalmente do facto de os partidos terem um estatuto 

constitucional configurado como direito subjectivo, direito político, e 

liberdade fundamental. Além de não serem órgãos estatuais ou 

constitucionais, os partidos não devem qualificar-se como corporações 

de Direito Público, pois embora lhes seja constitucionalmente atribuída 

uma função política, nem por isso se pode falar de um estatuto singular 

de direito público. Do Estatuto subjectivo deriva a sua caracterização 

como associações de direito privado às quais se reconhecem direitos 

fundamentais (na medida em que sejam aplicáveis às pessoas 

colectivas)”746. 

Todavia, em que pesem as polêmicas doutrinárias existentes sobre 

o tema, em síntese, tem-se que a Constituição de 1988 definiu a natureza 

jurídica dos Partidos Políticos como associações privadas com funções 

constitucionais e não mais como órgãos de Estado. Por fim, importa 

registrar a anotação feita por Bastos acerca da possibilidade da extinção, 

pela Justiça Eleitoral, dos partidos políticos que descumpram princípios 

programáticos da Constituição: “criado na forma da Lei Civil, o partido 

continuará por esta a ser regido no que diz respeito aos atos 

transformativos de sua personalidade, como a fusão, a incorporação e a 

extinção. Isto, obviamente, não exclui a competência da Justiça Eleitoral 

para extingui-los quando em descumprimento dos princípios 

programáticos da Constituição”747. 

                                                        
745 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da 

República Portuguesa. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2003. p. 283. 
746 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2008. p. 316. 
747 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 617. 
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Ora, tal interpretação parece afrontar a garantia da liberdade 

partidária que engloba, ao lado da criação, a prerrogativa de extinção dos 

entes partidários748, sem a ingerência do Poder Público. Não se diga que 

não possa haver o indeferimento do pedido de registro definitivo de 

estatuto de Partido Político em decorrência da falta de cumprimento de 

disposições constitucionais obrigatórias, no exercício do denominado 

“controle de adequação dos estatutos aos princípios e normas 

constitucionais a que estão sujeitos”749, de competência da Justiça 

Eleitoral, mas admitir que o Estado pudesse interferir na seara da 

liberdade partidária, a ponto de extinguir o seu ato constitutivo, seria 

compactuar com a desnaturação do direito fundamental proclamado do 

pacto original. 

A caracterização do direito fundamental à liberdade partidária e, 

por consequência, da autonomia partidária, tema tratado no item seguinte, 

provém de Canotilho: “a Constituição reconhece a liberdade de formação 

dos Partidos Políticos como um direito fundamental (art. 51º) e concede-

lhes um estatuto privilegiado em relação ao direito geral de 

associação”750. Tal como o princípio da autonomia, o da liberdade 

partidária, proclamado pelo mesmo texto que regula a matéria, é 

garantido constitucionalmente751. Como tal, a disciplina de ambos prevê 

igualmente área reservada a não ingerência estatal, conforme leciona 

Silva: “o princípio da autonomia partidária, que é uma conquista sem 

                                                        
748 Afirma José Afonso da Silva que “a liberdade partidária envolve: a de criá-

los, transformá-los e extingui-los” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito 

constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 404 e 405). 

749 Acima citado. (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. 

Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São 

Paulo: Saraiva, 1989. p. 616). 

750 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2008.  

751 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 45. 
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precedente, de tal sorte que a lei tem muito pouco a fazer em matéria de 

estrutura interna, organização e funcionamento”752. 

O autor é assertivo quanto à impossibilidade de intervenção estatal 

no âmbito da liberdade partidária, dispondo que “mais importante ainda 

é que a estrutura de poder não poderá interferir nos partidos para extingui-

los, por exemplo, como por várias vezes acontece”753. 

Desta feita, em que pese, em tese, ser legítimo o controle judicial 

que pretenda declarar nulos os atos de Partidos Políticos, tomados na 

esfera civil ou política, que contrariem os princípios programáticos, ou 

não, da Constituição754, seria absolutamente ilegítima a decisão da Justiça 

Eleitoral que decretasse a extinção de determinado partido político sob 

estes mesmos fundamentos, conforme se verá. 

 

 

3.2. O REVIGORAMENTO DO INSTITUTO DA (IN)FIDELIDADE 

PARTIDÁRIA 

 

Historicamente, o instituto da fidelidade partidária foi introduzido 

no ordenamento jurídico brasileiro no período militar, concebido como 

mecanismo estatal de controle sobre a bancada da ARENA, agremiação 

apoiadora daquele Regime755. Assim, a Carta de 1967, a partir da EC n. 

1/69, que conferiu nova redação ao art. 152756, foi imprescindível para a 

                                                        
752 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 406. 

753 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 405. 

754 Conforme a teoria da invalidade do ato administrativo por motivos desviantes 

– infração aos princípios da moralidade e da probidade administrativas, o ato resta 

eivado de nulidade (Resolução n 22.526/2007-TSE, p. 7). 

755 Neste sentido, MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário 

brasileiro. 2. ed., rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 228. 

756 Art. 152. A organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos 

serão regulados em lei federal, observados os seguintes princípios: (...). 
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formação de um Estado Partidário, instaurando verdadeiro mandato 

imperativo, ao passo que conferia o partido completo domínio sobre o 

representante em matéria de obediência às diretrizes partidárias757. 

Seguiu-se a EC n. 11/1978, que alterou a redação do artigo 152 da 

Constituição de 1967, criando regra de exceção para a perda de mandato 

por infidelidade partidária nos casos de participação do mandatário, 

como fundador, da constituição de novo partido758. 

Sequencialmente, o instituto foi inteiramente revogado pela 

Emenda n. 25/1985, mediante redefinição total da redação do artigo759. 

                                                        
Parágrafo único. Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos 

Deputados, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por 

atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos 

órgãos de direção partidária ou deixar o partido sob cuja legenda foi eleito. A 

perda do mandato será decretada pela Justiça Eleitoral, mediante representação 

do partido, assegurado o direito de ampla defesa. Disponível em: <http: 

//www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc 

01-69.htm>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
757 BONAVIDES, Paulo. Ciência política: os partidos políticos. 16. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 425. 
758 Art. 152 A organização e o funcionamento dos partidos políticos, de acordo com 

o disposto neste artigo, serão regulados em lei federal. (...). 

§ 5º Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas 

Assembleias Legislativas e nas Câmaras Municipais quem, por atitude ou pelo voto, 

se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária 

ou deixar o partido sob cuja legenda foi eleito, salvo se para participar, como 

fundador, da constituição de novo partido. 

§ 6º A perda do mandato, nos casos previstos no parágrafo anterior, será decretada 

pela Justiça Eleitoral, mediante representação do partido, assegurado o direito de 

ampla defesa Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Cons- 

tituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc11-78.htm>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
759 Art. 152. É livre a criação de partidos políticos. Sua organização e funcionamento 

resguardarão a Soberania Nacional, o regime democrático, o pluralismo partidário e 

os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes princípios: (...). 

I – é assegurado ao cidadão o direito de associar-se livremente a Partido político; 

Il – é vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar; 

III – é proibida a subordinação dos partidos políticos a entidade ou Governo 

estrangeiros;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc25-85.htm#art1
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No ano de 1971, sobreveio inovação legislativa, denominada Lei 

Orgânica dos Partidos Políticos, Lei Federal n. 5.682/71, regulamentando 

a matéria através de seu art. 72/88, impondo o procedimento e o rito 

voltados à decretação da perda de mandato eletivo760. Este diploma foi 

                                                        
IV – o partido político adquirirá personalidade jurídica mediante registro dos seus 

Estatutos no Tribunal Superior Eleitoral; 

V – a atuação dos partidos políticos deverá ser permanente e de âmbito nacional, sem 

prejuízo das funções deliberativas dos órgãos estaduais e municipais. 

§ 1º Não terá direito a representação no Senado Federal e na Câmara dos Deputados 

o Partido que não obtiver o apoio, expresso em votos, de 3% (três por cento) do 

eleitorado, apurados em eleição geral para a Câmara dos Deputados e distribuídos em, 

pelo menos, 5 (cinco) Estados, com o mínimo de 2% (dois por cento) do eleitorado 

de cada um deles.  

§ 2º Os eleitos por partidos que não obtiverem os percentuais exigidos pelo parágrafo 

anterior terão seus mandatos preservados, desde que optem, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, por qualquer dos partidos remanescentes. 

§ 3º Resguardados os princípios previstos no caput e itens deste artigo, lei federal 

estabelecerá normas sobre a criação, fusão, incorporação, extinção e fiscalização 

financeira dos partidos políticos e poderá dispor sobre regras gerais para a sua 

organização e funcionamento. Disponível em: <http://www.planalto.gov. 

br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc_anterior1988/emc25-85.htm>. Acesso em: 

18 jan. 2018. 

760 Art. 72. O Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual ou Vereador que, por 

atitude ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos 

de direção partidária ou deixar o Partido sob cuja legenda for eleito, perderá o 

mandato. 

Parágrafo único. Equipara-se a renúncia, para efeito de convocação do respectivo 

suplente, a perda de mandato a que se refere este artigo. 

Art. 73. Consideram-se diretrizes legitimamente estabelecidas às que forem fixadas 

pelas Convenções ou Diretórios Nacionais, Regionais ou Municipais, convocados na 

forma do estatuto e com observância do quorum da maioria absoluta. 

§ 1º As diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidária serão arquivadas no 

prazo de 10 (dez) dias: 

I – se emanadas das Convenções ou Diretórios Nacionais, na Secretaria do Tribunal 

Superior Eleitoral; 

II – se emanadas das Convenções ou Diretórios Regionais, nas Secretarias dos 

respectivos Tribunais Regionais Eleitorais; e 
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III – se emanadas das Convenções ou Diretórios Municipais, nos cartórios dos 

respectivos Juízos eleitorais. 

§ 2º Os órgãos partidários não poderão traçar diretrizes contrárias às estabelecidas 

pelos que lhes foram superiores. 

§ 3º Da deliberação que estabelecer diretriz ou disciplina de voto, poderá o interessado 

interpor recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, diretamente ao diretório partidário de 

hierarquia superior. 

§ 4º Se considerar necessário, o Diretório poderá enviar cópia do apelo e dos 

documentos que o instruem ao órgão recorrido, para aduzir as suas razões, no prazo 

de 5 (cinco) dias, a contar da data do recebimento. 

§ 5º Findo o prazo, com ou sem razões, o Diretório julgará o recurso, dentro em 15 

(quinze) dias. 

§ 6º O recurso não tem efeito suspensivo. 

Art. 74. Considera-se também descumprimento das diretrizes legitimamente 

estabelecidas pelos órgãos de direção partidária: 

I – deixar ou abster-se propositadamente de votar em deliberação parlamentar; 

II – criticar, fora das reuniões reservadas do partido, o programa ou as diretrizes 

partidárias; 

III – fazer propaganda de candidato a cargo eletivo inscrito por outro partido, ou de 

qualquer forma, recomendar seu nome ao sufrágio do eleitorado; e 

IV – fazer aliança ou acordo com os filiados de outro partido. 

Art. 75. A perda de mandato do parlamentar será decretada pela Justiça Eleitoral, 

mediante representação do Partido, ajuizada no prazo de 30 (trinta) dias, contados: 

I – da investidura do representado no cargo eletivo, se o ato que possa caracterizar a 

infidelidade partidária tiver sido praticado após o registro de sua candidatura, e antes 

da posse; e 

II – do conhecimento do ato que caracterize a infidelidade partidária, se posterior à 

posse. 

Art. 76. São partes legítimas para ajuizar a representação perante a Justiça Eleitoral, 

os Diretórios Nacional, Regional e Municipal, ou suas Comissões Executivas, para 

decretação de perda do mandato de Senador ou Deputado Federal, de Deputado 

Estadual e de Vereador, se deixarem o partido sob cuja legenda foram diplomados, 

ou se daqueles órgãos ou respectivas convenções tiver emanado a diretriz 

descumprida. 

§ 1º Se, decorrido o prazo estabelecido no artigo anterior, não houver sido ajuizada a 

representação, poderá esta ser proposta, nos 30 (trinta) dias subsequentes: 
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I – pelo Diretório Nacional, no caso de perda de mandato de Deputado Estadual ou 

de diretriz emanada da Convenção ou do Diretório Regional; e 

II – pelo Diretório Regional, no caso de perda de mandato de Vereador ou de diretriz 

emanada da Convenção ou do Diretório Municipal. 

§ 2º Quando se tratar de Senador ou Deputado Federal, mesmo que a diretriz 

descumprida seja do Diretório ou da Convenção Regional, somente o Diretório 

Nacional pode representar ao Tribunal Superior Eleitoral, depois de decidir sobre 

procedência do pedido, devidamente instruído, que lhe encaminhar o Diretório 

Regional. 

Art. 77. Quando se tratar de ato de infidelidade praticado por Vereador, a 

representação de que trata o art. 75 somente poderá ser apresentada mediante a 

aquiescência prévia da Comissão Executiva Regional, cuja decisão será irrecorrível. 

Art. 78. O processo e julgamento da representação do Partido político, para a 

decretação da perda do mandato do parlamentar que tiver praticado ato de infidelidade 

partidária, caberá: 

I – ao Tribunal Superior Eleitoral, se a representação for dirigida contra Senador ou 

Deputado Federal; 

II – ao Tribunal Regional Eleitoral, se a representação for dirigida contra Deputado 

Estadual ou Vereador. 

Art. 79. A representação, dirigida ao Tribunal competente, deve conter a exposição 

dos fatos e o fundamento de direito, concluindo por pedir a decretação de perda do 

mandato. 

Parágrafo único. A representação será instruída, quando for o caso, com certidão de 

teor da diretriz partidária devidamente arquivada. 

Art. 80. Feita a citação do representado terá este o prazo de 10 (dez) dias, para 

contestar o pedido. 

Art. 81. Em seguida, o relator designará audiência de instrução, sendo facultada às 

partes a produção das provas que indicaram na representação e na contestação. 

Art. 82. Finda a instrução, o relator dará vista, sucessivamente, ao representante e ao 

representado, para razões finais, no prazo de 5 (cinco) dias, ouvindo-se a seguir, no 

mesmo prazo, o Procurador Eleitoral. 

§ 1º Esgotados os prazos, o Relator terá 20 (vinte) dias para ordenar a inclusão do 

processo na pauta de julgamento do Tribunal. 

§ 2º Na sessão de julgamento, após o relatório, cada uma das partes e o Procurador 

Eleitoral poderão, no Prazo improrrogável de 20 (vinte) minutos, sustentar oralmente 

as suas razões. 

§ 3º Na redação e publicação do acórdão observar-se-á o disposto nos arts. 273 e 274 

da Lei n. 4.737, de 15 de junho de 1965. 
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Art. 83. Do julgamento da representação pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelos 

Tribunais Regionais, cabem embargos ao próprio Tribunal, se houver pelo menos 2 

(dois) votos divergentes. 

§ 1º Os embargos serão opostos no Prazo de 3 (três) dias da publicação do acórdão, 

perante a Secretaria do Tribunal, e juntos aos autos, independentemente de despacho. 

§ 2º Feita a distribuição, que não poderá recair no Juiz que tiver anteriormente relatado 

o feito, os autos serão conclusos ao novo Relator, que admitirá ou não os embargos, 

em 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3º Se não for caso de embargos, o Relator decidirá de plano, cabendo desta decisão 

agravo de petição para o Tribunal, em 48 (quarenta e oito) horas da publicação do 

despacho denegatório, para julgamento na primeira sessão. 

§ 4º Admitidos os embargos, abrirá a Secretaria vista ao embargado, para impugnação 

no prazo de 3 (três) dias. 

§ 5º Decorrido o prazo do parágrafo anterior, a Secretaria abrirá vista ao Procurador 

Eleitoral, para opinar no prazo de 3 (três) dias. 

§ 6º No julgamento dos embargos observar-se-á o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 

anterior. 

Art. 84. Das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais em grau de embargos ou se 

incabíveis, das que julgarem originariamente a representação, caberá recurso especial 

para o Tribunal Superior Eleitoral, quando: 

I – forem proferidas contra expressa disposição de lei; 

II – ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais Tribunais Eleitorais. 

Parágrafo único. No processo e julgamento do recurso especial, observar-se-á o 

disposto nos arts. 278 e 279 da Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965. 

Art. 85. Serão recebidos com efeitos suspensivo os recursos previstos nos arts. 83 e 

84 desta lei. 

Art. 86. O órgão do Ministério Público junto à Justiça Eleitoral intervirá em todos os 

termos do processo, para fiscalizar a fiel aplicação da lei, podendo inclusive interpor 

recurso. 

Art. 87. No que não contrariar o disposto no presente Capítulo, será observado 

subsidiariamente, no processo e julgamento, o Código de Processo Civil. 

Art. 88. Julgada procedente a representação, por decisão transitada em julgado ou de 

que não caiba recurso com efeito suspensivo, o Tribunal comunicará à Mesa, da casa 

legislativa a que pertencer o representado, a qual declarará imediatamente a perda do 

mandato. Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/leis/1970-

1979/L5682.htm>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
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revogado, a priori, diretamente pela Emenda n. 25/1985, no que toca às 

disposições sobre fidelidade partidária, e, a posteriori, pela Lei n. 

9.096/1995, no que toca às demais disposições. 

Assim, a partir das definições contidas nos dispositivos 

constitucionais, a aplicação do instituto da fidelidade partidária ocorria 

nas seguintes hipóteses: a) oposição, pelo parlamentar, por atitude ou pelo 

voto, às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidária; e b) 

migração do candidato do partido sob cuja legenda foi eleito à outra sigla. 

A decretação de perda do mandato se dava pela Justiça Eleitoral, 

mediante demanda do partido. Cabia ainda à mesma Justiça especializada 

a competência para a realização do controle de legitimidade sobre as 

diretrizes fixadas pelo partido que, eventualmente descumpridas pelo 

parlamentar, ensejavam a perda do mandato eletivo. 

Dessa forma, quando a Constituição anterior constitucio- 

nalizou o instituto, procedeu: a) à definição das hipóteses de incidência 

da penalidade da perda do mandato eletivo; b) à fixação da competência 

para o julgamento de questões que versassem sobre a dita decretação; c) 

à delimitação do objeto da lide eventual; d) à fixação dos sujeitos da lide: 

ativo e passivo, o diretório do partido político e o parlamentar; e) à 

delegação do rito procedimental à lei; f) a garantia do princípio 

constitucional da ampla defesa e, consequentemente, do contraditório; g) 

quando do advento da EC n. 11/1978, ao estabelecimento de hipóteses de 

isenção de penalidade (fosse o parlamentar formador de novo partido). 

De forma inovadora, o Constituinte de 1988 alterou a opção política 

do legislador, restabelecendo completamente o instituto, a partir da redação 

do art. 17, § 1º761. Desta forma, os institutos da disciplina e da fidelidade 

partidárias passam a ser não uma determinante legal, mas uma determinante 

estatutária762. Isso porque a Constituição não remeteu ao Estado o controle 

                                                        
761 § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura 

interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas 

de fidelidade e disciplina partidárias. 
762 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007. p. 407. 
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sobre a fidelidade dos eleitos, mas aos estatutos de cada agremiação 

partidária, que passaram a deter a faculdade de estabelecer as sanções para os 

atos que configurem infidelidade partidária763. Idêntico entendimento é 

encontrado em Bastos764. 

Como visto, discussão recorrente sempre se dirigiu às consequências 

da ocorrência de uma das hipóteses de infidelidade partidária, mormente 

quanto à perda do mandato eletivo. A introdução desse instituto pela 

Constituição de 1988 possibilitou o revigoramento da discussão em torno da 

teoria do mandato partidário, em oposição ao mandato imperativo ou ao 

mandato representativo partidário765. 

Quando Bastos assinalou que “o retorno à fidelidade partidária 

significaria um reencontro com um mandato imperativo”, posto que o 

representante ficaria jungido às diretrizes recebidas de seus eleitores766, 

traduziria à conclusão sobre a alteração do regime representativo 

originalmente fixado pela Constituição de 1988. 

Discorda-se deste posicionamento doutrinário, posto que o 

revigoramento do instituto da fidelidade na Constituição de 1988 não 

                                                        
763 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. 
764 Bastos esclarece que “O parágrafo sob comento não constitui um retorno 

integral à antiga fidelidade e disciplina partidárias. Isto porque eram elas impostas 

pela Constituição e regulamentadas na legislação subconstitucional. No 

momento, a Lei Maior exige simplesmente que os estatutos incorporem normas 

de fidelidade e disciplina partidárias, o que, necessariamente, envolve a outorga 

de uma certa margem discricionária para que os artigos regulem esses institutos 

com maior ou menor rigor (...)” (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives 

Gandra. Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 

1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 613) 
765 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 52. 
766 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 613-614. 
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alterou o regime representativo, porquanto o modelo de democracia 

adotado é representativo767; houve, portanto, apenas qualificação deste, 

desde que o mandato passou a ser exercido indiretamente por intermédio 

de órgãos partidários. 

Fato é que, até o advento da nova interpretação conferida pelos 

tribunais superiores sobre a fidelidade partidária, que culminou com a 

edição da Resolução n. 22.610/2007 pelo Tribunal Superior Eleitoral, a 

doutrina era uníssona quanto à interpretação dos limites impostos pela 

Constituição Federal de 1988, à possibilidade da imposição de 

penalidades a parlamentares infiéis. 

Como visto, a doutrina proclamava que o texto da Constituição não 

previa a possibilidade da perda do mandato por infidelidade partidária, 

compreendia-se que a hipótese da perda de mandato por infidelidade 

partidária não estava prevista pela Constituição de 1988768, que apenas 

contemplava o instituto e o remetia à esfera de deliberação interna, 

obrigatória, de cada agremiação769. Não obstante, não foi esta a 

interpretação dos Tribunais Superiores, como se verá. 

  

                                                        
767 Assim é a doutrina de José Afonso da Silva, que assevera: “A Constituição 

combina representação e participação direta, tendendo, pois, para a democracia 

participava. É o que, desde o parágrafo único do art. 1o, já está configurado, 

quando, aí, se diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos (democracia representativa), ou diretamente (democracia 

participativa)” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 

32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 137). 

768 José Afonso da Silva afirmava que a Constituição não permitia a perda do 

mandato por infidelidade partidária (Comentário contextual à Constituição. 3. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2007. p. 230-234). Idêntico entendimento era defendido por 

Clèmerson Merlin Clève, que enfatizava que, ao contrário da Constituição anterior, a 

nova não previra a possibilidade da perda do mandato pela infidelidade partidária 

(CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária: estudo de caso. Curitiba: Juruá, 

1998. p. 23). 

769 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias constitucionais, 

Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 54. 
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3.2.1. O Novo Regime Jurídico da Fidelidade Partidária 

 

Conforme se assinalou, a Constituição Federal de 1988 

reinaugurou o instituto da fidelidade partidária por meio da norma contida 

do artigo 17770, § 1º, delegando expressamente, em inovação à ordem 

                                                        
770 Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, 

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os 

direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos: 

I – caráter nacional; 

II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 

estrangeiros ou de subordinação a estes; 

III – prestação de contas à Justiça Eleitoral; 

IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei. 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e 

estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e 

provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de 

escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua 

celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as 

candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus 

estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n. 97, de 2017). 

§ 2º Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica, na forma da lei 

civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 

§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e 

à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: (Redação dada 

pela Emenda Constitucional n. 97, de 2017). 

I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por 

cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da 

Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma 

delas; ou (Incluído pela Emenda Constitucional n. 97, de 2017) 

II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 

97, de 2017). 

§ 4º É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. 

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo 

é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido 
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jurídica imediatamente anterior, a sua regulamentação aos Partidos 

Políticos. Estes entes, no campo da autonomia que lhes foi conferida771, 

devem, por força da determinação constitucional, discipliná-la no âmbito 

de seus estatutos constitutivos772. 

                                                        

que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição 

dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. 

(Incluído pela Emenda Constitucional n. 97, de 2017). Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 16 jan. 2017. 

771 Augusto Aras afirma que: “A fidelidade e a disciplina partidárias são figuras que 

integram o elenco de Direitos e Garantias Fundamentais, de aplicação imediata, 

cabendo aos partidos políticos estabelecer, nos seus estatutos, as regras descritivas das 

infrações e respectivas penalidades, dentre as quais se pode incluir a perda do 

mandato, sem confrontar nenhuma outra norma da mesma índole constitucional. 

A imediata aplicação da perda do mandato parlamentar por ato de infidelidade ou 

indisciplina partidárias, desde que previstas no estatuto da agremiação e seja 

adequada ao tipo infracional, encontra amparo nos arts. 10, caput e parágrafo 

único; 5º, caput, e §§ 1º e 2º, todos da Constituição Federal” (ARAS, Augusto. 

Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006. p. 244-245). 

772 Pela leitura do texto constitucional, do art. 9º, § 3º, da Lei dos Partidos Políticos – 

LPP (Lei Federal n. 9.096/1995), e dos precedentes fixados pelo Tribunal Superior 

Eleitoral – TSE sobre o tema, especialmente da Resolução n. 17.990 (editada do 

Registro de Partido n. 174 – Classe 7ª, Brasília/DF, publicada no DOU-DJ 

06/05/1992), e do Acórdão n. 12.211 (proferido no Recurso n. 9.467 – Classe 4ª, São 

João da Urtiga – RS, em 02/04/1992, publicado DOU-DJ 21/05/1992), ambos de 

Relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, tem-se que a falta da inclusão, pelos partidos 

políticos, de normas sobre fidelidade e disciplina partidárias, dá causa ao 

indeferimento do pedido de registro definitivo de seu estatuto. 

Do diploma legal: 

“Art. 9º Feita a constituição e designação, referidas no § 3º do artigo anterior, os 

dirigentes nacionais promoverão o registro do estatuto do partido junto ao 

Tribunal Superior Eleitoral, através de requerimento acompanhado de: (...). 

§ 4º Se não houver diligências a determinar, ou após o seu atendimento, o 

Tribunal Superior Eleitoral registra o estatuto do partido, no prazo de trinta dias. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm>. Acesso 

em: 16 jan. 2018. 

Do primeiro precedente, merece registro o seguinte trecho: “vê-se dos autos que este 

egrégio Tribunal Superior Eleitoral deferiu ao partido o registro definitivo, fixando-
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Para a investigação do tema, são pontuados o caráter político e a 

dimensão jurídica dos Partidos Políticos, bem como tomadas as 

diferenciações sobre os sistemas eleitoral e partidário, aliadas às noções 

sobre os limites conferidos pela Constituição à interferência estatal na 

seara da proclamada autonomia partidária. 

Tais noções se tornam imprescindíveis à investigação sobre a (i) 

legitimidade das interpretações judiciais que admitem a possibilidade de 

os Partidos Políticos preservarem o mandato político-representativo 

outorgado a candidato eleito sob a legenda que se filia em caso de 

migração do mandatário à sigla diversa. 

Isso, pois, ao lado da dimensão jurídica, a norma constitucional 

possui caráter político, porquanto, conforme informa Bonavides, “rege a 

estrutura fundamental do Estado, atribui competência aos poderes, dispõe 

sobre direitos humanos básicos, fixa o comportamento dos órgãos estatais 

e serve, enfim, de pauta à ação dos governos, visto que no exercício de 

suas atribuições não podem eles evidentemente ignorá-la”773. 

Nessa linha, e, conforme anota Luís Roberto Barroso, pelo caráter de 

seu objeto, aliado aos agentes que a levem a efeito, a interpretação conferida 

pelos tribunais à norma constitucional, sem dúvidas, sofre a interferência de 

fatores políticos774. Prossegue o mesmo jurista esclarecendo que “as normas 

                                                        
lhe prazo para a inclusão nos estatutos (sic) das normas de fidelidade e disciplina 

partidárias já constantes de seu Código de Ética (...)” – contido do Relatório. 

Do segundo precedente, merece registro dos fundamentos adotados pelo TSE, a 

partir da citação do trabalho de Mônica Herman Salem Caggiano: “por todo o 

exposto, poderíamos concluir que a figura do partido político, na organização 

constitucional ditada pelo documento em vigor a partir do dia 5.10.88; (...); b) 

passa a gozar de plena liberdade quanto a sua estrutura interna, sendo-lhe 

assegurada a faculdade de auto-organização (sic), sob a única condição de 

integrar nos seus estatutos regras concernentes à fidelidade e disciplina 

partidárias. (...)” – consta do item 14 do Relatório. 

773 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 20. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 461. 

774 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: 

fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009.  
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constitucionais são políticas quanto à sua origem, quanto ao seu objeto e 

quanto aos resultados de sua aplicação” 775, e que por isso a Constituição, na 

tentativa de conversão do poder político em poder jurídico, “resultará de um 

esforço de juridicização do fenômeno político”776. 

Sob tais premissas e a partir de decisões proferidas pelo Tribunal 

Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal em casos de (in)fidelidade 

partidária, o instituto é investigado, revelando verdadeira mutação 

constitucional sobre ele. 

 

 

3.2.2. A Jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a Fidelidade 

Partidária 

 

O instituto da fidelidade partidária restou revigorado no sistema 

jurídico brasileiro a partir da viragem jurisprudencial fixada pelo STF e 

TSE, que resultaram no reconhecimento de constitucionalidade e 

legalidade das Resoluções TSE n. 22.526/2007 e 22.600/2007. 

Para tanto, apresenta-se digressão histórica da judicialização da 

questão. 

Em 2 de abril de 1987, por meio da Consulta n. 8.522/DF, relatada 

pelo Min. Carlos Mário da Silva Velloso, o Deputado Federal Joacil de 

Brito Pereira questionou: se “no caso de ter havido aliança de partidos, no 

último pleito de 15 de novembro passado, nas eleições pelo sistema de 

representação proporcional, preenchendo um deles quatro lugares e o 

                                                        
775 O Autor registra que “o poder constituinte é revolucionário nas suas raízes 

históricas e político na sua essência. Ele representa um momento pré-jurídico e, 

quando exercido em contexto democrático, expressa um momento de especial 

aglutinação e civismo do povo de um Estado” (BARROSO, Luis Roberto. 

Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 

constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 114). 

776 BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: 

fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 114. 
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outro um, sendo o 2º suplente do partido que conseguiu apenas uma vaga, 

esse 2º suplente passará a ser primeiro do seu partido após a eleição, 

ficando o outro como 1º suplente, também, do único representante eleito 

pela sua legenda?”. 

E ainda, a Resolução n. 13.266, de 29 de outubro de 1986, que 

contém instruções para a apuração das eleições de 15 de novembro, 

estabelece: 1. Estarão eleitos pelo sistema proporcional, para a Câmara 

dos deputados e Assembleias legislativas, os candidatos mais votados de 

cada partido ou coligação, tanto quantos indicarem o quociente partidário 

e o cálculo da distribuição das sobras (art. 44); 2. O preenchimento dos 

lugares com que cada partido ou coligação for contemplado far-se-á 

segundo a ordem de votação nominal dos seus candidatos (§ 1º do art. 47 

do Código Eleitoral, art. 109, § 1º). 3. Considerar-se-ão suplentes da 

representação partidária ou da coligação os não eleitos dos respectivos 

partidos ou coligações, havendo empate na votação, na ordem decrescente 

de idade. 

O Tribunal ofereceu resposta, dizendo que os candidatos eleitos 

com maior votação nominal pertenceriam tanto ao partido como à 

coligação, devendo exercer o mandato sob a legenda do partido ao qual 

se encontra filiado. 

Em 1º de agosto de 2007, por meio da Consulta n. 1.423/DF, 

relatada pelo Min. José Delgado, o Deputado Federal Ciro Nogueira Lima 

Filho indagou: “(...) os deputados federais e estaduais eleitos que 

migraram do partido político que o elegeram para outro da mesma 

coligação perderão os mandatos legislativos”? 

O Tribunal, por unanimidade, a partir do voto do Ministro Relator, 

citando o voto prolatado pelo Min. César Asfor Rocha, quando da 

Consulta n. 1.398/2007, decidiu que o mandato eleitoral pertence ao 

Partido Político e afirmou que também a transferência do eleito para 

partido da mesma coligação ocasionará a perda do cargo eletivo. 

Respondeu, portanto, positivamente à consulta. 

Em 30 de agosto de 2007, por meio da Consulta n. 1.439, relatada 

pelo Min. Caputo Bastos, o Deputado Federal Celso Russomano indagou: 
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“(...) se o candidato a cargo proporcional que, eleito, pedir transferência 

para outra legenda da mesma coligação pode conservar o seu mandato”? 

Respondeu o Tribunal, nos termos do voto do Ministro Relator, 

negativamente à consulta, referindo que a formação da coligação constitui 

faculdade dos partidos para a disputa eleitoral, tendo existência 

temporária e restrita ao processo eleitoral. Assim, ainda que a 

transferência do eleito ocorra para legenda que tenha disputado a eleição 

em uma mesma coligação, tal circunstância não afastaria a possibilidade 

da perda do referido mandato. 

Em 16 de outubro de 2007, o Deputado Federal Nilson Mourão 

demanda a Consulta n. 1.407/DF, relatada pelo Min. Carlos Ayres Britto, 

que adiante será analisada com profundidade. 

Em 23 de outubro de 2007, o Deputado Federal José Carlos Araújo, 

demanda a Consulta n. 1.426/DF, relatada pelo Min. Caputo Bastos, nos 

seguintes termos: “(...) se, respeitado um ano de filiação partidária, para 

efeito de concorrer à eleição o detentor do mandato eletivo, dos cargos de 

vereador, deputado estadual ou federal e prefeito, pode transferir-se de 

partido pelo qual foi eleito, sem prejuízo de seu mandato e em que prazo”? 

O Tribunal respondeu, por unanimidade, nos termos do voto do 

Ministro Relator, negativamente à Consulta, considerando as 

manifestações do Tribunal nas consultas 1.398 e 1.407, em que restou 

confirmado que o mandato eletivo pertence aos partidos políticos e não 

aos eleitos, que o detentor do mandato eletivo, seja pelo sistema 

majoritário ou proporcional, perderá o seu mandato no caso de transferir-

se para partido diverso daquele pelo qual foi eleito. 

Em 6 de novembro de 2007, o Deputado Federal Hidekazu 

Takayama demanda a Consulta n. 1.409/DF, de relatoria do Min. Arnaldo 

Versiani, nos seguintes termos: “(...) se o deputado sobre qual o período 

inicial de vigência da Resolução n. 22.610/2007 e ainda, como se dará a 

aplicação da perda do cargo eletivo no caso de haver fusão partidária”? 

Respondeu o Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto do 

Relator que, de acordo com o artigo 13 da Resolução n. 22.610/2007, ela 

será aplicada às desfiliações consumadas após 27 de março de 2007 para 

eleitos pelo sistema proporcional e, após 16 de outubro do mesmo ano no 
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caso de eleitos pelo sistema majoritário. Sobre a desfiliação nos casos de 

fusão partidária, o Tribunal esclareceu que deverá ser aplicado o artigo 

1º, I, § 1º da citada resolução, a qual considera justa causa a mudança de 

partido quando houver fusão ou incorporação. 

Em 13 de dezembro de 2007, o Deputado Federal Eduardo 

Henrique da Fonte de Albuquerque Silva demanda a Consulta n. 

1.482/DF, de relatoria do Min. Caputo Bastos, questionando se: “o 

suplente tem legitimidade para pleitear o mandato do titular que tenha se 

desfiliado ou transferido a outra agremiação em caso de omissão do 

referido partido? E ainda, se o eleito se transferiu do partido A para o 

partido B antes de 27 de março de 2007, e para o partido C depois desta 

data, tem o partido A o direito de pleitear o respectivo mandato”? 

O Tribunal, por unanimidade, respondeu positivamente à primeira 

questão, nos termos do voto do Ministro Relator, invocando a aplicação 

do artigo 1º, § 2º, da Resolução n. 22.610/2007, a qual dispõe que “quando 

o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da 

desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) dias 

subsequentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público 

Eleitoral”. Neste sentido, tem-se que a legitimidade do suplente para 

pleitear a perda do mandato eletivo é inerente à própria natureza do cargo 

que já traz consigo a figura do suplente. Assim, o interesse jurídico do 

suplente “tem condição jurídica que integra o seu patrimônio jurídico”. 

Ainda, citando o voto do Min. José Delgado no AC n. 8.668, de 

04.09.2007: “a vaga surgida em função de haver o detentor do mandato 

se desfiliado ou se transferido da agremiação partidária, sob cuja legenda 

foi conquistada, confere ao suplente o legítimo direito de pleiteá-la como 

a sua”. 

O Tribunal, em relação à segunda indagação, por unanimidade e 

nos termos do voto do Ministro Relator, negou a Consulta, com 

fundamento no artigo 13 da Resolução n. 22.61/2007, de onde se lê: “esta 

resolução entra em vigor na data de sua publicação”. Tal denota que sua 

aplicabilidade apenas dá-se às desfiliações consumadas após 27 (vinte e 

sete) de março deste ano, quanto a mandatários eleitos pelo sistema 

proporcional, e após 16 (dezesseis) de outubro corrente quanto aos eleitos 
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pelo sistema majoritário, em razão da observância do princípio da 

segurança jurídica (de forma a garantir estabilidade às situações 

administrativas). 

Assim sendo, o partido “A” não poderá requerer a perda do cargo 

eletivo simplesmente porque o eleito se transferiu para o partido “B” em 

data anterior à vigência da Resolução n. 22.610/2007. 

Em 18 de março de 2008, o Senador da República Sebastião 

Machado Oliveira, por meio da Consulta n. 1.509/DF, de relatoria do Min. 

Cezar Peluso, indagou: “se o entendimento legal a partir do julgamento 

da Consulta n. 1.398/DF se aplica às eleições em que dois ou mais 

partidos disputam pleito em coligação? Ainda, se o partido que participou 

de coligação no período eleitoral pode requerer o cargo isoladamente ou 

se a coligação subsiste para este fim, após a eleição? E, finalmente, se o 

eleito é nomeado para cargo incompatível com a função parlamentar, na 

consideração de que as vagas pertencem aos partidos, o critério de 

preenchimento dessa vaga será o critério partidário na exata proporção de 

votos com que cada partido contribuiu na eleição para obtenção do 

quociente eleitoral, ou o preenchimento será pelo critério de votos 

atribuindo a cada candidato da coligação individualmente considerado”? 

O Tribunal, por unanimidade, com base no voto do Ministro 

Relator, respondeu positivamente à primeira e à segunda indagações, e 

não conheceu a terceira. Nesta esteira, firmou entendimento de que as 

consultas n. 1.398/2007 e n. 1.407/2007 se aplicam também às eleições 

disputadas sob o regime de coligações, já que tal tema foi considerado em 

ambas as consultas. 

Posteriormente, sob o fundamento de que a coligação se constitui 

em instituição temporária que vigora apenas durante o período eleitoral, 

entendeu que, quando houver assunção do cargo eletivo por meio de 

coligação, o mandato continua a pertencer ao Partido Político, único 

legitimado a deter tal mandato. 

Dessa forma, com relação à segunda parte do questionamento, 

entendeu que o partido a que pertence o eleito é o único a ter legitimidade 

para pleitear o mandato em caso de desfiliação partidária. 



339 

Por fim, a última indagação não foi conhecida, com amparo no 

artigo 55 da Constituição Federal, sob o fundamento de que a possível 

perda do mandato motivada por nomeação de parlamentar para exercício 

de atividade incompatível com a função parlamentar não é objeto de 

matéria sujeita à competência do TSE. 

Em 19 de junho de 2008, o Partido da Mobilização Nacional – 

PMN demanda a Consulta n. 1.484/DF, de relatoria do Min. Joaquim 

Barbosa, em que questiona: “se, mesmo nos casos em que houver 

previsão estatutária definida para a perda do mandato, o partido está 

limitado aos prazos e impedido de requerer os mandatos dos que se 

desfiliaram sem justa causa em data anterior? E, prevalecendo a norma 

estatutária, o prazo de 30 dias para a retomada do mandato também se 

aplica ou prevalece a norma estatutária que prevê direito de defesa em 

processo com curso no tribunal de Ética? Finalmente, as disposições 

estatutárias que tratam da matéria estariam derrogadas pela decisão do 

Supremo”? 

O Tribunal, por maioria de votos, nos termos do voto do Ministro 

Relator, vencido o Min. Marco Aurélio, respondeu positivamente à primeira 

pergunta, e decidiu por prejudicadas as demais, admitindo que os partidos 

políticos têm natureza bifronte, já que, além de titulares de direitos públicos 

subjetivos, “são também órgãos de função pública no processo eleitoral”. 

Ainda, considerou-se que os partidos políticos, tendo seus estatutos 

registrados no Tribunal Superior Eleitoral, estão submetidos ao “controle da 

Justiça Eleitoral, na extensão em que se determine a lei, sobre a existência e 

a validade dos atos de sua vida de relação, cuja eficácia invertem no 

desenvolvimento do processo das eleições”. 

Concluiu, nesta senda, que a Corte estaria legitimada a atuar toda 

vez que provocada, a fim de exercer seu controle perante matérias de 

economia interna dos partidos, nas hipóteses em que houver reflexo direto 

no processo eleitoral. 

Por fim, fundamentado no princípio da segurança jurídica, referiu 

que, independentemente de o partido ter previsão estatutária para a perda 

do cargo eletivo em razão de desfiliação partidária sem justa causa, tendo 
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a migração ocorrido em data anterior à delimitada pelo TSE, não poderá 

o partido pleitear o mandato respectivo. 

Vejam-se adiante as decisões paradigmáticas. 

 

 

3.2.2.1. A Consulta n. 1.398/2007 

 

Formulada perante o Tribunal Superior Eleitoral – TSE pelo 

Partido da Frente Liberal – PFL (atualmente denominado Democratas – 

DEM)777, a Consulta n. 1.398/07-DF778 foi proposta nos seguintes termos: 

                                                        
777 Petição n. 2.813, datada de 24/09/2008, deferida por unanimidade (Ementa: 

Petição. Partido político. Estatuto. Alterações. Registro. Requisitos. Res.-TSE n. 

19.406/95. Atendimento – Atendidos os requisitos exigidos, defere-se o pedido de 

anotação das alterações estatutárias resultante da deliberação em convenção nacional 

da agremiação partidária. Pedido deferido – aprovação, convenção nacional, 

Democratas (2007) (Decisão n. 22.899, Rel. Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos, 

publicada no DOU/DJE – Diário da Justiça Eletrônico, p. 58, em 14/08/2008). 

778 Editada na forma da Resolução n. 22.526, data de 27 de março de 2007, foi relatada 

pelo Min. Francisco Asfor Rocha, e publicada no DJ – Diário de Justiça, v. 1, de 08 

de maio de 2007, p. 143. Segue ementada: “CONSULTA. ELEIÇÕES 

PROPORCIONAIS. CANDIDATO ELEITO. CANCELAMENTO DE FILIAÇÃO. 

TRANSFERÊNCIA DE PARTIDO. VAGA. AGREMIAÇÃO. RESPOSTA 

AFIRMATIVA”; e indexada: “Preservação, vaga, titularidade, partido político, 

eleição proporcional, candidato eleito, cancelamento, filiação partidária, 

transferência, partido político diverso, eleição, sistema proporcional, cálculo, 

quociente eleitoral, quociente partidário, dependência, voto, contagem, legenda, 

coligação partidária, identificação, diploma, condição de elegibilidade, representação 

partidária, subordinação, filiado, ideologia, diretriz, órgão partidário, 

responsabilidade, campanha eleitoral, recursos financeiros, prestação de contas, 

propaganda eleitoral, horário gratuito, rádio, televisão, previsão, Constituição, Brasil, 

estatuto partidário, inclusão, normas, fidelidade partidária, disciplina partidária, 

princípio constitucional, valor, norma jurídica, interpretação, direito público, 

diferença, direito privado, falta, previsão legal, equivalência, proibição, 

impossibilidade, integração, mandato eletivo, patrimônio, caráter privado, 

prevalência, interesse público, perda, cargo, descaracterização, sanção, ato, titular, 

incompatibilidade, continuação, exercício, diferença, ato ilícito, fundamento, 
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a) “considerando o teor do art. 108 da Lei n. 4.737/65 (Código 

Eleitoral), que estabelece que a eleição dos candidatos a cargos 

proporcionais é resultado do quociente eleitoral apurado entre os diversos 

partidos e coligações, envolvidos no certame democrático; b) 

considerando que é condição constitucional de elegibilidade a filiação 

partidária, posta para indicar ao eleitor o vínculo político e ideológico dos 

candidatos; c) considerando ainda que, também o cálculo das médias, é 

decorrente do resultado dos votos válidos atribuídos aos partidos e 

coligações. Indaga-se: ‘os partidos e coligações têm o direito de preservar 

a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando houver pedido 

de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito por 

um partido para outra legenda’? 

Como se extrai da leitura, o questionamento buscava resposta à 

indagação acerca da possibilidade de preservação, pelos Partidos 

Políticos e coligações, das vagas obtidas pelo sistema proporcional, 

quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do 

candidato eleito por um determinado partido para outra legenda. 

O tema se insere na discussão acerca do pertencimento do mandato 

eletivo: se ao indivíduo eleito, “à feição de um direito subjetivo”779 – a 

partir da garantia do acesso ao sufrágio passivo e do regular exercício do 

mandato, ou ao Partido Político/coligação por meio de quem o eleito 

obteve o mandato. 

Adiante, tal como nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal, proceder-se-á à análise dos fundamentos dos votos proferidos 

sob o prisma das mesmas categorias fundamentais acima analisadas: a) 

do caráter político dos partidos políticos; e b) do regime constitucional 

                                                        

diversidade, norma constitucional, voto uninominal, critérios, acessório, 

predominância, valoração, partido político, essencialidade, democracia, manutenção, 

vinculação, parlamentar, conservação, caráter excepcional, mandato parlamentar, 

relevância, alteração, programa partidário, perseguição, justa causa, desligamento 

(CVA)”. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/ arquivos/tse-resolucao-no-22-526-

consulta-no-1-398/view>. Acesso em: 15 jan. 2018.  

779 Voto do Relator, voto condutor, p. 3 da decisão. 
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dos partidos políticos, o que abarca a sua natureza jurídica, a fidelidade e 

a disciplina, no âmbito da autonomia partidária. 

Evidenciando o caráter político dos partidos políticos, a partir de seu 

reconhecimento constitucional, o Min. Relator Asfor Rocha citou 

Duverger780 para evidenciar a qualidade de protagonistas781 por aqueles 

assumida nas modernas democracias representativas. Asseverou que, de 

certa forma, estaria relegada para segundo plano a participação popular 

direta e revelou a imprescindibilidade de sua intermediação782. Nesse 

sentido, restariam excepcionais/exóticas as candidaturas avulsas/ 

individuais a qualquer cargo eletivo783. 

Aproximou a democracia representativa brasileira à partidocracia 

apontada por Duverger784 a partir do pressuposto da filiação partidária785 

como condição de elegibilidade posta pela Constituição para o acesso ao 

sufrágio passivo786, bem como do reconhecimento da autonomia 

partidária conferida aos partidos políticos na forma de garantia para a 

definição de normas sobre fidelidade e disciplina partidárias. 

                                                        
780 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnocracias. Trad. Natanael Caixeiro. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.  

781 Resolução n. 22.526, p. 3. 

782 Dessa forma, a sua essencialidade para o funcionamento da democracia 

representativa. 

783 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnocracias. Trad. Natanael Caixeiro. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. 

784 DUVERGER, Maurice. As modernas tecnocracias. Trad. Natanael Caixeiro. 

Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978. p. 4. 

785 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: (...). 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: (...); 

V – a filiação partidária; (...). Disponível em: <http://www.planalto.gov. 

br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso em: 31 jun. 2017. 

786 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidades e inelegibilidades. São Paulo: 

Dialética, 2004.  
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Afirmando que, tanto no plano jurídico quanto no plano prático, o 

vínculo entre o candidato e o partido ao qual é filiado seria mais forte, 

senão o único elemento caracterizador da sua identidade política, concluiu 

pela impossibilidade de candidaturas avulsas no sistema ou pela 

existência de candidatos sem partidos. 

Assim, seria injurídica a suposição de que o mandato político 

eletivo pertenceria ao indivíduo eleito que, assim, tornar-se-ia senhor e 

possuidor de uma parcela da soberania popular e dela disporia 

privatisticamente. 

Evidenciando a função política/pública do mandato eletivo, cujo 

regime seria diferenciado do direito dos particulares e, por isso mesmo, 

protegido de pretensões privadas, tal como o princípio da moralidade ao 

lado da autonomia privada787, infirmou que não seria possível ao eleito 

dispor do mandato eletivo a qualquer título. 

Nessa linha, concluiu que o mandato parlamentar pertenceria ao 

partido político, pois tanto a legenda/coligações seriam atribuídos os votos 

dos eleitores quanto seria delas o suporte necessário à eleição – condução 

ideológica, estratégica, propagandística e financeira dos partidos que 

prestam, inclusive, contas à Justiça Eleitoral (detêm o controle do acesso aos 

programas de rádio e televisão, instrumentos que não estão ao alcance dos 

interessados). Essas razões confeririam a ilegitimidade de afirmações 

tendentes a considerar que o mandato pertence aos eleitos788. 

Ao lado dos princípios constitucionais evocados, embasou a 

posição pelo pertencimento do mandato eletivo proporcional ao partido 

político em determinadas regras do Código Eleitoral, quais sejam: a) 

artigo 108789, segundo o qual bastaria referir que “os candidatos eleitos o 

                                                        
787 Cujo campo pressupõe “que o que não previsto é proibido” (ATALIBA, 

Geraldo. Comentários ao Código Tributário Nacional. Rio de Janeiro: Forense, 

1982). 
788 ATALIBA, Geraldo. Comentários ao Código Tributário Nacional. Rio de 

Janeiro: Forense, 1982. 
789 Art. 108. Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um Partido ou 

coligação quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem da votação 
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são com os votos do Partido político”790; b) artigo 175, § 4º791, que define 

serem os votos contados aos partidos na hipótese de o candidato ser 

declarado inelegível após a eleição ou tenha o registro de candidato 

cancelado; e c) artigo 176792, que define outras hipóteses em que os votos 

também são contados à legenda793. 

Para a obtenção de tais conclusões, fundou sua interpretação 

constitucional na doutrina de Paulo Bonavides794, procedendo uma 

aplicação imediata dos princípios ao caso concreto e pugnando pela 

                                                        
nominal que cada um tenha recebido. Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018. 
790 Id., p. 8. 
791 Art. 175. Serão nulas as cédulas: I – que não corresponderem ao modelo 

oficial; (...). 

§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de 

inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da 

eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os 

votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. 

Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm>. Acesso 

em: 15 jan. 2018. 
792 Art. 176. Contar-se-á o voto apenas para a legenda, nas eleições pelo sistema 

proporcional: 

I – se o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de 

sua preferência; 

II – se o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo Partido;  

III – se o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato 

do mesmo Partido; 

IV – se o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do número com 

clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo Partido. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ L4737.htm>. Acesso 

em: 15 jan. 2018. 
793 a) o eleitor escrever apenas a sigla partidária, não indicando o candidato de 

sua preferência; b) o eleitor escrever o nome de mais de um candidato do mesmo 

Partido; c) o eleitor, escrevendo apenas os números, indicar mais de um candidato 

do mesmo Partido; d) o eleitor não indicar o candidato através do nome ou do 

número com clareza suficiente para distingui-lo de outro candidato do mesmo 

Partido. 
794 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 

2000. 
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sobreposição destes sobre as normas de organização dos partidos 

políticos795. 

Por outro prisma, propôs a revisão da Teoria Estruturalista do 

Direito com o objetivo de afastar a tendência de explicação do fenômeno 

jurídico somente na sua dimensão formal positiva, para consagrar os 

valores na construção do sentido da norma. No mesmo escopo, pontuou 

a recomendação de Norberto Bobbio796 no que se refere à compreensão 

teleológica do ordenamento jurídico. 

Ainda, justificando a decisão com argumentos fáticos797 e posição 

de ordem moral, apontou o papel das Cortes de Justiça, que, ao 

abandonarem a visão positivista tradicional, deveriam contribuir na 

definição do sentido finalístico do Direito. Nessa linha, pelas exigências 

da teoria jurídica contemporânea buscou compreender o ordenamento 

juspositivo na sua função funcionalista798, e, assim, não somente 

considerou dotadas de força normativa as “regulações normatizadas”, 

mas também os princípios constitucionais799. 

                                                        
795 Registra que, sem isso, se instalada, nas relações sociais e partidárias, uma 

alta dose de incerteza e dúvida, semeando alterações ocasionais e fortuitas nas 

composições das bancadas parlamentares, com grave dano à estabilidade dessas 

mesmas relações, abrindo-se ensejos a movimentações que mais servem para 

desabonar do que para engrandecer a vida pública (BONAVIDES, Paulo. Curso 

de direito constitucional. 20 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 7-8). 

796 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. 

São Paulo: Manole, 2007. 

797 Mediante o exemplo tirado na atual legislatura da Câmara dos Deputados, o 

que atestaria a infidelidade – a partir da troca ou cancelamento de filiação à 

legenda pela qual foram eleitos; e demonstraria tratar do mandato como “coisas 

particulares”. Observa ainda que somente 6,04% dos 513 deputados federais 

eleitos alcançaram por si o quociente eleitoral. Dessa forma, a Justiça Eleitoral 

não poderia amparar eventual legitimidade de “absorção do mandato eletivo por 

outra corrente partidária” que eventualmente recebesse os mandatários eleitos por 

outros partidos (BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função. Trad. Daniela 

Beccaccia Versiani. São Paulo: Manole, 2007. p. 6). 

798 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função. Trad. Daniela Beccaccia Versiani. 

São Paulo: Manole, 2007. 

799 Resolução n. 22.526, p. 6. 
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Por fim, excepcionando a regra da manutenção dos mandatos 

eletivos pelos partidos políticos, quando da mudança de legenda pelo 

eleito, registrou as situações em que não considera a quebra do vínculo de 

fidelidade (alteração do ideário partidário ou odiosa perseguição política) 

e respondeu afirmativamente à Consulta, concluindo que os partidos 

políticos e as coligações conservam o direito de cancelamento de filiação 

ou de transferência do candidato eleito por um partido à outra legenda. 

Alterou, dessa forma, a orientação jurisprudencial firmada pelos 

tribunais superiores sob a justificativa de que esta não estaria sintonizada 

com a racionalidade contemporânea que recepciona a ideia de força 

normativa dos princípios constitucionais, refratários a “tudo o que 

represente infração à probidade e à moralidade administrativas e públicas”800. 

O Min. Marco Aurélio, por sua vez, acompanhou o voto condutor para 

responder afirmativamente à Consulta, declarando a vinculação do candidato 

eleito ao partido, o qual realizaria um serviço à nação brasileira801. Entendeu 

ser impossível não responder afirmativamente à Consulta, como adiante se 

verificará802. 

Em seu voto, o Ministro reconheceu a autonomia dos partidos 

políticos e a liberdade de sua criação consagrada pelo artigo 17 da 

Constituição vigente, dando-lhe ênfase, e pugnou pela manutenção do 

afastamento da possibilidade de existirem candidaturas avulsas no sistema 

eleitoral brasileiro, tal como instituídas pela Carta Magna de 1946803. 

Preceituou que a imposição do artigo 14, § 3º, da Constituição a 

respeito da obrigatoriedade da filiação partidária para a disputa de cargos 

eletivos constitui uma das condições de elegibilidade804. Asseverou que o 

próprio diploma expedido pela Justiça Eleitoral, com base nas normas em 

vigor, registraria os partidos/coligação que respaldariam a eleição805. 

                                                        
800 Resolução n. 22.526, p. 7. 

801 Resolução n. 22.526, p. 13. 

802 Resolução n. 22.526, p. 13. 

803 Resolução n. 22.526, p. 10. 

804 Resolução n. 22.526, p. 10. 

805 Resolução n. 22.526, p. 10. 
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Enfatizou que as campanhas eleitorais, em última análise, são 

financiadas por recursos públicos, por meio do fundo partidário, cuja 

aplicação de receitas é comprovada pelos partidos políticos perante a Justiça 

Eleitoral806. Pontuou que o tempo do horário eleitoral gratuito é distribuído a 

partir da composição da bancada que cada partido detém807. 

Quanto à regulamentação constitucional, afirmou que teriam sido 

conferidas aos partidos políticos garantias, tais como o direito aos 

recursos do fundo partidário, o acesso gratuito ao rádio e televisão, “com 

balizamento ditado pela legislação ordinária”, a partir das cadeiras 

ocupadas na Câmara dos Deputados808. 

Ainda no âmbito da disciplina partidária, asseverou que o já citado 

art. 25 da Lei dos Partidos Políticos prescreveu autorização ao partido 

político para estabelecer em seu estatuto, “além das medidas disciplinares 

básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com 

desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas 

reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que 

exerça em decorrência da representação e da proporção partidária, na 

respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou 

pelo voto, às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos 

partidários”. 

Na mesma linha, verificou que o art. 26 da Lei dos Partidos 

Políticos809 determinou a perda automática da função ou do cargo 

ocupado na respectiva casa, em virtude da proporção partidária, ao 

parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito810. 

                                                        
806 Resolução n. 22.526, p. 10. 

807 Resolução n. 22.526, p. 10. 

808 Resolução n. 22.526, p. 10. 

809 Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva 

Casa Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o 

partido sob cuja legenda tenha sido eleito. Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm>. Acesso em: 21 jan. 2018. 

810 Decisão, p. 12. 
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Pontuou a diferenciação do aspecto normativo formal e material da 

decisão, da realidade fática, no âmbito da política brasileira, que havia 

registrado 40 trocas de partidos na última legislatura, o que ocorreria no 

âmbito da Administração Pública lato sensu, seara de incidência dos 

princípios insertos no art. 37 da Constituição811. Por fim, declarou não 

verificar conflito entre normas regentes da espécie. 

O Min. Cezar Peluso, que também acompanhou o voto condutor, 

respondeu à Consulta afirmando que “os partidos e coligações têm o 

direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, 

quando, sem justificação, ocorra o cancelamento de filiação ou de 

transferência do candidato para outra legenda”812. 

No âmbito da regulamentação constitucional, o Ministro 

considerou a essencialidade dos partidos políticos na democracia 

representativa, que, sob o viés funcional, constituem “elemento agregador 

e expressivo do ideário político dos cidadãos”813. Desse modo, entendeu 

que não se concretizaria a representação popular sem o intermédio do 

Partido político814. 

Concluiu que, dadas as peculiaridades do sistema representativo 

proporcional, o seu funcionamento baseia-se na obtenção, pelo partido 

político, de determinado número de cadeiras nas Casas Legislativas que 

serão destinadas aos candidatos mediante a aplicação das fórmulas 

contidas nos quocientes eleitoral e partidário e também pela 

redistribuição das sobras815. 

Afirmou que não seria admissível o abandono, pelo eleito, dos 

quadros dos partidos, pois a sua eleição se dá por meio de patrimônio 

partidário de votos alcançados partidariamente, seja em razão dos recursos 

                                                        
811 Decisão, p. 12. 

812 Decisão, p. 39. 

813 Decisão, p. 16. 

814 Decisão, p. 16. 

815 Decisão, p. 16-18. 
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aplicados nas eleições, ou em razão do sistema partidário de prestação de 

contas à Justiça Eleitoral816. 

Verificou que a realidade fática evidencia que a regra geral fixada pela 

rotina demonstra que contribuição do eleito com os votos individuais se dá 

em pequena proporção em relação aos votos atribuídos à legenda partidária, 

pois o voto proporcional seria dado às ideias, ao partido, ao grupo (Gilberto 

Amado)817. 

Dessa forma, asseverou que, embora a “natureza do mandato 

parlamentar não prescinde da indefectível conformação partidária”818, “a 

representação popular no Brasil somente se efetiva pela intermediação de 

partido político, condição haurida expressamente do plano constitucional” 

(conforme Auro Augusto Caliman)819. 

No que se refere à representação proporcional no Brasil, apontou, no 

âmbito da regulamentação constitucional, a importância do pluralismo 

político820. 

Reconheceu também que nas peculiaridades do ordenamento 

brasileiro se admitem, nas eleições proporcionais, tanto o voto nominal como 

o voto no partido. Com base em Luís Virgílio Afonso da Silva, apontou uma 

“tendência que o eleitor vote no partido por razões programáticas e 

ideológicas, e raramente por simpatia pessoal”, motivo pelo qual entendeu 

que o mandato pertence ao partido e não à pessoa do mandatário821. 

Nesse sentido, perquiriu “à luz das premissas da função do Partido 

político na organização da vida política e da natureza partidária dos 

mandatos nas eleições proporcionais, o alcance da vinculação entre 

                                                        
816 Decisão, p. 18. 

817 Decisão, p. 19-20. 

818 Decisão, p. 19-20. 

819 Decisão, p. 20. Cita CALIMAN, Auro Augusto. Mandato Parlamentar: 

aquisição e perda antecipada. São Paulo: Atlas, 2005. p. 44. 

820 Decisão, p. 21. 

821 Decisão, p. 21-22. Cita SILVA, Luís Virgílio Afonso da. Os sistemas 

eleitorais: tipos, efeitos jurídico-políticos e aplicação ao caso brasileiro. São 

Paulo: Malheiros. 
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candidato e o partido: se tal vinculação esgotar-se-ia no momento das 

eleições, no ato da proclamação dos eleitos, na posse, ou a ligação seria 

mais forte”? 

Indicou que tal resposta pressupõe a compatibilização entre a 

liberdade de filiação e a necessidade de observância da fidelidade 

partidária822. 

Apresentou soluções contrapostas, com base em teorias firmadas 

pela Corte Constitucional na década de 1950 (voto do Min. Victor Nunes 

Leal), quais sejam: a) proibição da filiação do trânsfuga de qualquer 

agremiação partidária, com preservação de seu mandato; ou b) retenção 

da vaga pelo partido, garantindo-se o ingresso do trânsfuga noutro. 

Procedeu à avaliação de cada qual sob os ângulos constitucional e 

legal. 

Sob o ângulo constitucional, adotou a segunda solução para a 

resposta à questão, dada a natureza partidária do mandato. Evidenciou a 

característica da democracia partidária emanada da Constituição – 

inaugurada pelo princípio do pluralismo partidário, ao lado da função 

político-ideológica dos partidos políticos. Ressaltou, no voto, que “a 

fidelidade – lealdade ao programa e às normas fixadas caracteriza-se 

como elementos essenciais à preservação dos partidos e ao próprio Estado 

de Partidos, e de que a Constituição pretende garantir o prestígio dos 

partidos exigindo a presença de regras atinentes à fidelidade e à disciplina 

partidárias no estatuto de cada agremiação”823. 

Ao passo que reconheceu o entendimento expresso pela Corte 

Constitucional a partir do Voto do Min. Victor Nunes Leal de que 

competiria ao partido e a ninguém mais a sanção pela quebra do princípio 

da fidelidade partidária, declarou que o objeto da Consulta não se 

restringia à questão da fidelidade partidária, mas, sim, ao fato externo da 

mudança de partido824, ao contrário da matéria das coligações partidárias, 

pois de caráter interna corporis absoluto825. 

                                                        
822 Decisão, p. 23-24. 

823 Decisão, p. 25. 

824 Tal posição desconsidera a plena eficácia da garantia da autonomia partidária. 

825 No mesmo sentido que trataram Roberto Amaral e Sérgio Sérvulo da Cunha, 

em crítica ao disposto no art. 4º, § 1º, da Resolução TSE n. 22.993/2002. 
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Refutou a posição doutrinária que entende, na linha proposta pelo 

voto, transformar o parlamentar em “mero autômato, em boca sem 

vontade, destinado apenas a expressar, sem independência e violentando 

a sua consciência e liberdade de convicção, as deliberações tomadas 

pelos órgãos partidários”826. 

Concluiu que o fundamento da questão suscitada na Consulta, 

sobre a legitimidade do mandato representativo proporcional, é outro, 

diverso das questões que seriam reguladas pelo art. 17, § 1º, da 

Constituição, que alcançaria as relações internas entre partidos e 

representantes, mas, sim, como registrado acima, estaria voltado ao fato 

externo do cancelamento de filiação ou da transferência do partido, à luz 

da relação entre o representante e o eleitor, intermediada pelo partido, 

pelo que advertiu que se trata de fidelidade ao eleitor e não de fidelidade 

partidária827. Nesse sentido, preceituou que cada uma das situações 

apresenta fundamento constitucional autônomo828. 

A despeito de reconhecer não haver regra expressa que contemple 

a situação, inclinou-se ao que denominou “interpretação sistemática”, 

para concluir que, em decorrência da aplicação do mecanismo da 

representação proporcional, as vagas obtidas por meio do quociente 

partidário pertencem ao partido829. Isso, pois, seria a vinculação 

candidato-partido imanente ao próprio sistema representativo 

proporcional adotado pelo ordenamento jurídico, do que a mudança 

injustificada de partido aniquilaria o fundamento estrutural que conferiria 

legitimidade ao exercício do mandato pelo representante830. 

Ainda, aduziu que, pela aplicação do artigo 14, § 3º, inciso V c/c o 

parágrafo único do artigo 1º, sendo a filiação partidária condição de 

elegibilidade, requisito e pressuposto constitucional do mandato, seu 

                                                        
826 Decisão, p. 27. Cita CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária e 

impeachment: estudo de caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012, p. 23-25. 

827 Decisão, p. 28. 

828 Decisão, p. 30. 

829 Decisão, p. 28. 

830 Decisão, p. 30. 
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cancelamento, quando não justificado, constitui a preservação da vaga na 

esfera do partido de origem831. 

Ofereceu as seguintes distinções para a solução da Consulta à vista 

da relação complexa entre eleitor-partido-representante: 

1) o candidato eleito que se desfiliar do partido que o elegeu, em 

regra, terá subtraído o mandato em favor do partido por que se elegeu, 

em decorrência da quebra de tal relação, para fins de preservação da 

vontade política expressa pelo eleitor no momento do voto; não teria a 

natureza de sanção, porque a mudança de partido não configuraria ato 

ilícito, mas de reconhecimento da inexistência de direito subjetivo ou de 

expectativa de direito autônomo à manutenção pessoal do cargo do eleito 

à preservação. Diferiria da sanção prevista pelo rol expresso de atos 

ilícitos no artigo 55 da Constituição, pois se configuraria reação do 

ordenamento à incidência em atos ilícitos; 

2) algumas exceções devem ser previstas para o resguardo da 

relação complexa infirmada, sejam da mudança significativa de 

orientação programática do partido ou da ocorrência de perseguição 

política no âmbito do partido de que se desfiliou, pelo que restaria 

autorizado o eleito a transferir-se de partido, conservando o mandato. 

Isso, pois, o partido teria rompida a referida relação complexa e não o 

eleito como na hipótese acima. 

Já sob o ângulo legal, infraconstitucional, fundamentou a decisão 

em vários dispositivos do Código Eleitoral e da Lei das Eleições, pelo que 

pretendeu “revelar a dimensão de primazia do Partido político no sistema 

eleitoral pátrio, e evidenciar a natureza indissolúvel do vínculo entre o 

representante e a agremiação específica sob cuja égide se elegeu”832. 

Entende que com isso estaria confirmada a “preponderância axiológica 

do partido político na conformação e funcionamento do sistema 

representativo proporcional e seu alto grau de vinculação com os 

candidatos”833. 

                                                        
831 Decisão, p. 29. 

832 Decisão, p. 36. 

833 Decisão, p. 33. 
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Dessa forma, citou que: 

a) o artigo 11, inciso III834, da “Lei das Eleições” prevê a prova de 

filiação partidária para o deferimento do registro de candidatos pelos 

partidos e coligações835; 

b) o artigo 2º do Código Eleitoral836 dispõe que os mandatários 

serão escolhidos dentre os candidatos indicados pelos partidos políticos 

nacionais837; 

c) o capítulo que dispõe sobre o registro de candidatos – artigos 87, 

88, 90, 91, 94 e 96838 – restringe à concorrência nas eleições para os 

                                                        
834 Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de 

seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se 

realizarem as eleições. (Redação dada pela Lei n. 13.165, de 2015) 

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos: 

(...) III – prova de filiação partidária; Disponível em: <http://www.planalto. 

gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm>. Acesso em: 18 jan. 2018. 

835 Decisão, p. 33. 

836 Art. 2º Todo poder emana do povo e será exercido em seu nome, por mandatários 

escolhidos, direta e secretamente, dentre candidatos indicados por partidos políticos 

nacionais, ressalvada a eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis 

específicas. Disponível em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm>. 

Acesso em: 18 jan. 2018. 

837 Ibid. 

838 Art. 87. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por 

partidos. 

Parágrafo único. Nenhum registro será admitido fora do período de 6 (seis) meses 

antes da eleição. 

Art. 88. Não é permitido registro de candidato embora para cargos diferentes, por 

mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na mesma circunscrição. 

Parágrafo único. Nas eleições realizadas pelo sistema proporcional o candidato 

deverá ser filiado ao partido, na circunscrição em que concorrer, pelo tempo que 

for fixado nos respectivos estatutos. 

Art. 90. Somente poderão inscrever candidatos os partidos que possuam diretório 

devidamente registrado na circunscrição em que se realizar a eleição. 

Art. 91. O registro de candidatos a presidente e vice-presidente, governador e 

vice-governador, ou prefeito e vice-prefeito, far-se-á sempre em chapa única e 

indivisível, ainda que resulte a indicação de aliança de partidos. 
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candidatos registrados por partidos, versando sobre a obrigatoriedade da 

filiação partidária para o acesso ao sufrágio passivo839; 

                                                        
§ 1º O registro de candidatos a senador far-se-á com o do suplente partidário. 

§ 2º Nos Territórios far-se-á o registro do candidato a deputado com o do 

suplente. (...) 

Art. 94. O registro pode ser promovido por delegado de partido, autorizado em 

documento autêntico, inclusive telegrama de quem responda pela direção 

partidária e sempre com assinatura reconhecida por tabelião. 

§ 1º O requerimento de registro deverá ser instruído: 

I – com a cópia autêntica da ata da convenção que houver feito a escolha do 

candidato, a qual deverá ser conferida com o original na Secretaria do Tribunal 

ou no cartório eleitoral; 

II – com autorização do candidato, em documento com a assinatura reconhecida 

por tabelião; 

III – com certidão fornecida pelo cartório eleitoral da zona de inscrição, em que 

conste que o registrando é eleitor; 

IV – com prova de filiação partidária, salvo para os candidatos a presidente e 

vice-presidente, senador e respectivo suplente, governador e vice-governador, 

prefeito e vice-prefeito; 

V – com fôlha corrida; 

V – com fôlha-corrida fornecida pelos cartórios competentes, para que se 

verifique se o candidato está no gozo dos direitos políticos (art. 132, III, e 135 da 

Constituição Federal); 

VI – com declaração de bens, de que constem a origem e as mutações 

patrimoniais. 

§ 2º A autorização do candidato pode ser dirigida diretamente ao órgão ou juiz 

competente para o registro. 

Art. 95. O candidato poderá ser registrado sem o prenome, ou com o nome 

abreviado, desde que a supressão não estabeleça dúvida quanto à sua identidade. 

Art. 96. Será negado o registro a candidato que, pública ou ostensiva- 

mente faça parte, ou seja adepto de partido político cujo registro tenha sido cassado 

com fundamento no artigo 141, § 13, da Constituição Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ L4737.htm>. Acesso em: 18 jan. 2018. 

839 Ibid. 
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d) o artigo 108 do Código Eleitoral840 define a equação para o 

cálculo do número de vagas a preencher pelos partidos políticos a partir 

do cálculo do quociente partidário841; 

e) o § 4º do artigo 175 do Código Eleitoral842 determina que aos 

Partidos Políticos pertencem os votos do candidato que não possa assumir 

o mandato843; 

f) o artigo 215 do Código Eleitoral844 registra que o diploma 

outorgado aos eleitos a indicação da legenda/coligação vincula os eleitos 

à legenda da qual se valeram para alçar o cargo845. 

                                                        
840 Art. 108. Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou 

coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% (dez por 

cento) do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo quociente partidário 

indicar, na ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. (Redação dada 

pela Lei n. 13.165, de 2015) 

Parágrafo único. Os lugares não preenchidos em razão da exigência de votação 

nominal mínima a que se refere o caput serão distribuídos de acordo com as 

regras do art. 109. (Incluído pela Lei n. 13.165, de 2015). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm>. Acesso em: 18 jan. 

2018. 
841 Id., p. 34. 
842 Art. 175. Serão nulas as cédulas: (...); 

§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de 

inelegibilidade ou de cancelamento de registro for proferida após a realização da 

eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em que os 

votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro. 

Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm>. Acesso 

em: 18 jan. 2018. 
843 Id., p. 75. 
844 Art. 215. Os candidatos eleitos, assim como os suplentes, receberão diploma 

assinado pelo Presidente do Tribunal Regional ou da Junta Eleitoral, conforme o 

caso. 

Parágrafo único. Do diploma deverá constar o nome do candidato, a indicação da 

legenda sob a qual concorreu, o cargo para o qual foi eleito ou a sua classificação 

como suplente, e, facultativamente, outros dados a critério do juiz ou do Tribunal. 

Disponível em: <http://www.planalto. gov.br/ccivil_03/leis/L4737.htm>. 

Acessado em: 18 jan. 2018. 
845 Id., p. 36. 



356 

Concluiu registrando o caráter intrinsecamente partidário do 

sistema político brasileiro pelos cargos ocupados na proporção dos 

quocientes eleitorais, que transforma a relação entre o eleito e o grupo 

político por quem foi representado durante o processo eleitoral que seria 

essencial à identificação dos fundamentos que outorgam legitimidade ao 

mandato eletivo proporcional846. 

Por fim, asseverou que a natureza política dos partidos pressupõe 

a condição de “entes intermediários entre o povo e o Estado, integrados 

no processo governamental847”. 

Por sua vez, o Min. Carlos Ayres Britto respondeu à Consulta de 

forma convergente aos referidos votos, reafirmando que o partido político 

preserva a vaga daquele filiado que, detentor do mandato parlamentar, 

migra para outra sigla, exceto nas outras situações proclamadas 

anteriormente848. Neste caso de exceção, a subsistência do mandato 

seguiria a função representativa849. 

Manifestou concordância quanto à terceira hipótese para a 

preservação do mandato pelo eleito, tal como incorporada pelo Min. 

Asfor Rocha em seu voto850, de migração de eleito em razão da 

desnaturação ideológica do Partido político851. 

                                                        
846 Id., p. 37. 

847 Ibid. Cita CAGGIANO, Mônica Salem. Sistemas eleitorais x representação 

política. Brasília: Senado Federal, 1990. 

848 CAGGIANO, Mônica Salem. Sistemas eleitorais x representação política. 

Brasília: Senado Federal, 1990. p. 46. 

849 CAGGIANO, Mônica Salem. Sistemas eleitorais x representação política. 

Brasília: Senado Federal, 1990. p. 46. 

850 CAGGIANO, Mônica Salem. Sistemas eleitorais x representação política. 

Brasília: Senado Federal, 1990. p. 47. 

851 A deserção das bases ideológicas se daria pelo próprio partido, enquanto o 

candidato preservaria a sua posição ideológica, em caráter de resistência. 

Considera o voto que tal ação não configuraria deserção ou traição ideológica. A 

migração partidária restaria justificada por imperativo de resistência ideológica 

do membro do partido. 
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Destarte, procedeu ao registro do limite materialmente posto pela 

Constituição para a restrição do direito político posto pelo artigo 55852, 

alçado à espécie de direito fundamental, desde a garantia da não restrição 

do livre exercício do mandato eletivo, e quiçá de seu cancelamento, 

autorizado somente diante das hipóteses taxativamente previstas no 

                                                        
852 Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador: 

I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 

II – cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 

III – que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das 

sessões ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta 

autorizada; 

IV – que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição; 

VI – que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. 

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no 

regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do 

Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela 

Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por voto secreto e maioria 

absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político 

representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela 

Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante 

provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso 

Nacional, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda Constitucional 

n. 76, de 2013) 

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III a V, a perda será declarada pela Mesa da 

Casa respectiva, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, 

ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla 

defesa. 

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à 

perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as 

deliberações finais de que tratam os §§ 2º e 3º. (Incluído pela Emenda 

Constitucional de Revisão n. 6, de 1994). Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 15 jan. 

2018. 
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mesmo rol; aderiu o voto condutor sob o fundamento de que tais hipóteses 

tratar-se-ia de sanção, enquanto, nos termos do voto anterior, a desfiliação 

partidária praticada voluntariamente não corresponderia a ato ilícito853. 

Por fim, registrou atender a decisão os anseios de uma autêntica 

cidadania, sobretudo em momento de “profunda crise ideológico-moral 

da vida partidária”854. 

As razões do voto do Min. José Delgado reafirmam o entendimento 

até então expressado nos votos acima registrados de que a fundamentação 

do sistema eleitoral proporcional brasileiro confere aos Partidos Políticos 

a titularidade dos mandatos eletivos, com algumas anotações que adiante 

se destacam. 

Referiu que, com base em registro histórico, a valorização do 

idealismo partidário somente teria ocorrido com o advento da 

Constituição de 1934855, que implantou o sistema proporcional, ao 

contrário do que ocorria no âmbito do sistema eleitoral brasileiro em 

1932856 – ano de sua implantação. 

Pontuou que um pequeno número de deputados e vereadores se 

elege com os votos nominais alcançados, sendo a maioria dependente dos 

votos conferidos aos companheiros de legenda. 

A seu passo, asseverou que, sendo a filiação partidária condição de 

elegibilidade, a troca de partidos concorreria, consequentemente, para a 

diminuição do grau de representatividade do regime democrático e para a 

quebra do princípio da representatividade, ínsito ao mesmo regime. Disso 

                                                        
853 Id., p. 45. 

854 Id., p. 47. 

855 Implantou o sistema proporcional, mantendo instituída a lista oferecida pelos 

partidos, para a escolha uninominal pelo eleitor – id., p. 49. 

856 A votação se dava “em número que não excedesse os elegendos, mais um” – 

p. 48. Ocorria em dois turnos: enquanto do primeiro restariam eleitos os 

candidatos que obtivessem o quociente eleitoral e, na ordem de votação obtida, 

tantos candidatos registrados sob a mesma legenda quanto o quociente partidário 

indicasse; no segundo os demais candidatos mais votados até o preenchimento 

dos lugares que não o tivessem sido no primeiro turno – ibid. 
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decorreria, para o Ministro, a falta de identidade partidária, a qual, sob 

sua óptica, não poderia ser ora admitida, justamente no momento histórico 

que o constitucionalismo brasileiro tende a aperfeiçoar o regime 

democrático e a representatividade política. 

Tendo evidenciado a sua inalterada concepção de que “entre o eleitor 

e o candidato envolvido pela ideologia partidária há a afirmação de um 

negócio jurídico eleitoral”857 voltado à valorização da cidadania, no âmbito 

do sistema proporcional, da representação partidária e do pluralismo político, 

concluiu que a elevada migração partidária gera o descrédito do Legislativo, 

a inconfiabilidade do eleitor e a violação de tal negócio jurídico eleitoral. 

No que se refere à natureza política dos partidos políticos, afirmou 

que estes consistem em associações voluntárias de indivíduos “portadores 

de cidadania política, definida por um rol de direitos políticos, cujo mais 

importante seria o de votar e ser votado, com fidelidade a uma ideologia 

partidária”858. 

Por sua vez, estabeleceu que a disciplina partidária derivaria, 

necessariamente, da natureza dessas mesmas relações, posto que, em 

sendo os partidos políticos associações e, portanto, entes coletivos, o 

acatamento do compromisso de uma conduta disciplinada seria o 

pressuposto de uma adesão voluntária pelos membros à determinada 

estrutura normativa expressa pelos estatutos, ao lado da assunção ao 

respectivo programa político859. 

Afirma também que em contrapartida aos direitos partidários 

individuais resultariam os deveres, de que derivaria a obrigação de garantir, 

por parte dos militantes, a unidade da ação do mesmo partido, a partir da 

atuação conjunta para se efetivarem as decisões tomadas de forma unitária. 

Nesse sentido, a técnica da maioria – “princípio democrático”860 – daria 

consequência à garantia da unidade. 

                                                        
857 Ibid., p. 48. 

858 Ibid., p. 51. 

859 Id. 

860 Id. 
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Nesse sentido, em sendo o vínculo entre os partidos políticos e o 

sistema democrático não desconstituível861 e restando a mesma 

instituição prestigiada pelo atual quadro constitucional a fim de rechaçar 

o personalismo e o individualismo, na qualidade de tendência própria de 

uma sociedade pluralista, o eleito não deteria a prerrogativa de levar “em 

seu rastro a sua suplência”862. 

Por fim, citando Acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São 

Paulo863, de lavra do Magistrado Aloysio Álvares da Cruz, concluiu que 

“o mandato parlamentar não pertence, de direito, ao representante 

partidário escolhido pelo povo, mas ao partido e seus adeptos, que o 

sufragaram”864. 

Houve voto divergente, proferido pelo Min. Marcelo Henrique 

Ribeiro de Oliveira, que apontou a sua concordância às razões de ordem 

prática levantadas pelos pares e, reconhecendo a falta de fidelidade dos 

eleitos aos partidos865, prática que fatidicamente ocorre há tempos no 

País, votou divergentemente da tese acolhida pelos demais ministros, sob 

o fundamento principal de que: “não há norma na Constituição, nem em 

lei infraconstitucional, que diga que aquele que mudar de partido perderá 

o mandato, o que constitui o objeto da consulta”. 

Levantou, a priori, dificuldade, existente no fato de que todas as 

normas que justificariam a conclusão são relativas ao período eleitoral. 

Concluiu que “não há norma na Constituição, nem em lei 

infraconstitucional, que diga que aquele que mudar de partido perderá o 

mandato”. Preceituou que isso, no final das contas, é o objeto da Consulta. 

Em outras palavras, pontuou que o objeto da consulta é se o partido é, ou 

não, o titular da vaga. No fundo, referiu que é preciso, em suma, responder 

se o deputado que abandona o partido pelo qual foi eleito, ao mudar de 

                                                        
861 Ib. 

862 Ibid., p. 53. 

863 Sem referência a número de ordem. 

864 Consulta n. 1.398/DF..., p. 53. 

865 O que, inclusive, geraria ocasionalmente uma “coincidência: deputados de 

oposição passam para partidos da situação” – Ibid., p. 54. 
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partido, perde ou não o mandato. Isto é, se fica definido que o mandato é 

do partido, por óbvio que o deputado vai perder, já que não existem duas 

vagas para cada deputado. 

Indagado pelo Min. Marco Aurélio Mello sobre se seria mesmo 

imprescindível “uma norma diante dos princípios consagrados pela 

Constituição Federal”, bem como interpelado pelo Min. José Delgado 

acerca de que “há muito tempo, desde que o constitucionalismo foi 

instituído no ordenamento jurídico do mundo, não somente do Brasil, 

temos princípios e postulados implícitos e explícitos das cartas magnas”. 

Daí que o Min. Marcelo Henrique Ribeiro de Oliveira respondeu, 

nos seguintes termos: “de que mesmo vencido, cumpriria a obrigação do 

voto. De que, em relação aos princípios implícitos – não desconhece que 

existam, mas lhe causaria certa estranheza o fato de estarem prestes a 

Constituição de completar dezenove anos, e esta ser a primeira vez que se 

proclama que há a aludida perda de mandato. Ou seja, teriam demorado, 

para perceberem esse princípio. Que em relação aos artigos das leis 

infraconstitucionais citadas verificou que os arts. 25 e 26 da Lei n. 

9.096/95 tratam de temas diversos. Enquanto que o art. 26 estatui que 

perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa 

Legislativa, em virtude da proporção partidária o parlamentar que deixar 

o partido sob cuja legenda tenha sido eleito. Tratando-se, como se vê, de 

cargo que exerça ‘em virtude da proporção partidária na Casa’”. 

Asseverou que isso se deve ao fato de que, nas comissões, a 

participação é proporcional à expressão numérica dos partidos na Casa, e, 

se o parlamentar deixa o partido, deixará também de exercer o cargo na 

comissão. 

Afirmou que o artigo 25 também não se aplica à Consulta em 

exame, pois o dispositivo se refere ao estatuto do partido e não cuida do 

tema objeto da consulta. Contudo, firmou entendimento que, de qualquer 

modo, o tema em debate é de índole constitucional. 

Citou que, quanto à questão da perda do mandato em razão da 

mudança de partido por parte de parlamentar, há precedentes específicos 

do Supremo Tribunal Federal: o Mandado de Segurança n. 20.927, Rel. 
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Min. Moreira Alves, bem como o Mandado de Segurança n. 26.405, Rel. 

Min. Gilmar Mendes. 

Enfatizou que, no primeiro, o Tribunal acolheu a prejudicialidade, 

sem analisar o mérito. Já na segunda demanda, Mandado de Segurança n. 

20.927, relatou que teria havido o julgamento do mérito, com votos 

vencidos. 

Citou que a decisão foi assim proferida: “pelo sistema de 

representação proporcional, que é o adotado para a eleição dos 

Deputados, ‘estarão eleitos tantos candidatos registrados por um Partido 

ou coligação quantos o respectivo quociente partidário indicar, na ordem 

da votação nominal que cada um tenha recebido’ (artigo 108 do Código 

Eleitoral), o que estabelece, sem dúvida alguma, uma estreita vinculação 

entre o Partido ou a Coligação e o candidato que concorreu às eleições 

por um ou por outra, certo como é – e a Constituição atual o declara no 

artigo 14, parágrafo 3º, V – que uma das condições de elegibilidade é a 

filiação partidária”. 

Em face da Emenda n. 1/69, que, em seu artigo 152, parágrafo 

único (que, com alteração de redação, passou a parágrafo 5° desse mesmo 

dispositivo por força da Emenda Constitucional n. 11/78, estabelecia o 

princípio da fidelidade partidária. Deputado que deixasse o Partido sob 

cuja legenda fora eleito perdia o seu mandato. Essa perda era decretada 

pela Justiça Eleitoral, em processo contencioso em que se assegurava 

ampla defesa, e, em seguida, declarada pela Mesa da Câmara (arts. 152, 

§ 5°; 137, IX; e 35, § 42). Com a Emenda Constitucional n. 25/85, deixou 

de existir esse princípio de fidelidade partidária, e, em razão disso, a 

mudança de Partido por parte de Deputado não persistiu como causa de 

perda de mandato, revogado o inciso V do artigo 35 que enumerava os 

casos de perda de mandato. Na atual Constituição, “também não se adota 

o princípio da fidelidade partidária, o que tem permitido a mudança de 

Partido por parte de Deputados sem qualquer sanção jurídica, e, portanto, 

sem perda de mandato”. 

Daí conclui que, “se a própria Constituição não estabelece a perda 

de mandato para o Deputado que, eleito pelo sistema de representação 

proporcional, muda de Partido e, com isso, diminui a representação 
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parlamentar do Partido por que se elegeu (e se elegeu muitas vezes graças 

aos votos de legenda), quer isso dizer que, apesar de a Carta Magna dar 

acentuado valor à representação partidária (artigos 5°, LXX, a; 58, § 1°; 

58. § 4°; 103, VIII), não quis preservá-la com a adoção da sanção jurídica 

da perda do mandato, para impedir a redução da representação de um 

Partido no Parlamento. Se o quisesse, bastaria ter colocado essa hipótese 

entre as causas de perda de mandato, a que alude o artigo 55. Se, esses 

dispositivos, que denotam o valor dado pela atual Constituição à 

representação partidária, não tiveram o condão de impedir a mudança de 

Partido por parte dos titulares de mandato de Deputado – que são os 

eleitos, diplomados e empossados –, o terão com referência aos 

candidatos eleitos (...) (Min. Moreira Alves)”866. 

                                                        
866 Prossegue afirmando que: “Continuaria a pensar, Senhor Presidente, cada vez 

que vejo a dedução das razões da posição oposta, mais me convenço de que se 

funda ela na idealização e no transplante, para o nosso regime positivo de 

representação proporcional, de uma ortodoxia do sistema, pensada em termos 

abstratos, que a nossa Constituição não conhece. Ortodoxia que se manifesta 

nesta Casa, que se manifestou no desenvolvimento das discussões do caso 

precedente, através do eminente Min. Paulo Brossard, quando S. Exa. acabou por 

declinar que, para ele, o sistema iria ao ponto de sancionar com a perda do 

mandato também o titular que se desvinculasse da legenda pela qual se elegeu. 

(Min. Sepúlveda Pertence). A Constituição de 1988 tem naturalmente um 

subsolo. Este consiste, basicamente, nas suas circunstâncias, no seu momento 

histórico. Não foi por acaso que o constituinte de 88 se omitiu de prescrever. Com 

a riqueza vernacular quantitativa que usou em tantos temas menores, sobre a 

fidelidade partidária. Não quis fazê-Io por acreditar, provavelmente, que não 

sairmos ainda daquela zona cinzenta em que nos encontramos desde os 

acontecimentos de 64, ou, mais precisamente, desde quando dissolvidos os 

antigos partidos – resultando no abandono da vida pública por homens da estatura 

do nosso antigo colega Oscar Corrêa. Isso é uma realidade que o constituinte deve 

ter querido prestigiar, e ao direito positivo me atenho. Sei que o futuro renderá 

homenagem à generosa inspiração cívica da tese que norteou os votos dos 

eminentes Ministros Celso Mello, Paulo Brossard, Carlos Madeira e Sydney 

Sanches, receio não encontrar no direito pátrio, tal como hoje posto, o que me 

autoriza reclamar do suplente essa postura (...)”. (Min. Francisco Rezek). (...) 

Quer dizer que não houve, a meu ver, omissão na Constituição em não estabelecer 

o princípio de perda do mandato por infidelidade partidária, pois o tema sempre 

esteve presente. E tanto é certo que na Constituição anterior, que não podia ser 
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Desse modo, concluiu e fixou sua posição o Min. Marcelo Ribeiro, 

adotando as razões do voto que transcrevera, em especial as 

considerações de caráter histórico, posto que “não haveria espaços para 

a evocação de princípios implícitos quando a matéria teria sido tratada 

por Constituição imediatamente anterior e a alusão à perda de mandato, 

de modo claro, fora retirada da atual Constituição”. Afirmou, ainda, que 

“o constituinte não quis que essa hipótese, de mudança de partido, pelo 

parlamentar eleito, acarretasse a perda do mandato”. 

Citou o voto do Min. Aldir Passarinho, para definir a sua posição 

de que a constituição não autoriza a decretação da perda do mandato867. 

                                                        

naturalmente esquecida dos novos constituintes, havia regra expressa nesse 

sentido, a qual foi, como disse, amenizada pela Emenda Constitucional n. 11 

(Min. Aldir Passarinho). 

867 “A meu ver, os casos de perda de mandato, expressos no art. 55 são taxativos: 

os constantes dos itens I a VI. E tanto é certo que nos seus §§ 2° e 3°, 

expressamente se prevê o processamento a adotar quando as razões forem as dos 

itens I, II e VI, ou as dos itens 111 a V, a meu ver, sem nenhum espaço para 

hipóteses outras. No caso de decoro parlamentar, o § 1° do aludido art. 55 admite 

elastério, dizendo que é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos 

definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros 

do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Mas nem ali se 

poderá incluir a hipótese de infidelidade partidária, como aliás o Min. Paulo 

Brossard salientou no seu voto. Na verdade, o que a Constituição prevê é que é 

condição de elegibilidade haver a filiação a partido político. Realmente, essa é a 

exigência que a Constituição faz. No tocante à infidelidade partidária, bem como 

no pertinente à indisciplina, a Constituição expressamente remeteu a fixação das 

normas referentes a tais pontos aos Estatutos dos partidos políticos, conforme o 

art. 17, § 1°, o qual assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua 

estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos 

estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidária. Mas, nem aí, a 

Constituição estabelece que, como norma de fidelidade partidária, possa ser 

determinada a perda do mandato político. Isso não está implícito na Constituição, 

e na oportunidade, não é necessário enfrentar essa questão (...). Assim, Senhor 

Presidente, entendo que, na verdade, no nosso sistema, ideal seria a prevalência 

da vinculação aos partidos políticos, e a Constituição atual está cheia de 

princípios nesse sentido. Há que se prestigiar os partidos políticos, e isso deixei 

expresso no voto anterior, quando endossei, em tese, as razões expendidas pelo 
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Adotando os vencedores no writ decidido em 1989 pelo STF, fixou 

o voto sob os seguintes fundamentos: “a) o tema em análise foi tratado na 

Constituição de 67/69; b) era objeto de norma expressa; c) houve 

modificação no texto constitucional, de modo que, hoje, não há regra que 

determine a perda do mandato na hipótese em questão; pois d) o artigo 55 

da vigente Constituição, em numerus clausus, elenca quais são os casos 

de perda de mandato e que não há, no citado rol, a hipótese de mudança 

de partido por parte de parlamentar eleito”. 

Reafirmou também que, no citado voto, o Min. Pertence “ao 

mesmo tempo realça o caráter exaustivo do artigo 55 da Constituição e 

demonstra que, quanto ao tema, a Constituição de 1988 não se deteve 

sequer em face da redundância, explicitando até mesmo a hipótese de 

perda do mandato quando o parlamentar perde seus direitos políticos”. E 

pontuou que “o silêncio, no que diz respeito a mudança de partido, lhe 

parece eloquente”. 

Dessa forma, concluiu afirmando que “não há razões no direito 

posto que autorizem a conclusão a que chegaram os doutos votos 

vencedores”. 

Por fim, respondeu à questão levantada pelo Min. Caputo Bastos 

acerca de que “a Constituição de 1988 teria retirado do texto 

constitucional, o que era expresso em 1969, a competência para o 

Supremo regulamentar os processos sob sua jurisdição, mas, que, porém, 

nem mesmo por ausência dessa norma o Supremo deixou de regular; cujo 

exemplo mais característico seria a ação declaratória de 

constitucionalidade”, nos seguintes termos: “penso, com a devida vênia, 

não interferir no raciocínio que desenvolvi, até porque, o que constava da 

Constituição de 1967/1969 era a possibilidade de o Supremo Tribunal 

definir, em seu regimento interno, hipóteses de cabimento de recurso 

extraordinário, inclusive, após a Emenda 7/77, considerando a relevância 

da questão federal, pelo que havia autorização para o Supremo ‘legislar’ 

                                                        

Min. Paulo Brossard. Entretanto, não se encontra na Constituição Federal, nem 

na legislação pertinente, nada, absolutamente nada, que implique na perda do 

mandato do deputado ou do senador como, também, na perda de suplência, no 

caso de mudança de partido (...) (Min. Aldir Passarinho)”. 
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nesse tema”. Concluiu afirmando “que o que há na Constituição atual – 

para todos os tribunais e não apenas para a Suprema Corte é a 

possibilidade de os regimentos internos disponham sobre a competência 

e funcionamento dos órgãos das cortes de justiça, o que, todos os tribunais 

inclusive o Supremo vêm fazendo”. 

Assim, por maioria de votos, vencido o Min. Marcelo Ribeiro, os 

ministros do TSE respondem positivamente à consulta formulada, nos 

termos do voto do relator, sendo esposada a Resolução TSE n. 

22.526/2007. 

 

 

3.2.2.2. A Consulta n. 1.407/2007 

 

Formulada perante o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, pelo 

Deputado Federal Nilson Mourão, eleito pelo Estado do Acre pela 

legenda do Partido dos Trabalhadores, a Consulta n. 1.407/07-DF868 foi 

                                                        
868 Ementa: Preservação, vaga, titularidade, partido político, eleição majoritária, 

candidato eleito, cancelamento, filiação partidária, transferência, partido político 

diverso, eleição, inexistência, propriedade, detentor, mandato eletivo, natureza 

jurídica, representação partidária; direito subjetivo, desfiliação partidária, efeito 

jurídico, abandono de cargo, perda, mandato eletivo; sistema representativo, 

norma constitucional, fundamento, república, democracia, soberania popular, 

exercício, voto, condição, candidatura, mandato eletivo, Legislativo, Executivo, 

vinculação, partido político, competência, centralização, mediação, eleitores, 

candidato; pessoa jurídica, direito privado, diversidade, associação, função, 

importância, sociedade, caráter nacional, autonomia partidária, recursos 

financeiros, fundo partidário, dever, prestação de contas, proibição, recebimento, 

recursos, procedência, exterior, acesso, horário gratuito, rádio, televisão, 

liberdade, ideologia, programa partidário; posterioridade, eleições, pressuposto, 

representante, Congresso Nacional, legitimidade de parte, universalidade, 

denúncia, irregularidade, (TCU), impetração, mandado de segurança coletivo, 

ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, 

atuação parlamentar, bloco parlamentar, escolha, liderança, prerrogativa, 

acompanhamento, coordenação, atividade, mandato parlamentar, participação, 

bancada, comissão provisória, comissão permanente; sistema proporcional, 

sistema majoritário, diferença, exclusividade, critério, fixação, número, vaga, 
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proposta nos seguintes termos: “Os partidos e coligações têm o direito de 

preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral majoritário, quando houver 

pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato 

eleito de um partido para outra legenda”? 

A fim de responder à questão, o TSE mais uma vez enfrentou o 

debate já travado na consulta anteriormente exposta, a fim de definir a 

quem pertence a titularidade do mandato: se ao eleito ou ao partido. 

O Min. Relator Carlos Ayres Britto iniciou seu voto delimitando o 

caráter jurídico dos partidos políticos, classificando-os como pessoa 

jurídica de direito privado, para os quais a Constituição confere 

tratamento especial em razão da própria função pública que exercem no 

processo eleitoral, vez que criados para exercerem atividades além 

daquelas previstas para as pessoas jurídicas meramente privadas. 

Reforçou ainda a sua natureza associativa, coletiva, plural, de 

forma que o direito subjetivo-constitucional seja sempre exercido de 

maneira coletiva, considerada a pluralidade orgânica de pessoas. 

Quanto ao caráter político, trouxe a ideia de que o partido político 

é uma instituição criada com o objetivo de zelar pelos interesses da pólis, 

de cuidar dos negócios do governo e da Administração Pública. Assim, 

além de ser o intermediário fundamental entre o povo e o eleito, asseverou 

que o partido é necessariamente sujeito ativo processual, desde que haja 

representatividade no Congresso Nacional (artigo 5º, LXX, da CF). 

Pontuou que ao partido político é dada habilitação processual 

presumida “como corolário do regime jurídico constitucional de todo 

partido político brasileiro, com representação no Congresso Nacional”. 

Argumentou sobre a autonomia conferida aos partidos, que estes é 

que devem decidir, em seus estatutos, sobre a sua composição, 

organização e funcionamento, fusão ou incorporação, a fim de que todo o 

grêmio partidário tenha a sua própria expressão ideológica, a sua filosofia 

                                                        

igualdade, natureza política, representação, povo, Senado Federal, Câmara dos 

Deputados; proibição, medida provisória, disposição, partido político. 

Ressalva, fundamento, relator, divergência: desfiliação partidária, caracterização, 

renúncia. 
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política. Desta forma, entendeu que restará garantido o direito à 

pluralidade das convicções e ideias necessárias ao Estado Democrático de 

Direito para a boa administração da coisa pública. Por isso é que “cada 

partido político é predisposto a laborar no campo da qualificação 

informativa dos eleitores-soberanos, nesse plano da filosofia de governo 

ou ‘pluralismo político’, para a formação de blocos de eleitos com perfil 

ideológico definido”869. 

Ao reforçar o conceito da autonomia, citou a proibição da edição 

de medidas provisórias no que tange aos partidos políticos (alínea a do 

inciso I do § 1º do art. 62) e exaltou o direito ao acesso gratuito aos meios 

de comunicação como forma de professar a ideologia política partidária. 

Sequencialmente, procedeu a uma síntese ao comentar as três 

funções dos partidos políticos, quais sejam: a) a processual; b) a de 

intermediação; e c) a parlamentar. 

Afirmou, no mérito, que o leitor soberano vota no candidato e no 

seu partido (isoladamente ou em coligação, conforme repetidamente 

anotado) para instaurar uma futura relação de representação 

tridimensional, quer dizer, o mandato que se ganhou por modo popular e 

partidário deve ser exercido como expressão de uma representatividade 

igualmente popular e partidária870. 

Nessa linha de raciocínio, estabeleceu que, também para os cargos 

políticos eleitos pelo sistema majoritário, tal sistematização se faz presente. 

Isto porque, embora nestes cargos majoritários exista uma identificação 

maior com a pessoa do eleito, diminuindo, de certa forma, a importância do 

partido, tal característica não é suficiente para eliminar a aplicação dos 

princípios constitucionais fundamentais, quais sejam: a) o povo é a fonte de 

todo o poder governamental; b) a primeira forma de exercício de tal soberania 

se dá pelo voto; e c) a filiação partidária também se faz obrigatória para os 

cargos majoritários. 

Por fim, concluiu que, em razão da interpretação sistemática da 

Constituição, uma desfiliação de detentor de cargo majoritário sem justa 

                                                        
869 Resolução n. 22.600/2007, p. 10. 

870 Id. p. 19. 
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causa poderá ocasionar a reivindicação da vaga pelo partido político pelo qual 

aquele governante foi eleito. 

O Min. José Delgado, acompanhando o voto do Relator, destacou que 

a fidelidade partidária é essencial à garantia da democracia brasileira e ao 

fortalecimento das instituições políticas, afirmando que tal instituto está 

implicitamente consagrado pela Constituição nos artigos 14, § 3º, inciso V e 

17871, de forma que a reivindicação do cargo pelo partido é consequência 

decorrente das obrigações que o eleito assumiu tanto com o eleitor quanto 

com o próprio partido. 

Já o Min. Ari Pargendler, também acompanhando o Relator, afirmou 

que a fidelidade partidária é pressuposto do sistema constitucional brasileiro, 

e que a Constituição apenas não cogitou dessa especial circunstância da 

migração de um partido para o outro porque repugna a ideia do sistema 

vigente a esta possibilidade872. Observou, no entanto, que tal migração não 

pode ser considerada como renúncia tácita porque o mandatário não tem a 

intenção de deixar o cargo. 

Por sua vez, o Min. Caputo Bastos, acompanhando o Relator, 

ressaltou que o Tribunal tem a ciência de que não faz parte das suas 

funções legislar, mas também que não pode deixar de responder às 

consultas, devendo realizar uma interpretação sistemática do 

ordenamento jurídico. 

O Min. Gerardo Grossi, de forma sintética, apenas acompanhou o 

voto do Relator. 

O Min. Cezar Peluso também seguiu o voto do Relator, 

ressalvando, como fez o Min. Ari Pargendler, que a migração não pode 

ser considerada renúncia, mas, sim, uma consequência que surge no 

mundo jurídico em razão da perda do mandato. 

O Min. Marco Aurélio votou em conjunto ao Ministro Relator, 

relembrando que cabe ao Tribunal Eleitoral realizar a interpretação 

sistemática da Constituição, e ainda, segundo esposado pelo Supremo 

Tribunal Federal, enfatizou ser competência da Corte tratar do processo 

                                                        
871 Já citado acima. 

872 Ibid., p. 27. 
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administrativo de justificação de desfiliação do partido. Encerrou dizendo 

que a coligação é apenas uma ficção jurídica que se desfaz logo após a 

eleição, não tendo por isso o direito de pleitear cargo eletivo. 

Não houve pronunciamentos divergentes, razão por que votou o 

colegiado, por unanimidade, nos termos do voto do Ministro Relator, 

respondendo positivamente à Consulta, esposando, por conseguinte, a 

Resolução n. 22.600/2007. 

 

 

3.2.2.3. A Resolução n. 22.610/2007 – TSE 

 

Como se viu, por unanimidade de votos, o Tribunal, nos termos do 

voto do Relator, respondeu positivamente à Consulta n. 1.407/2007. 

A Resolução n. 22.526/TSE873 decorreu da Consulta n. 1.398/07-

DF. 

                                                        
873 O Tribunal Superior Eleitoral, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, 

XVIII, do Código Eleitoral, e na observância do que decidiu o Supremo Tribunal 

Federal nos Mandados de Segurança n. 26.602, 26.603 e 26.604, resolve 

disciplinar o processo de perda de cargo eletivo, bem como de justificação de 

desfiliação partidária, nos termos seguintes:  

“Art. 1° O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a 

decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem 

justa causa.  

§ 2° Quando o partido político não formular pedido dentro de 30 (trinta) dias da 

desfiliação, pode fazê-Ia, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem 

tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral.  

§ 3° O mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir a 

declaração da existência de justa causa, faze o citar o partido, na forma desta 

Resolução.  

Art. 2° O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e julgar pedido 

relativo a mandato federal; nos demais casos, é competente o tribunal eleitoral do 

respectivo estado.  

Art. 3° Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerente juntará prova 

documental da desfiliação, podendo arrolar testemunhas, até o máximo de 3 
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Nesses termos, foi editada a Resolução inquinada, enumerando 

hipóteses e disciplinando o procedimento dirigido à decretação da perda 

                                                        
(três), e requerer, justificadamente, outras provas, inclusive requisição de 

documentos em poder de terceiros ou de repartições públicas.  

Art. 4° O mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que esteja inscrito 

serão citados para responder no prazo é de 5 (cinco) dias, contados do ato da 

citação.  

Parágrafo único. Do mandado constará expressa advertência de que, em caso de 

revelia, se presumirão verdadeiros os fatos afirmados na·inicial.  

Art. 5° Na resposta, o requerido juntará prova documental, podendo arrolar 

testemunhas, até o máximo de 3 (três), e requerer, justificadamente, outras 

provas, inclusive requisição de documentos em poder de terceiros ou de 

repartições públicas.  

Art. 6° Decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvirá, em 48 (quarenta e oito) 

horas, o representante do Ministério Público, quando não seja requerente, e, em 

seguida, julgará o pedido, em não havendo necessidade de dilação probatória.  

Art. 7° Havendo necessidade de prova deferi-Ias-á o Relator, designando o 5° 

(quinto) dia útil subsequente para, em única assentada, tomar depoimentos 

pessoais e inquirir testemunhas, as quais serão trazidas pela parte que as arrolou.  

Art. 8° Incumbe aos requeridos o ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou 

modificativo da eficácia do pedido.  

Art. 9° Para o julgamento, antecipado o não, o Relator preparará voto e pedirá 

inclusão do processo na pauta da sessão seguinte, observada a antecedência de 48 

(quarenta e oito) hora. É facultada a sustentação oral por 15 (quinze) minutos.  

Art. 10. Julgando procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do cargo, 

comunicando a decisão ao presidente do órgão legislativo competente para que 

em posse, conforme o caso, o suplente ou o vice, no prazo de 10 (dez) dias.  

Art. 11. São irrecorríveis as decisões interlocutórias do Relator, as quais poderão 

ser revistas no julgamento final. Do acórdão caberá, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, apenas pedido de reconsideração, sem efeito suspensivo.  

Art. 12. O processo de que trata esta Resolução será observado pelos tribunais 

regionais eleitorais e terá preferência, devendo encerrar-se no prazo de 60 

(sessenta) dias.  

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor a data de sua publicação, aplicando-se 

apenas às desfiliações consumadas após 27 (vinte e sete) de março deste ano, 

quanto a mandatários eleitos pelo sistema proporcional, e, após 16 (dezesseis) de 

outubro corrente, quanto a eleitos pelo sistema majoritário.  

Parágrafo único. Para os casos anteriores, o prazo previsto no art. 1°, § 2°, conta-

se a partir do início de vigência desta Resolução”. 
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de mandato eletivo em decorrência da hipótese de desfiliação partidária, 

com aplicabilidade imediata, voltada a disciplinar a matéria a partir da 

data de sua publicação. 

No âmbito do STF, debateu-se a constitucionalidade do ato, cujos 

termos e fundamentos serão vistos em seguida, bem assim ocorrerá com 

as críticas, lançadas, propositalmente, no final. 

 

 

3.2.2.4. As Decisões do Supremo Tribunal Federal 

 

Trata-se aqui de referenciar os paradigmas interpretativos fixados 

vinculativamente às instâncias inferiores pelo órgão de Cúpula do Poder 

Judiciário Brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. 

Tais marcos jurisprudenciais, até a superveniência das decisões 

adiante analisadas, consideravam o sistema constitucional em vigor, 

refratário à possibilidade de se decretar a perda do mandato eletivo por 

infidelidade partidária, senão vejamos. 

Em 11/10/1989, no âmbito do Mandado de Segurança n. 20.916-0874, 

de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, fixaram-se os seguintes termos: 

a) a despeito do duplo significado do sufrágio do eleitor no sistema 

proporcional, ao votar nominalmente em um candidato, está-se 

automaticamente votando na legenda partidária; b) a ordem constitucional 

de 1988 não estabeleceu hipótese de perda de mandato por infidelidade 

partidária, como ocorreu na Constituição de 1969; c) a Constituição atual 

não cuida de nada disso, limitando-se a dizer que os estatutos partidários 

prescreverão normas de fidelidade partidária; d) não poderiam os 

estatutos partidários inserir tal hipótese que criaria nova forma de perda 

de mandato; d) que os princípios teóricos do sistema proporcional não 

                                                        
874 Acórdão s/n, Mandado de Segurança n. 20.916-0 – Supremo Tribunal Federal, 

datado de 11/10/1989, publicado DOU-DJ n. 26/03/1993, Ementário n. 1.697-2, 

Impetrante: Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Impetrado: Presidente da 

Câmara dos Deputados. 
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levariam à perda do mandato; e e) que não se pode ceder à tentação do 

fortalecimento do vínculo partidário. 

Dessa forma, o Ministro fixou o entendimento de que o mandato 

não pertence ao partido, afirmando que: “(...) explicação jurídica, data 

vênia para que o suposto direito de um partido ao mandato, extinto com a 

transmigração do mandatário a outra legenda, renascesse das próprias 

cinzas, quando se fosse cuidar de sua sucessão, na vacância por qualquer 

motivo”875. 

Já em 11/10/1989, no âmbito do Mandado de Segurança n. 20.927-

5876, de relatoria do Min. Moreira Alves, fixam-se os seguintes 

entendimentos: a) que, a despeito da estreita vinculação entre o partido ou 

a coligação partidária e o candidato que concorreu às eleições por um ou 

por outra, no âmbito do sistema proporcional, o 14, § 3°, V, da 

Constituição Federal declara que uma das condições de elegibilidade é a 

filiação partidária; b) que a Emenda Constitucional n. 25/1985 revogou o 

instituto da fidelidade partidária e, em razão disso, a mudança de partido 

por parte de deputados não persistiu como causa de perda de mandato, 

desde que revogado o inciso V do artigo 35, que enumerava os casos de 

perda de mandato; e c) na atual Constituição, também não se adota o 

princípio da fidelidade partidária, o que permite a mudança de partido 

sem a consequência da perda de mandato. 

Disto concluiu que se a própria Constituição não estabeleceu a 

perda de mandato nos casos em que haveria a diminuição da 

representação parlamentar do partido porque se elegeu o mandatário. 

Desse modo, entendeu que a vontade do constituinte foi pela não 

preservação do instituto, e, assim, pela adoção do mandato livre. 

No referido julgamento, o Min. Sepúlveda Pertence assinalou que 

toda tentativa de se reintroduzir o instituto no ordenamento tenderia a 

                                                        
875 Voto p. 373-376. 

876 Acórdão s/n, Mandado de Segurança n. 20.927-5 – Supremo Tribunal Federal, 

datado de 11/10/1989, publicado DOU-DJ n. 15/04/1994, Ementário n. 1.740-01, 

Impetrante: Luiz Fabrício Alves de Oliveira, Impetrado: Presidente da Câmara 

dos Deputados. 
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recepcionar no atual regime positivo modelo de representação 

proporcional diversa, fixado em outro sistema. 

Por sua vez, o Min. Francisco Rezek votou por reconhecer que a 

Constituição de 1988 tem um subsolo consistente no seu momento 

histórico e julgou ter sido intencional a omissão do constituinte acerca da 

prescrição pela não perda de mandato decorrente de desfiliação partidária. 

Isto, pois, vigoraria no país o regime democrático, de que o instituto, por 

ter servido aos propósitos de regime diverso877, é incompatível. 

O Min. Aldir Passarinho asseverou que não houve omissão na 

Constituição pelo não estabelecimento do princípio de perda do mandato 

por infidelidade partidária, pois o tema se manteve presente. De acordo 

com o Ministro, os casos de perda de mandato, expressos no art. 55, são 

taxativos, o que não deixa espaço para interpretações diversas. 

Ainda referiu o renomado jurista que, no tocante à infidelidade 

partidária e à indisciplina, a Constituição expressamente remeteu a 

fixação das normas referentes a tais pontos aos estatutos dos partidos 

políticos, por meio do art. 17, § 1°. Nesse sentido, ali não teria sido 

estabelecida como norma a fidelidade partidária para que pudesse ser 

determinada a perda do mandato político. 

Pontuou o Ministro que, no sistema constitucional em vigor, o 

ideal seria a prevalência da vinculação aos partidos políticos, 

prestigiando-os assim. Contudo, referiu que não se encontra na 

Constituição Federal, nem na legislação ordinária, nenhum dispositivo 

que discipline a perda do mandato eletivo em casos de mudança de partido 

pelo candidato eleito. 

Em 22/03/2004, no âmbito do Mandado de Segurança n. 23.405-9878, 

de relatoria do Min. Gilmar Ferreira Mendes, ficou definido que: 

“Embora a troca de partidos por parlamentares eleitos sob regime da 

                                                        
877 No sentido de autoritário. 

878 Acórdão s/n, Mandado de Segurança n. 23.405-9 – Supremo Tribunal Federal, 

datado de 22/03/2004, publicado DOU-DJ n. 23/04/2004, Ementário n. 2.148-9, 

Impetrante: Ney Moura Teles, Impetrado: Presidente da Câmara dos Deputados. 
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proporcionalidade revele-se extremamente negativa para o desenvol- 

vimento e continuidade do sistema eleitoral e do próprio sistema 

democrático, é certo que a Constituição não fornece elementos para que 

se provoque o resultado pretendido pelo requerente”879. 

Na sequência, serão perquiridos os fundamentos da alteração 

jurisprudencial que deixaram de prestigiar os entendimentos antes 

explanados. 

Com base na Consulta n. 1.398/2007, respondida positivamente 

pelo TSE, foram impetrados três mandados de segurança, com pedido 

liminar, perante o STF, em face de ato do Presidente da Câmara dos 

Deputados que indeferiu o requerimento formulado pelo PPS, PSDB e 

DEM, para declarar a vacância dos mandatos dos parlamentares que se 

desfiliaram dessas agremiações partidárias, sob o fundamento de não 

figurar essa hipótese – mudança de filiação partidária – entre aquelas 

expressamente previstas no § 1º do art. 239 do Regimento Interno da 

Câmara dos Deputados880. 

Mantendo-nos fiéis ao propósito deste trabalho, apesar da 

peculiaridade dos casos, tanto sobre seus aspectos processuais 

(deferimento ou indeferimento das medidas liminares pleiteadas, da 

concessão ou denegação da segurança) quanto aos aspectos materiais, 

trataremos indistintamente dos fundamentos constitucionais que 

embasaram as decisões e os votos divergentes. 

No julgamento, o Min. Relator Celso de Mello, primeiramente, 

decidiu duas questões preliminares a respeito da legitimidade ativa do 

PSDB e da ausência de prova do interesse de agir. 

                                                        
879 Voto p. 500-501. 

880 Art. 239. A declaração de renúncia do Deputado ao mandato deve ser dirigida 

por escrito à Mesa, e independe de aprovação da Câmara, mas somente se tornará 

efetiva e irretratável depois de lida no expediente e publicada no Diário da 

Câmara dos Deputados. § 1º Considera-se também haver renunciado: I – o 

Deputado que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste Regimento; 

II – o Suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no 

prazo regimental. 
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Quanto à primeira questão preliminar, o Relator entendeu que o 

PSDB possui legitimidade ativa para figurar na demanda, posto que a 

transferência dos parlamentares para outros partidos teve repercussão 

direta e imediata sob a esfera jurídica do PSDB, já que ele sofreu redução 

em sua bancada parlamentar na Câmara dos Deputados, com todas as 

consequências que podem derivar da diminuição de representatividade de 

qualquer agremiação partidária naquela casa do Congresso Nacional. 

No que se refere à segunda questão, entendeu o Relator estar 

presente o interesse de agir: o PSDB deteve seu pedido administrativo 

indeferido rejeitado pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, de 

sorte que outra alternativa não lhe restou senão a de ingressar em juízo. 

Respondendo ao questionamento do Procurador-Geral da 

República, sustentou o Relator que o mandado de segurança é o remédio 

processual adequado para os fins almejados pelo impetrante, embora, sob 

o ponto de vista de Chefe do Ministério Público, a Consulta do TSE não 

tenha imputado à desfiliação partidária, de forma absoluta ou objetiva, 

nova hipótese de perda do mandato partidário. 

A fundamentação utilizada pelo Relator é de que os documentos 

trazidos aos autos do processo são suficientes para embasar os fatos 

motivadores do pedido mandamental, não cabendo ao Partido fazer prova 

negativa para demonstrar que não moveu perseguição política aos 

litisconsortes passivos necessários como alegam ou, então, que não se 

registrou mudança de conteúdo programático nos fins visados por referida 

agremiação. Ademais, o mandado de segurança, por ter caráter 

sumaríssimo, não comporta dilação probatória. 

Em defesa, os litisconsortes passivos necessários alegaram a 

impossibilidade jurídica do mandado de segurança nos termos em que foi 

proposto, visto ter sido totalmente fundamentado em pronunciamento do 

TSE que extravasou os limites jurídicos de sua própria competência ao 

ingressar em área de natureza constitucional (fidelidade partidária – 

renúncia e perda de mandato). 

Sob tais premissas, o Ministro Relator respondeu que o instituto da 

Consulta está previsto na legislação brasileira, notadamente no âmbito da 

Justiça Eleitoral, que permite ao TSE responder a indagações que lhe 
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tenham sido feitas por autoridades com jurisdição federal, como no caso 

em questão. Esclareceu que a resposta à consulta não tem caráter 

jurisdicional, não tendo, portanto, o condão de criar, modificar ou 

extinguir direitos. Diante disso, concluiu que a resposta do TSE à 

Consulta 1.398/DF constituiu, nesta ação mandamental, subsídio à tese 

sustentada pelo partido político impetrante. 

Quanto ao controle de constitucionalidade, sustentou o Relator que 

os órgãos do Poder Judiciário, inclusive os que integraram a estrutura da 

Justiça Eleitoral, (...) dispõem de competência para exercer o controle 

incidental, pela via difusa, da constitucionalidade dos atos estatais em 

geral (RTJ 158/976, v.g.) ou, como no caso, em se tratando de 

procedimento de Consulta, para examinar a tese nela veiculada em face 

dos princípios e cláusulas da própria Constituição da República, não se 

justificando, portanto, a alegação dos já referidos litisconsortes passivos 

de que só ao Supremo Tribunal Federal competiria a apreciação da 

matéria objeto da Consulta 1.398/DF881. 

Desta forma, foram rejeitadas, por unanimidade de votos, as 

arguidas preliminares de ilegitimidade ativa e de falta de interesse de agir, 

bem como de impossibilidade de o Judiciário interferir em matéria interna 

e peculiar à organização dos partidos políticos e a da impossibilidade 

jurídica do pedido, já que embasado em consulta do TSE. Por maioria, 

rejeitou a preliminar de ausência de liquidez e a de impossibilidade de 

dilação probatória em sede de mandado de segurança, vencido o Min. 

Eros Roberto Grau. 

No que se refere ao mérito, o Ministro Relator proferiu seu voto 

sob o prisma da constitucionalização dos partidos políticos, o que regulou 

e disciplinou, de modo geral, o processo de institucionalização desses 

órgãos intermediários. Conferiu a eles a qualidade de corpos 

intermediários essenciais à intermediação dos cidadãos ao exercício do 

poder estatal, e garantiu às agremiações partidárias e somente a elas o 

monopólio das candidaturas aos cargos eletivos. 

                                                        
881 Cit. do Ministro Relator, p. 365 (RTJ 158/976, v.g.). 
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Reconheceu a função política dos partidos, citando a Lei 

Fundamental de Bonn, promulgada em 1949, segundo a qual: “os partidos 

concorrem para a formação da vontade política do povo”882. 

Quanto à regulamentação constitucional, afirmou que resta 

flexibilizada a relevância da nova disciplina constitucional que garante 

aos partidos políticos autonomia para administrar interna e 

autonomamente seus próprios interesses, excluindo da ingerência 

normativa do Estado, notadamente do Congresso Nacional, as matérias 

reservadas pela Constituição aos estatutos das agremiações. 

Ainda quanto à autonomia partidária, prosseguiu infirmando que o 

mesmo postulado constitucional, além de impedir qualquer controle 

ideológico do Estado sobre os partidos, criou, em favor desses corpos 

intermediários – no que se trata da definição de sua estrutura, de sua 

organização ou de seu interno funcionamento de reserva de uma área 

estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa do Poder 

Público, citando a ADI 1.063/DF, de sua Relatoria. 

Na questão da regulamentação constitucional, o Relator consignou 

que o artigo 14, § 3º, da Constituição Federal estabeleceu como condição 

de elegibilidade a filiação partidária, o que fez dos partidos políticos 

elementos indispensáveis à realização da democracia representativa. 

Afirmou que a questão deve ser apreciada sob dois aspectos: 

fidelidade ao representante eleito ao partido político e fidelidade do 

representante eleito ao povo que o elegeu. Por essa razão, fundamentou 

que o abandono da legenda pela qual o parlamentar se elegeu desfalca, 

sem restituição, a representação parlamentar do partido, fraudando a 

vontade do povo e lesando a democracia representativa. Aqui está a causa 

geradora do reconhecimento do direito da agremiação de preservar a vaga 

obtida pelo sistema proporcional eleitoral. 

Reforçou a fundamentação de seu voto esclarecendo que, por 

interpretação sistêmica do mecanismo da representação proporcional, as 

vagas obtidas por intermédio do quociente partidário pertencem ao 

partido, pois uma das mais relevantes consequências do sistema eleitoral 

                                                        
882 Vide art. 21, n. 1. 
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proporcional consiste em viabilizar a presença de correntes minoritárias 

de pensamentos no âmbito do Parlamento. 

No que se trata da regulamentação constitucional, reconheceu a 

limitação da autonomia dos partidos políticos, bem como asseverou ser 

necessário assegurar ao Deputado, nos casos em que se justificar o ato de 

sua voluntária desvinculação de partido político pelo qual se elegeu, o 

direito de resguardar a titularidade do mandato legislativo, exercendo a 

prerrogativa de fazer instaurar o procedimento em cujo âmbito se lhe 

viabilize a possibilidade de demonstrar a ocorrência de exceções 

justificadoras da desfiliação partidária. 

Ao final do seu voto, o Ministro considerou duas questões de 

ordem temporal e principiológica: a época da decisão e a segurança 

jurídica, respectivamente. Sob estes aspectos, o Relator, não obstante 

reconheça como constitucionalmente correta a interpretação que o 

Egrégio Tribunal Superior Eleitoral deu à matéria em comento, indeferiu 

o mandado de segurança, posto que os Deputados que figuram no 

processo em questão deixaram o partido em data anterior à resposta dada 

à consulta formulada ao TSE, de modo que, até então, a Corte Suprema 

decidia pela manutenção dos mandatos com os Parlamentares eleitos. 

O Min. Menezes Direito, por sua vez, no que concerne à 

regulamentação constitucional, entende que o que prevalece com a 

Constituição de 1988 é o regime representativo, fixando como condição 

de elegibilidade, em especial, a filiação partidária. Consequência direta 

disso é o entendimento que os partidos políticos são indispensáveis para 

a viabilização da representação popular como forma de exercício da 

soberania do povo. Desta feita, entendeu que não haveria candidato sem 

partido. 

Fundamentou que os mandatos parlamentares necessariamente 

vinculavam os eleitos aos partidos pelos quais se elegeram. Esclareceu 

que, quando o eleito pede seu afastamento para ingressar em outro 

partido, o mandato deve, sim, ficar com o partido político pelo qual o 

eleito se elegeu. Neste contexto, admitiu o Ministro a hipótese de perda 

de mandato em casos de infidelidade partidária, sob o fundamento de que 
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uma análise sistêmica da Constituição Federal permite concluir pela perda 

do mandato nos casos de infidelidade partidária. 

Frisou que a autonomia conferida aos partidos políticos pela 

Constituição Federal, embora conferida de forma bastante elastecida, 

encontrou limites nos próprios princípios constitucionais, em especial, 

nas garantias e direitos fundamentais, o que permitiu considerar a 

hipótese de troca de legenda sem perda de mandato pelos eleitos que 

sofrerem perseguições, ou nos casos em que houver mudança de 

orientação ideológica do partido político pelo qual o mesmo se elegeu. 

Postas estas considerações, o Min. Menezes Direito reconheceu o 

direito líquido e certo do impetrante. Todavia, pelas mesmas razões do 

Ministro Relator – segurança jurídica e aspecto temporal – deixou de 

conceder a segurança. 

Também com o Relator votou o Min. Cezar Peluso, o qual aponta 

como aspecto primordial da regulamentação constitucional sobre o 

assunto em comento a essencialidade, ou mais, a indispensabilidade dos 

partidos políticos para a viabilização do regime democrático, sobretudo, 

mas não exclusivamente, na mecânica dos sistemas proporcionais. 

Considerando o funcionamento do sistema representativo 

proporcional, entendeu que não há como se admitir, perante tal ordem, 

que representantes eleitos sob tais condições possam mudar de partido 

levando consigo o cargo, posto que, caso esses representantes tivessem 

concorrido através de outro partido, poderiam sequer ter sido eleitos. 

Posto isto, concluiu que o patrimônio dos votos deve entender-se 

na lógica do método proporcional, que é o objeto do mandado de 

segurança analisado, como atribuição do partido e não de cada candidato. 

Ainda, no que concerne à regulamentação constitucional, a 

fidelidade partidária foi posta como exigência constitucional, sendo sua 

observância obrigatória no mundo dos fatos. De outro lado, mesmo que a 

perda do mandato não fosse possível em casos de infidelidade partidária, 

asseverou que a simples exigência da fidelidade partidária, por si só, 

impede a transmigração partidária com o mandato, como se este fosse um 

acessório que acompanhasse o eleito. 



381 

Entendeu que a autonomia dos partidos políticos, concedida pela 

Constituição Federal para a sua criação e extinção, além de estabelecer 

princípios e diretrizes programáticas, está limitada pelos próprios 

princípios constitucionais norteadores do Estado Democrático de Direito, 

em especial àqueles que se referem aos Direitos e Garantias Fundamentais 

e que permitem sejam criadas normas internas de disciplina partidária as 

quais devem, obrigatoriamente, ser seguidas pelos filiados. Daí a 

importância da presença de regras atinentes à fidelidade e à disciplina 

partidária nos estatutos de cada agremiação. 

Esclareceu que a questão da fidelidade partidária não deve ser 

compreendida somente nos termos estritos do § 1º do artigo 17 da 

Constituição Federal, mas, sim, como uma imposição sistêmica do 

mecanismo constitucional da representação proporcional. Fundamentou, 

adiante, que o inciso V do § 3º do artigo 14 da Constituição Federal, 

regulamentando o parágrafo único do artigo 1º do mesmo Diploma, no 

que tange à Democracia, sublima a filiação partidária à condição 

necessária de elegibilidade, tornando-a, assim, um verdadeiro 

pressuposto constitucional do mandato. Desse modo, firmou 

entendimento de que o cancelamento dessa filiação ou a transferência do 

partido pelo qual se elegeu o candidato, sem justificativas, impõe a 

preservação da vaga/mandato no partido de origem. 

Ademais, pontuou que o artigo 45 da Constituição Federal 

determina que, pelo sistema proporcional, a vaga obtida com as eleições 

pertence ao Partido e não ao candidato eleito. 

Ao final, denegou a segurança em respeito à segurança jurídica, a 

ampla defesa e por entender coerentes os critérios temporais apresentados 

pelo Ministro Relator. 

O Min. Gilmar Mendes, ao seu tempo, também votou em 

consonância ao Relator, considerando o sistema proporcional e apontando 

a necessidade de se observar os seguintes aspectos: número de votos 

válidos; quociente eleitoral; quociente partidário; técnica de distribuição 

de restos ou sobras; critério a ser adotado na falta de obtenção de 

quociente eleitoral. 
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Fez ainda a ressalva de que, em razão dos aspectos apontados, pode 

acontecer de até mesmo o candidato mais votado no pleito eleitoral não 

obter o assento em razão de a agremiação partidária não ter obtido 

quociente eleitoral. 

Expôs a razão que o faz acreditar que, no sistema proporcional, o 

mandato é sempre do partido e não do candidato eleito, por isso, em casos 

de infidelidade partidária, aqui entendida a troca de legenda após a 

eleição, afirmou que o candidato eleito perderá o mandato, o qual, 

indiscutível, pertence ao partido. 

Referindo-se à regulamentação constitucional, entendeu que os 

partidos políticos detêm o monopólio das candidaturas, posto ser a 

filiação partidária pressuposto constitucional de elegibilidade. Ainda, 

disse ser antagônico exigir que a Constituição Federal traga em seu texto 

previsão expressa de perda de mandato em caso de infidelidade partidária, 

nos casos de troca de legenda, quando ela já prevê em todo o seu texto 

que o voto é atribuído ao partido no sistema proporcional, o qual exige 

como pressuposto para elegibilidade a filiação partidária. 

Por fim, votou com o Relator em todos os seus termos, denegando-

o por questões que fogem ao tema Fidelidade Partidária. 

A Min. Ellen Gracie também votou com o Relator, fazendo constar 

a ressalva de que se deve observar o início da vigência e consequente 

aplicabilidade de tal entendimento. 

Por seu turno, o Min. Ricardo Lewandowski denegou a segurança 

pleiteada pelo impetrante e trouxe em suas razões algumas inovações, 

senão vejamos. 

Inicialmente, apresentou reflexões acerca dos partidos políticos, 

pontuando, como nos demais votos aqui já analisados, que numa 

democracia representativa os partidos políticos desempenham um papel 

fundamental, pois encontra-se regulamentado constitucionalmente que a 

soberania popular (art. 1º, I) é exercida através do sufrágio universal (art. 

14, caput), constituindo a filiação partidária, conditio sine qua non para a 

investidura em cargo eletivo (art. 14, § 3º, IV). 
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A infidelidade partidária, portanto, consistiria em pressuposto de 

autenticidade da representação popular, posto que obriga os candidatos 

eleitos a honrarem a confiança depositada pelo cidadão, o qual votou na 

ideologia partidária defendida e não somente na pessoa do candidato. 

Consoante o Ministro, a disciplina partidária a ser observada vem 

definida nos estatutos dos partidos políticos, de modo que qualquer ato 

contrário às definições estabelecidas neste documento e no regimento 

interno pode ser caracterizado como ato de infidelidade. 

Fez constar de seu voto que os parlamentares que trocaram de 

partido fizeram-no confiando no ordenamento legal vigente e na 

jurisprudência da mais Alta Corte de Justiça do País. De sorte que, ao 

praticarem o ato, fizeram-no amparados pelo Sistema Jurídico vigente. 

Pontua que a Constituição anterior previa, a título de sanção, a 

perda de mandato em casos de infidelidade partidária. No entanto, explica 

que a atual Constituição não recepcionou tal dispositivo, mas, ao 

contrário, no art. 55 da Lei Maior, que trata das hipóteses de perda de 

mandato para senadores e deputados, deixou de incluir qualquer tipo de 

sanção para os casos de infidelidade partidária. Comentou também que, 

de acordo com o artigo 15 da Constituição Federal, a cassação de direitos 

políticos, sua perda ou suspensão só podem ocorrer nos casos previstos 

pelo próprio dispositivo constitucional. Assim, dispôs que, como o 

referido artigo nada menciona sobre a perda de mandato, pode-se deduzir 

que o partido político não poderá prever em seus estatutos a aplicação 

desse tipo de penalidade ao representante político infiel. 

Fez constar em seu voto que a própria Justiça Eleitoral 

regulamentou o procedimento a ser observado pelos candidatos eleitos 

quando da mudança de partido por eles efetuada, não o fazendo, desde a 

Emenda Constitucional 24/85, a qual suprimiu a sanção de perda de 

mandato por infidelidade partidária. 

No aspecto processual, afirmou estar ausente o direito líquido e 

certo, uma vez que o mandado de segurança foi interposto com base na 

resposta elaborada pelo Tribunal Superior Eleitoral à consulta formulada 

pelo Partido político, resposta esta que apontou duas hipóteses em que a 

perda de mandato não deve ser aplicada como sanção quando o candidato 
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eleito decidir trocar de legenda: a) mudança significativa de orientação 

programática do partido; e b) comprovada perseguição política dentro do 

partido que abandonou. 

Nestes termos, para apurar se no caso em comento uma das 

hipóteses se concretizou no mundo dos fatos, como alegado pelos 

Requeridos, referiu que o mandado de segurança não consiste em remédio 

jurídico adequado, pois, se há a necessidade de comprovar, de chegar o 

mais próximo possível da realidade dos fatos, é porque inexiste direito 

inquestionável – líquido e certo. 

Reconheceu o direito dos Requeridos de exercer a ampla defesa e 

o contraditório com a finalidade de apurar se houve ou não, neste caso 

concreto, alguma das hipóteses em que a troca de legenda é permitida sem 

a punição da perda do mandato. Pelos motivos expostos, restou denegada 

a segurança. 

O Min. Joaquim Barbosa, em seu voto, denegou a segurança 

pleiteada pelo Partido político. Em seu voto, apresentou uma visão 

diferenciada do tema, na qual questiona a interpretação dada pela maioria 

dos membros do Judiciário, referidos no decorrer do Acórdão à 

regulamentação constitucional, no que tange à função dos partidos 

políticos no Estado Democrático de Direito. Os partidos políticos, de 

acordo com estas interpretações, são postos como o fundamento da 

democracia no Brasil. Da forma como o assunto é exposto, e, dada a 

importância concedida aos partidos políticos, enfatizou que a soberania 

popular acabou ficando em segundo plano. Registrou que o que acaba por 

ocorrer é uma inversão de valores, pois “todo poder emana do povo que 

o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente”883. 

Posto isto, informa que os partidos políticos são instituições 

essenciais, criadas para viabilizar a democracia representativa, porém não 

se constituem em fundamento do Estado Democrático de Direito. 

                                                        
883 Art. 1º, § 1º, da Constituição de 1988. Disponível em: <http://www. 

planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 23 jan. 

2018. 
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Salientou em seu voto que o artigo 45 da Constituição Federal 

prevê que a “A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do 

povo” e acrescentou que uma análise do § 1º do artigo 1º da Constituição 

Federal leva a concluir que a fonte de legitimidade de todo o poder não 

se encontra nos partidos políticos, como decidiu o TSE. 

Quanto à questão da fidelidade partidária, pontuou que não se 

poderia efetuar uma interpretação constitucional sobre esse assunto a 

partir de princípios supostamente implícitos no texto da Constituição 

Federal. Entendeu, assim, que o constituinte de 1988, de forma bastante 

consciente, disciplinou a matéria optando deliberadamente por abandonar 

o regime anterior de fidelidade partidária, o qual previa a perda de 

mandato como sanção. Caso assim não fosse, disse que não existiriam 

razões para tal hipótese não restar prevista no texto constitucional, já que, 

exaustivamente, nos artigos 55 e 56, a Constituição Federal, 

taxativamente, elencou as hipóteses de perda de mandato por parlamentar 

eleito pelo voto popular. 

Fez constar ainda que até mesmo nas hipóteses em que a 

Constituição Federal prevê expressamente a perda de mandato pelo 

parlamentar, fica a ele garantido o direito da ampla defesa antes que a 

medida seja efetivada. Diante disso, não seria razoável conceder a 

segurança num caso como este, no qual o partido político faz uso de 

mandado de segurança e traz como prova de seu direito líquido e certo o 

documento que comprova a desfiliação do candidato. 

Pelas razões expostas, denegou a segurança, não acompanhando o 

Relator na proposta de modulação dos efeitos da decisão, entendendo não 

ser possível retroagir eventual decisão concessiva a 23/03/2007, já que as 

mudanças de legendas foram efetuadas com base na jurisprudência 

pacífica da época, a qual, até a data da prolação deste voto, encontrava-se 

válida. 

Divergindo do voto do Min. Relator Celso de Mello, os Min. 

Carlos Ayres Britto e Marco Aurélio Mello concederam a segurança 

pleiteada pelo Partido político. 
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O primeiro fundamentou seu voto esclarecendo que a desfiliação 

voluntária, apesar de garantida constitucionalmente (artigo 5º, XX, da 

CF/88), consiste em uma opção que traz consigo consequências jurídicas. 

Ponderou que o parlamentar alcançou o mandato através do partido 

político pelo qual se elegeu, já que a filiação partidária é um pressuposto 

de elegibilidade; somou a isso o fato de que, no caso em comento, os 

parlamentares foram eleitos pelo sistema proporcional. Por tal razão, 

entendeu que a perda do mandato nos casos de troca de partido por ato 

unilateral de vontade é indiscutível! Asseverou que a perda de mandato é 

simplesmente uma consequência lógica de uma renúncia tácita. 

Daí por que entende que mudança, pelo parlamentar, de partido 

político, obrigatoriamente, traz como consequência a perda do mandato, 

senão pela interpretação de violação à fidelidade partidária, pela razão 

que para Ele é a mais lógica, isto é, ao deixar o partido, o parlamentar, 

voluntariamente, declara estar renunciando ao mandato. Nestes termos, 

concedeu a segurança. 

O Min. Marco Aurélio concedeu a segurança fundamentando a 

decisão com base na importância dos partidos políticos ao Estado 

Democrático de Direito, citando, para tanto, textos e considerações de 

diversos juristas que apontam referida instituição como meio 

indispensável à viabilização da democracia nos termos da regulamentação 

constitucional. 

Efetuando-se a íntima ligação entre povo, partido e candidato e 

entre candidato e partido, além de considerar o sistema proporcional, 

concluiu que o mandato político, em casos de ofensa à fidelidade 

partidária, ficará com o partido político. 

No que concerne ao princípio do contraditório, entendeu que no 

processo não se encontra a figura do acusado, posto que não versa sobre 

acusação. Constata ainda que, caso haja algum prejudicado, este tem 

acesso ao Judiciário, podendo então demonstrar em ação própria que 

deixou o partido por motivos nobres e justificáveis. 

Como se percebe, todos os entendimentos aqui esposados 

convergem na alegação de que a autonomia dos partidos políticos 

encontra limites nos princípios constitucionais, passíveis de controle 
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judicial, pois a Carta de 1988 determinou que a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Portanto, a 

autonomia dos partidos políticos existe, certamente é relevante e 

considerável, porém não é ilimitada, já que passível de controle pelo 

Poder Judiciário. 

Em conclusão: tem-se que os fundamentos dos pedidos são 

idênticos, razão pela qual os processos foram reunidos. Sustentaram os 

impetrantes que reconheciam a plena competência e legitimidade do 

Poder Judiciário para o julgamento da lide, enquanto versavam sobre o 

impedimento da perpetração de abusos legislativos – o que não ofenderia 

o princípio constitucional da separação dos poderes. Pleitearam, na 

qualidade de partidos políticos, o direito líquido e certo de manter as 

vagas obtidas nas eleições ocupadas por candidatos a ele outrora filiados, 

em conformidade com a resposta proclamada pelo TSE à Consulta n. 

1.398. Essencialmente, requereram a concessão da ordem para que se 

determinasse “a decretação da perda dos mandatos pelos deputados já 

nomeados e a convocação dos suplentes respectivos”. 

Após a consulta 1.398/2007 ao Tribunal Superior Eleitoral e os 

julgamentos dos Mandados de Segurança 26.603, 26.602 e 26.604/2007, 

restou firmada a posição da Suprema Corte de que a infidelidade 

partidária, sem justa causa, é requisito para a perda do cargo eletivo. 

Por tal motivo, foram propostas, pelo Partido Social Cristão e pelo 

Procurador-Geral da República, as Ações Diretas de Inconstitucio- 

nalidade n. 3.999-7 e 4.086/2008, respectivamente. Passou-se a 

questionar, então, a constitucionalidade das Resoluções n. 22.610 e 

22.733/2008, emanadas do Tribunal Superior Eleitoral. Em razão da 

semelhança entre os pedidos nas duas ações, ocorreu a reunião e 

julgamento em conjunto. 

Essencialmente, tais ADIn’s versavam: a) sobre a competência do 

Tribunal Superior Eleitoral para examinar os pedidos de perda do cargo 

eletivo por infidelidade partidária, contrariando reserva de lei 

complementar para a definição das competências, consoante o disposto 

no artigo 121 da Constituição; b) sobre a usurpação de competência do 

Poder Legislativo e Executivo para dispor sobre matéria eleitoral, bem 
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como para estabelecer normas de caráter processual; e c) sobre 

impugnações quanto à competência para se atribuir ao Ministério Público 

Eleitoral e ao terceiro interessado, ante a omissão do partido político, 

legitimidade para postular a perda do cargo eletivo. Isto porque, segundo 

os autores das ações, a criação de nova atribuição ao Ministério Público 

dissocia-se da necessária reserva de lei em sentido estrito, enquanto o 

suplente não poderia requerer, em nome próprio, aplicação de sanção que 

visa garantir a fidelidade partidária sob o argumento de que o mandato 

pertenceria ao partido. 

Por maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal decidiu 

conhecer as ações, mas julgá-las improcedentes, declarando a 

constitucionalidade da resolução impugnada. Em seus votos, os ministros, 

incluindo o Relator, em nome do princípio da colegialidade e a fim de dar 

efetivação às decisões anteriormente proferidas pela Corte nos Mandados 

de Segurança 26.603, 26.602 e 26.604/2007, entenderam pela 

necessidade de o Tribunal Superior Eleitoral regulamentar o processo de 

perda de cargo eletivo e justificação de desfiliação partidária até que o 

Congresso Nacional, exercendo a sua competência, assim o faça. Segundo 

justificativas esposadas pelos ministros, de nada adiantaria reconhecer a 

constitucionalidade da fidelidade partidária como requisito para o 

mandato eleitoral sem que houvesse mecanismo processual que 

garantisse tal direito. 

O relatório ficou a cargo do Min. Joaquim Barbosa, que, de início, 

firmou a possibilidade do exame concentrado do texto normativo 

impugnado sob o argumento de que a Resolução n. 22.610/2007 traz 

densidade normativa própria e suficiente na medida em que traça normas 

gerais e abstratas sobre o processo para a desfiliação partidária e a perda 

do mandato eletivo em razão da infidelidade partidária sem justa causa. 

No mérito, o Ministro fez menção ao voto proferido quando do 

julgamento dos Mandados de Segurança 26.603, 26.602 e 26.604/2007, 

oportunidade em que, sendo voto vencido, externou sua opinião sobre a 

necessidade de não deixar em segundo plano a relação entre o eleitor e o 

eleito, em privilégio à relação entre o eleitor e o partido. Naquela 

oportunidade, o Ministro também pôs em dúvida a possibilidade da perda 
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do mandato eletivo que emana diretamente do povo sem a consulta a este, 

na mesma proporção. 

Pondera também que a Constituição atribui à lei a capacidade de 

tratar sobre a matéria eleitoral, como estatuído nos artigos 22, I, 48 e 84, 

IV, da Constituição. Lembra que não se trata de questão meramente 

formal já que, em decorrência do princípio da representação popular, o 

Sistema Político estaria apto a realizar operações que nenhum outro 

sistema, incluindo o Judicial, pode efetuar (se referindo especificamente 

ao poder de produzir normas). Entretanto, afirmou o Ministro que, 

naqueles julgamentos, o Supremo Tribunal Federal firmou as seguintes e 

importantes orientações: “fixou interpretação constitucional quanto à 

possibilidade de perda do cargo eletivo, na hipótese de a desfiliação 

partidária não estar amparada por justa causa. Em segundo lugar – e é o 

ponto relevante, para essa discussão – remeteu ao TSE a regulamentação 

das fases do procedimento destinado a confirmar a presença de justa 

causa”884. 

Assim, considerando a necessidade de se criar mecanismos para 

garantir um direito constitucional já confirmado pela Corte, qual seja a 

perda de cargo eletivo em razão da infidelidade partidária, bem como a 

regulamentação para se proceder à desfiliação partidária, o Relator 

decidiu pela constitucionalidade das Resoluções n. 22.610/2007 e 

22.733/2007, do Superior Tribunal Eleitoral885. 

No entanto, fixou entendimento de que se trata de decisão tomada 

em caráter excepcional, a fim de resolver situação momentânea, como 

forma de suprir lacuna deixada pelo Poder Legislativo que até aquele 

                                                        
884 Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.999-7, p. 4. 

885 “Ao reconhecer aos Partidos Políticos o direito de postular o respeito ao 

princípio da fidelidade partidária perante o Judiciário, decisão na qual, é 

importante relembrar, eu fiquei vencido, esta Corte, interpretando a Constituição, 

não lhes negou um meio processual para assegurar concretamente as 

consequências advindas de eventual desrespeito ao princípio então reconhecido. 

É nesse sentido que leio as palavras lançadas pelo Min. Celso de Mello, de que 

compete ao TSE dispor sobre a matéria durante o silêncio – eloquente, talvez – 

do Legislativo” (Ibid., p. 9). 
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momento teria deixado de regulamentar, de forma definitiva, sobre o 

processo de perda de cargo eletivo e justificação de desfiliação partidária: 

“A atividade normativa do TSE recebe seu amparo da extraordinária 

circunstância de o Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a fidelidade 

partidária como requisito para permanência em cargo eletivo e a ausência 

expressa de mecanismo destinado a assegurá-lo”886. 

Finalmente, expôs que tais resoluções somente terão validade até 

que a Casa Legislativa, real detentora da competência para legislar sobre 

a referida matéria, pronuncie-se para a definitiva regulamentação do 

tema. 

O Min. Menezes Direito acompanhou o voto do Ministro Relator, 

apenas ressaltando que a decisão deverá subsistir até que o Congresso 

decida legislar sobre a matéria. 

A Min. Cármen Lúcia Antunes Rocha, por sua vez, igualmente 

seguiu o entendimento do Ministro Relator, votando pela improcedência 

das Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 

O Min. Ricardo Lewandowski, acompanhando o Relator, afirmou 

que ao TSE caberia, ainda que não tivesse assim se manifestado a Corte 

quando do julgamento dos Mandados de Segurança n. 26.603, 26.602 e 

26.604/2007, regulamentar o procedimento, dando efetividade à decisão 

do Supremo Tribunal Federal, de acordo com a competência regulamentar 

disciplinada pelo artigo 23, IX, do Código Eleitoral. 

Já o Min. Carlos Britto acompanhou o voto do Relator, afirmando 

que não há como se subtrair da Justiça Eleitoral brasileira o poder 

regulamentar com base no artigo 23, IX e XVIII, do Código Eleitoral. 

A Min. Ellen Gracie, sem mais observações, apenas acompanhou 

a conclusão do Relator. 

O Min. Cézar Peluso, votando com o Relator, manifestou seu 

entendimento dizendo que se faz necessário garantir a eficácia de coisa 

julgada material do acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. 

                                                        
886 Ibid., p. 10. 
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Por fim, o Presidente da Corte à época, Min. Gilmar Mendes, 

manifestou-se pela improcedência das ações, acompanhando o voto do 

Ministro Relator, fazendo menção sobre o tema da fidelidade partidária 

ao longo de julgamentos ocorridos anteriormente pela Casa. 

Foram dois os votos divergentes. 

O Min. Eros Roberto Grau votou no sentido de julgar totalmente 

procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade demandadas. 

Afirmou que a Resolução n. 22.610/07 – TSE é “múltipla e francamente 

inconstitucional”887. O voto, articulado em treze itens, registra os 

fundamentos que o Ministro denominou “abuso de inconstitucio- 

nalidade”888. 

A priori, partiu da premissa que os princípios constitucionais da 

legalidade e da separação dos poderes restringiriam a competência 

regulamentar889 do Tribunal Superior Eleitoral – TSE890 a disposições 

sobre a execução do Código Eleitoral e da legislação eleitoral891, 

obstando, assim, a inovação do ordenamento jurídico mediante a 

expedição de normas primárias sobre matéria eleitoral892. 

                                                        
887 Id., p. 134. 
888 Ibid. 
889 No caso a competência expressa para “expedir instruções ou tomar quaisquer 

outras providências para a execução da legislação eleitoral” – Código Eleitoral, 

art. 23, incs. IX e XVIII. 
890 Registra que a Resolução impugnada foi expedida no uso das atribuições 

conferidas ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE, pelo artigo 23, IX, e XVIII, do 

Código Eleitoral: Art. 23, XVIII, e IX do CE. 
891 Somente podem dispor secundum legem, jamais praeter legem. 
892 Anota voto proferido na Medida Cautelar na ADC 12/STF, de relatoria do 

Min. Carlos Britto: “o Estado legislador é detentor de duas caracterizadas 

vontades normativas: uma é primária, outra é derivada. A vontade primária é 

assim designada por se seguir imediatamente a vontade da própria Constituição, 

sem outra base de validade que não seja a Constituição mesma. Por isso que 

imediatamente inovadora do Ordenamento Jurídico (sic), sabido que a 

Constituição não é diploma normativo destinado a tal inovação, mas a própria 

fundação desse Ordenamento (sic). Já a segunda tipologia de vontade estatal-

normativa, vontade tão somente secundária, ela é assim chamada pelo fato de 

buscar o seu fundamento de validade em norma intercalar; ou seja, vontade que 
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No que se refere ao princípio constitucional da legalidade, 

entendeu que o TSE não estaria autorizado, pela Constituição ou por 

qualquer outra lei, a inovar o ordenamento jurídico, obrigando quem quer 

que seja a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa893. 

Ainda, afirma que tal faculdade não poderia ser outorgada pelo 

Supremo Tribunal Federal, que não se substitui à Constituição para 

distribuir competências normativas894. 

No que se refere ao princípio da separação dos poderes, obstou a 

superposição dos momentos normativo e judicial895. 

A posteriori, admitindo-se a possibilidade de o TSE ter sido 

contemplado com o poder de inovar o ordenamento jurídico, impondo 

obrigação de fazer ou não fazer, concluiu que não poderia ter disposto 

sobre as matérias contidas da Resolução impugnada896. Isso, pois acredita 

que dispõe sobre matérias que a Constituição reserva expressamente à 

lei897, abaixo elencadas898: 

a) o artigo 1º dispõe sobre a perda de cargo eletivo e afrontaria os 

arts. 22, I, XLVIII, e 48 da Constituição, que delega a regulamentação da 

matéria à lei; 

b) o artigo 2º dispõe sobre competência do TSE e TRE’s e 

afrontaria o art. 121 da Constituição, em decorrência da reserva da 

disposição por meio de lei complementar; 

                                                        
adota como esteio de validade um diploma jurídico já editado, este sim, com base 

na Constituição. Logo, vontade que não tem aquela força de inovar o 

Ordenamento (sic), com imediatidade” – id. p. 130. 
893 Somente se estivesse autorizado por alguma lei a dispor sobre a matéria 

excluída da reserva legal poder-se-ia, segundo o Min. Eros Grau, a discutir sobre 

a possibilidade de o TSE expedir texto normativo análogo aos regulamentos 

autorizados – id., p. 132. 
894 Id. 
895 Id. 
896 Ibid., p. 133. 
897 Áreas que se denominam “reserva de lei” – id. 
898 Ibid., p. 33-34. 



393 

c) os artigos 3º ao 9º e 11 inovariam em matéria de Direito 

Processual, o que a Constituição não admitiria nem mesmo por meio de 

medida provisória; 

d) o § 2º do artigo 1º inova as atribuições do Ministério Público, o 

que afrontaria o § 5º do artigo 128 da Constituição, que reserva as 

disposições da matéria à lei complementar federal, e, no plano dos 

Estados-membros, às leis complementares estaduais. 

Nesse sentido, firmou entendimento de que não incumbiria ao TSE 

dispor acerca de normas que não tratem da execução do Código Eleitoral 

e sobre leis que regulem matéria eleitoral e que “nada dispuseram no que 

tange a perda de cargo eletivo em razão de infidelidade partidária”899, pelo 

que preceitua o Ministro que “a inconstitucionalidade da Resolução 

22.610/07 é, neste ponto, retumbante”900. 

O Min. Marco Aurélio de Farias Mello, vencido em sede de 

preliminar por haver esposado entendimento de que o Tribunal Superior 

Eleitoral não havia avançado no âmbito do Poder Legislativo, apesar de 

entender que a fidelidade partidária é um princípio constitucional, 

acompanhou o Min. Eros Grau, entendendo que não caberia ao Tribunal 

Superior Eleitoral preencher a lacuna deixada pelo Poder Legislativo, 

debitando tal competência ao próprio Supremo Tribunal Federal. 

Como se viu, a literalidade dos textos que tratam da fidelidade e da 

autonomia partidária não sofreu nenhuma alteração e permaneceu 

exatamente igual. No entanto, houve alteração no entendimento dos 

Tribunais pátrios sobre a possibilidade de perda de mandato em razão da 

denominada infidelidade partidária. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a possibilidade de perda do 

mandato por infidelidade partidária, prevista pela ordem jurídica 

imediatamente anterior, foi suprimida e assim mantida pela atual, a partir 

de precedentes jurisprudenciais. 

Ora, é indubitável que o TSE, ao responder afirmativamente à 

consulta, por maioria de votos, declarando a vinculação do candidato 

                                                        
899 Ibid., p. 133. 

900 Id. 
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eleito ao partido, criou nova hipótese, não prevista constitucionalmente, 

de perda de mandato por infidelidade partidária. Dessa forma, tem-se que 

ocorreu mutação no texto constitucional, já que foi alterado o sentido da 

letra da norma constitucional, sem a produção de modificação textual. 

Tratou-se, sem qualquer sombra de dúvidas, de mutação constitucional 

realizada pela via interpretativa. 

Disso resta ainda perquirir se tal mutação é de fato constitucional 

ou se houve uma mutação inconstitucional, nos moldes do preceituado 

por Ferraz901. Para tanto, há que se verificar o único voto divergente na 

Consulta, prolatado pelo Min. Marcelo Ribeiro. 

Conforme seu voto: “não há norma na Constituição, nem em lei 

infraconstitucional, que diga que aquele que mudar de partido perderá o 

mandato”902. Dessa forma, entendeu que “não me parece haver espaços 

para invocar princípios implícitos quando a matéria foi tratada 

expressamente na Constituição anterior e a alusão à perda de mandato, de 

modo claro, foi retirada da atual Constituição”903. 

Nestes termos, concluiu o Ministro, afirmando que: “concordo 

inteiramente com o já citado novo do Ministro Pertence, que ao mesmo 

tempo realça o caráter exaustivo do artigo 55 da Constituição e demonstra 

que, quanto ao tema, a Constituição de 1988 não se deteve sequer em face 

da redundância, explicitando até mesmo a hipótese de perda do mandato 

quando o parlamentar perde seus direitos políticos. O silêncio, no que diz 

respeito a mudança de partido, me parece, data venia, eloquente”. 

De fato, conforme acima explanado, o texto da Constituição 

vigente não prevê, dentre as hipóteses, a perda de mandato por 

infidelidade partidária. Nesse sentido, ao preferir voto no Mandado de 

Segurança n. 23.405-9, ulterior à Consulta ao TSE analisada em que se 

questionava a possibilidade de perda de mandato por infidelidade 

partidária, o Min. Gilmar Mendes destacou que “embora a troca de 

                                                        
901 FERRAZ, Anna Cândida Cunha. Processos informais de mudança da 

Constituição: mutações constitucionais e mutações inconstitucionais. São Paulo: 

Max Limonad, 1986. p. 219. 

902 Consulta/TSE n. 1.398/2007, p. 55. 

903 Consulta/TSE n. 1.398/2007, p. 60. 
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partidos por parlamentares eleitos sob regime da proporcionalidade 

revele-se extremamente negativa para o desenvolvimento e continuidade 

do sistema eleitoral e do próprio sistema democrático, é certo que a 

Constituição não fornece elementos para que se provoque o resultado 

pretendido pelo requerente”. 

Ainda, ao julgar o Mandado de Segurança n. 20.927-5, anterior à 

Consulta ao TSE, o Min. Moreira Alves defendeu que “a inaplicabilidade 

do princípio da fidelidade partidária aos parlamentares empossados se 

estende, no silêncio da Constituição Federal e da lei, aos respectivos 

suplentes”. 

Pelo exposto, tem-se que a resposta fornecida pelo Tribunal 

Superior Eleitoral à Consulta n. 1.398/2007, que deu fundamento à 

Resolução n. 22.610/2007, confirmada posteriormente pelo Supremo 

Tribunal Federal, não encontra fundamento legal no texto constitucional, 

razão por que se explicita, como uma das consequências da alteração 

jurisprudencial realizada pelo Poder Judiciário Brasileiro, a operação de 

uma mutação inconstitucional da nova interpretação advinda desse 

contexto, que acabou por inserir nova hipótese de perda de mandato 

eletivo daquelas enumeradas expressamente pela Constituição, por 

infidelidade partidária. 

Assim, por decorrência lógica, o conceito de infidelidade ficou 

vinculado à ideia de mudança de partido quando não caracterizadas as 

hipóteses de justa causa. 

A partir do modelo posto, emergem as conceituações do instituto. 

Para Bastos, fidelidade ao dever dos parlamentares federais, 

estaduais e municipais de não deixarem o partido pelo qual foram eleitos, 

ou de não se oporem às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos 

órgãos da direção partidária, sob pena de perda do mandato por decisão 

proferida pela Justiça Eleitoral. Esclarece que a fidelidade partidária 

também se configura como hipótese de disciplina. Nessa linha, esta se 

configuraria gênero e a primeira espécie904. 

                                                        
904 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989. p. 613. 
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Orides Mezzaroba contribuiu definindo fidelidade partidária como 

a obrigação dos representantes políticos de “não deixarem o partido pelo 

qual foram eleitos, ou de não se oporem às diretrizes legitimamente 

estabelecidas pelos órgãos [da organização] sob pena de perda de 

mandato905”. 

Importa assinalar que, a partir da Resolução TSE n. 22.610 (art. 1o, 

§ 1o), inicialmente restaram fixadas as seguintes hipóteses capazes de 

afastar a caracterização de infidelidade na mudança de legenda: I) 

incorporação ou fusão do partido; II) criação de novo partido; III) 

mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; IV) 

grave discriminação pessoal. 

A legislação infraconstitucional que regulamenta o assunto sofreu 

alterações ao longo do tempo, mormente diante da reforma eleitoral 

materializada pela Lei Federal n. 13.165/2015906, de modo que atualmente 

                                                        
905 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à 

Constituição do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. São Paulo: Saraiva, 

1989 p. 613; MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 52-59. 
906 Dentre os questionamentos acerca da constitucionalidade da Reforma Eleitoral 

ocorrida em 2015 merece destaque o ajuizamento da ADIN 5.398/DF pelo Rede 

Sustentabilidade em que se questiona a supressão da justa causa decorrente da 

criação de novo partido no ínterim do prazo para migração de mandatários a 

partidos recém-criados. A despeito da ausência de julgamento de mérito, houve a 

prolação de decisão em caráter liminar garantindo o prazo de 30 dias para os 

detentores de mandato eletivo se filiarem aos novos partidos registrados pelo 

TSE, nos seguintes termos: Ementa: DIREITO ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.165/2015. EXCLUSÃO DA CRIAÇÃO 

DE PARTIDO NOVO COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA PARA 

DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA ALEGAÇÃO 

DE VIOLAÇÃO À LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PARTIDOS CRIADOS ATÉ 

A DATA DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. PERICULUM IN MORA 

CONFIGURADO. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA AD REFERENDUM DO 

PLENÁRIO. 

1. O artigo 22-A da Lei n. 9.096/1995, introduzido pela Lei n. 13.165, de 29 de 

setembro de 2015 (minirreforma eleitoral de 2015), excluiu, a contrario sensu, a 

criação de nova legenda como hipótese de justa causa para a desfiliação, sem 

perda de mandato por infidelidade partidária. 
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o instituto possui a regulamentação prevista nos arts. 22-A e seguintes da 

Lei dos Partidos Políticos907. 

                                                        
2. Forte plausibilidade jurídica na alegação de inconstitucionalidade, por violação 

ao princípio da segurança jurídica, da incidência da norma sobre os partidos 

políticos registrados no TSE até a entrada em vigor da Lei n. 13.165/2015, cujo 

prazo de 30 dias para as filiações de detentores de mandato eletivo ainda 

transcorrendo. 

3. Perigo configurado, já que o impugnado estabelece obstáculos ao 

desenvolvimento das novas agremiações. A norma inviabiliza a imediata 

migração de parlamentares eleitos aos partidos recém-fundados e, assim, impede 

que estes obtenham representatividade, acesso proporcional ao fundo partidário 

e ao tempo de TV e rádio (cf. julgamento das ADIs 4.430 e 4.795). 

4. Concessão de medida cautelar, ad referendum do Plenário, para determinar a 

devolução do prazo integral de 30 (trinta) dias para detentores de mandatos 

eletivos filiarem-se aos novos partidos registrados no TSE imediatamente antes 

da entrada em vigor da Lei n. 13.165/2015” (STF ADI 5398, decisão monocrática 

proferida Relator Min. Roberto Barroso em 11/11/2015 e publicada em no DJe-

225 em 12/11/2015). Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/ 

detalhe.asp?incidente =4867933>. Acesso em: 19 jan. 2018. 
907 Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem 

justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei n. 13.165, de 2015) 

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente 

as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n. 13.165, de 2015) 

I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído 

pela Lei n. 13.165, de 2015) 

II – grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei n. 13.165, de 2015) 

III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o 

prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou 

proporcional, ao término do mandato vigente.  

(Incluído pela Lei n. 13.165, de 2015). 

Art. 23. A responsabilidade por violação dos deveres partidários deve ser apurada 

e punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha o estatuto de 

cada partido. 

§ 1º Filiado algum pode sofrer medida disciplinar ou punição por conduta que 

não esteja tipificada no estatuto do partido político. 

§ 2º Ao acusado é assegurado amplo direito de defesa. 

Art. 24. Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordinar 

sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos e às diretrizes 

estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na forma do estatuto. 
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Rememore-se que o texto Constitucional atinente à matéria 

também sofreu alteração a partir da promulgação da Emenda 

Constitucional n. 97/2017. 

Como se vê, atualmente o ordenamento jurídico contempla 4 

(quatro) circunstâncias que autorizam a migração de partido sem que 

opere a perda do mandato eletivo, confira-se: (a) mudança substancial ou 

desvio reiterado do programa partidário, (b) grave discriminação política 

pessoal; (c) mudança efetuada durante o período de trinta dias que 

antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, 

majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente; e (d) quando 

o mandatário for eleito por partido que não preencher os requisitos 

previstos no § 3º do artigo 17 da Constituição Federal, é assegurada 

migração para outro partido que o tenha atingido. 

A partir do modelo proposto emergem diversos questionamentos, 

cujo debate será perfectibilizado no próximo tópico. 

 

 

3.2.3. Críticas às Decisões Judiciais 

 

Preliminarmente, cabe apontar que o papel que histórica- 

mente se manteve exercido pelo Poder Judiciário brasileiro se limitou, até 

o ano de 2007, ao cumprimento de sua função institucional no âmbito do 

                                                        
Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas disciplinares 

básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, inclusive com 

desligamento temporário da bancada, suspensão do direito de voto nas reuniões 

internas ou perda de todas as prerrogativas, cargos e funções que exerça em 

decorrência da representação e da proporção partidária, na respectiva Casa 

Legislativa, ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes 

legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários. 

Art. 26. Perde automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa 

Legislativa, em virtude da proporção partidária, o parlamentar que deixar o 

partido sob cuja legenda tenha sido eleito. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9096.htm>. Acesso 

em: 22 fev. 2018. 
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dogma da separação dos poderes/especialização de funções908, 

notadamente das decisões proferidas nas searas do Direito Eleitoral e 

Partidário. 

Como exemplo do agir deferente, elencamos a postura do Min. 

Carlos Mário da Silva Velloso quando, em 6 de dezembro de 1994, ao 

tomar posse na Presidência do Tribunal Superior Eleitoral e, enquanto 

titular do poder, conclamou a Sociedade Brasileira a refletir sobre temas 

que tenderiam a “tornar mais sérias e mais acreditadas as instituições 

políticas brasileiras”, com vistas à alteração da realidade nacional. Na 

prática, da exortação ao “povo” constituiu a denominada “Comissão de 

Notáveis”, para realizar um trabalho conjunto com os Poderes Executivo 

e Legislativo tendente a obter uma proposição para uma reforma 

política909. Pretendia-se corrigir os “desacertos e casuísmos da legislação 

para o alcance da verdade eleitoral”910. Os trabalhos se encerraram com 

diversas proposições. 

                                                        
908 No sentido impresso por Clèmerson Merlin Clève (CLÈVE, Clèmerson 

Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. 2. ed., rev., atual., e ampl. São 

Paulo: RT, 2000. p. 29-31). 

909 COELHO, João Gilberto Lucas. Reflexões para o futuro. In: VELLOSO, 

Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes. Direito eleitoral: a 

reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 

1996. p. 55. 

910 Discurso de posse, plenário do TSE: “a verdade eleitoral é a razão de ser da 

Justiça Eleitoral. Essa verdade eleitoral vem sendo perseguida, há sessenta e dois anos, 

pelos juízes eleitorais brasileiros. Muito se fez, nessa área, inegavelmente. Já não se 

fazem eleições a bico de pena e os casos de corrupção, de abuso de poder econômico 

ou político são punidos exemplarmente. Devemos reconhecer, entretanto, que ainda 

são perpetradas fraudes no processo eleitoral. O exemplo mais recente é o das eleições 

de 1994, no Rio de Janeiro. Estamos convencidos de que essas fraudes serão banidas 

do processo eleitoral brasileiro no momento em que eliminarmos as cédulas, as urnas 

e os mapas de urna, informatizando o voto. O alistamento já está informatizado. Em 

1994, foram informatizadas as Zonas Eleitorais. A meta, agora, meta que tentaremos 

implementar no correr do ano de 1995, é a informatização do voto. O Tribunal 

Regional Eleitoral de Santa Catarina, sob a presidência do Desembargador Francisco 

Xavier Vieira, desenvolveu projeto de automatização do voto que, mediante licença 

do TSE, foi testado no segundo turno das eleições deste ano, com grande sucesso, em 
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cinco seções eleitorais daquele Estado. Investimentos deverão ser feitos. Registre-se, 

entretanto, que vamos eliminar despesas. Não teremos que comprar umas nem 

cédulas; não teremos mapas de uma, as seções eleitorais poderão ser reduzidas, com 

notável economia de dinheiro e, sobretudo, de tempo. A informatização do voto, 

repito, será a primeira meta que tentaremos viabilizar na nossa presidência. 

Perseguiremos a concretização – e esta é a nossa segunda meta – de uma lei eleitoral 

permanente, de uma lei eleitoral que discipline todas as eleições e não apenas uma 

eleição. Esta lei poderá ser o código eleitoral aperfeiçoado, ajustado à nova realidade 

político-eleitoral brasileira. Uma lei nova para cada nova eleição, ao que pensamos, 

não presta bom serviço. A prática, pelos Tribunais, durante um bom número de anos, 

de uma certa lei, leva à consolidação do entendimento jurisprudencial, o que é bom. 

Uma lei eleitoral nova para cada eleição traz insegurança, dado que os Tribunais 

devem começar tudo de novo. Vamos trabalhar em torno de um anteprojeto de lei 

eleitoral definitiva. Procuraremos – esta será a nossa terceira meta – ajustar a Lei 

Orgânica dos Partidos políticos, Lei n. 5.682, de 21/7/71, à nova ordem constitucional. 

A Constituição vigente concede autonomia aos Partidos políticos. A atual Lei 

Orgânica dos Partidos Políticos veio a lume quando a realidade constitucional era 

outra. Urge, pois, ajustá-la à Constituição de 1988. É preciso, de outro lado, emprestar 

organicidade aos partidos, que precisam ter caráter nacional. Este é, aliás, um 

princípio constitucional a que se sujeitam os partidos (CF, art. 17, I). A pulverização 

das agremiações partidárias, o grande número de partidos, enfraquece-os, toma-os 

presas fáceis de aventureiros políticos. É verdade que os donos do poder concorreram 

para o esfarinhamento dos partidos. Por três vezes, em menos de quarenta anos, os 

partidos foram extintos. Isto ocorreu em 1937 (Decreto-Lei n. 37 e Decreto-Lei n. 59, 

Decreto n. 2.229, de 1937), 1965 (Ato Institucional n. 2, de 1965) e 1979 (Lei n. 6.767, 

de 20/12/79). A partir daí, registra o Ministro Paulo Brossard, no discurso de posse 

na presidência desta Casa, por uma lei inconstitucional às portas até então avaramente 

fechadas, foram escancaradas. Afinal, depois de tudo isso, forçoso é convir não ser 

estranhável a paisagem lunar existente em matéria partidária. Como parece ser do 

nosso feitio oscilar do zero ao infinito e do infinito ao zero, ontem eram dois e não 

mais de dois e hoje são vinte, com registro definitivo, quatorze com registro 

provisório, e seis com os seus registros em processamento. Isto em junho de 1992. 

Hoje, são vinte os partidos com registro definitivo, um com registro definitivo em 

andamento, três com registro provisório e três outros com registro provisório em 

andamento, num total, portanto, de vinte e sete. O legislador brasileiro deve refletir 

um pouco mais sobre o tema, se deseja boa prática de governo democrático. A 

democracia representativa realiza-se através dos Partidos Políticos. Estes devem 

refletir, pelos seus programas, o pensamento de setores da sociedade, devem conter 

um ideário, de modo que as pessoas possam escolher os seus candidatos a partir da 

discussão de ideias e de temas de governo e não em razão do carisma ou de discursos 
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individuais, que refletem, em última análise, pensamentos afastados da realidade 

partidária, quase sempre demagógicos e inviáveis. De outro lado, um mínimo de 

fidelidade partidária é necessário. Os partidos precisam formular diretrizes, a que 

estejam sujeitos os que se elegeram à sombra de sua legenda, sob pena de perda do 

mandato. A nossa quarta meta, que pretendemos implementar, é a do voto distrital 

misto. O sistema eleitoral utilizado para escolha dos deputados, exclusivamente 

proporcional, favorece, sem dúvida, o abuso do poder econômico e de autoridade, 

impede que o representante esteja vinculado aos seus eleitores e estimula a divisão 

dos candidatos no ambiente interno dos partidos. Em artigo publicado na Folha de 

S.Paulo, o deputado e professor André Franco Montara discute as desvantagens do 

sistema proporcional puro, optando pelo distrital misto, no qual os eleitores disporão 

de dois votos: ‘o primeiro, atribuído a um dos candidatos do distrito, assinalando um 

nome; e o outro, a uma das listas partidárias, assinalando uma legenda’, certo que a 

metade, de regra, das vagas será preenchida pelos mais votados de cada distrito e a 

outra metade, ‘pelas listas partidárias proporcionalmente à votação obtida pela 

legenda, sendo considerados eleitos os candidatos na ordem que figuram na lista’. O 

eminente Senador Fernando Henrique Cardoso, presidente eleito, é autor de projeto 

de lei apresentado ao Senado Federal, Projeto de Lei n. 328, de 1991, que, 

pretendendo respeitar o disposto no art. 45 da Constituição, que exige o sistema 

proporcional na eleição para a Câmara dos Deputados, procura, na linha do distrital 

misto, conferir maior representatividade àquele sistema. Se a norma constitucional 

impedir, entretanto, a adoção do sistema distrital misto, que tenhamos a coragem de 

propor, na forma do que estabelece o artigo 60 da Constituição, emenda constitucional 

que o autorize, expressamente. Last but not least, ainda na linha da lei eleitoral 

permanente, penso que pode ser estudada, autonomamente, dada a sua importância, a 

questão do financiamento das campanhas eleitorais. Demos um bom passo com a Lei 

n. 8.713, de 1993, que instituiu os ‘bônus eleitorais’, que permitem, presentes as 

cautelas adotadas pelo TSE, a identificação dos financiadores. É preciso refletir numa 

maior participação do Estado nesse financiamento, menos na distribuição de verbas, 

e muito mais na concessão de incentivos fiscais ou de ressarcimento fiscal aos 

particulares que se disponham a financiar a campanha eleitoral. Queremos, Senhores, 

convocar os magistrados, os juristas, os advogados, os representantes do Ministério 

Público, os cientistas políticos, os congressistas de boa vontade, os homens do Poder 

Executivo, a colaborarem na viabilização do projeto ora exposto. Lembra San Tiago 

Dantas, em D. Quixote, um Apólogo da Alma Ocidental, que numa das suas conversas 

com Eckermann, a propósito do Fausto, dizia Goethe que, ao menos uma vez, tenham 

coragem de se abandonarem às suas impressões, de se deixarem divertir, de se 

deixarem comover, de se deixarem elevar, instruir, inflamar e encorajar por alguma 

coisa de grande; e não pensem sempre que tudo está perdido quando não se pode 

descobrir no fundo de uma obra, alguma ideia ou pensamento abstrato. É o que 
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Ainda em 1994, apontando o voto de protesto da população acerca 

da falta de apoio a quaisquer das correntes partidárias registradas perante 

o Tribunal Superior Eleitoral, Michel Temer afirmava que “uma 

organização partidária sólida é fator de fortalecimento das instituições 

nacionais”911. 

Inobstante o profícuo trabalho conjunto realizado entre os Poderes 

de Estado para a formulação das referidas propostas para a alteração 

legislativa, durante o transcurso dos anos se revelou patente a inação dos 

agentes capazes e legitimados a operar uma possível implementação da 

                                                        

conclamo aos brasileiros que acreditam que podem aperfeiçoar as instituições 

políticas brasileiras, fazendo-as notáveis instituições. Deixemo-nos, na linha da 

sugestão goethiana, comover, inflamar e nos encorajar por essas ideias” (VELLOSO, 

Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: 

a reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 

1996. p. 19-21). 

911 TEMER, Michel. Constituição e política. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 24. 

No mesmo sentido, Marco de Oliveira Maciel: “Os sistemas eleitorais são os que 

viabilizam os sistemas representativos em todo o mundo. São os sistemas 

eleitorais que, por sua vez, viabilizam e dão consistência ao sistema partidário. 

Em outras palavras: o sistema partidário é uma variável dependente do sistema 

eleitoral, vale dizer, do sistema representativo. Se quisermos exprimir de outra 

forma, podemos afirmar que o sistema eleitoral condiciona, caracteriza, delimita 

e conforma o sistema partidário. Logo, o que temos que examinar não é 

simplesmente um modelo eleitoral majoritário ou método proporcional. Nem é 

essa a questão. O que temos que discutir é que sistema partidário queremos para 

que possamos definir a variável dependente que o condiciona. Daí por que não se 

pode dissociar a discussão do sistema eleitoral do debate sobre o sistema 

partidário. Mais do isso, temos que discutir que papel queremos atribuir aos 

partidos na luta política do País. Esta é a questão central na discussão 

contemporânea sobre os sistemas representativos. E aí residem os focos da crise 

dos sistemas representativos. A propósito, em entrevista ao Jornal do Brasil, em 

1983, o Prof. Maurice Duverger chamou a atenção para o problema, ao dizer: ‘O 

Brasil só será uma grande potência no dia em que for uma grande democracia. E 

só será uma grande democracia no dia em que tiver partidos e um sistema 

partidário forte e estruturado’” (MACIEL, Marco de Oliveira. Reforma político-

partidária: o essencial e o acessório. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; 

ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral 

e os rumos da democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 88). 
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referida reforma nas instituições políticas brasileiras que detivesse como 

escopo o fortalecimento das instituições partidárias na direção apontada. 

Daí que o Poder Judiciário se avocou do encargo de fazê-lo, e assim 

iniciou com a questão da fidelidade partidária. 

A questão da fidelidade partidária seria apenas um ponto de 

partida para o que Gilmar Ferreira Mendes denominou o início de uma 

“provável efetivação da mudança constitucional”, no sentido, pelo que se 

denota, da promoção da proclamada reforma política912. Na posição de 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, em voto proferido na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n. 1.351-3, de 07/12/2006 (pedido de 

invalidação de dispositivos contidos na Lei dos Partidos Políticos), o Min. 

Gilmar Mendes se manifestou propondo a alteração do modelo 

representativo brasileiro a partir da atuação do Poder Judiciário913. 

                                                        
912 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2009. p. 829. 

913 Eis a citação, em caráter de obter dictum: “(...). O Senhor Ministro Gilmar 

Mendes – (...). O nosso sistema proporcional, consagrado a partir de 1932, vem 

dando sinais de exaustão. A crise política que aí está bem o demonstra. E acredito 

que nós aqui estamos inclusive desafiados a repensar esse modelo a partir da 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – e vou um pouco mais além da 

questão posta nesse voto, neste caso: talvez estejamos desafiados a pensar 

inclusive sobre a consequência da mudança de legenda por aqueles que obtiveram 

o mandato no sistema proporcional. É um segredo da carochinha que todos 

dependam da legenda para obter o mandato. E depois começa esse festival de 

trocas já anunciadas. Uma clara violação à vontade do eleitor. 

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator) – Vossa Excelência me permite? 

No voto, pelo menos sinalizo, quando me refiro que o casamento não admite 

divórcio, a fidelidade, que, para mim, é fidelidade a propósitos. 

O Senhor Ministro Gilmar Mendes – É verdade. É preciso, portanto, pensar isso, 

tendo em vista esta institucionalidade complexa dos partidos políticos. Já vimos 

aqui que os partidos políticos são esses entes ambivalentes, um pouco ente 

público, um pouco ente privado, um pouco ente da própria sociedade, fazendo 

essa mediação entre o eleitor e o poder. É preciso pensar isso com seriedade. Se 

olharmos, então, essa questão nessa perspectiva, tenho a impressão de que vai 

chegar o momento e talvez, ainda nessa legislatura, devêssemos rever aquela 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que consagrou o entendimento 
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segundo o qual a infidelidade partidária não teria repercussão sobre o mandato 

exercido. 

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator) – De quando é essa jurisprudência 

Ministro Gilmar Mendes? 

O Senhor Ministro Gilmar Mendes – É de 1991, Mandado de Segurança n. 

20.297. 

O Senhor Ministro Sepúlveda Pertence – O Ministro Paulo Brossard, com a 

elegância que o caracteriza, defendeu com imensa bravura e eloquência a perda 

do mandato do parlamentar que abandonasse o partido. Agora, isso é difícil de se 

conciliar com uma legislação como a nossa, que admite, por outro lado, a 

coligação nas eleições proporcionais. 

O Senhor Ministro Carlos Britto – Aí o mandato seria imperativo. 

O Senhor Ministro Sepúlveda Pertence – Veja bem. A perda do mandato de um 

deputado eleito por determinada coligação traria ao exercício do mandato não 

necessariamente um filiado àquele partido do qual se afastou, mas um aliado, que 

pode ser de um partido absolutamente diverso, como é de nossa experiência. 

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator) – Vossa Excelência me permite? 

Creio que não prejudica o instituto da fidelidade. Por que não prejudica? Porque 

a coligação é para a reunião de forças, mas, posteriormente, a distribuição das 

cadeiras se faz segundo a sigla dos candidatos. 

O Senhor Ministro Sepúlveda Pertence – Sim, mas a suplência não. A ordem de 

suplência permanece a da coligação. 

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator) – Mas sendo a suplência um 

acessório, segue a sorte do principal. Se, em relação ao principal, há vinculação 

a predominar a sigla, evidentemente, quanto à suplência, também se deve 

observar o mesmo critério. 

O Senhor Ministro Sepúlveda Pertence – O ministro Eros Grau está inquieto com 

o ‘seminário’. 

O Senhor Ministro Eros Grau – Acho que nós estamos saindo do assunto. 

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator) – Estamos, sim. 

O Senhor Ministro Gilmar Mendes – Estamos saindo conscientemente, neste 

caso, por conta da discussão que se coloca. Qual o móvel dessa legislação? 

O Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator) – Mesmo porque se avizinha – e 

vamos ver se agora ela vem – uma reforma política. 

O Senhor Ministro Gilmar Mendes – E encerro, Senhora Presidente, dizendo o 

seguinte: 
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Nesta direção, a partir de manifestações do Tribunal Superior 

Eleitoral – TSE e do Supremo Tribunal Federal – STF, o Poder Judiciário 

Brasileiro operou uma autêntica reforma política constitucional914, 

revigorando o instituto da fidelidade partidária no ordenamento jurídico 

brasileiro, nos termos em que vigia em 1969. 

                                                        

Se considerarmos a exigência da filiação partidária como condição de 

elegibilidade e a participação do voto de legenda na eleição do candidato, tendo 

em vista o modelo eleitoral proporcional adotado para as eleições parlamentares, 

essa orientação que admite não haver reflexo no mandato quanto à opção por uma 

nova agremiação partidária afigura-se amplamente questionável. Assim, 

ressalvadas as situações específicas decorrentes de ruptura de compromissos 

programáticos por parte da agremiação ou outra situação de igual significado, a 

meu ver, o abandono de legenda deveria dar ensejo à perda de mandato. 

Na verdade, embora haja participação especial do candidato na obtenção de votos 

com o objetivo de posicionar-se na lista dos eleitos, tem-se que a eleição 

proporcional se realiza em razão da votação atribuída à legenda. Como se sabe, 

com raras exceções, a maioria dos reeleitos sequer logra obter o quociente 

eleitoral, dependendo a sua eleição dos votos obtidos pela agremiação. Nas atuais 

eleições, tivemos a notícia nos jornais de que apenas trinta e quatro lograram 

autonomamente preencher o quociente eleitoral com a votação obtida. 

Nessa perspectiva, não parece fazer qualquer sentido do prisma jurídico e político 

que o eventual eleito possa simplesmente desvencilhar-se dos vínculos 

partidários originalmente estabelecidos, carregando um mandato obtido em um 

sistema no qual se destaca o voto atribuído à agremiação partidária a que está 

filiado para outra legenda. Essa é uma obter dictum, apenas tendo em vista o 

móvel que determinou essa cláusula do artigo 13. 

Mas, tal como já observado – e vou fazer a juntada do voto –, acompanho o voto 

do eminente Relator, saudando o magnífico voto por ele proferido”. 

“Tal direção também é expressa pelos seus escritos acadêmicos do Ministro 

Gilmar Mendes, quando aborda as questões de autonomia, liberdade partidária, 

democracia interna e fidelidade partidária, na forma que segue: ‘Com a provável 

efetivação da mudança constitucional dão-se os primeiros passos no sentido da 

almejada reforma política no Brasil’” (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de 

direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 829). 

914 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2005. p. 829. 
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A reforma institucional se deu a partir da edição das Resoluções n. 

22.526, de 29 de março de 2007, e 22.600, de 16 de outubro de 2007, que 

plasmaram as respostas afirmativas conferidas pelo TSE às Consultas n. 

1.398/2007 e n. 1.407/2007. Estes atos proclamaram que os mandatos 

obtidos nas eleições pelo sistema proporcional (deputados estaduais, 

distritais, federais e vereadores) e pelo sistema majoritário (presidente, 

governador, prefeito e senador – vices e suplentes) deveriam pertencer ao 

Partido Político ou às coligações e não aos mandatários. 

O cerne da alteração jurisprudencial, portanto, cingiu-se na 

conclusão acerca do pertencimento do mandato eletivo ao Partido 

Político/coligação e não ao indivíduo eleito, conforme restava assentado. 

Tal entendimento foi incorporado sem diferençar se o candidato se elegeu 

por meio da destinação exclusiva dos votos à legenda, se por “mérito” 

próprio ou pelo aproveitamento das sobras partidárias. 

Seguiu-se o Mandado de Segurança n. 26.603/2007, a que se 

reuniram os processos n. 26.602 e 26.604/2007. No mérito, o STF 

considerou constitucional a tese acolhida pelo TSE, afirmando a 

essencialidade dos Partidos Políticos no processo de poder e na 

conformação do regime democrático. Destacou-se, nesse momento, a 

importância do postulado da fidelidade partidária, com alto significado 

nas relações entre o mandatário eleito e o cidadão que o escolhe, 

enfatizando o caráter eminentemente partidário do sistema proporcional. 

Com isso, se o candidato, após o pleito, mudasse de partido, este ou a 

coligação originária estaria apto, perante a Justiça Eleitoral, a demandar 

ação desconstitutiva para a obtenção da decretação da perda do mandato 

eletivo. 

Com base nesta orientação, o TSE editou a Resolução n. 

22.610/2007, de 25 de outubro de 2007, em que se estabeleceram 

hipóteses de decretação da perda do mandato obtido nos sistemas 

majoritário e proporcional e as hipóteses justificadoras de desfiliação 

partidária, e ainda fixou as datas de vigência das disposições. 

Sobrevieram, em face da referida Resolução, as Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade n. 3.999/2008 e 4.086/2008, que impugnaram as 
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Resoluções n. 22.610 e 22.733/TSE e reafirmaram a constitucionalidade 

dos atos normativos. 

Após, sobreveio a ADI 5.081/2015, interposta em face do mesmo 

ato normativo (Cf.: Resolução n. 22.600/TSE), que, ao declarar 

inconstitucional o termo “vice” e conferir interpretação conforme à 

Constituição ao termo “suplente”, contidos ambos do art. 10 da Resolução 

n. 22.610/2007, reconheceu a sua inaplicabilidade aos cargos eletivos 

obtidos no âmbito do sistema majoritário, reafirmando, assim, a 

constitucionalidade do ato regulamentar no restante. Isto, com base na 

seguinte tese, firmada no voto condutor do Min. Barroso: “a perda do 

mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos 

eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania 

popular e das escolhas feitas pelo eleitor”. 

Sem dúvidas, a opção do Poder Judiciário em produzir verdadeira 

reforma constitucional informal ensejou diversas e intensas críticas, 

tendentes a questionar a legitimidade das reformas produzidas por meio 

de decisão judicial, tomadas sem o amparo de participação da 

representação popular e diante da inobservância dos fatores reais de poder 

que deveriam sempre condicionar a prática política. 

Não há dúvidas de que tais definições restaram incompatíveis com o 

regime representativo originalmente adotado pela Constituição de 1988, no 

âmbito de sua Democracia Partidária, pois tal opção política – plasmada 

historicamente – adotou a forma do mandato livre e não do mandato 

vinculado/imperativo ou mesmo partidário. 

Ainda, ao passo que as manifestações e decisões judiciais 

reconheceram que a autonomia partidária pressupõe a criação e a 

aplicação de regras sobre fidelidade e disciplina pelo próprio ente 

partidário, deveria ter preservado a sua jurisprudência que exclui, deste 

modo, a ingerência normativa do Estado. 

Por decorrência, se impôs constatar que tal direção se evidenciou 

incongruente com as bases do sistema jurídico nacional, posto que tal 

definição quedou contrária aos mandamentos contidos do próprio 

sistema, senão vejamos. 
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Nesta linha, resta-nos apontar adiante, ao lado daqueles argumentos já 

trabalhados pelos votos divergentes, em cada qual das demandas instauradas 

tanto perante o TSE quanto o STF, os fundamentos que evidenciam que as 

definições tomadas pelo Poder Judiciário Brasileiro foram fixadas sem 

parâmetros normativos. 

Em primeiro plano, de forma originalmente histórica, o Constituinte 

de 1988 manteve a decisão daquele de 1985, ao não instituir a sanção da perda 

de mandato para casos de infidelidade partidária, pois, ao reinaugurar o 

instituto, no âmbito do artigo 17, § 1º, fê-lo proclamando a autonomia 

partidária e remetendo a regulação e o controle sobre seus mandatários ao 

próprio Partido Político. 

Ainda, por disposição expressa do rol de seu art. 55, a Constituição de 

1988 instituiu as hipóteses estritas em que a ordem jurídica vigente autorizou 

a revogação de mandato popular. Diante da conjugação da leitura desse 

artigo, com os princípios político-constitucionais aplicáveis combinados com 

o artigo 15, revela-se que os eleitos detêm o direito fundamental ao livre 

exercício do mandato eletivo. Ao mesmo tempo, torna explícita a limitação 

material imposta pelo texto à interpretação de suas normas, impedindo a 

possibilidade de decretar-se, por meio de órgãos da Justiça Eleitoral, a 

cassação de mandatos em razão da aplicação do princípio da fidelidade 

partidária. 

Ocorre, porém, que assim não “entendeu” o Poder Judiciário 

Brasileiro, o qual, por meio de atuação precípua, alterou radicalmente o 

sentido do texto contido do artigo 17, § 1o, da Constituição e reintroduziu o 

instituto da fidelidade partidária no ordenamento jurídico brasileiro nos 

moldes da Constituição de 1969. 

À evidência, percebe-se que o papel assumido pelo Poder Judiciário 

Brasileiro foi alterado radicalmente, uma vez que a posição assumida se 

plasmou como uma tendência à atuação jurisdicional objetiva, com vistas à 

alteração da realidade social por meio da interpretação judicial, o que 

ocasionou uma forte tensão entre a sua atuação e o paradigma do Estado 

Democrático de Direito. 

Neste sentido, já se afirmou que no Brasil “essas posições 

assumidas pelo STF, competente para controlar a constitucionalidade da 
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atuação (e da não atuação) dos órgãos de cúpula do Estado, revelada por 

um entendimento jurisprudencial inadequado ao paradigma do Estado 

Democrático de Direito, têm levado, de uma perspectiva não somente 

normativa, mas também objetiva, ao surgimento de verdadeiras ilhas 

corporativas de discricionariedade, o que esteve resultando numa quase 

total ausência de parâmetros normativos, abrindo espaço, dessa forma, 

para um exercício cada vez mais arbitrário do poder político”915. 

Ao analisar o tema da intervenção jurídica, Marcelo Cattoni de 

Oliveira oferta proposta que denomina mais adequada ao paradigma do 

Estado Democrático de Direito à ação do Poder Judiciário Brasileiro no 

exercício do controle de constitucionalidade das leis em uma democracia. Ao 

conceber o Processo Constitucional como instrumento de jurisdição 

constitucional, do controle jurisdicional de constitucionalidade e do devido 

processo legislativo em face do Estado Democrático, o autor conclui que a 

jurisdição constitucional deve contemplar tão somente as condições 

procedimentais para a garantia do processo democrático e das formas 

deliberativas de formação política da opinião e da vontade916. 

Com base em tais premissas, em estudo anterior917, procedemos à 

análise dogmática das manifestações jurisdicionais citadas, que, por sua 

vez, alteraram a jurisprudência antes fixada, onde concluímos, diante da 

leitura constitucional, pela impossibilidade da interferência estatal no 

                                                        
915 OLIVEIRA, Marcelo Cattoni de. Direito processual constitucional. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2001. p. 59. 

916 O autor procede à análise da interpretação judicial como ato de conhecimento 

e de vontade, afirmando a necessidade de uma teoria da argumentação jurídica 

racional na discussão metodológica atual. Com base na teoria do agir 

comunicativo de Habermas (Cf.: Direito e democracia: entre facticidade e 

validade. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II), oferece os 

pressupostos que elenca em seu trabalho como o seu avanço no sentido de ofertar 

o que denomina uma proposta mais adequada de atuação jurisdicional, no âmbito 

do paradigma do Estado Democrático de Direito no controle de 

constitucionalidade. 

917 KFOURI, Gustavo Swain. A (in)fidelidade partidária vista pelo Poder 

Judiciário brasileiro. Dissertação (Mestrado) apresentada perante o Programa de 

Pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), 2009. 
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âmbito da autonomia partidária e da decretação de perda do mandato 

eletivo com base em infidelidade partidária. 

Por conseguinte, as críticas às decisões jurisdicionais foram 

dirigidas no sentido de que: a) foram proferidas em desconformidade à 

Constituição, desde que os limites interpretativos acerca do regime 

jurídico dos Partidos Políticos originalmente definidos foram 

extravasados, razão por que detiveram as decisões caráter eminentemente 

político, assim inovando o ordenamento jurídico brasileiro; b) as 

interpretações judiciais promoveram uma alteração de significado do 

texto normativo contemplado no art. 17, parágrafo único, c/c o rol do art. 

55 da Constituição, realizando-se, assim, uma alteração radical da própria 

concepção original do legislador, de forma a ressubstancializar a natureza 

do mandato eletivo e assim reconfigurar a representação política no 

Brasil; c) constituíram processo informal de alteração da Constituição 

que, ao extrapolar a forma plasmada na letra dos preceptivos normativos 

(com parâmetros intrínsecos), através de interpretações remodeladoras, 

operaram uma mutação (in)constitucional ao inserir em nosso 

ordenamento nova hipótese de perda do mandato918; d) ao contemplar o 

conceito de Constituição, a união entre democracia e constitucionalismo, 

o fortalecimento deste ideal aniquilou o processo democrático, pois: i) 

desconsiderou a constituição histórica, ii) reconfigurou as normas 

constitucionais originárias formuladas no curso do processo democrático 

e participativo da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, e iii) violou 

                                                        
918 Afirma-se que a mutação se traduziu inconstitucional, pois, na forma que a 

define Kublisckas, “uma mutação constitucional apenas é aceitável quando o ato 

que a origina (i) não contraria de modo evidente a letra ou o espírito da 

Constituição; (ii) está devidamente fundamentado nos preceitos constitucionais 

interpretados; (iii) é racional; e (iv) é legitimamente aceito pela comunidade 

(jurídica e não jurídica), o que não ocorreu neste caso” (KUBLISCKAS, 

Wellington Márcio. Emendas e mutações constitucionais: análise dos 

mecanismos de alteração formal e informal da Constituição Federal de 1988. São 

Paulo: Atlas, 2008. p. 153). Diante desse cenário, teve-se que a mutação 

constitucional operada o foi sem limites, assim gerando uma alteração violadora 

da Constituição ou, porventura, a ilegítima criação de nova Constituição (Cf.: 

ZANDONADE, Adriana. Mutação constitucional. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional, ano 9, n. 35, p. 208, abr./jul. 2001). 
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a proteção dos direitos individuais, assim plasmando-se em decisões 

ilegítimas sob a perspectiva democrática919. 

Não obstante as críticas promovidas pelas decisões judiciais, no 

âmbito da prerrogativa outorgada constitucionalmente ao Supremo 

Tribunal Federal, que detém a última palavra no que toca à guarda da 

Constituição Federal de 1988, ora resta reconfigurado o modelo 

representativo brasileiro originalmente fixado, de forma que, no sistema 

proporcional, o mandato político-representativo pertence aos partidos. 

 

 

3.3. A INAPLICABILIDADE DA INFIDELIDADE PARTIDÁRIA AOS 

CARGOS MAJORITÁRIOS SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA 

 

Formulada perante o Tribunal Superior Eleitoral – TSE, pelo 

Deputado Federal Nilson Mourão, eleito pelo Estado do Acre pela 

legenda do Partido dos Trabalhadores, a Consulta n. 1.407/07-DF920, foi 

                                                        
919 Cf.: NINO, Carlos Santiago. La Constitución de la democracia deliberativa. 

Barcelona: Editorial Gedisa, 1997. p. 13-26. 

920 Ementa: Preservação, vaga, titularidade, Partido Político, eleição majoritária, 

candidato eleito, cancelamento, filiação partidária, transferência, partido político 

diverso, eleição, inexistência, propriedade, detentor, mandato eletivo, natureza 

jurídica, representação partidária; direito subjetivo, desfiliação partidária, efeito 

jurídico, abandono de cargo, perda, mandato eletivo; sistema representativo, 

norma constitucional, fundamento, república, democracia, soberania popular, 

exercício, voto, condição, candidatura, mandato eletivo, Legislativo, Executivo, 

vinculação, partido político, competência, centralização, mediação, eleitores, 

candidato; pessoa jurídica, direito privado, diversidade, associação, função, 

importância, sociedade, caráter nacional, autonomia partidária, recursos 

financeiros, fundo partidário, dever, prestação de contas, proibição, recebimento, 

recursos, procedência, exterior, acesso, horário gratuito, rádio, televisão, 

liberdade, ideologia, programa partidário; posterioridade, eleições, pressuposto, 

representante, Congresso Nacional, legitimidade de parte, universalidade, 

denúncia, irregularidade, (TCU), impetração, mandado de segurança coletivo, 

ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, 

atuação parlamentar, bloco parlamentar, escolha, liderança, prerrogativa, 

acompanhamento, coordenação, atividade, mandato parlamentar, participação, 
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proposta nos seguintes termos: “(...) os partidos e coligações têm o direito 

de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral majoritário, quando 

houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do 

candidato eleito de um partido para outra legenda”? 

A fim de respondê-la, o TSE enfrentou o debate já travado na 

consulta anteriormente exposta, a fim de definir a quem pertence a 

titularidade do mandato: se ao eleito ou ao partido. 

O Min. Relator Carlos Ayres Britto iniciou seu voto delimitando o 

caráter jurídico dos partidos políticos, classificando-os como pessoa 

jurídica de Direito Privado, para os quais a Constituição confere 

tratamento especial em razão da própria função pública que exercem no 

processo eleitoral, vez que criados para exercerem atividades além 

daquelas previstas paras as pessoas jurídicas meramente privadas. 

Reforçou ainda a sua natureza associativa, coletiva, plural, de forma que 

o direito subjetivo-constitucional seja sempre exercido de maneira 

coletiva, considerada a pluralidade orgânica de pessoas. 

Quanto ao caráter político, trouxe a ideia de que o Partido Político 

é uma instituição criada com o objetivo de zelar pelos interesses da polis, 

de cuidar dos negócios do governo e da Administração Pública. Assim, 

além de ser o intermediário fundamental entre o povo e o eleito asseverou 

que o partido é necessariamente sujeito ativo processual, desde que haja 

representatividade no Congresso Nacional (art. 5º, LXX da CF). Pontuou 

que ao Partido Político é conferida a habilitação processual presumida 

“como corolário do regime jurídico constitucional de todo partido político 

brasileiro, com representação no Congresso Nacional”. 

Argumentou sobre a autonomia conferida aos partidos, no sentido 

de que cabe unicamente aos mesmos decidir e incluir em seus estatutos, 

normas sobre a sua composição, organização e funcionamento, fusão ou 

incorporação, a fim de que todo o grêmio partidário tenha a sua própria 

expressão ideológica, a sua filosofia política. Desta forma, entendeu que 

restará garantido o direito à pluralidade das convicções e ideias 

necessárias ao Estado Democrático de Direito para a boa administração 

da coisa pública. Por isso é que “cada partido político é predisposto a 

laborar no campo da qualificação informativa dos eleitores-soberanos, 

                                                        

bancada, comissão provisória, comissão permanente; sistema proporcional, 

sistema majoritário, diferença, exclusividade, critério, fixação, número, vaga, 

igualdade, natureza política, representação, povo, Senado Federal, Câmara dos 

Deputados; proibição, medida provisória, disposição, partido político. Ressalva, 

fundamento, relator, divergência: desfiliação partidária, caracterização, renúncia. 
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nesse plano da filosofia de governo ou “pluralismo político”, para a 

formação de blocos de eleitos com perfil ideológico definido921”. Ao 

reforçar o conceito da autonomia citou a proibição da edição de medidas 

provisórias no que tange aos Partidos Políticos (alínea a, inciso I, do § 1º, 

do art. 62) e exaltou o direito ao acesso gratuito aos meios de 

comunicação como forma de professar a ideologia política partidária. 

Sequencialmente procedeu a uma síntese ao comentar as três 

funções dos partidos políticos, quais sejam: a) a processual, b) a de 

intermediação; e c) a parlamentar. 

Afirmou, no mérito, que o eleitor soberano vota no candidato e no 

seu partido (isoladamente ou em coligação, conforme repetidamente 

anotado), para instaurar uma futura relação de representação 

tridimensional, quer dizer, o mandato que se ganhou por modo popular e 

partidário deve ser exercido como expressão de uma representatividade 

igualmente popular e partidária922. 

Nessa linha de raciocínio, estabeleceu que, também para os cargos 

políticos eleitos pelo sistema majoritário, tal sistematização se faz 

presente. Isto porque, embora nestes cargos – majoritários, exista uma 

identificação maior com a pessoa do eleito, diminuindo, de certa forma, a 

importância do partido, tal característica não é suficiente para eliminar a 

aplicação dos princípios constitucionais fundamentais, quais sejam: a) o 

povo é a fonte de todo o poder governamental, b) a primeira forma de 

exercício de tal soberania se dá pelo voto; e c) a filiação partidária também 

se faz obrigatória para os cargos majoritários. 

Por fim, concluiu que em razão da interpretação sistemática da 

Constituição, uma desfiliação de detentor de cargo majoritário sem justa 

causa poderá ocasionar a reivindicação da vaga pelo Partido Político pelo 

qual aquele governante foi eleito. 

O Min. José Delgado, acompanhando o voto do Relator, destacou 

que a fidelidade partidária é essencial à garantia da democracia brasileira 

e ao fortalecimento das instituições políticas, afirmando que tal instituto 

está implicitamente consagrado pela Constituição nos artigos 14, § 3º, 

inciso V e 17923, de forma que a reivindicação do cargo pelo partido é 

consequência decorrente das obrigações que o eleito assumiu tanto com 

o eleitor quanto com o próprio Partido. 

                                                        
921 Resolução n. 22.600/2007, p. 10 

922 Id. p. 19 

923 Já citado acima. 
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Já o Min. Ari Pargengler, também acompanhando o Relator, 

afirmou que a fidelidade partidária é pressuposto do sistema 

constitucional brasileiro e que, a Constituição apenas não cogitou dessa 

especial circunstância da migração de um partido para o outro porque 

repugna a ideia do sistema vigente a esta possibilidade924. Observou, no 

entanto, que tal migração não pode ser considerada como renúncia tácita 

porque o mandatário não tem a intenção de deixar o cargo. 

Por sua vez, o Min. Caputo Bastos, acompanhando o Relator, 

ressaltou que o Tribunal tem a ciência de que não faz parte das suas 

funções, legislar, mas também que não pode deixar de responder às 

consultas, devendo realizar uma interpretação sistemática do 

ordenamento jurídico. 

O Min. Gerardo Grossi, acompanhou o voto do Relator sem 

proferir voto. 

O Min. Cézar Peluso também seguiu o voto do Relator, 

ressalvando, como fez o Min. Ari Pargengler, que a migração não pode 

ser considerada como renúncia, mas sim, como uma consequência que 

surge no mundo jurídico em razão da perda do mandato. 

O Min. Marco Aurélio votou em conjunto ao Min. Relator, 

relembrando que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral realizar a 

interpretação sistemática da Constituição e ainda, segundo esposado pelo 

Supremo Tribunal Federal, enfatizou ser competência da Corte tratar do 

processo administrativo de justificação de desfiliação do partido. 

Encerrou dizendo que a coligação é apenas uma ficção jurídica que se 

desfaz logo após a eleição, não tendo por isso, o direito de pleitear cargo 

eletivo. 

Não houve pronunciamentos divergentes, razão porque votou o 

Colegiado, por unanimidade, nos termos do voto do Min. Relator, no 

sentido de responder positivamente à Consulta, admitiu-se a aplicação da 

regulamentação fixada pela Resolução n. 22.610/2007 para cargos 

majoritários. 

Nada obstante, o então Procurador-Geral da República ajuizou 

Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o STF / ADI 5081925, 

                                                        
924 Ibid., p. 27 

925 STF, ADI 5081, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, 

julgado em 12/06/2015, DJe-162, ATA Nº 112/2015, divulgado em 18/08/2015 

e publicado em 19/08/2015. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/ 

jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+50
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questionando a aplicabilidade dos artigos 10 e 13 da Resolução TSE n. 

22.610/2007 para tais casos. O Ministério Público Federal alegou que os 

termos: “suplente” e ou o “vice” (art. 10), e o trecho “após 16 (dezesseis) 

de outubro corrente, quanto a eleitos pelo sistema majoritário” (art. 13) 

violariam o sistema eleitoral, em face do disposto nos artigos 14, caput; 
46, caput; 55, caput; e os parágrafos do art. 77, da Constituição Federal 

de 1988. 

A demanda foi conhecida pela Corte Suprema, restando 

expressamente assinalado que as ADIs 3.999/DF e 4.086/DF, propostas, 

respectivamente, pelo Partido Social Cristão e pela Procuradoria-Geral da 

República, contemplaram discussões distintas das arguidas pelo PGR, 

desde que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal somente 
se pronunciou sobre a constitucionalidade formal da Resolução, tendo 
rejeitado a tese da ocorrência de usurpação de competência legislativa e 

que a questão da ilegitimidade constitucional da perda de mandato nas 
hipóteses de cargos eletivos do sistema majoritário, objeto da presente 
ação, não foi suscitada em nenhum momento, seja na inicial, seja no voto 
do Ministro-Relator ou nas demais manifestações proferidas em 

Plenário; destacou ainda que o mérito dos Mandados de Segurança ns. 

26.602 (PPS), 26.603 (PSDB) e 26.604 (DEM) tiveram como pano de 
fundo o sistema proporcional, ou seja, matérias diversas das tratadas na 

ADI 5.081. 

Sob estas premissas, o Relator Min. Luís Roberto Barroso 

apresentou os fundamentos teóricos que distinguem os sistemas 
majoritário e proporcional adotados no Brasil926, bem como as razões 

                                                        

81%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+5081%2EAC

MS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/po5jmun. Acesso em 

16/02/2018. 

926 (...). II. 1. O SISTEMA MAJORITÁRIO / 9. Entre nós, o sistema eleitoral 

majoritário é utilizado na eleição de Prefeitos, Governadores, Senadores e do 

Presidente da República. Nessas eleições, chamadas majoritárias, é considerado 

vencedor o candidato que obtém o maior número de votos. Os votos dados aos 

demais candidatos são desconsiderados, não contribuindo para a composição dos 

governos. Adota-se o sistema majoritário simples para a eleição de Senadores e 

de Prefeitos em Municípios com até 200 mil eleitores. E adota-se o sistema 

majoritário em dois turnos para a eleição do Presidente da República, dos 

Governadores de Estado e dos Prefeitos de Municípios com mais de 200 mil 

eleitores. As grandes dificuldades do sistema eleitoral brasileiro não se encontram 

no sistema majoritário, mas nos arranjos institucionais associados ao sistema 



416 

pelas quais optou-se por revigorar o instituto da fidelidade partidária, 

reconhecendo-se a possibilidade de decretar a perda de mandato do 

parlamentar que migra de legenda sem justa causa. 

Inobstante a falta de previsão constitucional expressa, assinalou a 

importância da fidelidade partidária diante dos problemas específicos 

inerentes ao sistema proporcional, para a preservação da sua 

legitimidade, bem como para garantir que as opções políticas feitas pelo 

eleitor no momento da eleição sejam mantidas. Disto, que estas 

circunstâncias indicavam a existência de fundamento constitucional para 

a construção jurisprudencial do instituto da fidelidade partidária no 

sistema proporcional, mas o que não ocorria no sistema majoritário927. 

                                                        

proporcional. II. 2. O SISTEMA PROPORCIONAL / 10. O sistema proporcional 

é adotado entre nós para a eleição de Vereadores, Deputados Estaduais e 

Deputados Federais. Nas eleições para Deputado Federal e Estadual, a 

circunscrição (i.e., o espaço geográfico no qual o candidato fará campanha e 

poderá ser votado) corresponde ao Estado, ao passo que nas eleições para 

Vereador, será o Município. Pelo sistema proporcional, o número de cadeiras que 

cada partido terá na Casa Legislativa relaciona-se à votação obtida na 

circunscrição. No sistema brasileiro, que é de lista aberta, o eleitor escolhe um 

candidato da lista apresentada pelo partido (não é possível candidatar-se sem 

filiação a um partido), não havendo ordem predeterminada dos que serão eleitos, 

como ocorre no sistema de lista fechada. A ordem de obtenção das cadeiras pelos 

candidatos é ditada pela votação que individualmente obtiveram. Porém, o 

sucesso do candidato dependerá, de modo decisivo, da quantidade de votos que o 

partido ao qual ele está filiado recebeu. A seguir, breve descrição do sistema 

proporcional no Brasil. 11. O total de votos válidos recebidos por todos os 

candidatos e partidos é dividido pelo número de cadeiras a preencher. Esse 

resultado corresponde ao denominado quociente eleitoral. Se um partido não 

obtiver número de votos pelo menos igual ao quociente eleitoral, não elegerá 

nenhum candidato. O passo seguinte é dividir o número de votos obtidos por cada 

partido ou coligação partidária pelo quociente eleitoral. Esse resultado 

corresponde ao quociente partidário e equivale ao número de candidatos eleitos 

pelo partido. A ordem de preferência dos candidatos é determinada pelo eleitor, 

na medida em que obterão as cadeiras os candidatos individualmente mais 

votados no partido, até o limite do quociente partidário. Ou seja: para eleger-se, 

o candidato depende dos votos obtidos pelo partido (quociente partidário) e de 

sua votação própria. 

927 (...). Neste, como a fórmula eleitoral é a regra da maioria e não a do quociente 

eleitoral, o candidato eleito será o mais bem votado. Como serão desconsiderados 
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Questionando a adoção de uma “democracia de partidos” pelo 

constituinte de 1988, sob o argumento de que o artigo 1o, parágrafo único, 

da Carta Política fixa a soberania popular como fonte última de 
legitimação de todos os poderes públicos, o Relator concluiu que a 

aplicação da regra da fidelidade partidária no sistema majoritário poderia 

implicar no desvirtuamento da vontade popular vocalizada nas eleições. 

Concluiu pela procedência dos pedidos iniciais, desde que “a perda do 

mandato em razão de mudança de partido não se aplica aos candidatos 

eleitos pelo sistema majoritário, sob pena de violação da soberania 

                                                        

os votos dados aos candidatos derrotados, não se coloca o fenômeno da 

transferência de votos. Assim, no sistema majoritário a “regra da fidelidade 

partidária” não consiste em medida necessária à preservação da vontade do 

eleitor, como ocorre no sistema proporcional, e, portanto, não se trata de corolário 

natural do princípio da soberania popular (arts. 10, parágrafo único e 14, caput, 

da Constituição). (...). 

Ademais, se o objetivo da fidelidade partidária é devolver o mandato ao partido 

político que o conquistou através do voto, a aplicação da perda de mandato ainda 

menos se justifica para o cargo de Chefe do Poder Executivo. Isso porque não há 

obrigatoriedade de que titular e vice sejam do mesmo partido. 41. Aliás, não é 

raro que, por conta das coligações partidárias, os componentes da chapa sejam de 

distintas agremiações partidárias. Nesses casos, a perda de mandato favoreceria 

candidato e partido que não receberam votos, em detrimento de candidato que 

obteve, no mínimo, a maioria absoluta dos votos colhidos no pleito. Assim, a 

substituição de candidato respaldado por ampla legitimidade democrática por 

vice carente de votos, claramente se descola do princípio da soberania popular e, 

como regra, não protegerá o partido prejudicado com a migração do Chefe do 

Executivo eleito pelo povo. 42. Por fim, cumpre verificar se a alegada 

centralidade dos partidos políticos na democracia brasileira, decorrente da 

necessária filiação partidária, do emprego de recursos do Fundo Partidário e de 

tempo de propaganda em rádio e televisão etc., constitui motivo suficiente para 

estender a regra da fidelidade partidária ao sistema majoritário. A resposta é 

negativa. Com efeito, o vínculo entre partido e mandato é muito mais tênue no 

sistema majoritário do que no proporcional, não apenas pela inexistência de 

transferência de votos, mas pela circunstância de a votação se centrar muito mais 

na figura do candidato do que na do partido. Com efeito, nos pleitos majoritários 

os eleitores votam em candidatos e não em partidos, o que é reconhecido pela 

própria Constituição Federal ao prever, em seu artigo 77, § 2o, que “será 

considerado eleito Presidente o candidato que, registrado por partido político, 

obtiver a maioria absoluta de votos (...)”. 
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popular e das escolhas feitas pelo eleitor”; restando assim a tese acolhida 

e fixada. 

O Min. Teori Zavascki acompanhou integralmente o voto do 

Relator, esclarecendo ainda que “a disciplina e a fidelidade partidária 

estão no artigo 17, § 1º, e isso tem que gerar alguma consequência. Se é 

certo que, no campo dos cargos eletivos obtidos em votação proporcional, 

se pode retirar da Constituição a consequência da perda do mandato, pelas 

razões indicadas pelo Ministro Relator, essa mesma lógica não parece tão 

clara, tão evidente ou tão natural em se tratando de cargo obtido por 

eleição majoritária”. 

Os demais Min. integrantes da Corte (Min. Rosa Weber, Dias 

Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Cármen Lúcia, Celso de Mello, 

Luiz Fux e Ricardo Lewandowski), acompanharam integralmente o voto 

do Relator. 

Nestes termos, o Tribunal, por unanimidade de votos, conheceu da 

ação e, nos termos do voto do Min. Relator, julgou procedente a ADI 

como segue: a) declarou a inconstitucionalidade, quanto à Resolução 

22.610/2007 – TSE, do termo “ou o vice”, constante do art. 10; da 

expressão “e, após 16 (dezesseis) de outubro corrente, quanto a eleitos 
pelo sistema majoritário”, constante do art. 13, e para conferir 

interpretação conforme à Constituição ao termo “suplente”, constante do 

art. 10, com a finalidade de excluir do seu alcance os cargos do sistema 

majoritário; afastando, assim, a aplicabilidade das regras sobre a 

fidelidade partidária aos mesmos cargos. 

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal acabou por relativizar 

a decisão primária acerca do novo regime da fidelidade partidária fixado 

pelas decisões jurisdicionais, que, notadamente definiu as hipóteses de 

perda do mandato eletivo para todos os cargos ocupados pelos 

mandatários eleitos pelos partidos, inobstante se no âmbito do sistema 

proporcional ou majoritário, que por sua vez outorgava uma prerrogativa 

extremamente forte aos Partidos Políticos, a fim de fortalecê-los. 

No mesmo passo, a jurisprudência criou diversas hipóteses em que 

restava inaplicável as normas da Resolução 22.610/2007, a exemplo da 

ausência de interesse de agir do Partido Político que, por seus órgãos de 

direção anuam com a migração do mandatário eleito, a despeito se tal 
situação impusesse a revogação do mandato eletivo (confira AR 734-

25.2012.6.00.000/RN, AR 894-16.2013.6.00.0000/PE, AR 1138-

48.2015.6.26.0000/SP e AR 16000-94.2009.6.13.0000/MG). No mesmo 

sentido – de aquebrantar a firmeza da posição quanto à manutenção das 

hipóteses de perda do mandato, a legislação avançou em face da decisão 
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do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do art. 22-A, III, da Lei dos 

Partidos Políticos, ou pelas Emendas Constitucionais 91/2016 e 97/2017, 

que criam as denominadas “janelas” para a migração dos partidos de 

origem. 

Tal tendência esvazia a autoridade dos Partidos Políticos, e 

constitui óbice à efetiva realização de um Estado de Partidos no Brasil, 

desde que o modelo detém nas regras sobre disciplina e fidelidade 
partidárias mecanismos de controle sobre a ação dos mandatários, que 

deve quedar conforme às diretrizes partidárias. 
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4. A POSSÍVEL REALIZAÇÃO DE UM ESTADO DE PARTIDOS 

NO BRASIL 

 

4.1. O REGIME POLÍTICO-CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

 

O regime político brasileiro encontra a sua significação e alcance 

no texto da Constituição. Derivado do termo do latim preambulus – no 

significado de o que caminha na frente928 –, o preâmbulo da Constituição 

de 1988 é o local em que o constituinte brasileiro originário apresenta-

nos uma síntese da concepção acerca do Direito, Estado e da Sociedade 

que orientou os trabalhos desenvolvidos, e que culminaram com a sua 

promulgação. O documento contém as motivações, intenções, valores e 

fins que inspiraram a produção das normas no momento da criação da 

Constituição Brasileira escrita ora vigente. Ao lado da parte 

protocolar/formal, que atribui o documento à Assembleia Nacional 

Constituinte, está o conteúdo substantivo, em que se enunciam as 

principais ideias que informam o texto, notadamente do compromisso de 

se fundar uma sociedade democrática, pluralista e orientada para a 

promoção dos direitos individuais e sociais em caráter fundamental929. 

Do seu conteúdo, dotado de caráter eminentemente político, resta 

claro o projeto de Estado e Sociedade que se pretende instituir. De forma 

conjugada ao significante político, sob o plano normativo, é possível 

reconhecer a sua natureza jurídica e funcional no esquema constitucional. 

De sua relação com o conteúdo do artigo 1o, extrai-se que o valor jurídico 

do preceito democrático é direto930, de forma que a sua eficácia decorre 

                                                        
928 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 2279. 

929 BARCELLOS, Ana Paula; BARROSO, Luís Roberto. Comentário ao 

preâmbulo. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; 

SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coord.). Comentários à 

Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 105. 

930 BARCELLOS, Ana Paula; BARROSO, Luís Roberto. Comentário ao 

preâmbulo. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; 
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da opção do Poder Constituinte originário em estabelecer o regime 

democrático – pluralista, no contexto do bloco de constitucionalidade931. 

Do artigo 1o, se dessumem comandos objetivos, por sua vez 

aplicáveis e exigíveis a toda aplicação do sistema normativo brasileiro, 

seja em âmbito constitucional, seja infraconstitucional. Seus preceitos são 

vinculantes/impositivos às formas de relação entre o Estado e as 

instâncias de organização da Sociedade brasileira: alinhamento do 

princípio republicano à condição de Estado Democrático de Direito. 

Martônio Mont’Alverne Barreto Lima, define a objetividade desse 

comando constitucional do “acúmulo concreto da história a informar o 

conceito que recebe contornos claros para a sua imediata e permanente 

aplicabilidade”932. 

Ao lado do princípio republicano e da forma federativa de Estado, 

que constituem princípios fundamentais de organização do Estado 

Brasileiro, o ideal democrático contém conteúdo próprio, que materializa 

as conquistas democráticas, as garantias jurídico-legais e as preocupações 

sociais em um contexto compromissório de avanço no projeto de 

mudança de vida da comunidade política, tendente à transformação do 

status quo à realização de uma vida digna933. 

                                                        

SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coord.). Comentários à 

Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 106-107. 

931 Quanto à sua força normativa, desde que o preâmbulo emana do Poder 

Constituinte originário, tendo sido aprovado sob as mesmas condições do que o 

corpo da Constituição, seria parte integrante do texto constitucional sob o aspecto 

formal e material. Esta orientação foi dada na França, por decisão do Conselho 

Constitucional ao reconhecer o referido bloco de constitucionalidade. Cf.: 

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: 

fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Saraiva, 2004. p. 350 e ss.; BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia 

jurídica dos princípios constitucionais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

p. 44 e ss. 

932 BARRETO LIMA, Martônio Mont’Alverne. Comentário ao art. 1º – 

República. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; 

SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coord.). Comentários à 

Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 108. 

933 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de. Comentário ao art. 1º 

– Estado Democrático de Direito. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 
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Neste sentido, de forma vinculante, o conteúdo do preâmbulo 

orienta que a Assembleia Geral Constituinte se propôs a criar, instituir 

“um” Estado Democrático, e não “o” Estado de Direito – no sentido de 

determinação do objeto e sua conclusão. Este, na forma de um Estado de 

Direito clássico, sob o viés liberal, como Silva bem ressalta: “o artigo 

indefinido ‘um’ tem, no contexto, função diretiva importante, conotativa 

da ideia de que o objetivo era instituir um tipo diferente de Estado 

Democrático, com nova destinação – qual seja, a de assegurar os valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Tal 

objetivo se realiza no art. 1o, com a concretização normativa do Estado 

Democrático de Direito”, “cuja existência e vigência a Constituição 

garante pelos mecanismos expressamente estabelecidos”, nas demais 

disposições que conformam o seu regime político934. 

A seu turno, o conceito de regime político pode equivaler ao de 

regime constitucional935, ao abarcar de sua definição um conjunto de 

respostas para toda a problemática constitucional, no que toca à 

“existência e organização dos órgãos de governo no interior de um grupo 

social”, a exemplo daquele produzido por Duverger como sendo: 

“conjunto de instituições políticas que, em determinado momento, 

funcionam em dado país, em cuja base se acha o fenômeno essencial da 

autoridade, do poder, da distinção entre governantes e governados, 

aparecendo assim, como um conjunto de respostas a quatro problemas 

fundamentais relativos à a) autoridade dos governantes; b) liberdade dos 

governados; c) escolha dos governantes; d) estrutura dos governos; e) 

limitação dos governantes”936. 

                                                        

MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz 

(Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 

2013. p. 113. 

934 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007. p. 23. 

935 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 123. 

936 DUVERGER, Maurice. Os regimes políticos. São Paulo: Difusão Europeia do 

Livro, 1962. p. 11-13. 
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Ao afirmar que “em todo grupo social (pequeno ou grande, 

primitivo ou evoluído, efêmero ou duradouro), nasce a fundamental 

distinção entre ‘governantes’ e ‘governados’”, Duverger inaugura a 

definição de regime político que, em sentido amplo, resta definido como 

“a forma que, num dado grupo social, assume a distinção geral entre 

ambas a categorias”. Em concepção mais restrita, o termo “regime 

político” se aplicaria tão somente à estrutura governamental e ao tipo 

particular de sociedade humana: a nação”937. Para Duverger, “os regimes 

democráticos representam um esforço no sentido de estabelecer o edifício 

governamental sobre bases racionais”938. 

Adotando a concepção de um grupo de professores da 

Universidade de Barcelona939, Silva registra que “regime político 

pressupõe, antes de tudo, a existência de um conjunto de instituições e 

princípios fundamentais que informam determinada concepção política 

do Estado e da Sociedade, mas também é um conceito ativo, pois, ao fato 

estrutural há que pressupor o elemento funcional, que implica uma 

atividade e um fim, supondo dinamismo, sem redução a uma simples 

atividade de governo”. Conclui assim que o “regime é um complexo 

estrutural de princípios e forças políticas que configuram determinada 

concepção de Estado e de da Sociedade, e que inspiram seu ordenamento 

jurídico”940. 

Santi Romano compreende por regime “o governo enquanto se 

quer pôr em relevo, com uma fórmula sintética, o princípio ou diretriz 

política fundamental (p. ex., princípios liberal e democrático, o princípio 

                                                        
937 DUVERGER, Maurice. Os regimes políticos. São Paulo: Difusão Europeia do 

Livro, 1962. p. 7-9. 

938 DUVERGER, Maurice. Os regimes políticos. São Paulo: Difusão Europeia do 

Livro, 1962. p. 16. 

939 Cf. Servicio Espanol del Profesorado de Ensenanza Superior-Universidad de 

Barcelona (Org.). La Estructura del Estado, p. 110-111. 

940 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 124. 
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socialista), que informa todas as instituições do Estado e constitui também 

a suprema diretiva de sua atividade”941. 

Nesta perspectiva, o conceito de regime político abarca a estrutura 

global da realidade política como todo o seu complexo institucional e 

ideológico, na linha de Jorge Xifras Heras, que o concebe “baseado em 

uma semelhança de ideologia e de instituições, envolvendo sistemas de 

governo (presidencialista, parlamentarista e etc.), forma de Estado 

(unitário e federal) e de governo (república e monarquia), demonstrando 

a síntese integradora das instituições, das forças e das ideias que operam 

em uma sociedade”942. 

O regime político adotado pela Constituição Republicana de 1988 

se funda no princípio democrático, destinado funcionalmente a assegurar 

o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, justa e solidária, e sem preconceitos; 

por sua vez fundado na soberania popular, na cidadania, na dignidade da 

pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no 

pluralismo político. Dos princípios fundamentais, a democracia 

brasileira se caracteriza como representativa, participativa e pluralista. 

Por princípio democrático, tem-se que se traduz em uma das 

opções político-fundamentais do legislador constituinte, confor- 

madoras da Constituição brasileira943. O princípio democrático 

constitui princípio político-constitucional944, que concretiza norma 

                                                        
941 ROMANO, Santi. Principii di dirito costitucionale generale. 2. ed. Milano: 

Giuffrè, 1947. In: SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional 

positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 124. 

942 XIFRAS HERAS, Jorge. Curso de derecho constitucional. Bruxelles: 

Établissements Émile Bruyant, 1952. In: SILVA, José Afonso da. Curso de 

direito constitucional positivo. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 124. 

943 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2007. p. 28. 

944 Segundo Canotilho, na qualidade de disposições constitucionais 

programáticas, os princípios constitucionais fundamentais são normas 

fundamentais, que visam definir, caracterizar a identidade política de uma 

comunidade política e o Estado, bem assim enumerar as principais opções 
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fundamental, conformadora do sistema constitucional. Constitui 

“princípio constitucional fundamental, positivado em norma-

princípio” que, segundo Canotilho traduz “opção política fundamental 

do legislador, conformadora da Constituição”945; e, segundo Schmitt, 

                                                        

político-constitucionais. Consistem em princípios definidores da forma de 

Estado, da estrutura do Estado, do regime político, forma de governo, e 

organização política em geral. Os princípios fundamentais detêm função 

ordenadora, e característica de auto-aplicáveis, no sentido de conformarem as 

relações político-constitucionais, pois detém a natureza de critério de integração 

e interpretação, para a garantia da coerência geral do sistema. A diferença entre 

os princípios constitucionais fundamentais e princípios gerais do Direito 

Constitucional reside no fato dos primeiros traduzem normas fundamentais, 

opções políticas definidas no pacto fundamental, e os segundos formam uma 

teoria geral do Direito Constitucional, de importância secundária, derivados dos 

primeiros. Assim, os princípios político/constitucionais, “constituem-se das 

decisões políticas fundamentais, que se concretizam em normas conformadoras 

do sistema. Normas-princípio, ou seja, normas fundamentais de que derivam as 

demais normas, em especial as normas particulares, que regerem a vida cotidiana. 

Do pacto fundamental, anterior à Constituição, derivam os princípios 

constitucionais fundamentais, que são positivados como normas-princípio, que 

traduzem as opções políticas fundamentais conformadoras da Constituição”. Por 

sua vez, os princípios jurídico/constitucionais – princípios constitucionais gerais, 

são informadores da ordem jurídica nacional. Não raro constituem 

desdobramentos dos fundamentais (princípios derivados), como o princípio da 

supremacia da Constituição, e o consequente princípio da constitucionalidade, da 

legalidade” e etc. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e 

teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 120-121). 

945 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da 

República Portuguesa anotada. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1983. v. I. p. 42. 

Canotilho define o Constitucionalismo como “a teoria (ou ideologia), que ergue o 

princípio do governo limitado indispensável à garantia dos direitos em dimensão 

estruturante da organização político-social de uma comunidade. Neste sentido, o 

constitucionalismo moderno representará uma técnica específica de limitação do 

poder com fins garantísticos. O conceito de constitucionalismo transporta, assim um 

claro juízo de valor. É no fundo, uma teoria normativa da política, tal como a teoria 

da democracia ou a teoria do liberalismo”. Por sua vez, que a Constituição moderna 

“consiste na ordenação sistemática e racional da comunidade política através de um 

documento escrito no qual se declaram as liberdades e os direitos e se fixam os limites 

do poder político”. Desdobra este conceito de “forma a captar as dimensões 
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traduz “decisão política fundamental sobre a particular forma de 

existência de uma Nação”946. 

                                                        

fundamentais que ele incorpora: a) ordenação jurídico-política plasmada em um 

documento escrito; b) declaração, nessa carta escrita de um conjunto de direitos 

fundamentais e do respectivo modo de garantia; c) organização do poder político 

segundo esquemas tendentes a torná-lo um poder limitado e moderado”. 

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 51-53). Desta feita, o objeto do 

direito constitucional restando, “a volta de todos nós, sejam pelos atores políticos 

como o Presidente da República, Ministros de Estado, das eleições, dos referendos, 

ou seja, tanto a sua existência quanto a sua atuação estão sujeitas as regras do jogo 

contida na Constituição. De outra forma, o indivíduo, o trabalhador e o empresário, 

gozam de direitos fundamentais contidos na lei fundamental. Portanto, a Constituição 

ocupa a posição de centralidade política, que institui um Estado em determinada base 

territorial para a representação dos interesses gerais de um povo, institui os poderes 

políticos, define as regras do jogo político e da política, determina forma de aquisição 

do poder político, e institui, oferecendo meios para a garantia dos direitos e liberdades 

fundamentais”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria 

da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 51-53). 

946 SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitución. Madrid: Editorial Revista de Direito 

Privado, 1928. p. 24. Schmitt concebe “la Constitución como decisón”. “Es necessário 

hablar de la Constitución como de uma unidad, y conservar entre tanto um sentido 

absoluto de Constitución. Al mismo tiempo, es preciso no desconecer la relatividad de 

las distintas leyes constitucionales. La distinción entre Constitución y ley constitucional 

es solo posible, sin embargo, porque la Constitución no está contenida em uma ley o em 

uma norma. Em el fondo de toda normación reside uma decisón política del titular del 

poder constituyente, es decir, del Pueblo em la Democracia y del Monarca en la 

Monarquia auténtica. Estas deciosiones políticas fundamentales son, por lo que afecta 

a la Constitución de Weimar”. (SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitución. Madrid: 

Editorial Revista de Direito Privado, 1928. p. 24). Este autor ressalta que “la constitución 

em sentido positivo surge mediante um acto del poder constituyente. El acto 

constituyente no contiene como tal unas normaciones cualesquiera, sino, y 

precisamente por um único momento de decisão, la totalidad de la unidad política 

considerada em su particular forma de existência. Este acto constituye la forma y modo 

de la unidad política, cuya existência es anterior. No es, pues, que la unidad política 

surja porque se haya “dado una Constitución”. La Constitución em sentido positivo 

contiene solo la determinación consciente de la concreta forma de conjunto por la cual 

se pronuncia o decide la unidad política. Esta forma se puede cambiar. Se pueden 

introducir fundamentalmente nuevas formas sin que el Estado, es decir, la unidad 
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Silva concebe a democracia como “não sendo por si um valor-fim, 

mas meio e instrumento de realização de valores fundamentais”, 

compreendendo-se que a historiedade destes a envolva na mesma medida, 

conformando-lhe o conteúdo, a cada etapa do envolver social, mantida 

sempre a afirmação de que ela revela o regime político em que o poder 

repousa na vontade do povo947. Neste sentido, ela se configura um 

processo de afirmação acerca das manifestações soberanas, bem assim de 

garantia de suas conquistas no decorrer da história. 

Sob essa concepção, democracia constitui um conceito histórico, 

não sendo um valor-fim, mas meio de realização de valores essenciais de 

convivência humana, que se traduzem nos direitos fundamentais do 

homem. É um processo de afirmação do povo e de garantia dos direitos 

fundamentais conquistados historicamente. 

Nesta senda, o Estado Democrático de Direito que a Constituição 

de 1988 propugna, assim abrindo vias para a sua concretização, deve ser 

aquele construído de forma propositiva, a partir dos instrumentos que o 

mesmo diploma institui. 

Como característica, portanto, está a normatividade em sentido 

teleológico, pois o seu feitio democrático objetiva a igualdade, não lhe 

bastando a limitação do poder do Estado ou a sua promoção, mas a 

transformação do status quo. Por sua vez, a lei aparece como instrumento 

                                                        

política del pueblo, cese. Pero siempre hay em e lacto constituyente um sujeto capaz de 

obrar, que lo realiza com la voluntad de dar uma Constitución. Tal Constitución es uma 

decisión consciente que la unidad política, a través del titular del poder constituyente, 

adopta por si misma y se da a si misma” (SCHMITT, Carl. Teoria de la Constitución. 

Madrid: Editorial Revista de Direito Privado, 1928. p. 24). Neste sentido, “las decisiones 

políticas fundamentales son, por lo que afecta a la Constitución de Weimar: la decisión 

a favor de la Democracia, adoptada por el pueblo alemán en virtud' de su existencia 

política como Pueblo; encuentra su expresión en el preámbulo (“el Pueblo alemán se 

ha dado esta Constitución”) y en el artículo 1,2: “EI poder del Estado emana del 

Pueblo”; además, la decisión a favor de la República y contra la Monarquía en el 

artículo 1.1:. “El Reich alemán es una República”. (SCHMITT, Carl. Teoria de la 

Constitución. Madrid: Editorial Revista de Direito Privado, 1928. p. 27). 

947 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 125-126. 
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de transformação da Sociedade, e não mais à sanção ou promoção, para 

referirmos que o elemento democrático serve a ultrapassar a concepção 

do Estado Liberal de Direito, e com isso a concepção liberal de 

representação política. Da mesma feita, como ultrapassar o Estado Social 

de Direito – vinculado ao welfar state capitalista, nas palavras de Streck 

e Morais. Registre-se que, segundo Bonavides, “a ideia essencial do 

liberalismo não é a presença do elemento popular na formação da vontade 

do Estado, nem tampouco a teoria igualitária de que todos têm direito 

igual a essa participação ou que a liberdade é formalmente esse 

direito”948. O fim perseguido pela Ordem Constitucional de 1988 “é a 

constante reestruturação das relações sociais”949. 

                                                        
948 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 50. 
949 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de. Comentário ao art. 1º 

– Estado Democrático de Direito. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz 

(Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 

2013. p. 114. Para sintetizar os conceitos os autores definem que: “é possível 

afirmar que, como contraposição ao modelo absolutista, o modelo Liberal se 

formaliza como Estado de Direito. Este se afasta da simplista formulação como 

Estado Legal, pois pressupõe não apenas uma regulação jurídico-normativa 

qualquer, mas uma ordenação calcada em determinados conteúdos. E é neste 

ponto que as várias possibilidades se produzem. Como liberal, o Estado de Direito 

sustenta juridicamente o conteúdo próprio do liberalismo, referendando a 

limitação da ação estatal e tendo a lei como ordem geral e abstrata. Por outro lado, 

a efetividade da normatividade é garantida, genericamente, por meio da 

imposição de uma sanção diante da desconformidade do ato praticado com a 

hipótese normativa. Transmutado em social, o Estado de Direito acrescenta à 

juridicidade liberal um conteúdo social, conectando aquela restrição à atividade 

estatal a prestações implementadas pelo Estado. A lei passa a ser, 

privilegiadamente, um instrumento de ação concreta do Estado, tendo como 

método assecuratório de sua efetividade a promoção de determinadas ações 

pretendidas pela ordem jurídica. Em ambas as situações, todavia, o fim ultimado 

é a adaptação à ordem estabelecida. (...). É com a noção de Estado de Direito, 

contido, que o liberalismo e a democracia se interpenetram, permitindo a aparente 

redução das antíteses econômicas e sociais à unidade formal do sistema legal, 

principalmente através de uma Constituição, onde deve prevalecer o interesse da 

maioria. Assim, a Constituição é colocada no ápice de uma pirâmide escalonada, 

fundamentando a legislação que, enquanto tal, é aceita como poder legítimo. (...). 

De início, aparece uma grande dicotomia que irá se apresentar na base do Estado 
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A estruturação do Estado Brasileiro lhe define um papel de 

transformação do status quo a partir da lei, que se transmuta em 

instrumento, na senda de que incorpora um papel simbólico prospectivo. 

O nosso regime alia o núcleo liberal à questão social, como bem se vê do 

art. 3o, que impõe ao Estado e à Sociedade o papel de construção do 

Estado Social, no sentido de, garantindo-se a autonomia do indivíduo, 

transformar a vida dos cidadãos, no que toca às garantias do mínimo 

existencial – em referência à obra de Luiz Edson Fachin950, em relação ao 

cidadão e da efetivação do ideal de igualdade, na organização solidária 

da Sociedade. 

A redefinição do papel do Estado e de suas instituições no curso 

da história, nos traz o questionamento: se, do prescrito pelo art. 3o, da 

Constituição Brasileira, seria possível afirmar que o Brasil esgotou a 

etapa do Estado Social? Ou este e os mandamentos constitucionais 

diretivos e compromissórios estabelecem as balizas e condições para a 

transformação da realidade em nossa “modernidade tardia”951? 

                                                        
Moderno, colocando de um lado o Estado Absolutista, caracterizado pela figura 

do monarca, que se identificava com o próprio Estado e, de outro, temos o 

desenvolvimento do modelo liberal, que, desde as suas origens, significou a 

limitação do poder e o estabelecimento de garantias próprias aos indivíduos, ao 

lado de uma mecânica econômica assentada na liberdade contratual e no livre 

desenvolvimento do mercado. Toma-se como substrato básico o modelo liberal, 

para pensar como se desenvolve no seu interior a estrutura do Estado de Direito, 

partindo de seu modelo liberal clássico, para chegar a um ponto de quase ruptura, 

representado pelo Estado Democrático de Direito”. STRECK, Lenio Luiz; 

MORAIS, Jose Luiz Bolzan de. Comentário ao art. 1º – Estado Democrático de 

Direito. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; 

SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à 

Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 114. 

950 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2001. 

951 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de. Comentário ao art. 1º 

– Estado Democrático de Direito. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz 

(Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 

2013. p. 115. 
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A realidade histórica do Brasil, sem dúvida, nos faz concluir que 

não se pode tomar a contemporaneidade como espectro de uma etapa 

esgotada da modernidade, desde que a eficácia normativa da Constituição 

de 1988 não traduz uma interpretação “realista” do Brasil. A 

particularidade brasileira contempla o fato de que “a história 

constitucional tendencialmente normativista”952 não considera que a 

“Constituição do Brasil não foi escrita pelo povo, o que traduz a enorme 

contradição entre a constitucionalidade formal e a constitucionalidade 

material”953. 

A impossibilidade de se conceber a história constitucional sob o 

ponto de vista “cosmopolítico”954 deriva, pois, da distância entre a 

constitucionalidade formal e a constitucionalidade material. Neste 

sentido, Oliveira Vianna descreve a realidade particular brasileira, “em 

que se verifica a própria marginalidade das elites cosmopolitas, haja vista 

o descompasso entre as ideias e a realidade no Brasil. Cá existiriam duas 

culturas – a de nosso povo, que forma o consciente coletivo, e a outra – 

europeia ou norte-americana, de quem importamos as ideias, as diretrizes 

de pensamentos, os paradigmas constitucionais e os critérios de 

julgamento político”955. 

Gilberto Freyre aborda o distanciamento brasileiro do 

cosmopolitismo desde o âmbito da família patriarcal, em que se 

                                                        
952 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Os métodos do achamento político. In: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, 

Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do 

Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 45. 
953 ANDRADE, Paes; BONAVIDES, Paulo. História constitucional do Brasil. 3. 

ed. São Paulo, 1991; FAGUNDES, Miguel Seabra. Estrutura constitucional 

brasileira. Revista de Direito Público, n. 21, v. 9, jul./set. 1972; FRANCO 

SOBRINHO, Manoel de Oliveira. História breve do constitucionalismo do Brasil. 

Revista de Direito Público, 3/62, jan./mar. 1968. 
954 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Os métodos do achamento político. In: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, 

Ingo Wolfgang; STRECK, Lênio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do 

Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 47, 1949. 
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verificaria, da Casa-Grande à Senzala: o equilíbrio de todo o 

antagonismo, “desde o seu regaço à arquitetura, se denota a cultura 

europeia e a indígena, a africana, a economia agrária e pastoril, o jesuíta 

e o fazendeiro, o senhor e o escravo”. Daí que o modo de organização 

social e política do Brasil se dá sob as bases do patriarcalismo956. 

Sérgio Buarque de Holanda afirma uma “sociologia da 

inautenticidade, cujas bases se estenderiam da herança ibérica, no 

personalismo e no patrimonialismo”. Promove síntese no sentido de que: 

“nesta terra andam as coisas trocadas, porque toda ela não é república, 

sendo a casa a casa957. 

Caio Prado Júnior afirma que a formação do Brasil-Colônia só se 

compreende como um longo processo histórico que se prolonga até os 

nossos dias e ainda não está terminado958. Por Raymundo Faoro, a partir 

de seu estudo sobre a implantação do patronato político brasileiro no 

Estado, se confere uma decifração política do poder959. 

A construção do Estado e da Sociedade brasileiros não está, 

portanto, acabada sob a concepção de determinado paradigma, razão por 

que se propõe que as ações para a sua construção se deem de forma 

integrada pelas instituições políticas brasileiras, mediante a participação 

ativa do cidadão. Isto a partir do modelo que adiante se verificará possível 

no Brasil, em que a atuação transformadora dos Partidos Políticos poderá 

promover a formação da vontade estatal. Para além do formalismo, o 

conteúdo diretivo e compromissório da Constituição Brasileira detém o 

condão de garantir, sob o aspecto formal e material, a realização 

democrática. 

                                                        
956 FREYRE, Gilberto. Casa-grande & senzala. Rio de Janeiro: Record, 1994. 

957 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995. 

958 PRADO JÚNIOR, Caio. Formação do Brasil contemporâneo. São Paulo: 

Brasiliense, 1996. 

959 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político 

brasileiro. 3. ed. São Paulo: Globo, 2001. 
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Partindo-se da concepção de que não há “um” constitucionalismo, 

nem “o” Estado Democrático Brasileiro, a realização do Estado e 

Sociedade brasileiros está vinculada à nossa identidade republicana, que 

se mantém em processo de construção, em plena redefinição de nossa 

identidade coletiva. Daí a necessidade do alcance da legitimidade-

legitimação para as devidas transformações, a partir da necessária 

correlação entre os fenômenos da autoridade e do poder, sob as bases da 

liberdade e igualdade – fixável dentre aqueles cidadãos participativos960. 

Para a realização dessa tarefa é necessária a concepção de que o 

Estado Democrático de Direito Brasileiro resta ligado ao 

constitucionalismo compromissório, pois, a despeito do caráter 

processual-procedimental que a nossa Constituição assume, no vetor de 

realização dois direitos fundamentais, os déficits de inclusão social 

justificam a noção de dirigismo constitucional, uma vez que nosso texto 

se volta à realização das “promessas não cumpridas da modernidade”. Isto 

no sentido de se garantir a legitimação moral e material do texto básico 

da Constituição a partir da vinculação do legislador no contexto de um 

Estado de Partidos Brasileiro961. 

 

                                                        
960 CARVALHO, José Murilo. A formação das almas: o imaginário da República 

no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017; FAORO, Raymundo. A 

República inacabada: existe um pensamento político brasileiro? Assembleia 

constituinte: a legitimidade resgatada. Sérgio Buarque de Holanda: analista das 

instituições brasileiras. São Paulo: Globo, 2007.  

961 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de. Comentário ao art. 1º 

– Estado Democrático de Direito. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz 

(Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 

2013. p. 116. Nas palavras de André Ramos Tavares: “no âmbito do 

constitucionalismo dirigente o Poder Legislativo resta alocado para a centralidade 

do Direito, deslocando o eixo da supremacia constitucional”. (TAVARES, André 

Ramos. In: DANTAS, Miguel Calmon. Constitucionalismo dirigente e pós-

modernidade. São Paulo: Saraiva, 2009. p. XIX). Cf.: CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1994). 
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4.2. O PARTIDO POLÍTICO COMO INSTÂNCIA DE ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE E UM INSTRUMENTO DE REALIZAÇÃO 

DEMOCRÁTICA 

 

Plasmada no art. 1o, da Constituição Federal de 1988, a República 

Federativa Brasileira constitui-se em Estado Democrático de Direito 

fundado na soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e no 

pluralismo político. Pelo parágrafo único, proclama representação 

política como recurso no processo de formação da vontade política do 

povo brasileiro. Aqui Mezzaroba define que pelo menos dois dos 

elementos necessários à fundamentação do Estado Democrático 

Brasileiro se referem diretamente à noção político-representativa 

nacional: a soberania e o pluralismo político962, ao que acrescentamos a 

cidadania-participação. 

O instituto da representação política, portanto, traduz-se em 

recurso para o processo de formação da vontade coletiva. A noção de 

soberania, correlacionada ao ideal de um Estado Democrático de Direito 

que em si se fundamenta, remete diretamente à concepção de soberania 

nacional, “princípio basilar da experiência democrática contemporânea”. 

Comporta duas dimensões: a) a externa, que se plasma na 

independência/incontrastabilidade do Brasil em suas relações exteriores, 

em cujo contexto a representação política traduz um modo de exercício 

da soberania, que se conforma no compromisso fundamental de respeito 

e de defesa; e b) a interna, plasmada no próprio fundamento do exercício 

do Poder Soberano963 e que resta proclamada como fundamento do Estado 

Brasileiro. 

                                                        
962 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 14. 

963 A constituição é a declaração da vontade política de um povo, é um ato de 

soberania, um ato constituinte (DALLARI, Dalmo de Abreu. Constituição e 

constituinte. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 22). No que toca ao Estado, 

Soberania a Constituição, Gilberto Bercovici afirma que a hostilidade da 

teoria da constituição em relação à política e ao Estado manifesta-se hoje, no 
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Gilberto Bercovici afirma que “o Estado constitucional conserva a 

estrutura básica do Estado monárquico que o antecede, acrescentando a 

legitimação democrática do poder político”964. Fundamenta tal 

legitimação em Hermann Heller, a partir da teoria da soberania da 

democracia, quando da “afirmação do Estado como unidade soberana de 

ação e decisão universal, que atua na pluralidade da realidade social, no 

contexto da normalidade”965. A soberania pressupõe a existência de um 

sujeito capaz de decidir sobre a produção de normas jurídicas. Daí que a 

soberania do Estado deve se identificar com a soberania do povo. Afirma 

assim que a localização da soberania do povo não seria ficção, mas 

realidade política, que se perceberia ao se conceber a soberania do povo 

oposta à soberania do dominador966. A ideia essencial do conceito de 

cidadania vincula-se ao princípio democrático; ao passo que este se traduz 

em um conceito histórico – quando evoluiu e enriqueceu no transcurso do 

                                                        

crescente processo de “desalojamento” do Estado pela constituição. Não se 

falaria mais em Estado, mas em sociedade, sistema político, governo e 

governança. O Estado somente existia enquanto constituído pela constituição 

(vide ISENSEE, Josef. Staat und Verfassung. In: ISENSEE, Josef; 

KIRCHHOF, Paul (Coord.). Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublick 

Deuschland, 1929. v. II. p. 6-11 e 15-16). Seria impossível dissociar-se 

Estado e Constituição, pois a Constituição do Estado constitucionais 

pressuporia um Estado pré-existente. Não haveria ainda constituição sem 

Estado. (BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica 

do constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 1-23). Cf.: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constitucionalismo e geologia da 

“good Governance”. In: “Brancosos” e interconstitucionalidade: itinerários 

dos discursos sobre a historicidade constitucional. Coimbra: Almedina, 2006. 

p. 325-334. 

964 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do 

constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 19. 

965 Da leitura de Heller, “seria soberano quem decide na normalidade e não da 

exceção”. (BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do 

constitucionalismo. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 19). 

966 HELLER, Hermann. Die souveranitat: ein beitrag zur theorie das Staats – und 

Volkerrechts in Gesammelte Schriften. 2. ed. Tubingen, J. C. B. Mohr (Paul 

Siebeck), 1992. v. 2. p. 65, 73-75, 79-80; 124-128, 133-134, 141-142 e 185. 
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tempo, a cidadania ganha novos contornos com a evolução democrática, 

conforme se explorará a seguir. 

Daí se evidencia o locus do Partido Político na mecânica 

democrática, porquanto a soberania pressupõe a existência desse sujeito, 

justamente capaz de decidir ou, em outras palavras, agir funcionalmente 

no curso de um processo de decisão sobre a forma e o conteúdo, no 

contexto da produção de normas jurídicas. 

Quanto à concepção acerca do pluralismo político, este encerra 

uma correlação interna com a forma democrática de auto-organização 

política assumida pelo Estado Brasileiro, que adota o regime democrático 

como meio de realização de valores, plasmando-se em um Estado 

representativo de caráter pluralista967. 

Por sua vez, o pluralismo é resultado da liberdade política, 

conforme preleciona Miranda. A liberdade política se comporia da 

liberdade de expressão, associação, reunião, deslocamento, liberdade 

religiosa, cultural etc., destinadas à realização da pessoa, sob o viés da 

participação plena968. Benjamin Constant afirmou que a liberdade política 

se traduziria do enlace da liberdade dos antigos – liberdade-participação 

–, com a liberdade dos modernos – liberdade-autonomia969. 

O pluralismo deriva “da livre formação e comunicação de ideias e 

opiniões, que por sua vez conduz ao reconhecimento da existência de 

diversas correntes políticas ou politicamente relevantes, bem como da 

organização dos cidadãos para a crítica dos governantes e a sua 

                                                        
967 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 14; STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de 

MEZZAROBA, Orides. Comentário ao art. 17 – dos partidos políticos. In: 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, 

Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do 

Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 691. 

968 MIRANDA, Jorge. Formas e sistemas de Governo. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. p. 27-28. 

969 CONSTANT, Benjamin. De la liberté des anciens compareé a celle des 

modernes. Paris, 1815. 
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substituição pacífica, máxime, através de Partidos Políticos”970. Assim, o 

pluralismo se veicula através de instrumentos institucionais dentro do 

aparelho do Estado de Direito Constitucional, que devem ser dirigidos ao 

alcance da autenticidade do sistema representativo e da defesa dos 

direitos fundamentais, no interesse do regime democrático, na forma do 

art. 1o da Lei dos Partidos Políticos971. Por definição do art. 17 da 

Constituição Federal e nos termos do art. 44, V, do Código Civil 

Brasileiro c/c o art. 1o da Lei dos Partidos Políticos, estes entes são criados 

pela Sociedade e nela estabelecem o seu domínio972, a par do controle que 

o Estado possa exercer legitimamente – em termos constitucionais e 

legais. Detêm a natureza de pessoa jurídica de Direito Privado, devendo 

os seus estatutos ser registrados no Serviço de Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas da Capital Federal, conforme determina o art. 8o da mesma Lei 

dos Partidos Políticos. 

Na mesma senda das definições constitucionais e legais, os 

Partidos Políticos traduzem a “expressão da liberdade dos cidadãos”973 na 

qualidade de organizações privadas, detêm “funções constitucionais”974, 

uma vez que são criados e se mantêm no âmbito das instâncias da 

Sociedade, servindo assim como instrumento da participação política, 

tendentes à realização democrática. 

                                                        
970 MIRANDA, Jorge. Formas e sistemas de Governo. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. p. 28. 

971 “Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a 

assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema 

representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição 

Federal. Parágrafo único. O partido político não se equipara às entidades 

paraestatais”. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 

l9096.htm>. Acesso em: 5 fev. 2018, à 1h56. 

972 Instâncias da Sociedade. 

973 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República 

Portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 283. 

974 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República 

Portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 283. 
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Traduzindo as expressões da liberdade dos cidadãos ativos, o 

pluralismo político envolve ou pode envolver grupos de composição 

instável e variável, na medida em que contempla correntes de opinião ou 

determinadas ideologias, no jogo que deve abarcar a mobilidade entre os 

filiados às determinadas correntes975. Tal, portanto, conforma a 

democracia política que, segundo Duverger, consiste no regime que 

designa os governantes por eleições francas, a partir do regime das 

liberdades (liberdades de imprensa, de associação, de reunião e de culto), 

que por sua vez pressupõe que a sua escolha não seja formal ou ilusória976 

– viciada. 

Bobbio conclui que “há pluralismo político quando existem vários 

partidos ou vários movimentos políticos que disputam entre si, através do 

voto ou de outros meios, o poder na Sociedade e no Estado”977. 

A cidadania, por fim, se vincula ao regime democrático desde que 

na base da democracia representativa está a primeira, que qualifica os 

participantes da vida do Estado978. Surge aqui o cidadão/o nacional979, 

                                                        
975 MIRANDA, Jorge. Formas e sistemas de Governo. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. p. 28. 

976 DUVERGER, Maurice. Os regimes políticos. São Paulo: Difusão Europeia do 

Livro, 1962. p. 22-23. 

977 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 59; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 72. 

978 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 22. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 35. 

979 José Murilo de Carvalho destaca aspecto importante, derivado do aspecto 

histórico da cidadania, seja de que “ela se desenvolveu dentro do fenômeno, 

também histórico, a que chamamos de Estado-nação e que data da Revolução 

Francesa, de 1979. A luta pelos direitos, todos eles, sempre se deu dentro das 

fronteiras geográficas e políticas do Estado-nação. Era uma luta política nacional, 

e o cidadão que dela surgia era também nacional. Isto quer dizer que a construção 

da cidadania tem a ver com a relação das pessoas com o Estado e com a nação. 

As pessoas se tornavam cidadãs à medida que passavam a se sentir parte de uma 

nação e de um Estado. Da cidadania como a conhecemos fazem parte então a 

lealdade a um Estado e a identificação com uma nação”. (CARVALHO, José 



439 

detentor dos direitos políticos fundamentais de votar e ser votado, 

inscritos no art. 14 da Constituição Federal e limitados pelo alcance 

positivo das condições de elegibilidade e afastamento das hipóteses de 

inelegibilidade constitucionalmente definidas, complementarmente à 

Carta Política – na forma da Lei Complementar n. 64/1990 (Lei das 

Inelegibilidades). 

José Murilo de Carvalho afirma que os direitos políticos têm como 

instituição principal os Partidos Políticos e os parlamentos 

representativamente livres, que garantem legitimidade à organização 

política da sociedade brasileira, esta fundada na concepção de 

autogoverno, uma vez que os direitos políticos garantem a participação 

no governo da sociedade, sob as regras do jogo democrático. 

Silva defende, conosco, uma nova dimensão da cidadania, esta 

decorrente da concepção da Constituição Dirigente, no sentido de que a 

Constituição Brasileira abarca “não um repositório de vagos conceitos a 

serem cumpridos” pelo mandatário, mas “um sistema de direitos (não 

somente sociais), mais ou menos eficazes, em torno dos quais vai se 

plasmando nova ideia de cidadania”. Isto, pois a nova ideia de cidadania 

se constrói sob o influxo do progressivo enriquecimento dos direitos 

fundamentais do homem”. A Constituição Brasileira de 1988 incorporou 

a tarefa dirigente quando o seu art. 1o, II, abarcou a cidadania como um 

dos fundamentos do Estado Brasileiro. Daí que, restando a designação 

dos agentes políticos e o próprio funcionamento do Estado submetidos ao 

controle popular, o cidadão, tomado como membro da sociedade estatal, 

é legitimado para tanto lançar mão dos instrumentos de controle da gestão 

pública (vide a Ação Popular, Lei n. 4.717/65, e Mandado de Segurança, 

Lei n. 12.016/2009 c/c art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal), como 

participar ativamente das decisões políticas do País através da filiação e 

de participação nos Partidos Políticos (art. 14, § 3º, V, da Constituição 

Federal)980. 

                                                        

Murilo. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 2. ed. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2017. p. 18). 

980 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 22. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 36-37. 
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Conclui-se, portanto, que a construção participativa no processo de 

poder deve dar-se desde as instâncias de decisão no âmbito interno dos 

Partidos Políticos, na formação de sua vontade, sob os influxos dirigentes 

da Constituição Brasileira, com vistas à implementação/efetivação dos 

direitos fundamentais981. 

No caso em que a democracia e o pluralismo político não 

coincidirem, a disputa entre um e outro será salutar, desde que se dê a 

partir de um processo de legitimação cidadã das decisões populares no 

seio dos Partidos Políticos. Neste sentido, no âmbito de nossa Sociedade, 

que, democrática e policrática, é formada por vários centros de poder, se 

estrutura articulada pelo influxo de grupos de interesses diversos e 

contrapostos de cujas tensões eclodem conflitos, e se move em um 

processo de composição, decomposição e recomposição constante de 

forças. Tendo o dissenso como marca, tal mecanismo culmina com a 

formação de consensos mais ou menos estáveis982. 

Daí que, desde que a soberania popular deverá ser exercida pelo 

sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor, nos termos 

do art. 14 da Constituição Federal, os direitos políticos passivos 

constituem direito subjetivo, mas com a obrigatoriedade da filiação 

partidária. Assim, definindo o regime político constitucional que a 

filiação partidária constitui condição de elegibilidade, a representação 

política brasileira somente se realiza ante a mediação dos Partidos 

Políticos. Por isso, cogitar-se de candidaturas avulsas no Brasil equivale 

a conceber a absoluta deslegitimação democrática e desnaturação 

constitucional983. 

Isto, mormente diante do fato de que o princípio político subjacente 

aos requisitos políticos do pluralismo e da cidadania permitem afirmar 

que a Constituição de 1988 plasma a Democracia Representativa 

Partidária no Brasil. Pela adoção do sistema proporcional (art. 45 da 

                                                        
981 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 22. ed. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 36-37. 

982 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 

10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 73-74. 

983 CANDIDATURAS AVULSAS. 
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Constituição Federal), garante-se a representação plural no Poder 

Legislativo das diversas correntes de opinião e forças correlacionadas na 

estrutura social, econômica e política da Sociedade Brasileira. 

Ademais, conforme a opção constitucional, equacionam-se 

numericamente os votos dos eleitores com a representação parlamentar, 

uma vez que dentre as características do sistema proporcional está a 

tendência de se assegurar o maior grau possível de correspondência entre 

os votos recebidos por um Partido Político e o número de cadeiras que 

ocupará na próxima legislatura (art. 105 do Código Eleitoral, Lei n. 

4.737/65). Pelo sistema majoritário (art. 1o e 2o da Lei das Eleições c/c 

art. 83 do Código Eleitoral), nas eleições para o preenchimento de cargos 

para o Poder Executivo e para o Senado Federal (Casa Legislativa de 

representação dos Estados-Membros), as correntes diversas se fazem 

representar no âmbito dos Partidos Políticos e/ou das Coligações 

Partidárias (Emenda Constitucional n. 97/2017 – modificação no art. 17, 

§ 1o, da Constituição Federal)984. 

Na mesma senda, pela derivação do pluralismo político (art. 1º, V, 

da Constituição Brasileira), o art. 17 da Constituição de 1988 proclama, 

em seu caput, o pluripartidarismo, como opção político-constitucional. 

Conforme define Mezzaroba, “o princípio do pluripartidarismo se funda 

no compromisso de o Estado brasileiro institucionalizar um sistema 

político que detenha por base a existência de vários partidos 

representativos socialmente, e todos com certa igualdade para alcançarem 

o poder pelo processo eleitoral livre e democrático”. Neste sentido, do 

princípio do pluripartidarismo a vontade do Estado deixa de ser plasmada 

pela vontade e influência de um único grupo e passa a derivar do consenso 

formado pelos diversos grupos políticos representativos, que concorrem 

entre si, sem limitação na arena política. A Democracia Representativa 

Partidária plasmada pela Constituição de 1988 implementa tais 

                                                        
984 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de; MEZZAROBA, 

Orides. Comentário ao art. 17 – dos partidos políticos. In: CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; 

STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São 

Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 691. 
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instrumentos com vistas à legitimação democrática imposta pelo 

pluralismo político, através do viés funcional exercido pelos Partidos 

Políticos – o que a candidatura avulsa não contemplaria985. 

Eis aqui o significado da ativação democrática do povo definida 

por Bobbio e lida por Francisco Zuniga Urbina986, desde que aos Partidos 

Políticos resta outorgada constitucionalmente a funcionalidade de definir 

consensos e canalizar as vontades dos cidadãos ativos a si filiados para a 

construção da vontade estatal. 

Por aqui se pode sintetizar o significado do preceito legal fixado 

no art. 1o da Lei dos Partidos Políticos, no que toca às finalidades legais 

a eles outorgadas, quais sejam: a) autenticidade do sistema representativo 

brasileiro; e b) a defesa dos direitos fundamentais definidos na 

Constituição Federal. Ora, no interesse do regime democrático, a função 

precípua dos Partidos Políticos é a de assegurar a autenticidade do sistema 

representativo. Tal tarefa deve ser realizada mediante a ativação 

democrática do povo, que pressupõe a garantia da participação ativa dos 

cidadãos mediante a sua filiação aos Partidos Políticos, que por sua vez 

devem, alcançada a eleição de seus quadros, dirigir a sua atuação para a 

realização dos objetivos programáticos, com base nos consensos firmados 

por sua atuação política, através da aplicação da disciplina e fidelidade 

partidárias, na forma que, com base na sua autonomia, defina por suas 

instâncias (art. 17, § 1o, da Constituição Federal). 

Quando a Constituição brasileira assentou o regime político sobre 

o princípio democrático, não o fez com base em uma teoria em abstrato, 

mas conformou uma pretensão normativa baseada em uma realidade 

                                                        
985 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de; MEZZAROBA, 

Orides. Comentário ao art. 17 – dos partidos políticos. In: CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; 

STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São 

Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 692. 

986 URBINA, Francisco Zúniga. Democracia y Estado de partidos: (re)ler a García 

Pelayo. Revista de Derecho Público, Estudios de Derecho Constitucional, v. 70, 

p. 136, 1986. 
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histórica, que deve orientar a hermenêutica constitucional segundo a 

medida e a forma que lhe são impingidas. 

Neste ponto cabe uma crítica negativa à posição do Ministério 

Público Federal ao ajuizar, em 28/12/2017, a ADI n. 5.875/DF, através da 

Procuradoria-Geral da República/Eleitoral987, pleiteando suspender a 

autorização constitucional para a livre definição do prazo de duração das 

direções provisórias pelos Partidos Políticos. 

A ADI pleiteia interpretação conforme a Constituição, na 

perspectiva do Ministério Público Federal, para, sem a redução de texto, 

já em sede cautelar, manter fixado o prazo de 120 dias de validade para a 

anotação relativa às alterações fixadas pelas Comissões Provisórias dos 

Partidos Políticos conforme estabelecido pela Resolução n. 23.471/2016, 

que alterou o art. 39 da Resolução n. 23.465/2015988. 

Isto desde que a Emenda Constitucional n. 97/2017 modificou o 

artigo 17 da Constituição Federal989, para inserir em seu texto “a liberdade 

de escolha sobre a formação e duração de seus órgãos permanentes e 

provisórios”, assim preservando o núcleo essencial da autonomia dos 

Partidos Políticos para a definição da estrutura interna destes, organização 

e funcionamento, o que contempla a opção pela fixação ou não de prazo 

para a vigência de seus órgãos partidários. 

                                                        
987 A referência às duas funções do MPF, seja perante o c. STF e o c. TSE, se fez 

proposital, com vistas a evidenciar a confusão entre a atuação da instituição 

ministerial e a sua finalidade, seja, em uma perspectiva, para a guarda da 

Constituição e da garantia da lisura das regras do jogo democrático a partir da 

tutela da normalidade e legitimidade das eleições em face do abuso do poder 

econômico e político, bem assim em face do uso indevido dos meios de 

comunicação social. 

988 A redação da Resolução do Colendo Tribunal Superior Eleitoral prescreve que: 

“Art. 39. As anotações relativas aos órgãos provisórios têm validade de 120 

(cento e vinte) dias, salvo se o estatuto partidário estabelecer prazo razoável 

diverso”. 

989 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 4h36. 
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Com base em Paulo Gustavo Gonet Branco, a Procuradoria-Geral 

da República/Eleitoral sustenta que as normas constitucionais são 

passíveis de adaptação no transcurso do tempo através de revisões formais 

legislativas, mas no sentido de preservarem a “vigência das primícias do 

sistema constitucional em seu núcleo essencial”990. Discorda, portanto, do 

conteúdo. Argumenta que “o constituinte reformador seria instituído pelo 

originário com a finalidade última de preservar as opções político-

fundamentais que nortearam a elaboração da Constituição”991, que 

encontrariam os limites materiais para a reforma nas cláusulas pétreas, 

com a finalidade de preservar e assegurar a “continuidade” da ordem 

constitucional992. 

Branco é citado para afirmar que o “constituinte originário admite 

que as normas que veiculou na Constituição sejam modificadas, desde 

que elas não integrem o conjunto de princípios que conferem a identidade 

essencial do seu esforço”. As cláusulas pétreas, nesta perspectiva, são “as 

normas que não podem ser deturpadas, sob pena de desvio de finalidade 

e abuso de poder na ação do constituinte de reforma”. Isto, sob a premissa 

de que “as cláusulas pétreas exercem função de decisiva relevância para 

que se mantenha a identidade no tempo e diante das instituições, da 

vontade soberana do povo, que se expressa como titular do poder 

constituinte originário”993. Nota-se que a posição do MPF contraria as 

mesmas premissas em que lastreia a pretensão. 

                                                        
990 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 2. 

991 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 2. 

992 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Cláusulas pétreas. Revista Eletrônica: 

Enciclopédia Jurídica da USP. Tomo Direito Administrativo e Constitucional. 

Edição 1, abril de 2017. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp. 

br/verbete/21/edicao-1/clausulas-petreas>. Acesso em: 7 fev. 2018, as 5h06. 

993 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 2-3. 
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Esta construção tende a sustentar que o regime democrático 

instituído pela Constituição de 1988 resta alçado a elemento central de 

conformação da identidade constitucional. Daí que nenhum ato 

reformador emanado do Estado – no que se incluiriam os Poderes 

Judiciário e Legislativo – estaria capacitado a “desfigurar” ou a 

reconfigurar a opção político-constitucional. No mesmo sentido, 

afigurando-se os Partidos Políticos indispensáveis ao exercício da 

soberania popular, desde que a filiação partidária traduz condição passiva 

de elegibilidade (art. 14, § 3o, da Constituição), o último capítulo de 

definição dos direitos fundamentais da Carta Política teria sido eleito à 

condição peculiar de prestigiamento das agremiações994. 

Neste ponto, a Procuradoria-Geral da República reafirma a nossa 

posição acerca da função precípua reservada aos Partidos Políticos pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no sentido de 

declarar que o regime democrático fundado no pluralismo político 

contempla o sistema de partidos plúrimo, em que as agremiações 

constituem, por opção político-constitucional, “instrumentos de 

realização do Estado de Direito Democrático” (como define)995, ao que 

acrescentamos, de transformação da Sociedade de forma dirigente. 

Daí concluir, equivocadamente, que o conteúdo da norma 

impugnada tenderia a enfraquecer o regime democrático, pois daria 

ensejo à perpetuação no poder daquelas estruturas definidas verticalmente 

no âmbito interno dos Partidos Políticos, o que seria obstar por 

interferência estatal o próprio influxo democrático. A autora afirma que 

“da entrega aos Partidos Políticos de autonomia para fixar a duração de 

seus órgãos provisórios, haveria instituída a tendência de se deturpar o 

sistema de direitos fundamentais de ordem política ao propiciar entraves 

injustificáveis aos filiados de participar das eleições”, o que garantiria a 

                                                        
994 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 4. 

995 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 3-4. 
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perpetuação dos dirigentes alinhados com as oligarquias partidárias em 

diversos níveis. E que tal “contribuiria para a concentração de poder, 

criando-se obstáculo para a renovação das direções pelas bases 

partidárias, uma vez que os dirigentes de todas as instâncias partidárias 

quedam nomeados precariamente pelos dirigentes nacionais dos Partidos 

Políticos”996. Ora, ao contrário, pois quem confere autonomia aos Partidos 

Políticos é a Constituição, o mesmo diploma que impede a ação 

intervencionista do Estado quanto às decisões políticas fundamentais no 

âmbito dos Partidos Políticos. 

Daí que a garantia da autonomia partidária viabilizaria a 

intervenção judicial não para mitigá-la, mas para garanti-la infensa em 

face do potencial lesivo da interferência estatal pela propositura da ADI, 

pois a procedência de tal pedido constituiria óbice à efetivação da 

democracia interna. Esta garantia deve se dar com base nas cláusulas 

pétreas definidas pelo art. 60, § 4o, II e IV, na medida em que, 

reconhecendo-se que os princípios prescritos pelo art. 17 da Constituição 

configuram direitos fundamentais, estes se traduzem em limites materiais 

expressos das reformas constitucionais formais e/ou informais por ato 

estatal997. 

Esta prescrição traduz a opção político-fundamental do legislador 

tendente a configurar a identidade do sistema político que, por sua vez, 

abarca no regime constitucional os preceitos da soberania popular, do 

pluralismo político, que são princípios/valores que conformam a 

democracia partidária brasileira. Contraditoriamente, a autora (PGR-

MPF) reconhece que “o cidadão tem, em uma democracia partidária, o 

direito fundamental não somente a governos íntegros, mas a Partidos 

Políticos operantes na senda da transparência e participação; o que 

                                                        
996 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 3-9. 

997 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 3-9. 
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fortalece a soberania popular”998. Neste sentido, a ADI detém objeto 

desviado. 

Sob essas perspectivas, ao proceder-se a uma leitura 

constitucionalmente adequada à pretensão da Procuradoria-Geral da 

República/Eleitoral de, pela ADI n. 5.875/DF, de se obter a invalidação 

parcial da extensão do conteúdo da Emenda Constitucional n. 97/2017, 

na parte que confere a ampla liberdade, ou melhor, em outras palavras, 

resgata a autonomia dos Partidos Políticos para definir o prazo de duração 

da vigência de suas Comissões Provisórias, resta devida a limitação do 

controle exercido pelo Estado, notadamente pelas Justiças Eleitoral e 

Constitucional, sobre os Partidos Políticos, para preservar-se o núcleo 

essencial do princípio da autonomia partidária, estabelecido pelo art. 17 

da Constituição Federal. 

A demanda judicial em análise materializa o combate ao político, 

em razão de pretender o Estado substituir-se no papel dos agentes 

constitucionalmente legitimados a transitarem nessa arena. Não alcançou 

diferente efeito a decisão que remodelou o sistema de financiamento 

privado de campanhas políticas e de Partidos Políticos. Isto sob a 

justificativa de que, não sendo partícipe do processo eleitoral, não poderia 

a empresa privada figurar como financiadora. Em artigo publicado pelo 

Instituto de Investigações Jurídicas da Universidade Nacional Autônoma 

do México, sustentamos que tal posição viola o art. 170 da Constituição, 

comando este que garante às empresas privadas o direito subjetivo de 

optar, apoiar e financiar os Partidos Políticos que professem a melhor 

ideologia ou apresentem a melhor plataforma de gestão para a 

implementação da política de Estado que assim atenda aos seus interesses 

empresariais, a partir de seus direitos fundamentais enquanto sujeitos de 

direito e partícipes do processo de construção da ordem econômica999. 

                                                        
998 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 7. 

999 Não era por outra razão que pelo eventual excesso da doação ou pela 

impossibilidade de doar, conjuntamente com o emprego do abuso do poder 

econômico a empresa privada sofria penalidades legais, até o impedimento de 
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Os casos elencados evidenciam não somente o dirigismo estatal, 

mas as diversas justificações tendentes à intervenção do Estado do 

domínio da Sociedade. 

No caso da ADI n. 5.875/DF, a intervenção se dá sob a 

justificativa, conforme o MPF, de que “em alguma medida o eleitor tem 

uma posição passiva na democracia partidária, já que ele vota em 

candidatos selecionados pelos partidos”. Daí que uma organização 

partidária autoritária, na qual os dirigentes atuam como soberanos, por 

restringir mais as opções já limitadas dos eleitores conferiria prejuízos ao 

direito fundamental de participação política”1000. 

Da leitura nota-se que o próprio antídoto à ingerência do Estado no 

domínio privado, como forma de proteger o regime de representação 

política do dirigismo estatal, resta empregado pelo Estado como 

justificativa tendente ao transpasse desse limite material à sua ação. Neste 

caso, inobstante o MPF afirmar que “a condição de pessoa jurídica de 

direito privado dos Partidos Políticos e a autonomia partidária são 

conquistas democráticas importantes, já que protegem o regime de 

representação política de qualquer dirigismo estatal que ameace a 

liberdade de associação e pensamento”, a autonomia é violada, sob a 

justificativa de que “a autonomia não é soberania”1001. Ora, ao se 

                                                        

participar de licitações públicas (art. 81, da Lei Federal n. 9.504/97 c/c art. 1º, I, 

p c/c art. 22, da Lei Complementar n. 64/90 – Lei das Inelegibilidades). Cf.: ADI 

4.650/DF – STF. 

1000 MEZZAROBA, Orides; KFOURI, Gustavo Swain. A (re) modelação do 

sistema de financiamento privado de campanhas eleitorais e dos partidos políticos 

no Brasil a partir do julgamento da ADI 4.650/DF – STF: sua (i)legitimidade 

democrática. Revista de Derecho Estasiológico – Ideología y Militacia, México, 

año 2, n. 3, 2014; Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM; (www.juridicas.unam.mx); (http://biblio.juridicas. 

unam.mx). Disponível em: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/ 

index.php/derecho-estasiologico/article/download/4203/3648>. Acesso em: 7 

fev. 2018, às 9h27. 

1001 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 8. 

http://biblio.juridicas/
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questionar por meio de uma ADI a reforma política realizada pelos 

representantes populares no parlamento, o Estado se substitui no 

legislador derivado para obstar as deliberações majoritárias na seara 

política. 

O Estado, nessa linha, substitui-se ao detentor da prerrogativa 

soberana, que, dentro das regras do jogo, deve ser titularizada pelos 

representantes eleitos. 

Tal confere violação ao princípio democrático em sua essência e a 

sua desfiguração, conforme a teoria da democracia de Kelsen. Nesta, a 

essência do fenômeno político que designa o regime democrático é a 

participação política dos governados nas decisões de governo, com base 

no preceito da liberdade1002. 

Na Constituição Brasileira de 1988, governo do povo pressupõe a 

participação indireta dos cidadãos, cujo exercício “decorre das decisões 

majoritárias do Poder Legislativo”, em que essa representação deriva da 

relação entre o eleitorado e os eleitos”1003. Segundo Kelsen, “a 

participação no governo, ou seja, na criação e aplicação das normas gerais 

e individuais da ordem social que constitui a comunidade, deve ser vista 

como característica essencial da democracia”1004. 

Não se diga, conforme a justificação do MPF, que “a organização 

do partido estaria submetida a parâmetros decorrentes de opções 

essenciais do poder constituinte originário, que se sobreporiam à vontade 

dos poderes constituídos, inclusive à do constituinte de reforma”, o que 

de fato procede, mas neste caso não guarda pertinência com o objeto, que 

se traduz em uma Emenda Constitucional que se dirige a garantir a 

autonomia partidária de definir o prazo de suas Comissões Provisórias. 

A evocação da devida democracia interna se traduz no embate das forças 

políticas no âmbito do Partido Político para a mobilidade do poder. O que 

não se admite é que o Estado, pretendendo supor situação em que a 

vontade e interesse das bases partidárias estejam limitados pela vontade 

                                                        
1002 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 140. 

1003 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 142. 

1004 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 142. 
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de possível cúpula autocrática, prive o representante político de seu mister 

de representação. 

A representação autêntica, por sua vez, pressupõe a garantia por 

parte do Estado da liberdade moderna, no sentido da não 

intervenção/autonomia, pois, conforme Kelsen, a democracia traduz-se 

no “sistema político através do qual a ordem social é criada pelos que 

estão sujeitos à ordem, de modo que a liberdade política – no sentido de 

autodeterminação, esteja assegurada”1005. Está é a razão por que a 

democracia, em todas as circunstâncias, estará a serviço do ideal da 

liberdade política e da liberdade intelectual, tendente à garantia desses 

direitos. A liberdade política ocupa o primeiro lugar na concepção 

democrática de Kelsen. 

A concepção de soberania, portanto, traduz-se na capacidade de o 

representante eleito decidir, na seara política, conforme as regras 

procedimentais, que neste caso não foram violadas, o que desautoriza tal 

intervenção estatal. De fato, o regime de representação política, que 

constitui opção do regime político constitucional se plasma em direito 

fundamental, cuja proteção de reforma resta limitada materialmente pela 

Constituição Federal no que toca à ação do Estado. Neste caso, de forma 

excessivamente invasiva, o Estado não somente se opõe à reforma política 

como combate o político, e a ele substitui na decisão acerca de qual seja 

o prazo em que deveriam viger as Comissões Provisórias Partidárias, que, 

nos limites da autonomia partidária, somente dizem respeito aos Partidos 

Políticos, a seus filiados e a seus quadros de direção, cabendo a ativação 

da instância judicial por pessoa que sinta seus direitos limitados ou 

ameaçados. 

Tal fundamentação também impõe a conclusão de que, sob 

perspectiva diversa, a tese sobre a admissibilidade de candidaturas 

avulsas no Brasil é incompatível com a Constituição. Dada a relevância 

política desse tema, que justificou, em 05/10/2017, a admissão unânime 

pela Corte do Supremo Tribunal Federal da repercussão geral da matéria 

debatida no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 

                                                        
1005 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 144. 
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1.054.490/Ministro Luís Roberto Barroso, no qual um cidadão recorre de 

decisão que indeferiu sua candidatura avulsa a prefeito do Rio de Janeiro 

(RJ) nas eleições de 2016, sob o entendimento de que a Constituição 

Federal (artigo 14, parágrafo 3º, inciso V) as veda ao estabelecer que a 

filiação partidária é condição de elegibilidade. No recurso ao STF, o 

candidato sustenta que a norma deve ser interpretada segundo a 

Convenção de Direitos Humanos de San José da Costa Rica, que 

estabelece como direito dos cidadãos “votarem e serem eleitos em 

eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e 

por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos 

eleitores”1006. 

Esta posição fora acolhida no mês anterior, em 22/09/2017, pelo Juízo 

da 132a Zona Eleitoral do Estado de Goiás – Aparecida de Goiânia –, através 

da Petição n. 25-54.2017.6.09.0132, em que Mauro Junqueira obteve o 

deferimento de seu pedido com a justificação tendente à garantia de 

participar ativamente da vida pública, como qualquer cidadão, sem a 

filiação a Partidos Políticos prescrita pelo art. 14, § 3o, da Constituição 

Federal, após a recepção do Pacto de San José da Costa Rica com o status 

de Emenda Constitucional, pois, mesmo que se mantivesse em conflito 

com as normas constitucionais vigentes, a norma que resguardaria o 

direito individual do cidadão prevaleceria, sendo desnecessária a 

manifestação do Poder Legislativo1007. 

O fato de ter sido possível na história do Brasil registrarem-se 

candidaturas avulsas para o acesso ao pleito não justifica a admissão no 

contexto da ordem constitucional vigente. Antes da Constituinte de 1934, 

o governo provisório que assumiu após a chamada Revolução de 30, 

liderada por Getúlio Vargas, promulgou o Decreto n. 21.076/1932, que 

regulou as eleições. Essa lei de transição admitia duas espécies de partidos 

(permanentes e provisórios, que se formavam às vésperas dos pleitos, 

como as atuais coligações) e permitia as candidaturas avulsas. Um 

                                                        
1006 Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe. 

asp?idConteudo=358255>. Acesso em: 7 fev. 2018, as 8h00. 

1007 Disponível em: <http://www.tre-go.jus.br/servicos-judiciais/ 

acompanhamento-processual-e-push>. Acesso em: 7 fev. 2018, as 8h01. 
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candidato que não constasse na lista de partido algum poderia disputar os 

votos, desde que sua participação fosse requerida por um número mínimo 

de eleitores. Os Partidos Políticos, portanto, não detinham a exclusividade 

da indicação daqueles que iriam concorrer às eleições. O chamado 

“monopólio da representação” pelos Partidos Políticos só ocorreu após a 

edição do Decreto-Lei n. 7.586, de 28 de maio de 1945, que prevalece no 

sistema brasileiro até a atualidade, mas diante do reconhecimento dos 

limites materiais de reforma em face das disposições do art. 17 da 

Constituição, com base em seu art. 60, § 4º, II e IV. 

Não obstante reconheça que, ao restar definido que o exercício da 

soberania popular se dê pelo sufrágio universal e pelo voto direto e 

secreto, com valor igualitário para os cidadãos, e que diante do 

estabelecimento da filiação partidária como condição de elegibilidade, “a 

Constituição vede as candidaturas avulsas”1008, Mezzaroba conclui que “o 

texto constitucional de 1988, concebido como a Carta da Democracia, não 

concebera o Partido Político como cláusula pétrea, com vistas a impor 

reforço adicional à tradição intervencionista dos regimes de exceção”1009. 

Ao passo em que se expuseram as razões acerca da 

fundamentalidade1010 das normas contidas no art. 17 da Constituição de 

                                                        
1008 MEZZAROBA, Orides. Partidos políticos: princípios e garantias 

constitucionais, Lei n. 9.096/95, anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 

2008. p. 7.  

1009 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 320. 

1010 Aplica-se o conceito de fundamentalidade da norma estabelecida pelo art. 17, 

da Constituição Federal no sentido de que a sua proteção se dá sob duas 

perspectivas. A primeira se funda na base axiológica – base dos valores 

estabelecidos pela Sociedade brasileira; e a segunda, deriva do locus normativo 

especial em que se localiza a norma: na Constituição. (FACHIN, Zulmar. Curso 

de direito constitucional. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 235. Segundo Walter 

Claudius Rothenburg, a fundamentalidade “revela-se pelo conteúdo do direito (o 

que é dito: referência aos valores supremos dos ser humano e preocupação com a 

promoção da dignidade da pessoa humana) e revela-se também pela posição 

normativa (onde e como é dito: expressão no ordenamento jurídico como norma 

da constituição). Concorrem, portanto, ambos os critérios (material e formal) para 

definir a fundamentalidade de um direito”. (ROTHENBURG, Walter Claudius. 
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1988, que traduzem os limites materiais de reforma constitucional no que 

toca à obrigatoriedade de filiação partidária prescrita por seu parágrafo 

terceiro, sustenta-se que a intervenção do Estado nesse domínio também 

é indevida, pois incompatível com a Constituição. 

Isto, mesmo com fundamento na posição de Branco, que afirma 

que “uma Constituição que não preserve a sua estrutura essencial e que 

se deforme a cada efervescência em cada momento político fugaz, decerto 

terá dificuldade adicional para se impor como elemento de firmeza e de 

estabilidade para a consecução das finalidades mais elevadas que a 

inspiram”1011. A força normativa da Constituição depende tanto da 

                                                        

Direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Método). A dupla fundamentalidade em 

sentido formal e material: “aponta para a especial dignidade e proteção dos 

direitos num sentido formal e material”. A fundamentalidade formal encontra-se 

ligada ao direitos constitucional positivo, no sentido de um regime jurídico 

definido a partir da própria constituição, seja de forma expressa, seja de forma 

implícita, e composto, em especial, pelos seguintes elementos: (a) como parte 

integrante da Constituição escrita, os direitos situam-se no ápice de todo o 

ordenamento jurídico, gozando da supremacia hierárquica das normas 

constitucionais; (b) na qualidade de normas constitucionais encontram-se 

submetidos aos limites formais (procedimento agravado) e materiais (cláusulas 

pétreas) da reforma constitucional (art. 60 da CF), muito embora se possa 

controverter a respeito dos limites da proteção outorgada pelo Constituinte, 

aspecto desenvolvido no capítulo sobre o poder de reforma constitucional; (c) 

além disso, as normas de direitos fundamentais são diretamente aplicáveis e 

vinculam de forma imediata as entidades públicas e, mediante as necessárias 

ressalvas e ajustes, também os atores privados (art. 5º, § 1º, da CF). A 

fundamentalidade material (ou em sentido material, por sua vez, implica análise 

do conteúdo dos direitos, isto é, da circunstância de conterem, ou não, decisões 

fundamentais sobre a estrutura do Estado e da sociedade, de modo especial, 

porém, no que diz a posição nestes ocupada pela pessoa humana. (CANOTILHO, 

José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. 

Coimbra: Coimbra Almedina, 2003. p. 403-407; SARLET, Ingo Wolfgang; 

MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 2ª Tiragem. São Paulo: Saraiva. p. 266-268. 

1011 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 3-9. 
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consagração da autoridade de seus conceitos, pela adesão da população à 

sua normatividade, como pela estabilidade de seus mandamentos. 

Em conclusão, afirma-se que, diante das opções político-

constitucionais que originariamente configuraram a estrutura do Estado e 

Sociedade brasileiros com base nos princípios acima elencados, os 

Partidos Políticos constituem instrumentos essenciais à realização 

democrática brasileira, posto que detêm o monopólio das candidaturas a 

cargos eletivos para, justamente, efetivarem a mecânica da representação 

no âmbito de nossa Democracia Representativa Partidária. 

 

 

4.3. A RECONFIGURAÇÃO DO MODELO REPRESENTATIVO 

BRASILEIRO ORIGINALMENTE FIXADO PELA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL DE 1988 

 

Como visto, trata-se a representação política de um “fenômeno 

complexo, em cujo núcleo se mantém em processo de escolha dos 

governantes e de controle sobre a sua atuação”1012, através de institutos 

do Direito Público, notadamente do Direito Constitucional, Eleitoral e 

Partidário. A noção de representação política remete direta e 

necessariamente a sua razão de ser no projeto liberal de Estado, uma vez 

que a lógica da representação se prestou a instrumentalizar a delegação 

da “vontade geral” pela coletividade, e o procedimento a legitimar a 

ascensão e a manutenção do poder pela burguesia, mantendo, na 

atualidade, a sucessão elitista. 

A representação política contemplou, durante o curso da história, 

instrumentos de articulação e acomodação das forças políticas no poder. 

Rememore-se que a tese de Sieyés converteu-se em discurso estratégico 

                                                        
1012 Cf. p. 38 desta tese. COTTA, Maurizio. Representação política. In: BOBBIO, 

Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 

política. Trad. Carmen C.; Coord. Trad. João Ferreira; rev. geral João Ferreira e 

Luis Guerreiro Pinto Cacais. Brasília: Editora UnB, 1998. p. 1106. 
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tendente à tomada do poder pela burguesia que, diante da implantação do 

voto censitário, foi alçada a classe detentora do poder de decisão diante 

dos membros da coletividade – do povo em geral, a partir da lógica de 

representação liberal1013. 

Desde então, já sob a égide da Constituição Federal de 1988, no 

Brasil o detentor da soberania se limita a legitimar os eleitos pelo voto, 

na medida em que a participação política se efetiva limitadamente sob a 

perspectiva do exercício dos direitos políticos passivos – de candidatar-

se a cargos eletivos, através da estrutura eleitoral e partidária. Disto, à 

vista da falta de democracia interna nos Partidos Políticos, as escolhas 

sobre: a) as candidaturas (escolha de candidatos nas convenções 

partidárias); b) a forma e limites quanto à repartição dos recursos do fundo 

partidário e eleitoral; c) a distribuição do tempo de televisão e rádio para 

a exposição das propostas no programa eleitoral gratuito (art. 45 e ss. da 

Lei das Eleições) se mantêm concentradas nas decisões das oligarquias 

partidárias. 

Neste quadro, se o interesse primário do projeto liberal de Estado 

se plasmava nas metas, interesses e concepções dos estratos burgueses, 

notadamente para a proteção dos interesses de valorizar e proteger a 

propriedade privada, em que a garantia do exercício igualitário das 

liberdades civis e políticas pelos estratos da população não se traduzia em 

realidade, na atualidade as políticas de Estado e a construção da legislação 

estatal se dirigem a favor dos segmentos representativos com maior 

capacidade econômica. Note-se, senão, a edição da Lei Federal n. 

13.465/2017, que, ao alterar a Lei Federal n. 9.414/1997, garante 

fortíssimas prerrogativas para a expropriação de bens pelo agente 

fiduciário no âmbito do Sistema de Financiamento Imobiliário, 

notadamente os conglomerados bancários, em detrimento do tomador de 

crédito bancário, que usualmente resta endividado1014. 

                                                        
1013 Cf.: p. 46 desta tese. 

1014 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9514.htm? 

TSPD_101_R0=cba631804b6299b88b0198e21950bb6adc60000000000000000

be6f70bbffff00000000000000000000000000005abf07ed00bd4afab5> Acesso 

em: 31 fev. 2018. 
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Isto promove a constatação de que o modelo de representação 

política adotado pela Constituição Federal de 1988 mantém a lógica da 

representação política liberal, cujo modelo outrora substituiu o modelo de 

Estado absolutista. Diante da leitura dos fundamentos teóricos acerca da 

natureza do Poder Político, a partir das concepções de Legislativo em 

Locke e Montesquieu, se estabeleceram os parâmetros da representação 

política liberal clássica, que por sua vez fundou a Democracia 

Representativa – sem partidos, e, após, da Democracia Representativa 

Partidária Brasileira, que inseriu o Partido Político em seu esquema de 

representação política como um mediador entre a vontade popular e o 

Estado. 

Locke, reconhecendo a anterioridade do estado de natureza em 

relação à organização social, abarca a lógica natural da liberdade, 

igualdade e independência, enquanto métrica, e do instinto de 

conservação ante os perigos da vida, convenciona a vida em sociedade e 

a submissão a um governo. Daí que incumbe a tal governo 

representar/atender aos anseios individuais. Tais bases fundam a 

concepção acerca do direito natural do homem, que visa à felicidade1015. 

Daí que a representatividade de um governo majoritário ou de um 

representante popular resultaria da capacidade de realizar os anseios 

individuais e atender aos anseios individuais dos mandantes. Ou seja, 

quanto mais um governo ou um parlamentar representasse os anseios 

individuais ou de grupos, mais representativo seria. Tal concepção traduz 

o “mito da representação”1016, desde as ficções de ordem política e 

jurídica que derivam da concepção acerca de que a soberania popular se 

daria pela vontade coletiva, de que resulta. 

                                                        
1015 Cf.: p. 51-54 desta tese. 

1016 GROSSI, Paolo. Mitologie giuridiche dela modernitá. Milano: Giuffrè, 2001; 

GROSSI, Paolo. Il costituzionalismo moderno fra mito e storia. Giornale di 

Storia Constituzionale (storia, giustizia, costituzione – per i cinquantánni dela 

constituziolane), Macerata, n. 11, p. 25-52, 1o sem, 2006. 
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Neste sentido, Paolo Grossi descreve o fenômeno da “mitologia 

jurídica” acerca da soberania1017. No mesmo sentido, Ricardo Marcelo 

Fonseca afirma que são mitos jurídicos “a representação política, a 

autonomia do sujeito, a soberania popular, a autodeterminação 

democrática, a igualdade jurídica”. Restariam, pois, enquanto “mitos 

jurídicos cristalizados pelo constitucionalismo, naturalizados pela ciência 

jurídica e endeusados pelo positivismo historiográfico”1018. 

Em Locke, do consentimento dos homens em compor uma 

comunidade e o governo, ao qual restam incorporados – formando um 

todo político, a maioria detém a capacidade de decidir, a cuja deliberação 

e resultado todos se submetem. Este pacto não expropria os indivíduos de 

seus direitos naturais, uma vez que em Locke a organização política 

institui um árbitro comum a fim de sancionar os transgressores da lei 

natural. Daí que “o elemento integrador do indivíduo à Sociedade passa a 

ser de ordem legal”1019. Neste sentido, incumbe à Sociedade impor limites 

ao governo, razão por que o Poder Legislativo detém a supremacia1020. 

Desta lógica, os membros do Poder Legislativo, enquanto 

delegados dos interesses dos estratos burgueses para a manutenção dos 

direitos naturais concebidos, exercidos e usufruídos por sua classe, 

estavam sujeitos à revogação da função representativa que detinham 

quando promovessem atos contrários ao que lhes fora confiado. Estas, 

                                                        
1017 GROSSI, Paolo. Mitologie giuridiche dela modernitá. Milano: Giuffrè, 2001; 

GROSSI, Paolo. Il costituzionalismo moderno fra mito e storia. Giornale di 

Storia Constituzionale (storia, giustizia, costituzione – per i cinquantánni dela 

constituziolane), Macerata, n. 11, p. 25-52, 1o sem, 2006. 

1018 O autor afirma que “se utiliza este discurso para naturalizar determinados 

institutos e legitimá-los pela tradição, sacralizando-os”. (FONSECA, Ricardo 

Marcelo. Introdução teórica à história do direito. Curitiba: Juruá, 2009. p. 62-63). 

1019 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o Governo. Trad. Anoar Aiex. 3. ed. São 

Paulo: Abril, 1983. p. 71-80. MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário 

brasileiro. 2. ed., rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 49-50. 

1020 Cf.: p. 51-54 desta tese. 
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como visto, são as premissas do mandato imperativo, plasmadas na 

representação concebida sob a lógica da autoridade1021. 

De maneira diversa, concebendo a ausência da superioridade do 

Poder Legislativo em Locke, Montesquieu consolida a teoria de separação 

dos poderes sob a fórmula da autocontenção dos poderes de Estado para 

a formação do governo moderado, na senda da guarda da liberdade 

política, correlacionada à lei. Da representação, quedariam contemplados 

os interesses gerais do povo, dispensando-se a autorização do mandatário 

para cada questão, sendo que da palavra do representante derivaria a 

expressão da voz da nação1022. 

Neste sentido, diversamente de Locke, Montesquieu concebe a 

noção de mandato representativo ou virtual, em que os representantes 

seriam escolhidos pelo povo e os nobres negociariam os seus interesses 

no Poder Legislativo. No ato de representar, os mandatários levariam em 

consideração as instruções gerais dos representados, sem a necessidade 

de consultá-los acerca de cada questão em particular; restando assim a 

soberania vinculada ao Estado (dentre os três poderes), diferentemente do 

primeiro, para o qual a soberania seria vinculada ao povo1023. 

Sob esse modelo de representação liberal, cuja matriz teórica se 

encontra no núcleo do pensamento de Locke e Montesquieu, em que as 

decisões coletivas devem ser tomadas a partir de consensos entre os 

detentores da soberania, o Estado Brasileiro adota o modelo da 

representatividade sociológica a partir da Constituição de 1988, em que 

a relação entre representante e representado se dá sob a forma do mandato 

representativo ou virtual, no qual o representante se vincula a toda a 

nação desde quando eleito, de forma que desloca a origem de sua 

representatividade do setor da Sociedade que o elegeu para o todo. 

Esta foi a opção do constituinte, ao inaugurar a ordem jurídica sob 

a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 

                                                        
1021 Cf.: p. 52-54 desta tese. 

1022 MONTESQUIEU, Baron de. Do espírito das leis. Trad. Gabriela de Andrada 

Dias Barbosa. Rio de Janeiro: Ediouro, 1978. p. 134-136. 

1023 Cf.: p. 55-56 desta tese. 
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1988. De forma diversa, porém, ao modelo da Democracia Representativa 

que seguia o modelo liberal clássico, o Brasil manteve a sua tradição 

histórico-constitucional quanto à atribuição aos Partidos Políticos do 

protagonismo da representação política. Senão veja-se que, pelo art. 14, 

§ 3o, V, a Constituição Federal outorga a si o monopólio das candidaturas 

a cargos eletivos nas eleições sob o sistema proporcional e majoritário, 

desde a edição do Decreto-Lei n. 7.586, de 28 de maio de 19451024. 

O papel de protagonismo reservado aos Partidos Políticos pela 

Ordem Constitucional de 1988 é definido no âmbito do Título II, da 

Constituição, no qual restam proclamados os direitos e garantias 

fundamentais. Define o art. 14 que a soberania popular, exercida através 

do voto direto e secreto, com valor igualitário, contempla como condição 

de elegibilidade a filiação partidária, sendo esta pressuposta ao exercício 

do direito fundamental de acesso ao sufrágio passivo. 

Estas opções político-constitucionais caracterizam o regime 

político constitucional, e assim definem as peculiaridades de nossa 

representação política1025. Não obstante, de forma recorrente, há vozes 

                                                        
1024 No Brasil já se admitiu que candidaturas fossem registradas sem a 

intermediação dos Partidos Políticos. Tal experiência deu-se anteriormente ao 

período de Getúlio Vargas, de 1937-1945. Antes da Constituinte de 1934, o 

governo provisório que assumiu após a chamada Revolução de 30, liderada por 

Vargas, promulgou o Decreto n. 21.076, em 1932, regulando as eleições. Essa lei 

de transição admitia duas espécies de partidos (permanentes e provisórios, que se 

formavam às vésperas dos pleitos, como as atuais coligações) e permitia as 

candidaturas avulsas. Um candidato que não constasse na lista de partido algum 

poderia disputar os votos, desde que sua participação fosse requerida por um 

número mínimo de eleitores. Os partidos políticos, portanto, não detinham a 

exclusividade da indicação daqueles que iriam concorrer às eleições. A 

prerrogativa monopolista da representação partidária deu-se após a edição do 

Decreto-Lei n. 7.586, de 28 de maio de 1945, até a atualidade. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/noticias/agencia/quadros/qd_054.html>. Acesso em: 

10 fev. 2018, às 23h28. 

1025 Paulo Bonavides destaca que “as Constituições democráticas do século XX, 

mormente as dos Estados subdesenvolvidos, que apregoam filiação política às 

matrizes do pensamento ocidental, não podem conceber outra forma de 
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tendentes à conclusão sobre a pretensa crise de representatividade no 

Brasil, desde que os governos majoritários e os representantes populares 

resultariam incapazes de realizar e atender aos anseios individuais dos 

representados. 

Ora, se a concepção de que a representação política brasileira se 

assentava na concepção do mandato livre e não vinculado/imperativo ou 

comissionado-partidário, de que o mandatário se vincula aos ditames de 

sua consciência, ao programa partidário e às diretrizes legitimamente 

estabelecidas pelo Partido Político, pelo órgão competente1026, e não à 

orientação do mandante (cidadão/eleitor), como poderiam os eleitores se 

decepcionar diante da falta de atendimento de anseios individuais? Note-

se, pois, que a regra do jogo até aqui foi diversa, dado que não 

contemplava o compromisso de possível espelhamento entre os interesses 

dos mandatários em relação aos dos cidadãos que por si eram 

representados. 

No Brasil, de fato, o processo eleitoral é patentemente bem-

sucedido, no que toca à “condução aos postos de mando aqueles que o 

povo quer; aqueles que, em verdade, o povo deseja que mandem em seu 

                                                        

democracia senão a democracia partidária, democracia de grupos e não de 

indivíduos, democracia que reclama do indivíduo politicamente atuante uma 

fidelidade rigorosa às correntes de opinião e de interesse que o investiram no 

exercício do mandato. A imperatividade deste é notória em nossos dias. Temos 

aí uma consequência lógica da época política fundamentada no debate e na 

participação, com todos os homens exprimindo “socialmente” suas aspirações. 

Superou assim a pulverização individual do século XIX, da democracia liberal, 

mais atenta a uma liberdade abstrata e, por isso mesmo, mesmo realista, do que 

uma influência efetiva e organizada dos cidadãos na direção de interesses 

coletivos, os quais, em última análise, acabam sendo os do próprio indivíduo, 

quando estes, corretamente, faz coincidir seus fins pessoais com o bem público. 

(BONAVIDES, Paulo. Ciência política: os partidos políticos. 16. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 424-425). 

1026 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária: estudo de caso. Curitiba: 

Juruá, 1998. p. 31. 
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nome, como condição da democracia representativa, nas palavras de 

Carlos Mário da Silva Velloso”1027. 

A condição precípua do regime político brasileiro é, segundo a 

leitura de Ferreira Filho, “a existência de mecanismo apto a receber e a 

transmitir, com fidelidade”, a vontade do povo, o que implicaria, antes de 

mais nada, “um processo eleitoral impermeável à fraude e à 

corrupção”1028. Neste sentido, no Brasil tem-se a realização democrática 

plena, pois, diante da eficiência da Justiça Eleitoral no cumprimento de 

sua função precípua, que adota mecanismos e instrumentos que servem 

de referência para outras democracias do mundo, a vontade dos cidadãos 

resta ano a ano (eleitoral) tomada da forma mais lídima possível, e o Poder 

Judiciário tem sido bem-sucedido na tarefa que lhe incumbe acerca da 

prevenção e repressão à fraude e à corrupção eleitoral, na senda da função 

jurisdicional1029. 

Ao dissertar sobre os vínculos da democracia, no ponto em que 

coloca o “novo modo de fazer política”, que segue carregado mais de 

força sugestiva do que de significado, Bobbio afirma que “não se deve 

dar atenção apenas para os eventuais novos sujeitos e para os eventuais 

novos instrumentos de intervenção, mas sim, acima de tudo, para as regras 

do jogo com as quais se desenrola a luta política em um determinado 

contexto histórico”, desde que será o elemento distintivo do sistema 

                                                        
1027 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A reforma eleitoral e os rumos da 

Democracia no Brasil. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 13. 

1028 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 24. 

ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 88. 

1029 Segundo Carlos Mário da Silva Velloso, “a verdade eleitoral é a razão de ser 

da Justiça Eleitoral”, que, conforme concebemos, têm cumprido fidedigna e 

exemplarmente, o seu papel precípuo. VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A 

reforma eleitoral e os rumos da Democracia no Brasil. In: VELLOSO, Carlos 

Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a 

reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 

1996. p. 15. 
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democrático em questão, que é compreendido por um conjunto de regras 

procedimentais das quais a maioria é uma das regras, mas não a única1030. 

Neste sentido, no contexto histórico brasileiro, no qual a luta 

política se plasmou segundo determinadas regras e procedimentos, cujo 

respeito legitimou até aqui a escolha dos representantes populares eleitos 

periodicamente sob a direção de instituição respeitabilíssima, tal como a 

Justiça Eleitoral criada em 1932, há um estreito nexo entre as regras dadas 

e aceitas do jogo político de um lado e, de outro, os sujeitos de que desse 

jogo são atores e instrumentos através dos quais se pode conduzi-lo. Em 

outras palavras, existe um nexo que liga as regras do jogo aos jogadores 

e a seus movimentos. Assim, nas palavras de Bobbio, “um jogo consiste 

exatamente no conjunto de regras que estabelecem quem são os jogadores 

e como devem jogar, com a consequência de que, uma vez dado um 

sistema de regras do jogo, estão dados também os jogadores e os 

movimentos possíveis”1031. 

O jogo político democrático brasileiro, cuja legitimidade se 

manteve do consenso que se plasmou a cada resultado das eleições 

majoritárias e proporcionais realizadas por sufrágio universal desde 1988, 

se manteve em curso pela aplicação das regras de caráter constitutivo em 

que os atores principais (os candidatos), através da supremacia dos grupos 

oligárquicos, empregavam os atores secundários (os Partidos Políticos) 

para garantir a legenda necessária à obtenção de votos (dirigidos 

materialmente aos primeiros), assim instrumentalizando a vontade do 

eleitor e assim obtendo a prerrogativa da representação. Neste cenário, 

“regras do jogo, atores e movimentos se mantiveram solidários entre si, 

desde que atores e movimentos devem existência às regras”. Descabe 

                                                        
1030 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. p. 77-78. 

1031 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006. p. 80-81. 
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assim acolher a tese de que haja crise de representação, desde que as 

regras do jogo se mantêm as mesmas. 

Daí, portanto, que os representantes populares têm cumprido o seu 

papel conforme o ideal da representação política, próprio do modelo de 

representação política adotado pela Constituição de 1988. Assim, descabe 

a afirmação da existência de pretensa crise de representação, uma vez que 

a representação tem sido legítima desde que os eleitos têm sido aqueles 

que o povo de fato escolheu. Neste sentido, resta equivocada a premissa 

de que “reformas políticas seriam necessárias para tornarem mais legítima 

a representação política no Brasil”1032. 

Em outra senda, conforme já se expôs, se a insatisfação decorre do 

fato de os interesses dos representantes não quedarem atendidos pelos 

eleitos, no sentido de que os seus anseios individuais não se veem 

satisfeitos, a propalada “crise de satisfação” se verifica não do modelo de 

representação política, mas do simples fato de que a natureza humana na 

política se plasma, em sua maioria, por lógica diversa da que os eleitores 

poderiam esperar, pois, conforme afirmou Constant, “não é 

absolutamente verdade que os interesses dos governantes e os dos 

governados são os mesmos”1033, na mesma senda em afirmar “que os 

interesses dos governantes são sempre condizentes com os dos 

governados é entender os interesses dos governos de forma abstrata”1034. 

                                                        
1032 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A reforma eleitoral e os rumos da 

Democracia no Brasil. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 30. 

1033 CONSTANT, Benjamin. Princípios de política aplicáveis à todos os 

governos. Trad. Jourbert de Oliveira Brízida. Rio de Janeiro: Topbooks, 2007.  

p. 636. 

1034 Constant considera que ao partir-se desta premissa em relação aos governos, 

se incorrerá no mesmo erro que Rosseau cometeu em relação à sociedade – no 

que toca à premissa da volonté générale. (CONSTANT, Benjamin. Princípios de 

política aplicáveis à todos os governos. Trad. Jourbert de Oliveira Brízida. Rio 

de Janeiro: Topbooks, 2007. p. 636). Esta crítica se dirige ao fato de que a 

concepção de Rosseau tende à objetivação da ordem social, assim contradizendo 

a proposta do Contrato Social, no sentido de servir à função da 
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Isto, compreendendo que na matriz do pensamento liberal clássico já se 

era possível detectar que a mítica que abarcava a lógica da representação 

política continha a antítese da premissa identitária. 

Não é por outra razão que no quadro real de funcionamento de 

nosso sistema de partidos e eleitoral, o eleitor se mantém afastado de toda 

                                                        

sintetização/canalização e expressão da vontade dos indivíduos. Em Kelsen é 

possível compreendê-la, quando ao debater a separação entre democracia e 

liberalismo, no ponto em que se operou a transformação do conceito de liberdade, 

que “da ideia de liberdade do indivíduo em relação ao domínio do Estado, passa 

a ser a participação do indivíduo no poder do Estado” (KELSEN, Hans. A 

democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 32). Assim, “descartando-se a 

ideia de que os indivíduos são dominados pelos seus semelhantes, por que não 

reconhecer que o indivíduo que deve estar submetido à ordem do Estado não é 

livre? Com o sujeito do domínio muda, ao mesmo tempo, o sujeito da liberdade. 

Aliás, afirma-se com insistência que o indivíduo que cria a ordem do Estado, 

organicamente unido a outros indivíduos. A ideia de Rousseau de que o súdito 

renuncia a toda a sua liberdade para reavê-la como cidadão é característica, já que 

essa distinção entre súdito e cidadão indica uma mudança integral no ponto de 

vista social e o deslocamento completo do problema. O súdito é o indivíduo 

isolado de uma teoria individualista da sociedade; o cidadão é o membro não 

independente, simples elemento de um todo profundamente orgânico do ser 

coletivo de uma teoria universal da sociedade; de um ser coletivo que, do ponto 

de vista totalmente individualista de uma apreciação das coisas fundada na ideia 

de liberdade, tem caráter transcendente, metafísico (“a volonté générale de 

Rousseau (Contrato Social, Livro IV, cap. 2) – expressão antropomorfa que 

indica a ordem estatal objetiva, válida independentemente da vontade dos 

indivíduos, volonté de tous – é absolutamente incompatível com a Teoria do 

Contrato Social, que é uma função da volonté de tous. Mas essa contradição entre 

uma construção subjetiva e uma construção objetiva, ou – se quisermos – essa 

passagem de uma posição inicial subjetiva para um resultado final objetivista, 

não é certamente menos característica do pensamento de Rousseau do que do 

pensamento de Kant ou de Fichte”). A consequência – deduzida logicamente por 

alguns autores – é que, já que os cidadãos do Estado são livres apenas em seu 

conjunto, isto é, no Estado. Isso também é expresso pela fórmula segundo a qual 

é livre apenas o cidadão de um Estado livre. À liberdade do indivíduo substitui-

se, como exigência fundamental, a soberania popular, ou, o que dá no mesmo, o 

Estado autônomo, livre”. (KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins 

Fontes, 2010. p. 33-34 e 364). 
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a atividade partidária e somente é lembrado nas eleições, segundo Max 

Weber1035. 

Na mesma senda, os eleitores escolhem bem e fidedignamente, 

mas o que talvez esteja em questão seja quem elegem, sentindo-se 

tolhidos na possibilidade de se verem diante de opções de candidatos 

escolhidos pelos Partidos Políticos, a despeito de sua preferência. Tal 

decorre do monopólio das candidaturas pelas agremiações partidárias, 

dentro da lógica de Democracia Representativa Partidária, em que o 

registro dos candidatos e mandatos obtidos pertence aos Partidos 

Políticos. Daí, portanto, que sob o “mito da representação”, a lógica do 

sistema e a finalidade da representação (legítima) restam plenamente 

atendidas. 

Ainda, “por reconhecer a importância dos Partidos Políticos como 

corpos intermediários, indispensáveis ao funcionamento da Democracia 

Representativa, a Constituição de 1988 dá-lhes tratamento compatível ao 

conferido às unidades federativas e a outros entes públicos relevantes, 

lhes outorgando autonomia e competência para, nos seus estatutos, definir 

normas sobre fidelidade e disciplina partidárias em observância, 

inclusive, do princípio da liberdade que orienta a respectiva atividade 

política, alçada a Direito e Garantia Constitucional”1036. 

Assim, no art. 17, a Constituição fixa garantias aos Partidos 

Políticos tendentes a viabilizá-los como instrumentos aptos à realização 

da Democracia Representativa no Brasil, notadamente, sob a 

personalidade jurídica de direito privado, pela outorga da 

capacidade/competência de autorregulamentação1037. 

Tal se fixou constitucionalmente através da autonomia partidária, 

que lhes outorgou o direito e a prerrogativa de regulamentar as matérias 

                                                        
1035 WEBER, Max. Parlamento e Governo da Alemanha reordenada: crítica 

política da burocracia e na natureza dos partidos. Trad. Karin Bakke de Araújo. 

Petrópolis: Vozes, 1993, capítulos 2 e 5. 

1036 ARAS, Augusto. Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 80. 

1037 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 270. 
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interna corporis. A autonomia partidária é concebida como princípio da 

liberdade de organização1038, uma vez que a Constituição lhes delega a 

definição de sua estrutura interna, organização e funcionamento, pelas 

instâncias de deliberação e decisão. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal define o princípio 

constitucional da autonomia partidária como “uma área de reserva 

estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa do Poder 

Público vedando, neste domínio jurídico, qualquer ensaio de ingerência 

legislativa do aparelho estatal”. Esta prerrogativa estabelece para os 

Partidos Políticos a prerrogativa de “repelir qualquer possibilidade de 

controle ideológico do Estado sobre si e os demais Partidos Políticos” 

criando, assim a seu favor, uma reserva constitucional de imunização de 

suas decisões acerca da definição de sua estrutura, de sua organização e 

de seu interno funcionamento, na forma que lhe parecer mais 

conveniente1039. 

Originalmente, sob a perspectiva temporal balizada pela 

interpretação jurisprudencial historicamente empreendida desde a 

vigência da Ordem Constitucional de 1988, a delimitação do núcleo do 

                                                        
1038 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 7. ed., rev., atual., e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2011. p. 88. 

1039 A ADI 1.063/STF resta assim ementada: (...) AUTONOMIA PARTIDÁRIA: 

A Constituição Federal, ao proclamar os postulados básicos que informam o 

regime democrático, consagrou, em seu texto, o estatuto jurídico dos partidos 

políticos. O princípio constitucional da autonomia partidária – além de repelir 

qualquer possibilidade de controle ideológico do Estado sobre os partidos 

políticos – cria, em favor desses corpos intermediários, sempre que se tratar da 

definição de sua estrutura, de sua organização ou de seu interno funcionamento, 

uma área de reserva estatutária absolutamente indevassável pela ação normativa 

do Poder Público, vedando, nesse domínio jurídico, qualquer ensaio de ingerência 

legislativa do aparelho estatal. Ofende o princípio consagrado pelo art. 17, § 1º, 

da Constituição a regra legal que, interferindo na esfera de autonomia partidária, 

estabelece, mediante específica designação, o órgão do Partido Político 

competente para recusar as candidaturas parlamentares natas. (...) (STF, ADI 

1.063-MC, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/1994, 

DJ 27-04-2001, p. 00057, Ement Vol. 02028-01, p-00083, RTJ Vol. 178-1, p. 

00022). 
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princípio da autonomia partidária e as suas correlações com a fidelidade 

e disciplina partidárias, cuja incorporação em seus estatutos deriva de 

imposição constitucional, traduziam a prerrogativa dos Partidos Políticos 

de estabelecer e aplicar as sanções pelo desrespeito daquelas sem o 

reflexo sobre o mandato eletivo de titularidade dos mandatários por si 

eleitos1040. Denote-se que a impossibilidade da perda do mandato de 

parlamentar que deixasse de observar o princípio da fidelidade partidária 

era reconhecida pela jurisprudência (MS n. 20.927/DF – STF1041 – e MS 

n. 23.405/GO – STF1042), diante do rol expresso do art. 55 da Constituição 

                                                        
1040 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária: estudo de caso. Curitiba: 

Juruá, 1998; MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 

2. ed., rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004; MEZZAROBA, Orides. 

Partidos políticos: princípios e garantias constitucionais, Lei n. 9.096/95, 

anotações jurisprudenciais. Curitiba: Juruá, 2008. 

1041 Cf. Ementa do MS 20.927/DF: “MANDADO DE SEGURANÇA. 

FIDELIDADE PARTIDARIA. SUPLENTE DE DEPUTADO FEDERAL. – EM 

QUE PESE O PRINCÍPIO DA REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL E A 

REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR FEDERAL POR INTERMEDIO DOS 

PARTIDOS POLITICOS, NÃO PERDE A CONDIÇÃO DE SUPLENTE O 

CANDIDATO DIPLOMADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL QUE, 

POSTERIORMENTE, SE DESVINCULA DO PARTIDO OU ALIANCA 

PARTIDARIA PELO QUAL SE ELEGEU. – A INAPLICABILIDADE DO 

PRINCÍPIO DA FIDELIDADE PARTIDARIA AOS PARLAMENTARES 

EMPOSSADOS SE ESTENDE, NO SILENCIO DA CONSTITUIÇÃO E DA LEI, 

AOS RESPECTIVOS SUPLENTES. – MANDADO DE SEGURANÇA 

INDEFERIDO. (MS 20927/DF – DISTRITO FEDERAL, MANDADO DE 

SEGURANÇA”. (Relator Min. Moreira Alves, julgamento em 11/10/1989, Tribunal 

Pleno, DJ 15-04-1994, p. 8061, Impetrante Luiz Fabrício Alves de Oliveira). 

1042 Cf. a ementa: “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. 2. ELEITORAL. 

POSSIBILIDADE DE PERDA DE MANDATO PARLAMENTAR. 3. 

PRINCÍPIO DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA. INAPLICABILIDADE. 

HIPÓTESE NÃO COLOCADA ENTRE AS CAUSAS DE PERDA DE 

MANDADO A QUE ALUDE O ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO. 4. 

CONTROVÉRSIA QUE SE REFERE A LEGISLATURA ENCERRADA. 

PERDA DE OBJETO. 5. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO 

PREJUDICADO”. (MS 23405/GO – Goiás, Mandado de Segurança, Relator 

Min. Gilmar Mendes, Julgamento em 22/03/2004, Tribunal Pleno, DJ 23-04-

2004, p. 00008, Impetrante Ney Moura Teles, Impetrado Presidente da Mesa da 
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Federal e diante de seu silêncio quanto à expressa possibilidade de sua 

revogação pela Constituição Federal e pela lei. 

Neste mesmo sentido foi o voto do Min. Marcelo Ribeiro, único 

proferido em divergência dos demais e sede da Consulta n. 1.398/2007, 

que deu fundamento à Resolução n. 22.610/2007 do Tribunal Superior 

Eleitoral, em que afirma que “não há norma na Constituição, nem em lei 

infraconstitucional, que diga que aquele que mudar de partido perderá o 

mandato”1043. A constitucionalidade do diploma normativo restou 

afirmada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos 

Mandados de Segurança n. 26.602, 26.603 e 26.604. Nesta senda, a lógica 

do modelo da Democracia Representativa Partidária restou afirmada pelo 

Supremo Tribunal Federal, assim tornando realidade fática o Estado de 

Partidos no Brasil. 

Desta feita, concebemos que a viragem jurisprudencial do 

Supremo Tribunal Federal deu causa a uma mutação constitucional pela 

via informal e, por sua vez, inconstitucional, conforme mantemos 

sustentado1044, tendo a nova interpretação judicial acabado por inserir 

                                                        

Câmara dos Deputados). O Ministro Gilmar Mendes afirma em seu voto que: 

“(...) embora a troca de partidos por parlamentares eleitos sob regime da 

proporcionalidade revele-se extremamente negativa para o desenvolvimento e 

continuidade do sistema eleitoral e do próprio sistema democrático, é certo que a 

Constituição não fornece elementos para que se provoque o resultado pretendido 

pelo requerente”. 

1043 Consulta/TSE n. 1.398/2007, p. 55. (...) concordo inteiramente com o já citado 

novo do Ministro Pertence, que ao mesmo tempo realça o caráter exaustivo do 

artigo 55 da Constituição e demonstra que, quanto ao tema, a Constituição de 

1988 não se deteve sequer em face da redundância, explicitando até mesmo a 

hipótese de perda do mandato quando o parlamentar perde seus direitos políticos. 

O silêncio, no que diz respeito a mudança de partido, me parece, data vênia, 

eloquente. 

1044 KFOURI, Gustavo Swain. A (in)fidelidade partidária vista pelo Poder 

Judiciário brasileiro. Dissertação (Mestrado) apresentada perante o Programa de 

Pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), 2009. Disponível 

em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp132080.pdf>. 

Acesso em: 11 fev. 2018, às 3h07. 
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nova hipótese de perda de mandato eletivo dentre aquelas enumeradas 

expressamente pela Constituição: por infidelidade partidária. 

Sob a justificativa de que “um mínimo de fidelidade partidária 

seria necessária”, de forma que os Partidos Políticos “formulassem 

diretrizes, a que estejam sujeitos aqueles sujeitos eleitos à sombra de sua 

legenda, sob pena da perda do mandato”1045, a Comissão de Notáveis 

instalada pelo TSE em 24 de março de 1995, sob a Presidência do Min. 

Carlos Mário da Silva Velloso, adiantou a justificação que teria por vir, 

quanto a “tornar mais sérias e mais confiáveis as instituições políticas que 

tornam realidade a democracia representativa”1046. 

A alteração jurisprudencial operada por meio das manifestações do 

TSE e das decisões do STF, portanto, reconfiguraram o modelo 

representativo brasileiro, posto que os julgados concluem pelo 

pertencimento do mandato eletivo ao Partido Político/coligação e não ao 

indivíduo eleito, conforme restava assentado diante da concepção de que 

a representação política brasileira se assentava na concepção do mandato 

livre e não vinculado/imperativo, ou comissionado-partidário. 

Neste sentido, o STF declarou a “ruptura de paradigma resultante 

de substancial revisão de padrões jurisprudenciais, com o reconhecimento 

do caráter partidário do mandato eletivo proporcional”, razão por que a 

natureza do mandato eletivo resta ressubstancializada pela força 

normativa resultante de tais decisões1047. 

                                                        
1045 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A reforma eleitoral e os rumos da 

Democracia no Brasil. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 17. 

1046 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A reforma eleitoral e os rumos da 

Democracia no Brasil. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 21. 

1047 Cf.: Ementa do Acórdão no MS 26.603/STF: “A FORÇA NORMATIVA DA 

CONSTITUIÇÃO E O MONOPÓLIO DA ÚLTIMA PALAVRA, PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO 

CONSTITUCIONAL – O exercício da jurisdição constitucional, que tem por objetivo 

preservar a supremacia da Constituição, põe em evidência a dimensão essencialmente 
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Daí que a força normativa que deriva da interpretação judicial pelo 

Supremo Tribunal Federal inclui a orientação pretoriana no âmbito da 

historicidade constitucional1048, apta a incluir as concepções dela 

resultantes na Constituição real1049. Em outras palavras, a ordenação 

(jurisprudência) e a realidade, que se configurarão através da realização 

                                                        

política em que se projeta a atividade institucional do Supremo Tribunal Federal, pois, 

no processo de indagação constitucional, assenta-se a magna prerrogativa de decidir, 

em última análise, sobre a própria substância do poder – No poder de interpretar a Lei 

Fundamental, reside a prerrogativa extraordinária de (re)formulá-la, eis que a 

interpretação judicial acha-se compreendida entre os processos informais de mutação 

constitucional, a significar, portanto, que “A Constituição está em elaboração 

permanente nos Tribunais incumbidos de aplicá-la”. Doutrina. Precedentes – A 

interpretação constitucional derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal 

Federal – a quem se atribuiu a função eminente de “guarda da Constituição” (CF, art. 

102, “caput”) – assume papel de fundamental importância na organização 

institucional do Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que o modelo 

político-jurídico vigente em nosso País conferiu, à Suprema Corte, a singular 

prerrogativa de dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das 

normas inscritas no texto da Lei Fundamental”. (MS 26.603/DF – Distrito Federal, 

Mandado de Segurança, Relator Min. Celso de Mello, julgamento em 04/10/2007, 

Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 18-12-2008, Public. 19-12-2008). Cf.: HÜBNER 

MENDES, Conrado. Direitos fundamentais, separação de poderes e deliberação. 

São Paulo: Saraiva, 2011; CLÈVE, Clèmerson Merlin; LORENZETTO, Bruno 

Meneses. Diálogos institucionais: estrutura e legitimidade. Revista de Investigações 

Constitucionais, v. 2, n. 3, set./dez. 2015, Núcleo de Investigações Constitucionais da 

UFPR. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/44534>. Acesso em: 

11 fev. 2018, às 4h03. 

1048 KFOURI, Gustavo Swain. A (in)fidelidade partidária vista pelo Poder 

Judiciário brasileiro. Dissertação (Mestrado) defendida perante o Programa de 

Pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), 2009. p. 151-

160. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste 

/arqs/cp132080.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2018. 

1049 No sentido impresso por Ferdinand Lassale em abril de 1862, no que toca à o 

reflexo das relações sociais e políticas decorrentes. Cf.: LASSALE, Ferdinand. 

Uber das Verfassungswesen. Refere-se à conferência proferida numa associação 

liberal-progressiva de Berlin sobre “a Essência da Constituição”. In: HESSE, 

Konrad. Temas fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. 

p. 123-124.  
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da mesma norma, pressuporão a ação dos Partidos Políticos, no sentido 

de realização de seus objetivos e prerrogativas e do Judiciário. 

Tal na senda que concebe o Supremo Tribunal Federal acerca de 

que a Corte deteria o monopólio de proferir a última palavra em matéria 

de interpretação das normas constitucionais em razão do exercício da 

jurisdição constitucional1050, que tem por objetivo preservar a supremacia 

da Constituição. Daí que o agir institucional “se projetaria em uma 

dimensão eminentemente política, pois o processo de indagação 

constitucional assentar-se-ia na prerrogativa de decidir, em última análise, 

sobre a própria substância do poder”1051. 

                                                        
1050 Rodrigo Brandão promove o debate e critica a ideia de que o Poder Judiciário, 

notadamente o STF, seria o intérprete único da CF, que constitui a ideia 

hegemónica na cultura jurídica brasileira. Fornece alternativa ao modelo de 

supremacía judicial ao explorar a potencialidade dos diálogos constitucionais 

entre os poderes como fórmula mais apta à produção de resultados no campo da 

hermenéutica. A aplicação desta fórmula possibilitaria correções e controles 

recíprocos. Como efeito, se minimizaría os riscos de erros e a tiranía, seja 

parlamentar, judicial ou de governo. (BRANDÃO, Rodrigo. Supremacía judicial 

versus diálogos constitucionais: a quem cabe a última palavra sobre o sentido da 

Constituição? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012). Cf: CLÈVE, Clèmerson 

Merlin; LORENZETTO, Bruno Meneses. Diálogos institucionais: estrutura e 

legitimidade. Revista de Investigações Constitucionais, v. 2, n. 3, set./dez. 2015, 

Núcleo de Investigações Constitucionais da UFPR. Disponível em: 

<http://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/44534>. Acesso em: 15 jan. 2018. 

1051 Cf.: Ementa do Acórdão no MS 26.603/STF: “A FORÇA NORMATIVA DA 

CONSTITUIÇÃO E O MONOPÓLIO DA ÚLTIMA PALAVRA, PELO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO 

CONSTITUCIONAL. – O exercício da jurisdição constitucional, que tem por 

objetivo preservar a supremacia da Constituição, põe em evidência a dimensão 

essencialmente política em que se projeta a atividade institucional do Supremo 

Tribunal Federal, pois, no processo de indagação constitucional, assenta-se a 

magna prerrogativa de decidir, em última análise, sobre a própria substância do 

poder. – No poder de interpretar a Lei Fundamental, reside a prerrogativa 

extraordinária de (re)formulá-la, eis que a interpretação judicial acha-se 

compreendida entre os processos informais de mutação constitucional, a 

significar, portanto, que “A Constituição está em elaboração permanente nos 

Tribunais incumbidos de aplicá-la”. Doutrina. Precedentes. – A interpretação 
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Na mesma senda, restaria ínsito “ao poder de interpretar, a 

prerrogativa de reformular a Constituição Federal, desde que a 

interpretação constitucional se acharia compreendida entre os processos 

informais de mutação constitucional” – o que significaria que a 

Constituição estaria em permanente elaboração perante os Tribunais 

incumbidos de aplicá-la1052. Assim, na posição de Guarda da Constituição 

definida pelo art. 102, caput, da Constituição Federal, “assume papel de 

fundamental importância na organização institucional do Estado 

Brasileiro”, que deriva no reconhecimento de que “o modelo político-

jurídico vigente em nosso ordenamento conferiu ao STF a prerrogativa de 

dispor da última palavra em matéria de interpretação constitucional das 

normas inseridas na Lei Fundamental”1053. 

                                                        

constitucional derivada das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal – 

a quem se atribuiu a função eminente de “guarda da Constituição” (CF, art. 102, 

“caput”) – assume papel de fundamental importância na organização institucional 

do Estado brasileiro, a justificar o reconhecimento de que o modelo político-

jurídico vigente em nosso País conferiu, à Suprema Corte, a singular prerrogativa 

de dispor do monopólio da última palavra em tema de exegese das normas 

inscritas no texto da Lei Fundamental”. (MS 26.603/DF – Distrito Federal, 

Mandado de Segurança, Relator Min. Celso de Mello, julgamento em 

04/10/2007, Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 18-12-2008, Public. 19-12-2008). 

Cf.: HÜBNER MENDES, Conrado. Direitos fundamentais, separação de 

poderes e deliberação. São Paulo: Saraiva, 2011; CLÈVE, Clèmerson Merlin; 

LORENZETTO, Bruno Meneses. Diálogos institucionais: estrutura e 

legitimidade. Revista de Investigações Constitucionais, v. 2, n. 3, set./dez. 2015, 

Núcleo de Investigações Constitucionais da UFPR. Disponível em: 

<http://revistas.ufpr.br/rinc/article/view/44534>. Acesso em: 11 fev. 2018, às 

4h03. 

1052 Promovemos a crítica à alteração radical de significado promovido em face 

das instituições político representativas brasileiras pelo STF, que resultou em 

uma mutação constitucional inconstitucional. (KFOURI, Gustavo Swain. A 

(in)fidelidade partidária vista pelo Poder Judiciário brasileiro. Dissertação 

(Mestrado) defendida perante o Programa de Pós-graduação das Faculdades 

Integradas do Brasil (UniBrasil), 2009. p. 151-160. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp132080.pdf>. 

Acesso em: 11 jan. 2018. 

1053 Cf.: Ementa do Acórdão no MS 26.603/STF. 
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Deste contexto, restou reconfigurado o modelo representativo 

brasileiro originalmente fixado pela Constituição Federal de 1988 diante 

da atuação jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo 

Tribunal Federal. 

 

 

4.4. DA EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A REALIZAÇÃO 

DEMOCRÁTICO-PARTIDÁRIA NO BRASIL 

 

A partir de manifestações do Tribunal Superior Eleitoral – TSE – 

e do Supremo Tribunal Federal – STF –, o Poder Judiciário Brasileiro 

operou uma autêntica reforma política constitucional1054, revigorando o 

instituto da fidelidade partidária no ordenamento jurídico brasileiro, nos 

termos em que vigia em 1969. 

A reforma institucional deu-se pela edição da Resolução n. 22.526, 

de 27 de março de 2007, fundamentada na resposta afirmativa dada pelo 

TSE à Consulta n. 1.398/2007. A Resolução disciplinou que os mandatos 

obtidos nas eleições pelo sistema proporcional (deputados estaduais, 

distritais, federais e vereadores) pertencem ao Partido Político que os 

elegeu, e não aos eleitos. A desfiliação sem justa causa ou migração 

partidária poderá ensejar a perda do mandato. 

Em 01/08/2007, o TSE manifestou-se novamente sobre o tema 

mediante a Resolução n. 22.563 (em resposta à Consulta n. 1.423) e 

Resolução n. 22.580, para aclarar que mesmo diante da migração 

partidária para agremiação componente de coligação que o elegeu há a 

incidência das regras sobre a fidelidade partidária. 

Diante dos precedentes, houve a impetração do Mandado de 

Segurança n. 26.603/2007, a que se reuniram os MS n. 26.602 e n. 

26.604/2007 perante o Supremo Tribunal Federal. No mérito, o STF 

considerou constitucional a tese acolhida pelo Tribunal Superior 

                                                        
1054 MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. São Paulo: Saraiva, 

2005. p. 829. 
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Eleitoral, afirmando a essencialidade dos Partidos Políticos no processo 

de poder e na conformação do regime democrático. Destacou-se, nesse 

momento, a importância do postulado da fidelidade partidária, com alto 

significado nas relações entre o mandatário eleito e o cidadão que o 

escolhe, enfatizando o caráter eminentemente partidário do sistema 

proporcional. Com isso, se o parlamentar mudar de partido após o pleito, 

a agremiação que elegeu o seu suplente ou da coligação originária estará 

apta a demandar ação desconstitutiva da diplomação e posse perante a 

Justiça Eleitoral para, obtendo a decretação da perda do mandato eletivo, 

reivindicar o mandato e, por conseguinte, a vaga do eleito. 

Em 16/10/2007, o TSE definiu que os senadores, prefeitos, vice-

prefeitos, governadores, vice-governadores, presidente da República e 

vice-presidente (cargos majoritários) que migrassem de legenda após as 

eleições poderiam perder os seus mandatos. O entendimento resultou na 

Resolução n. 22.600, da Consulta 1.407. 

Com base em tais orientações, o TSE editou a Resolução n. 

22.610/2007, que estabeleceu hipóteses de decretação da perda do 

mandato obtido nos sistemas majoritário e proporcional e as hipóteses 

justificadoras da desfiliação e migração partidárias, e, ainda, fixou as 

datas de vigência das disposições. 

Sobrevieram, em face das Resoluções n. 22.610 e n. 22.733, as 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 3.999/2008 e n, 4.086/2008, 

que serviram ao propósito de reafirmar, em 12/11/2008, a 

constitucionalidade dos atos normativos do TSE. 

Por fim, a Procuradoria-Geral da República ajuizou Ação Direta de 

Inconstitucionalidade perante o STF, ADI n. 5.0811055, questionando a 

aplicabilidade dos artigos 10 e 13 da Resolução TSE n. 22.610/2007 para tais 

                                                        
1055 STF, ADI 5.081, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado 

em 12/06/2015, DJe-162, ATA n. 112/2015, divulgado em 18/08/2015 e 

publicado em 19/08/2015. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/ 

jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+50

81%2ENUME%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+5081%2EAC

MS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/po5jmun>. Acesso 

em: 10 fev. 2018. 
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casos. O Ministério Público Federal alegou que os termos “suplente” e ou o 

“vice” (artigo 10), e o trecho “após 16 (dezesseis) de outubro corrente, quanto 

a eleitos pelo sistema majoritário” (artigo 13) violariam o sistema eleitoral, 

diante do disposto nos artigos 14, caput, 46, caput, 55, caput, e os parágrafos 

do art. 77 da Constituição Federal de 1988. Em 12/06/2015, por unanimidade 

de votos, o STF conheceu da ação e, nos termos do voto do Min. Relator, 

julgou procedente a ADI como segue: a) declarou a inconstitucionalidade, 

quanto à Resolução n. 22.610/2007 – TSE, do termo “ou o vice”, constante 

do art. 10; da expressão “e, após 16 (dezesseis) de outubro corrente, quanto 

a eleitos pelo sistema majoritário”, constante do art. 13; e para conferir 

interpretação conforme à Constituição ao termo “suplente”, constante do art. 

10, com a finalidade de excluir do seu alcance os cargos do sistema 

majoritário; afastando, assim, a aplicabilidade das regras sobre a fidelidade 

partidária aos mesmos cargos. 

Pelo exposto, o papel outorgado aos Partidos Políticos originalmente 

fixado pela Ordem Constitucional de 1988 foi alterado radicalmente. Na 

mesma senda, conforme restou visto do tópico anterior, “a natureza do 

mandato parlamentar acabou por sofrer radical deslocamento de 

significação”1056, desde a concepção empregada pela orientação 

jurisprudencial que, ao promover inovação radical, transmutou a concepção 

primária que extraíamos da Constituição Federal no que toca à relação entre 

representantes e representados, sob a Teoria do Mandato1057. 

                                                        
1056 Sentido contrário é concebido por Clève, conforme enfatiza, no sentido de que 

“a despeito de a Constituição admitir a fidelidade partidária nem por isso a natureza 

do mandato parlamentar teria sofrido radical deslocamento de significação, desde 

que o país continua não adotando a figura do mandato imperativo”. No mesmo 

sentido, de que os condicionamentos quanto ao exercício do mandato, que decorrem 

do instituto da fidelidade partidária não poderiam transformar a natureza do 

mandato. (CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment: 

estudo de caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 29 e 31). 

1057 Cf.: KFOURI, Gustavo Swain. A (in)fidelidade partidária vista pelo Poder 

Judiciário brasileiro. Dissertação (Mestrado) defendida perante o Programa de 

Pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), 2009. p. 151-

160. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/ 

arqs/cp132080.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2018. 
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Diante dos fundamentos fixados pelo TSE e STF1058, o alcance da 

relação de representação não mais resta limitado ao modelo do mandato 

representativo definido originalmente pela Constituição Federal de 1988, 

em que o representante se vincularia a toda a nação a partir do momento 

em que fosse eleito, a partir de que sujeitar-se ia também, sob a sigla do 

mandato livre, aos ditames de sua consciência. 

Na medida em que o STF considerou jurídica a orientação 

proferida pelo TSE pela Consulta n. 1.398/DF, em que a essencialidade 

dos Partidos Políticos no processo de poder se articula sob a mecânica de 

representação fundada na lógica de que o mandato político representativo, 

outorgado pelo cidadão, se mantém confiado à agremiação, a qual, por 

sua vez, detém a prerrogativa de preservá-lo nos casos em que tal vínculo 

quede rompido pela desfiliação e migração partidária injustificadas, a 

natureza do mandato eletivo restou ressubstancializada. 

A “transformação”, portanto, da natureza do mandato eletivo não 

derivaria do controle propriamente exercido pelo Partido Político em face 

do mandato, mas dos efeitos da decisão judicial proferida no Mandado de 

Segurança n. 26.603/2007 (MS n. 26.602 e n. 26.604/2007)1059, que, 

através da interpretação judicial exercida em sede constitucional, 

promoveu a ressignificação da natureza do mandato representativo 

emanado da norma constitucional que prevê o sistema constitucional 

brasileiro. Promoveu uma nova percepção constitucional do fenômeno 

partidário, ao concluir que “pretendendo o constituinte assegurar a 

participação efetiva dos Partidos Políticos no processo de poder, conferiu-

lhes tal grau de autonomia que lhes propiciou prerrogativa jurídica de 

fazer prevalecer a sua própria vontade no que toca à definição de sua 

estrutura organizacional e funcionamento”1060. 

                                                        
1058 Cf.: terceiro capítulo desta tese. 

1059 Cf.: CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária: estudo de caso. 

Curitiba: Juruá, 1998. p. 31. 

1060 (MS 26.603/DF – Distrito Federal, Mandado de Segurança, Relator Min. 

Celso de Mello, julgamento em 04/10/2007, Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 

18-12-2008, Public. 19-12-2008, p. 417). 
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A autonomia constitucionalmente outorgada aos Partidos Políticos 

lhes garantiu a prerrogativa para a definição de regras e punições pela 

infração dos deveres de fidelidade e disciplina partidária1061. Segundo 

Aras, tal característica enaltece a existência de mandato representativo 

partidário, desde que a vontade do filiado/eleitor fica adstrita à vontade 

da agremiação em toda a atividade partidária, permanecendo livre, tão 

somente, em relação às atividades tipicamente legislativas (elaborar leis 

e fiscalizar), inserta na atividade parlamentar stricto sensu1062. 

Isso, pois a atuação do mandatário, no exercício da representação 

política, passa a ser pautada pela orientação programática do partido pelo 

qual foi eleito, uma vez que o mandato representativo não constitui projeção 

de um direito pessoal titularizado pelo parlamentar eleito, mas representa, ao 

contrário, expressão que deriva da indispensável vinculação do candidato ao 

Partido Político, cuja titularidade sobre as vagas conquistadas no processo 

eleitoral resulta de “fundamento constitucional autônomo”, identificável 

tanto no art. 14, § 3º, inciso V (que define a filiação partidária como condição 

de elegibilidade) quanto no art. 45, caput (que consagra o “sistema 

proporcional”), da Constituição da República1063. 

Desta leitura se extrai, na forma do voto condutor do Mandado de 

Segurança n. 26.603/2007 (MS n. 26.602 e n. 26.604/2007), “um novo 

sentido do mandato representativo, tendente a garantir o fortalecimento 

da vinculação partidária cuja realidade da análise do tema do mandato 

eletivo”1064. Tal, “diante da evolução que as concepções em torno do 

                                                        
1061 No mesmo sentido, acerca da natureza sancionatória dos institutos da 

fidelidade e disciplina partidárias previstos pela Constituição, cf.: CLÈVE, 

Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment: estudo de caso. 2. ed. 

Curitiba, Juruá, 2012. p. 16, 23 e 35). 

1062 ARAS, Augusto. Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 80. 

1063 (MS 26.603/DF – Distrito Federal, Mandado de Segurança, Relator Min. 

Celso de Mello, julgamento em 04/10/2007, Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 

18-12-2008, Public. 19-12-2008). 

1064 (MS 26.603/DF – Distrito Federal, Mandado de Segurança, Relator Min. 

Celso de Mello, julgamento em 04/10/2007, Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 

18-12-2008, Public. 19-12-2008, p. 421). 
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mandato representativo no moderno constitucionalismo sofreram no 

sentido de, nele, vislumbrar-se a existência de um duplo vínculo: o de 

caráter popular (relação entre o cidadão e o candidato eleito), e o de índole 

partidária (relação entre o Partido Político e o candidato eleito)”1065. Por 

conseguinte, se concebe atualmente que o mandato decorrente da 

investidura político-eleitoral constitui expressão formal tanto de uma 

representação popular como partidária. 

Deste contexto, ao Partido Político resulta a prerrogativa de 

proceder ao registro dos candidatos a cargos eletivos (vide art. 10o e ss. 

da Lei das Eleições), de cujas candidatura detém o monopólio, em face 

da inexistência de candidaturas avulsas em nosso sistema eleitoral e 

partidário brasileiro (vide art. 87 do CE). Deste monopólio, resulta a 

exigência de prévia filiação político-partidária aos postulantes a cargos 

eletivos, no prazo de seis meses anteriores ao pleito (art. 9o da Lei das 

Eleições), como requisito ou pressuposto de elegibilidade (condição). 

Desta concepção, proclamou-se o caráter eminentemente partidário do 

mandato eletivo obtido no sistema proporcional1066. Daí que se afirma a 

essencialidade dos Partidos Políticos enquanto entes legitimadores do 

poder estatal na exata medida em que o povo, fonte de quem emana a 

soberania estatal, tem nas agremiações o veículo para o desempenho das 

funções de regência política do Estado. Como corpos intermediários, 

posicionam-se entre a sociedade civil e a sociedade política como canais 

institucionalizados de expressão dos anseios políticos e das 

reivindicações sociais dos diversos estratos, correntes de pensamento e 

grupos de interesse1067. 

                                                        
1065 (MS 26.603/DF – Distrito Federal, Mandado de Segurança, Relator Min. 

Celso de Mello, julgamento em 04/10/2007, Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 

18-12-2008, Public. 19-12-2008, p. 420-421). 

1066 (MS 26.603/DF – Distrito Federal, Mandado de Segurança, Relator Min. 

Celso de Mello, julgamento em 04/10/2007, Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 

18-12-2008, Public. 19-12-2008, p. 421-423). 

1067 (MS 26.603/DF – Distrito Federal, Mandado de Segurança, Relator Min. 

Celso de Mello, julgamento em 04/10/2007, Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 

18-12-2008, Public. 19-12-2008, ementa). 
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A concepção de mandato partidário acompanha o modelo de 

representação política do Estado de Partidos, de cujas bases teóricas se 

pretendeu superar as aporias e insuficiências do modelo liberal que foram 

objeto de críticas no final do século XIX e início do século XX. A 

democracia passou a ser objeto de críticas, pois não possibilitava o real 

controle dos representados sobre as decisões políticas e prescindia de 

mecanismo para a prestação e cobrança de contas pelos mandantes. 

Como visto, desde a pretensão de formulação de novo modelo, 

rumo a uma democracia mais autêntica, Kelsen formulou a teoria em que 

os Partidos Políticos passam a deter um papel de destaque, a partir desse 

mesmo modelo que ora vige no Brasil, desde a ressubstancialização da 

natureza do mandato político até então vivenciado, que ora passa a ser 

designado por mandato partidário. 

Silva conclui que o fenômeno deriva da evolução do processo 

político, que vem incorporando outros elementos na Democracia 

Representativa, promovendo uma relação mais estreita entre o 

mandatário e o povo, especialmente no que toca aos instrumentos de 

coordenação e expressão da vontade popular, de sorte que a expressão da 

cidadania se manifesta pela imprensa livre e ora através das novas 

Tecnologias de Informação e de Comunicações (TICs)1068, que se 

apresentam como uma realidade objetiva e concreta nesse novo processo 

de interatividade nas relações humanas1069, e acabam por exercer um 

papel na opinião pública1070. 

                                                        
1068 Por TICs se entende o conjunto de ferramentas e de infraestrutura utilizadas 

para coletar, armazenar, difundir ou transmitir informações. Cf.: PIANA, R. S. 

Gobierno electrónico: gobierno, tecnologías y reforma. La Plata: Universidade 

Nacional de La Plata, 2007. p. 65.  

1069 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná 

Eleitoral: Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1, 

2012. 

1070 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 140. 
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Silva concebe o mandato partidário como o mandato 

representativo que se faça por meio de Partido Político. Ressalta uma 

tendência visível da contemporaneidade, a ponto em que o sistema de 

partidos tende a dar feição imperativa ao mandato político, na medida em 

que os representantes partidários estejam comprometidos com o 

cumprimento do programa e diretrizes de sua agremiação. Desta feita, 

“esta natureza do mandato imperativo, em função do partido, se tornará 

mais uma vinculação ao povo, na proporção em que os Partidos Políticos 

se façam mais democráticos, com seus órgãos dependentes de mais ampla 

vontade de seus filiados”. 

Daí que “em relação aos Partidos Políticos de massa e de estrutura 

interna democrática, o mandato partidário realizará uma tendência de 

mandato imperativo de caráter popular e democrático”, especialmente se 

a infidelidade partidária (ao que acrescentamos a disciplina partidária) 

causar a perda do mandato eletivo. Em relação aos partidos de quadro, ao 

contrário, “realizará uma função de mandato imperativo de caráter 

oligárquico, o que em certo sentido, ainda ocorreria entre nós, ressalvada 

uma influência do primeiro tipo”, mas encontraria óbices na permanente 

interferência do poder do Estado na estrutura dos Partidos Políticos1071. 

Importa aqui ressaltar, portanto, que em nosso sistema político-

representativo a plena realização democrática se encontra obstada diante 

da permanente interferência do Estado no âmbito da liberdade e 

autonomia partidárias enquanto instâncias próprias da Sociedade, o que 

não deixa de constituir viés de caráter oligárquico desde que as estruturas 

estatais restam dirigidas sob essa perspectiva. 

Sob estas novas bases político-representativas no Brasil queda 

possível a realização de um Estado de Partidos ou de uma Democracia 

Partidária que, segundo Kelsen, detém como a peça central o Partido 

Político. Este, isento de vícios como a corrupção, estruturado 

internamente de forma democrática e dotado de financiamento público, 

deteria a função de aglutinar as vontades individuais e interpô-las perante 

a esfera estatal. No âmago dessa mecânica, a organização partidária 

                                                        
1071 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 140-141. 
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poderá se formar por um conjunto de cidadãos com afinidades 

ideológicas, movidas a definir um projeto de ação de governo, tendente à 

fixação das diretrizes governamentais, de forma que assim o povo se 

autogoverne indiretamente1072. 

Nas palavras de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, os “verdadeiros 

candidatos” passariam a ser “os partidos, com os seus programas, e não 

os indivíduos que postulam cargos eletivos”1073. Nesta dinâmica, o 

representante perde o seu status representativo (individualista) e passa a 

ser um representante vinculado às determinações partidárias, de cuja 

relação não decorre o mandato imperativo, no qual os representados 

detêm o monopólio de revogação no caso de tergiversação, mas sim se 

constitui em um mandato partidário, ou mandato comissionado dos 

partidos, pois os limites das ações políticas dos representantes se 

constituem da delimitação imposta pelas diretrizes partidárias, cuja 

violação importa na revogação sumária da função representativa e/ou do 

mandato1074. 

Isto, diante da imperatividade, característica que, segundo Ferreira 

Filho decorre da eficácia e aplicação do instituto da fidelidade partidária, 

uma vez que os mandatos pertenceriam aos Partidos Políticos, de cuja 

indisciplina do mandatário decorrerá a prerrogativa de destituição e a sua 

revogação1075. Sob essa mesma premissa, Mezzaroba afirma 

conclusivamente que “a fidelidade partidária se torna um pré-requisito 

fundamental para a mecânica dos Partidos e, consequentemente, para a 

existência do Estado de Partidos”1076. 

                                                        
1072 Parteinstaat. KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 

2000. p. 11. 

1073 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 24. 

ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 89-91. 

1074 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 78-79. 

1075 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 24. 

ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 89-91. 

1076 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 24. 

ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 79. 
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Desta perspectiva, as regras de fidelidade e disciplina partidárias 

– cuja conceituação e disciplina são distintas1077 –, tendem a constituir 

verdadeiros instrumentos para a realização do modelo de Democracia 

Partidária no Brasil, mormente a partir da reconfiguração do modelo de 

representação política fixado pela viragem jurisprudencial do Tribunal 

Superior Eleitoral e Supremo Tribunal Federal. 

Segundo Ferreira Filho, o esquema de Kelsen e seus pares pôs o 

partido como elemento não somente necessário à Democracia 

Representativa, mas ao aprimoramento desta. Com esse efeito, o partido 

se prestaria ao caráter de instrumento pelo qual a eleição iria além da mera 

designação dos representantes políticos, como na atualidade, mas como 

instrumento de orientação política de governo. Tal pressuporia, porém, 

Partidos Políticos organizados programática e democraticamente e 

                                                        
1077 Segundo Aras, O ordenamento jurídico distingue fidelidade de disciplina 

partidárias, pois, assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua 

estrutura interna, organização e funcionamento, devendo seus estatutos 

estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias (art. 17, § 1o/CF). 

Reafirma a Lei dos Partidos Políticos que o estatuto do partido deve conter, entre 

outras, normas sobre fidelidade e disciplina partidárias, processo para apuração 

das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa 

(art. 15, V). No campo do nosso estudo, a fidelidade partidária pode ser definida 

como: 1. Lealdade a um partido político. 2. observância do programa partidário e 

das decisões tomadas em suas instâncias deliberativas (convenção, diretórios, 

executivas, etc.) pelos filiados em geral e, sobretudo, por seus membros cm 

assento no Parlamento ou na Chefia do Executivo, consoante se vê do glossário 

de termos parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

A fidelidade partidária, portanto, representa o dever, genericamente considerado, 

de observância das normas estatutárias, das diretrizes e do ideário programático 

do partido político. A disciplina partidária tem conteúdo mais amplo, envolvendo 

os atos de infidelidade, pois, enquanto esta última situação diz respeito à 

inobservância de decisões políticas emergentes do ideário programático adotado 

pelo partido, o ato de indisciplina propriamente dito pode surgir da transgressão 

de uma norma estatutária, ou, ainda, de decisões tomadas pelos órgãos de direção 

ou pela maioria, no exame do caso concreto. Assim, nem todo ato de indisciplina 

corresponde a um ato de infidelidade. Mas, todo ato de infidelidade atentará 

contra a disciplina partidária”. (ARAS, Augusto. Fidelidade partidária: a perda 

do Mandato Parlamentar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 141-142). 
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dotados de instrumentos de disciplina interna capazes de impor 

determinadas linhas de conduta a seus filiados, mormente os eleitos1078. 

Daí que, da competição entre Partidos Políticos assim estruturados, 

ao eleitorado seriam oferecidas diversas propostas políticas, dentre as 

quais ele escolheria, racionalmente, a fim de empregar o seu voto, sob o 

viés eleitoral. Pelo viés partidário, desde que a formulação e definição de 

propostas para políticas públicas seriam firmadas através de decisões 

consensuais no âmbito dos partidos, as agremiações deteriam condições 

de definir, orientar e influir a tomada de decisões no âmbito do Poder 

Legislativo e do Executivo. Assim, ao votar em um Partido Político, o 

cidadão elegeria um representante daquelas ideias e compromissos 

políticos contidos nas diretrizes, programa e propostas partidárias. 

O eleitor saberia, de antemão (garantindo-se, assim a 

previsibilidade), quais os compromissos o eleito deteria firmados, o que 

orienta quais políticas ele deverá defender, pôr em prática. Assim, o povo 

se governaria indiretamente ao determinar, pelo voto, a linha política de 

governo. No caso do rompimento do compromisso originário, nos casos 

mais graves em que o estatuto de cada agremiação definisse, caberia ao 

eleitor e aos filiados instarem o Partido Político a revogar, em caráter 

punitivo, o mandato político representativo do eleito, diante da 

indisciplina partidária (garantindo-se, assim, o controle dos atos do 

eleito), de forma a superar a principal aporia do modelo representativo 

liberal1079. 

O controle seria mantido a bem da disciplina, sob a lógica da 

autoridade, pois, o mandatário, com o receio de que os seus deveres e/ou 

a lealdade em razão do programa, diretrizes e questões fechadas no 

                                                        
1078 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Reforma constitucional: o sistema 

eleitoral e partidário. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva, ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 100. 

1079 Cf.: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Reforma constitucional: o 

sistema eleitoral e partidário. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva, ROCHA, 

Carmem Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos 

da democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 100. 
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âmbito do Partido Político pudessem ser questionados a culminar com a 

revogação do mandato eletivo exercido por si, se manteria leal e 

disciplinado, tendo de seu suplente controle reflexo. 

Segundo Ferreira Filho, “tal esquema implica a monopolização do 

processo político por parte dos Partidos Políticos, com vedação das 

candidaturas independentes, e se adapta perfeitamente ao sistema de 

representação proporcional”. Neste modelo, efetivamente, o verdadeiro 

candidato é o partido1080. 

Pela realização desse modelo se derrogaria, inclusive, o discurso 

tendente a, antes afirmando existir efetiva distância entre a 

representatividade política e o plano legal, propor soluções dirigidas à 

realização de mais reformas legislativas com vistas a, por exemplo, 

“adequar o texto constitucional e a lei partidária”, equívoco em que 

incorre Roberto Rosas. Esperando que assim “o Partido Político não seja 

apenas uma reunião de indivíduos sem qualquer compromisso com a 

democracia, com o eleitorado e com a realidade política, espera que 

aquele se realize como instrumento de canalização da participação 

popular”1081. Tal traduz a concepção de que a interferência e tutela estatais 

solucionariam os problemas da democracia no Brasil. 

Neste contexto, após a reconfiguração de nosso sistema pelo 

advento da novel jurisprudência acerca da fidelidade partidária no Brasil, 

as bases para a realização de uma Democracia Partidária sob a 

concepção de Kelsen e Leibholz estão lançadas, e cuja efetivação 

democrática caberá aos Partidos Políticos. 

Como visto, Leibholz promoveu a sistematização de uma Teoria 

do Estado de Partidos a partir das insuficiências que o modelo de 

                                                        
1080 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Reforma constitucional: o sistema 

eleitoral e partidário. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva, ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 100. 

1081 ROSAS, Roberto. Legitimidade política e legalidade dos partidos. In: 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coord.). 

Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1996. p. 133. 



485 

representação política do Estado Representativo liberal induziam, 

concebendo o modelo teórico do Estado de Partidos dotado de critérios 

que pressupõe seguros para a formação racional da vontade no âmbito do 

Estado, em compasso com os preceitos democráticos1082. Por 

conseguinte, Mezzaroba considera-o como a “versão teórica melhor 

acabada do modelo de representação política”. 

Leibholz concebe dois pressupostos para a implantação em 

determinada estrutura estatal do modelo de representação política do 

Estado de Partidos. O primeiro perpassa pela necessidade da ocorrência 

de um processo de institucionalização dos Partidos Políticos, no sentido 

de serem reconhecidos juridicamente pela ordem estatal, tanto na esfera 

constitucional como infraconstitucional, e o segundo concebe que o seu 

reconhecimento jurídico contemple a sua essencialidade democrática1083. 

Denote-se que ambos os pressupostos se verificam da realidade brasileira. 

A seguir, Leibholz elenca quadro de critérios predeterminados para 

a aferição acerca da existência de um Estado de Partidos em determinado 

sistema político, que também se verifica do sistema brasileiro, senão 

vejamos dos seguintes elementos: a) da formação política da vontade; b) 

do financiamento pelo Estado; c) do mandato comissionado/partidário; 

d) da fidelidade e disciplina partidárias; e e) das eleições plebiscitárias e 

democracia interna partidária. 

Quanto à formação política da vontade, necessário compreender-

se que essa concepção deriva de que não seria possível formar-se a 

vontade estatal no âmbito democrático representativo senão pelo 

entendimento de que os Partidos Políticos constituem instrumentos de 

ação política/unidade, indispensáveis1084. 

                                                        
1082 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 176. 

1083 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 177. 

1084 Conforme reconhece LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, 

Franz (Org.). Teoria y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio 

de Otto. Barcelona: Anagrama, 1980. p. 205-208. 
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Nesta senda, LEIBHOLZ afirma que “os Partidos Políticos se 

apresentam como canais de comunicação que o cidadão livre e 

emancipado utiliza para expressar e adotar, de forma organizada, sua 

posição política”1085; o que traduz, sob essa perspectiva, a essencialidade 

desses entes de representação, uma vez que “a ativação democrática do 

povo” se dá pelos Partidos Políticos, segundo Bobbio1086. 

Daí que, na falta da intermediação dos Partidos, os cidadãos 

simplesmente não estariam em condições de exercer influência sobre a 

política do Estado nem mesmo se realizar politicamente. Ou seja, o 

exercício ativo dos direitos políticos se daria através dos Partidos 

Políticos. Esta perspectiva se conforma sob o viés funcional, desde se 

concebe que os Partidos Políticos são instrumentos essenciais à formação 

da vontade tanto no contexto político-sociológico como no contexto de 

formação da vontade constitucional. Seriam os únicos entes habilitados 

para aglutinar, de forma articulada, a vontade de inúmeros eleitores. 

Para tornar patente a presença desse requisito no sistema brasileiro, 

reprise-se que o Poder Judiciário Brasileiro definiu, a partir dos julgados 

do caso da fidelidade partidária, as bases para a realização de um Estado 

de Partidos no Brasil. Não obstante, como já se afirmou, a democracia, 

sob essa concepção, é tarefa que somente poderá ser desempenhada pelos 

Partidos Políticos Brasileiros; enquanto entes que “desempenham 

atribuições de interesse público, na medida em que, pertencendo às 

instâncias da sociedade”1087, cooperam livremente para a formação da 

vontade política do povo e para a sua incidência (hinenzuwirken) na esfera 

da estatalidade institucionalizada. De tal tarefa não devem se omitir1088. 

                                                        
1085 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 205-208. 

1086 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 10. ed. São Paulo: Paz e Terra, 

2006. 

1087 O artigo 17, § 2º, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 1º, 

da Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) e demais da Lei Civil e registral, 

contemplam a natureza jurídica dos Partidos Políticos como sendo de Direito 

Privado, próprias da Sociedade. 

1088 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 179. 
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Conforme orienta-nos Mezzaroba, essa tese democrático-

partidária foi compartilhada por Jürgen Habermas em Mudança 

Estrutural da Esfera Pública. Segundo essa compreensão, “no 

funcionamento do Estado de Partidos “as partes contratuais politicamente 

ativas seriam sempre os partidos em seu papel de governo e oposição, 

(sendo que) a vontade dos partidos é idêntica à dos cidadãos ativos, de tal 

modo que, em cada caso, o partido da maioria representaria a opinião 

pública”1089. Habermas reforça a ideia de que no Estado de Partidos “a 

vontade da maioria dos cidadãos ativos passa a ser identificada com a 

vontade global do povo” e “a vontade da maioria partidária que esteja no 

governo e domine o Parlamento passa a ser identificada com a volonté 

générale”1090. 

Nós acrescemos que a concepção de matriz democrático-

deliberativa proposta por Habermas, que contempla a ideia de que “a 

vontade não pública só conquista existência enquanto uma opinião 

‘pública’ na sua elaboração, através dos Partidos Políticos”1091 traduz a 

concepção processual-instrumental destas agremiações enquanto entes 

aptos a realizar a autenticidade da representação política, nesta medida 

cumprindo o papel precípuo que lhe é outorgado pela ordem estatal. 

Senão veja-se a redação do art. 1o, da Lei Federal n. 9.096/95 que, 

enquanto os define como “pessoas jurídicas de direito privado, destina-se 

a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do 

sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos na 

Constituição Federal”. 

Tal se torna passível de ocorrer na medida em que a 

substancialidade da empresa se plasma na legitimação que as deliberações 

alcançam dede que substantivadas pelo processo democrático 

deliberativo. A sua substancialização pode ocorrer pela prática da Teoria 

                                                        
1089 In: MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 

2. ed., rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 180. 

1090 In: MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 

2. ed., rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 180. 

1091 In: MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 

2. ed., rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 180. 
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do Agir Comunicativo, pois, conforme esclarece Álvaro Ricardo de Souza 

Cruz, tende a “reconstruir a substância ética da ideia de vida boa pelo 

fortalecimento das instituições capazes de orientar a modernidade em 

favor de uma postura humanista, através da emancipação do homem pelo 

esclarecimento”1092. Isto, desde a concepção do Partido Político como via 

da discussão pública como essencial para a justificação do poder 

político1093. 

Na Era das Transições, Habermas conclui que “a exigência da 

orientação pelo bem comum, que se liga com a autonomia pública, 

constitui uma expectativa racional na medida em que somente o processo 

democrático garante que os ‘cidadãos da sociedade’ cheguem 

simetricamente ao gozo de iguais liberdades subjetivas”, no sentido do 

valor da igualdade. Assim, a interdependência entre a democracia e o 

Estado de Direito “que transparece da relação de complementaridade 

existente entre autonomia privada (cidadão da Sociedade), e pública ou 

cidadã (cidadão do Estado)”, se articulará no âmbito da relação complexa 

de formação dos consensos no interior dos Partidos Políticos, que engloba 

o processo de filiação (recepção do cidadão em seus quadros) e atuação 

(recepção de suas propostas e demandas no plano deliberativo-

partidário)1094. Neste modelo, a vontade geral nasceria a partir da 

existência do princípio da identidade entre um conjunto de indivíduos 

aglutinados em torno dos Partidos Políticos. 

Quanto ao financiamento pelo Estado, o Brasil acaba por inserir 

em seu ordenamento o último pressuposto que talvez faltasse à efetivação 

do modelo na realidade democrática partidária, uma vez que, mesmo 

ainda não experimentada na prática (ocorrerá nas eleições gerais 

próximas vindouras), o mecanismo para o financiamento público das 

eleições denominado Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

                                                        
1092 SOUZA CRUZ, Álvaro Ricardo. Habermas e o direito brasileiro. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 23-24. 

1093 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II.  

1094 HABERMAS, Jurgen. Era das transições. Trad. Flávio Siebeneichler. Rio de 

Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p. 173. 
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(FEFC), foi introduzido pelos artigos 16-C e 16-D na Lei das Eleições, 

através da inovação legislativa da Lei Federal n. 13.487, de 20171095. 

                                                        
1095 Do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) 

Art. 16-C. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) é 

constituído por dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, em valor ao 

menos equivalente:  

I – ao definido pelo Tribunal Superior Eleitoral, a cada eleição, com base nos 

parâmetros definidos em lei; 

II – a 30% (trinta por cento) dos recursos da reserva específica de que trata o 

inciso II do § 3o do art. 12 da Lei n. 13.473, de 8 de agosto de 2017. (...). 

§ 2o O Tesouro Nacional depositará os recursos no Banco do Brasil, em conta 

especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral, até o primeiro dia útil do 

mês de junho do ano do pleito. 

§ 3o Nos quinze dias subsequentes ao depósito, o Tribunal Superior Eleitoral: 

I – divulgará o montante de recursos disponíveis no Fundo Eleitoral; e (...); 

§ 7o Os recursos de que trata este artigo ficarão à disposição do partido político 

somente após a definição de critérios para a sua distribuição, os quais, aprovados 

pela maioria absoluta dos membros do órgão de direção executiva nacional do 

partido, serão divulgados publicamente. (...); 

§ 11. Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de 

Campanha que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser 

devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, no momento da apresentação da 

respectiva prestação de contas. (...). 

§ 15. O percentual dos recursos a que se refere o inciso II do caput deste artigo 

poderá ser reduzido mediante compensação decorrente do remanejamento, se 

existirem, de dotações em excesso destinadas ao Poder Legislativo. 

Art. 16-D. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC), para o primeiro turno das eleições, serão distribuídos entre os partidos 

políticos, obedecidos os seguintes critérios: 

I – 2% (dois por cento), divididos igualitariamente entre todos os partidos com 

estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; 

II – 35% (trinta e cinco por cento), divididos entre os partidos que tenham pelo 

menos um representante na Câmara dos Deputados, na proporção do percentual 

de votos por eles obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados; 
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Registre-se que a compensação fiscal para o tempo de rádio e televisão já 

existia. 

Constituindo mais um instrumento de controle do partido diante do 

representante eleito, do financiamento partidário de seu subsídio, na 

forma de gratificação, está o pagamento ao político pela atuação, que se 

converteria em obrigação partidária e não estatal. Efetivamente, o político 

não seria livre para optar por qual seria a decisão na atuação, mas sim 

vinculado a seu Partido Político1096. 

                                                        

III – 48% (quarenta e oito por cento), divididos entre os partidos, na proporção 

do número de representantes na Câmara dos Deputados, consideradas as legendas 

dos titulares; 

IV – 15% (quinze por cento), divididos entre os partidos, na proporção do número 

de representantes no Senado Federal, consideradas as legendas dos titulares. (...); 

§ 2º Para que o candidato tenha acesso aos recursos do Fundo a que se refere este 

artigo, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário respectivo. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2017/Lei/L13487.htm#art1>. Acesso em: 1º fev. 2018. 

1096 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 219. A Lei de Partidos de 1967, atualizada pela Lei 3/3/1989, 

na Alemanha, passou a conceder a cada partido participante de campanha 

eleitoral para a Câmara Federal o valor determinado em marcos (DM), como 

incentivo à atuação política, facultando aos Estados ressarcirem os Partidos que 

disputam eleições locais. Cf. KEIM, Walter. Lei dos partidos políticos da 

República Federal da Alemanha. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer-

Stiftung, 1992. p. 1-8. No Brasil, os Partidos Políticos são financiados 

diretamente por recursos públicos através das verbas alocadas pela União Federal 

para a formação do Fundo Partidário (Fundo Especial de Assistência Financeira 

aos Partidos Políticos – FEFP), constituído na forma do art. 38, da Lei dos 

Partidos Políticos (Lei Federal n. 9.096/95), bem assim através das verbas a serem 

dotadas nos anos eleitorais a partir do ano de 2018, pelo advento da Lei Federal 

n. 13.487/17, que acresceu o art. 16-C, à Lei das Eleições (Lei Federal n. 

9.504/97). A mesma Lei Federal n. 13.487/17, revogou o art. 45 e 52, parágrafo 

único, da Lei dos Partidos Políticos, que garantia o financiamento público dos 

Partidos Políticos de forma indireta, ao garantir a compensação fiscal para as 

emissoras de rádio e televisão que cedessem o espaço reservado ao espaço 

destinado à propaganda partidária. Ressalte-se que o modelo brasileiro de 
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Quanto ao mandato comissionado/partidário, conforme já se 

expôs1097, esse pertence ao Partido Político, de quem o representante é 

comissário. 

Neste modelo, as organizações partidárias “deslocam o centro das 

decisões políticas”, nas palavras de Mezzaroba1098. Isto, pois as 

demandas/discussões/pretensões, partem do locus em que se situa a 

vontade política, ou seja, no interior da Sociedade, de onde são 

canalizadas para o interior dos Partidos Políticos e, após sintetizadas, ao 

Parlamento e outras instâncias estatais. Daí porque é dos Partidos 

Políticos a tarefa de organizar, sistematizar e deliberar sobre suas 

propostas, levando sempre em consideração a vontade hegemônica de 

seus membros1099. 

No modelo de representação política liberal o mandato é virtual, 

ou representativo, dada a pretensão universalizante da representação. Isto, 

na medida em que se reproduzem indistintamente os interesses de todos 

os eleitores, seja no sistema proporcional (Poder Legislativo) ou 

majoritário (Poder Executivo). Na dinâmica do Estado de Partidos, o 

representante perde o status de representatividade, que é deslocado para 

                                                        

financiamento aos Partidos Políticos e candidatos sofreu profunda remodelação 

diante do julgamento da ADI 4.650/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, ao 

declarar inconstitucional o financiamento de empresas privadas aos Partidos 

Políticos e candidatos a cargos eletivos (Cf. MEZZAROBA, Orides; KFOURI, 

Gustavo Swain. A (re) modelação do sistema de financiamento privado de 

campanhas eleitorais e dos partidos políticos no Brasil a partir do julgamento da 

ADI 4.650/DF – STF: sua (i)legitimidade democrática. Revista de Derecho 

Estasiológico – Ideología y Militacia, México, año 2, p. 339-382, n. 3, 2014). 

1097 KFOURI, Gustavo Swain. A (re) modelação do sistema de financiamento 

privado de campanhas eleitorais e dos partidos políticos no Brasil a partir do 

julgamento da ADI 4.650/DF – STF: sua (i)legitimidade democrática. Revista de 

Derecho Estasiológico – Ideología y Militacia, México, año 2, n. 3, p. 15, 2014. 

1098 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 180. 

1099 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 213. 
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a agremiação partidária, a cujas diretrizes aquele se mantém vinculado. O 

mandato comissionado é, portanto, partidário1100. Não se trata 

propriamente de mandato imperativo, no qual os representantes detêm o 

monopólio de revogação dos mandatos. O mandato é comissionado diante 

do vínculo direto com o partido, ao qual ficam os representantes sujeitos. 

No caso de inobservância das diretrizes partidárias, o partido poderá 

revogar o mandato. Com isso, as ações políticas do represen- 

tante/comissionário restam delimitadas pelas diretrizes partidárias. 

Assim, quem passa a ocupar o papel de “candidato” acaba por ser o 

partido, por seu programa, a quem os votos (a adesão) são outorgados. 

A imperatividade se tornará eficaz pela aplicação dos institutos da 

fidelidade e da disciplina partidárias, que garantem ao partido a 

prerrogativa da destituição dos cargos e funções exercidos pelo 

mandatário e a possível revogação do mandato1101. 

Quanto à fidelidade e disciplina partidárias, como visto, essas se 

traduzem em instrumentos de controle dos Partidos Políticos, por certo 

por suas instâncias de direção, diante dos representantes eleitos. Este 

controle se realiza pela gestão dirigida à mantença dos compromissos 

assumidos quando de sua designação eleitoral às diretrizes partidárias 

fixadas no curso do exercício do mandato. 

Sob essas premissas, Mezzaroba concebe a “fidelidade partidária 

como um pré-requisito fundamental para a mecânica dos Partidos e, 

consequentemente, para a existência do Estado de Partidos”1102; uma vez 

através destes instrumentos se opera o controle partidário em face dos 

mandatários por si eleitos. 

                                                        
1100 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 214-215. 

1101 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 89-91. 

1102 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 79. 
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Sob perspectiva diversa, diante da realização da Democracia 

Partidária no Brasil, devido seria o olhar acerca das garantias que deteria 

o eleito e, em última análise, a Sociedade, em face dos abusos e excessos 

possivelmente cometidos pelos Partidos Políticos em razão do 

oligarquismo partidário. Tal risco, próprio de se viver democraticamente, 

não seria um óbice desde a garantia constitucional da inafastabilidade da 

jurisdição, que manteria possível a sindicabilidade dos atos dos Partidos 

Políticos que violassem os direitos e garantias fundamentais, notadamente 

o da liberdade para o exercício do mandato eletivo, o da reserva de 

consciência e o da inviolabilidade da função jurisdicional exercida 

atipicamente pelos parlamentares eleitos no âmbito das Casas 

Legislativas, exercício que deve ser realizado conforme a CF. 

Como visto, no modelo da Democracia de Partidos, o Poder 

Legislativo não mais constitui o local em que os compromissos primários 

são fixados, ao contrário do modelo de democracia representativa 

partidária, mas a instância em que os representantes (vereadores e 

deputados) atuam com base nas diretrizes previamente fixadas no âmbito 

interno dos partidos, por deliberação, devidamente democrática, nas 

instâncias específicas das organizações partidárias e conforme o seu 

programa (condensação das normas fundamentais vinculantes aos 

filiados)1103. 

Quanto às eleições plebiscitárias e a democracia interna nos 

Partidos Políticos, Leibholz afirma que, no modelo de representação 

política que propõe, através das organizações partidárias a vontade da 

maioria dos eleitores já estaria contemplada, pois o plebiscito é uma 

constante e permanente no interior das agremiações. Desde que a cada 

eleição os eleitores são chamados a se manifestar sobre determinados 

pontos de interesse da Sociedade, as eleições no âmbito de um Estado de 

Partidos possuem caráter estritamente plebiscitário1104. 

                                                        
1103 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 213. 

1104 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 222. 
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O autor compreende que, diferentemente do que na Democracia 

Representativa Partidária, as questões que afetam a vida dos cidadãos são 

decididas por influxo da vontade dos interessados e não por decisão 

unilateral dos representantes. Daí que em uma Democracia Plebiscitária, 

constituída pelo Estado de Partidos, a vontade dos representantes passa a 

ser definida como a vontade do partido, que acaba por ser construída de 

vontades individuais aproximadas da vontade geral, uma vez que os 

Partidos Políticos passam a intermediar a vontade popular, o que assim 

resulta em forte identificação entre as ações do Estado e a vontade da 

nação1105. Os cidadãos ativos, os indivíduos, manifestam as suas vontades 

no interior dos partidos, âmbito em que as variantes restam harmonizadas 

e consensualizadas, até as formações direcionais1106. 

A eleição plebiscitária caracteriza-se como aquela em que as 

deliberações a serem tomadas pelo representante no exercício do seu 

mandato devem ficar restritas àqueles pontos que foram discutidos e 

definidos pelos Partidos Políticos no decorrer do processo eleitoral, sob o 

respaldo do programa partidário e diretrizes1107. 

Daí que a manifestação popular e a conformação da vontade da 

maioria se dão pelos meios intrapartidários, o que tornaria dispensáveis 

os institutos próprios da democracia direta, a exemplo do plebiscito, da 

iniciativa popular e de qualquer outro que pretenda apreender e sintetizar 

a vontade geral, uma vez que, no modelo que propõe, a vontade da ampla 

maioria já estaria amplamente expressa1108. 

                                                        
1105 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 222-225. 

1106 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 222-224. 

1107 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 222. 

1108 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 222. 
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Neste contexto, através de seus representantes eleitos, assim 

designados para as funções políticas, os Partidos Políticos encaminham 

os pleitos e as decisões (fixadas internamente), na forma de diretrizes 

aptas a serem debatidas, consensualizadas e votadas na esfera do Poder 

Legislativos e/ou harmonizadas e efetivadas na esfera do Poder Executivo 

nos Municípios, Estados ou Federação. 

Assim, o papel do representante se traduz na função de porta-voz 

do partido, pois, a despeito de sua convicção pessoal-política, cujo direito 

de expressão, opinião e ação exerce no interior do partidos com vistas a 

contribuir para a formação da vontade partidária e dos fechamentos das 

questões internas de forma majoritária, para o que cada filiado, no âmbito 

das instâncias internas específicas, contribui igualitariamente pelo direito 

de voto, desde que, no exercício da representação partidária nas instâncias 

governamentais (lato sensu), ele deverá acatar, submeter-se e defendê-

las, através de seu discurso, seu voto e outros instrumentos de angariação 

de apoio, desde que reste absolutamente vinculado aos interesses do 

Partido Político ao qual pertence, sob pena de destituição da(s) 

função(ões) representativa(s) que exerce no âmbito de tais instâncias ou 

do próprio mandato1109. 

Neste ponto, Ricardo Luis Chuenca Rodrigues ressalta que mesmo 

no exercício da representação no âmbito desse modelo “o representante 

deve possuir seus próprios valores, sua própria dignidade e autoridade 

suas qualidades de senhor e não de servidor, pois não podem sofrer uma 

capitis diminutio e, dentro da esfera concreta de suas competências, suas 

decisões devem ficar livres de influxos e manifestações da vontade de 

terceiros”1110. 

A democracia intrapartidária constitui-se pressuposto à realização 

do Estado de Partidos, pois, sem a participação efetiva dos filiados nas 

                                                        
1109 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 213. 

1110 CHUENCA RODRIGUES, Ricardo Luis. La representación como 

possibilidad em el Estado de partidos. Revista de Derecho Político, Madrid: 

Centro de Estudios Constitucionales, n. 27-28, p. 43, 1988. 
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decisões partidárias, tendentes à fixação de suas diretrizes à formação da 

vontade estatal, a agremiação se plasmaria em corporação oligárquica e 

personalista da figura de seus dirigentes. Como característica marcante da 

democracia intrapartidária está a formação vertical, em caráter 

ascendente, e não descendente, da vontade do partido, para que os órgãos 

executivos se submetam, obrigatoriamente, às instâncias de base1111. 

As garantias dos filiados nas organizações partidárias devem partir 

da igualdade no tratamento perante a instituição partidária que se traduz, 

essencialmente, na igualdade de voto1112. Quanto aos demais direitos 

pressupostos à democracia interna estão: a) a participação dos membros 

de forma direta ou por seus representantes nas reuniões, convenções, 

assembleias partidárias e órgãos de organização partidária; b) a garantia 

do voto aos militantes em qualquer decisão que lhes assegure a condição 

de determinada instância de organização do partido; c) a alternância na 

designação dos filiados nos cargos de direção; d) a revogabilidade dos 

cargos; e) a deliberação colegiada; f) a prevalência do princípio 

majoritário em todas as votações para a tomada de decisões do partido; g) 

a liberdade ampla de expressão; h) a garantia de desfiliação a qualquer 

momento; i) o direito à ampla defesa e acesso aos recursos inerentes 

quando de representações por violação estatutária, disciplinares e/ou por 

infidelidade; j) o acesso a grau de revisão por instância partidária de nível 

superior; k) o acesso à informação, notadamente quando se tratar de 

informação a respeito do próprio requerente – filiado; l) a possibilidade 

de formar grupos de opinião e de interesses no âmbito do partido, 

pressupostos à alternância no poder dos órgãos de direção; m) a obtenção 

do acesso às finanças e contabilidades do partido; n) a inclusão de 

cláusula de consciência para os mandatários, no exercício da função1113. 

                                                        
1111 CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Crisis de legitimidad y democracia interna 

de los partidos políticos. México: Fundo de Cultura Económica, 1992. p. 244. 

1112 No Brasil, a Lei dos Partidos garante a igualdade de tratamento dos filiados 

perante o Estatuto do Partido: “Art. 4º Os filiados de um partido político têm 

iguais direitos e deveres”. 

1113 CÁRDENAS GRACIA, Jaime. Crisis de legitimidad y democracia interna 

de los partidos políticos. México: Fundo de Cultura Económica, 1992. p. 245. 
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A democracia intrapartidária deve conceber o pressuposto da 

dinamicidade na orientação do agir partidário, para que possa fazer frente 

à transformação permanente dos cenários político, econômico, jurídico e 

social, no contexto global. 

Neste ponto é possível se visualizar o que Mezzaroba conclui, acerca 

do “esgotamento do modelo liberal de representação política e de sua 

concepção de partido”1114, no sentido da legitimação dos Partidos Políticos 

nacionais e na legitimação da democracia, uma vez que no contexto na 

Democracia Representativa Partidária o ambiente político traduz a tradição 

tipicamente personalista, em que os eleitores votam na pessoa do candidato 

diante de suas qualidades pessoais e não pela opção decorrente de 

pertencerem a uma agremiação, como ocorre no modelo de Estado de 

Partidos, em que nas eleições há opções programáticas, que são defendidas 

pelos candidatos dela representantes, sob a insígnia da fidelidade. 

Neste contexto, reprisando-se a concepção de que no modelo da 

Democracia Partidária os “verdadeiros candidatos” passam a ser “os partidos, 

com os seus programas, e não os indivíduos que postulam cargos 

eletivos”1115, a vontade dos representantes acaba por ser determinada pelos 

Partidos Políticos, cuja vontade é construída pelas individuais dos filiados 

ativos, em um “procedimento antitético-dialético, voltado para a consecução 

de compromissos”1116 programáticos ou não. Sob essa perspectiva, nessa 

dinâmica os Partidos Políticos passariam a intermediar a vontade popular, de 

forma a possibilitar, em última análise, forte ou intensa identificação entre as 

ações do Estado e a vontade da maioria da Nação1117. 

                                                        
1114 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 324. 

1115 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 

24. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 89-91. 

1116 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 134. 

1117 GARCIA-PELAYO, Manuel. El Estado de partidos. Madrid: Alianza, 1986. 

p. 45-46. 
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À esta altura, sob estas bases, pode-se propor, sob as perspectivas 

orgânica e funcional, conceito do que seja um Estado de Partidos sob a 

dimensão democrática, que pode ser definido como segue. 

O Estado de Partidos traduz-se no modelo institucional de 

representação política em que o Estado e a Sociedade contam, por opção 

constitucional, com o protagonismo dos Partidos Políticos no processo de 

formação da vontade estatal, sob o influxo do regime democrático, desde 

que exerçam a canalização do interesse popular para o centro das decisões 

políticas, que são tomadas segundo as suas diretrizes programáticas, 

assim mantendo, sob a lógica da autoridade, através da disciplina e 

fidelidade partidárias, o controle sobre o exercício dos mandatos político-

eletivos de que são titulares. Os mandatos outorgados, por sua vez, são 

passíveis de revogação quando do desligamento do mandatário da 

agremiação, seja em razão de sua desfiliação para a migração para outra 

legenda ou de sua expulsão. 

Diante de seu viés funcional, em um Estado de Partidos a disputa 

entre as diversas concepções, ideias, posições e propostas, se dá entre as 

agremiações e os seus programas, e não mais entre indivíduos 

individualmente considerados. Por conseguinte, a sua mecânica se afigura 

em um antídoto para o personalismo, que justamente impregna, 

negativamente, o modelo de representação liberal. 

Ao final, a partir o modelo Kelsen-Leibholz, que compreende que a 

“homogeneidade política da estrutura partidária e o pleno funcionamento do 

Estado de Partidos são garantidos na medida em que as agremiações se 

tornam efetivas porta-vozes dos diferentes grupos sociais” e segmentos 

organizados da Sociedade, sob a perspectiva plural1118, conclui-se que o 

Estado e a Sociedade brasileiros contemplam as bases para a realização de 

uma Democracia Partidária, inobstante reste inserida no âmbito de um 

sistema presidencialista de governo e não parlamentarista, que, segundo os 

autores, seria o campo fértil para a mecânica1119. 

                                                        
1118 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 213-217. 

1119 Mezzaroba afirma que o Estado de Partidos se desenvolveu propriamente no 

âmbito de países que adotavam o sistema parlamentarista de governo 
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4.5. AS POSIÇÕES DISSONANTES 

 

Existem posições dissonantes, no sentido de não conceberem 

possível a realização de um Estado de Partidos no Brasil em razão de 

compreenderem um dos elementos para a sua efetivação, qual seja, a 

possibilidade de revogação de mandatos eletivos pelas agremiações em 

caráter sancionatório, quando da violação das normas estatutárias sobre 

fidelidade e disciplina partidárias, diante da posição constitucional que 

define a natureza do mandato como livre e não partidário. 

Sob a perspectiva de Clèmerson Merlin Clève, não seria realizável 

no Brasil um Estado de Partidos com base no modelo Kelsen-Leibholz, 

desde que não concebe que em nosso sistema possa vigorar o mandato 

político-representativo sob a natureza partidária, ou uma espécie anômala 

de mandato imperativo1120. 

Segunda posição concebe a inconstitucionalidade do possível 

reconhecimento do mandato imperativo sob a égide da Constituição 

Federal de 1988. Eneida Desiree Salgado afirma que, ao passo em que a 

fidelidade partidária constante do art. 17 da Constituição Federal se 

evidencia “instrumento de coesão das agremiações partidárias, detém 

como limites a natureza da representação, o respeito aos direitos 

fundamentais dos mandatários, o respeito à finalidade do instituto da 

fidelidade e a vedação à cassação dos direitos políticos”. Por conseguinte, 

em existindo previsão constitucional acerca do mandato representativo, 

de natureza livre, portanto, viabilizaria a liberdade de juízo e de voto do 

mandatário. Tais comandos constitucionais obstariam a operacional- 

zação da mecânica do sistema representativo no Brasil sob a perspectiva 

do mandato vinculado1121. Tal sob a concepção de que a Constituição de 

                                                        

(MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., rev., 

e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 309-325). 

1120 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment: estudo de 

caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 29-31. 

1121 SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais estruturantes do direito 

eleitoral. Tese (Doutorado) defendida perante o Programa de Pós-Graduação em 

Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná, 2010. p. 170. 
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1988 proclama o princípio que denomina liberdade para o exercício do 

mandato político representativo. 

Não obstante, a Constituição Federal de 1988 não define a 

liberdade para o exercício do mandato como princípio. Certo é que diante: 

a) da vivência sob o regime jurídico constitucional em vigor; b) da leitura 

da Constituição Federal em vigor sob uma perspectiva histórica1122; bem 

assim sob o influxo c) de uma racionalidade liberal; até o momento da 

ressignificação acerca da natureza do mandato político-representativo 

operada pela jurisprudência produzida pelo julgamento do Mandado de 

Segurança n. 26.603/2007 (MS n. 26.602 e n.26.604/2007), tendente a 

“garantir o fortalecimento da vinculação partidária a partir do controle 

sobre o mandato eletivo”1123, concebia-se a aplicação da Democracia 

Representativa Partidária no Brasil sob a lógica do mandato 

representativo ou virtual. 

Ademais, segundo Bobbio, a disciplina partidária “constitui uma 

aberta violação ao mandato imperativo”. Aqui, desde que em nosso 

ordenamento jurídico os institutos da disciplina e fidelidade partidárias 

são prescritos pela Constituição como deveres dos Partidos Políticos, a 

ponto de que sem os dispositivos aquelas agremiações em formação não 

detêm os seus estatutos registrados pelo TSE, o propalado princípio da 

liberdade para o exercício do mandato não contraporia a interpretação 

judicial que reconhece e define o mandato político partidário1124? 

Nesta linha, em primeiro plano, a representação política brasileira 

sofreu, de fato, a ressubstancialização de sua natureza, o que torna ora 

                                                        
1122 NINO, Carlos Santiago. La Constitucion de la democracia deliberativa. 

Barcelona: Editorial Gedisa, 1997.  

1123 (MS 26.603/DF – Distrito Federal, Mandado de Segurança, Relator Min. 

Celso de Mello, julgamento em 04/10/2007, Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 

18-12-2008, Public. 19-12-2008, p. 421). 

1124 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 36-37. 
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aplicável no Brasil a lógica do mandato partidário, tendente à realização 

de um Estado de Partidos. 

Em segundo, mesmo diante do reconhecimento pela autora que, no 

âmbito de nossa democracia com partidos, a lógica outrora aplicada 

plasmava a dinâmica do mandato livre, notabilizada pela vinculação dos 

eleitos à sua consciência, e traduzia a falta de vinculação jurídica da 

atuação do representante, marcada pela falta de sanção aplicável. Daí se 

extrai que a finalidade do instituto da fidelidade se dirige a, justamente, 

garantir instrumentos de controle sobre a ação dos mandatários em 

conformidade às normas programáticas e dirigentes do Partido 

Político1125. 

Em terceiro plano, o respeito aos direitos fundamentais dos 

mandatários se efetiva justamente nos limites na natureza da 

representação político-partidária, em que as agremiações são detentoras 

da titularidade do mandato político, cuja revogação não resulta na 

cassação dos direitos políticos, mas cassação/revogação do mandato 

eleitoral, em conformidade com as normas constitucionais aplicáveis. 

A liberdade de atuação do representante, portanto, se encontra no 

âmbito dos limites da teoria do madato partidário, que por sua vez se 

desenvolve sob os influxos de uma democracia em cujo cerne está “a 

atuação do indivíduo, seja quem assume a função de construir uma 

história política do Estado, a partir dos Partidos Políticos”1126. Por 

conseguinte, as atividades do partido no Parlamento e no Poder Executivo 

refletirão a vontade de seus membros, sob um espectro democrático. 

O que de fato existiu até o advento da remodelação de nosso 

sistema representativo pode ser resumido na práxis decorrente da lógica 

da irresponsabilidade dos mandatários perante os eleitores e da falta de 

obrigação de prestar contas aos partidos e à Sociedade, o que, aliado ao 

                                                        
1125 SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais estruturantes do 

direito eleitoral. Tese (Doutorado) defendida perante o Programa de Pós-

Graduação em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná, 2010. 

p. 152. 

1126 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 314. 
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caráter de irrevogabilidade do mandato (conferia a certeza da 

impunidade/falta de sanção), tornou despiciendos os interesses dos 

Partidos Políticos e dos eleitores1127. 

Ao reconhecer que diante do quadro de descompromisso que 

instou os Tribunais Superiores brasileiros a promover a mutação 

constitucional (inconstitucional), conforme temos reiteradamente 

sustentado1128, Salgado afirma que mesmo “faz-se necessário pensar em 

uma forma de controle sobre os eleitos”, aqui desconsiderando o 

proclamado “princípio” da liberdade para o exercício do mandato, 

reconhece que “o instituto da revogabilidade dos mandatos eletivos são 

essenciais para a configuração de um regime democrático”1129. Para tal, 

devido é nos abrirmos para a nova realidade e assim nos desapegarmos 

de antigas concepções. 

A questão que se coloca, portanto, refere-se à possibilidade 

(constitucionalidade/afirmada pelo STF), ou não, da realização de uma 

Democracia Partidária no Brasil. Contrapondo a conclusão negativa da 

autora, enquanto nega a existência do elemento conformador da 

Democracia Partidária, a imperatividade do mandato1130, Mezzaroba a 

afirma possível. Neste ponto, equivoca-se Salgado quando afirma que se 

está sob a égide de uma democracia com partidos no Brasil1131, e que o 

                                                        
1127 Cf.: SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais estruturantes do 

direito eleitoral. Tese (Doutorado) defendida perante o Programa de Pós-Graduação 

em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná, 2010. p. 153. 

1128 Cf.: KFOURI, Gustavo Swain. A (in)fidelidade partidária vista pelo Poder 

Judiciário brasileiro. Dissertação (Mestrado) apresentada perante o Programa de Pós-

graduação das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), 2009. 

1129 Cf.: SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais estruturantes do 

direito eleitoral. Tese (Doutorado) defendida perante o Programa de Pós-Graduação 

em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná, 2010. p. 157. 

1130 Cf.: SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais estruturantes do 

direito eleitoral. Tese (Doutorado) defendida perante o Programa de Pós-Graduação 

em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná, 2010. p. 162; 174. 

1131 Cf.: SALGADO, Eneida Desiree. Princípios constitucionais estruturantes do 

direito eleitoral. Tese (Doutorado) defendida perante o Programa de Pós-Graduação 

em Direito do Estado da Universidade Federal do Paraná, 2010. p. 162. 
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segundo poderia ser resultado do aprimoramento da Democracia 

Representativa Partidária em que vivemos, uma vez que o Supremo 

Tribunal Federal assim o proclamou, em sede de decisão em controle 

concentrado de constitucionalidade, que impõe efeitos erga omnes. 

Assim proferiu a última palavra. 

Neste sentido, Mezzaroba afirma que “a democracia contem- 

porânea se configura muito mais como uma Democracia Representativa 

Partidária, já que cabe principalmente aos Partidos Políticos a tarefa de 

canalizar a vontade popular”1132. 

Acrescentamos que o pressuposto para a realização democrática 

sob a concepção do modelo que o STF proclamou é a efetivação da 

mecânica de representação e de controle sobre o exercício do mandato 

eletivo sob a lógica da autoridade, a ser exercida pelos Partidos Políticos 

diante de seus quadros, pois somente assim assumirá a posição de 

protagonismo dirigista para a realização de sua vontade programática. 

Não obstante, como visto, os Tribunais Superiores aquebrantaram a 

firmeza de sua posição original quando da viragem jurisprudencial, pois 

flexibilizaram as hipóteses de perda do mandato pela “migração de 

partido sem justa causa”, o que pode enfraquecer as bases jurídicas e 

políticas para a efetivação do modelo, sob a concepção firmada por Clève, 

enquanto concebe que tal matiz da fidelidade partidária se refere àquela 

decorrente do sistema e não enquanto sanção1133. Sem prejuízo, portanto, 

se evidencia a trilha a ser seguida pelos Partidos Políticos para a fixação 

de sua posição, ou seja, obter a revogação dos mandatos dos 

parlamentares que se desalinhem às suas diretrizes legitimamente fixadas 

ao impor a adequação das condutas parlamentares pelo caráter 

sancionatório. De forma conjugada, o Poder Judiciário deve garantir a 

autonomia partidária e reafirmar a sua posição quanto à existência de um 

Estado de Partidos no Brasil, sob pena de violação dos preceitos da 

segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. 

                                                        
1132 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 322. 

1133 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment: estudo de 

caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 3-31. 
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A posição de Mezzaroba, à qual nos afiliamos, seja de que é 

possível a realização democrática através de um Estado de Partidos no 

Brasil, decorre do reconhecimento, pelo STF, que esse modelo é aquele 

adotado pela Constituição da República Federativa de 1988. A sua 

efetivação, porém, depende dos Partidos Políticos e dos cidadãos ativos 

que, destoando dos cidadãos apáticos, devam participar na formulação 

das diretrizes partidárias, que por sua vez orientarão a formulação das 

normas de ordenação, bem assim controlarão os representantes através da 

disciplina1134. 

 

 

4.6. O PAPEL DA JUSTIÇA ELEITORAL BRASILEIRA NO 

EXERCÍCIO DO CONTROLE SOBRE O MANDATO PARTIDÁRIO 

 

No papel precípuo que lhe é outorgado pela Constituição Federal, 

a Justiça Eleitoral deve garantir a efetivação das normas para a livre 

expressão da vontade popular e para a realização da democracia brasileira 

através dos Partidos Políticos. 

Nesta linha, afirma Sérgio Sérvulo da Cunha: “contudo, se há 

democracia, a Constituição e os Partidos Políticos, não podem ser 

produtos artificiais”1135. 

Segundo Bobbio, “a democracia moderna nasceu como método de 

legitimação e controle das decisões políticas em sentido estrito, ou do 

‘governo’ propriamente dito, no qual o indivíduo é considerado em seu 

papel de cidadão”1136. 

                                                        
1134 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 322. 

1135 CUNHA, Sérgio Sérvulo da. A lei dos partidos políticos (Lei n. 9.096, de 19 

de setembro de 1995). In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 141.  

1136 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 
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Para definir a situação atual da democracia, refere-se ao termo que 

usualmente se empresta para tal mister, qual seja: das “transformações da 

democracia”1137. Ora, se na natureza da democracia está a lógica 

antitética-dialética, a mutabilidade está em seu cerne e constitui um de 

seus fundamentos, no sentido de que o seu viés transformador deve se 

dirigir ao alcance do seu fim, qual seja, de plasmar um regime geral de 

convivência em que a felicidade seja o norte. 

Como requisito para se estar “vivo” para o mundo está a concepção 

de que as mudanças e as transformações incessantes plasmam a vida. 

Neste sentido, a citação de Bobbio refere-se aos ideais e à matéria bruta: 

como “aconteceu mais vezes na história. O que já foi concebido como 

nobre e elevado pode se tornar matéria bruta. Assim a Grécia tornou-se 

Roma e o iluminismo russo tornou-se a revolução russa”1138. Da 

publicação do romance Doutor Jivago resultou censura por pressupor que 

o conteúdo da obra de Pasternak continha implícita rejeição aos cânones 

do realismo socialista a favor do individualismo, em detrimento crítico da 

coletivização. Neste sentido, as regras do jogo anteriormente fixadas e 

praticadas foram alteradas pelo STF e TSE diante das decisões que 

promoveram a viragem. 

No atual estágio da democracia brasileira, verificou-se 

recentemente a alteração das regras do jogo outrora em vigor, a partir da 

opção decisional do STF e TSE sobre a prevalência do mandato vinculado 

ao mandato livre no âmbito de modelos diversos de representação 

política, quando o Poder Judiciário Brasileiro assumiu a postura de 

legislador positivo ao admitir a hipótese de revogação do mandato pela 

                                                        

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 33-34. 

1137 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 33. 

1138 PASTERNAK, Boris L. Il Dottor Zivago. Feltrinelli: Milano, 1957. p. 673. 

In: O futuro da Democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. ed. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 34. 
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migração partidária sem justa causa. Com isto, em vez de se estar diante 

da judicialização lastreada em legitimidade democrática, se estava diante 

de decisões que evidenciavam o exercício deliberado de vontade 

política1139. 

A despeito das críticas, o Supremo Tribunal Federal definiu quedar 

legítima a revogação do mandato em tais circunstâncias, sob a premissa 

fundamental de que no Brasil vigora um Estado de Partidos, em que o 

mandato político pertence a estes. 

Nesta direção, pelo fato de o Poder Judiciário brasileiro ter operado 

uma autêntica reforma política constitucional através de procedimento 

informal, a que se denominou mutação constitucional, os Partidos 

Políticos, os detentores de mandato eletivo/agentes políticos e a 

Sociedade, composta por cidadãos que detêm prerrogativas indelegáveis 

na construção da cidadania, devem adaptar-se à nova realidade 

institucional. Para tal, fundamental a compreensão de quais sejam as 

competências/capacidades e prerrogativas outorgadas pela Constituição 

Federal aos Partidos Políticos e ao Poder Judiciário Eleitoral, para a 

realização democrática. 

Esta promoção se justificou pela pretensão de se fortalecerem os 

Partidos Políticos, com vistas à sua legitimação, e de contribuir para a 

reformulação das instituições político-eleitorais brasileiras, com vistas a 

seu amadurecimento, conforme afirmam Fábio Konder Comparato e 

Paulo Bonavides1140. 

Michel Temer já propunha que a “vida” política se realizaria 

através dos Partidos Políticos, uma vez que congregam segmentos, partes, 

da opinião pública, com as respectivas aspirações populares “através de 

sua ideologia, que se corporifica através de seus respectivos programas. 

                                                        
1139 Cf.: KFOURI, Gustavo Swain. A (in)fidelidade partidária vista pelo Poder 

Judiciário brasileiro. Dissertação (Mestrado) apresentada perante o Programa de 

Pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), 2009. 

1140 BONAVIDES, Paulo. A decadência dos partidos políticos e o caminho para 

a democracia direta. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 35. 
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Estes, por sua vez se traduzem em súmulas de pensamentos e de 

princípios que deverão cooptar adeptos, e assim exercer o governo na 

forma de sua ideologia política e administrativa”1141. 

Visando a tal mister, Velloso propunha qual seria o instrumento 

que deveria ser implementado por uma reforma política, fosse através da 

fidelidade partidária, através da “submissão dos agentes políticos e 

filiados ao programa partidário e às suas diretrizes adotadas 

legitimamente”1142. Esta concepção atualmente é realidade. 

Pontue-se que a proposta não se coadunava com a mesma 

fidelidade partidária daquela introduzida pelo parágrafo único do art. 152 

da Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969, pela Junta 

Militar, uma vez que esta tendia ao “atendimento dos desígnios 

governistas de conservarem, artificialmente, a organização partidária 

existente no País, sob um modelo que se apartava da realidade e fazia o 

culto das aparências democráticas”, segundo Bonavides1143. 

Em outro tempo e em outro espaço, Comparato concluiu pela 

existência de uma disfunção das atividades parlamentares de forma 

permanente, e assim propugnou por solução tendente a se construir “um 

mínimo de coerência partidária em torno de opções políticas, 

possivelmente programáticas”, ao passo da necessidade de 

“despersonalizar a disputa eleitoral, obrigando o eleitor, nos pleitos, a 

escolher dentre partidos e não candidatos”1144. 

                                                        
1141 TEMER, Michel. Constituição e política. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 30-31. 

1142 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A reforma eleitoral e os rumos da 

Democracia no Brasil. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 21. 

1143 BONAVIDES, Paulo. A decadência dos partidos políticos e o caminho para 

a democracia direta. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 33. 

1144 Segundo o autor, seria efeito normal do sistema eleitoral majoritário, de 

engendrar pela própria natureza, o personalismo da representação política e o 

enfraquecimento consequente dos partidos. COMPARATO, Fábio Konder. A 

necessidade de reformulação do sistema eleitoral brasileiro. In: VELLOSO, 
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De fato, uma das aporias sistêmicas da Democracia Representativa 

estaria no personalismo dos mandatários, como uma tradição político-

representativa. Desde Leibholz se propunham soluções, quando então se 

concebia o Estado de Partidos. Sob esta perspectiva, “as eleições 

possibilitariam que o representante fosse eleito em decorrência de 

pertencer a um partido e não por suas qualidades pessoais”1145. 

Mezzaroba já procedia a essa leitura, qual seja, a de que “o modelo 

de representação política do período da primeira República assentou-se 

na concepção de mandato representativo, em que os políticos são eleitos 

por suas qualidades individuais, e não pela assunção de compromissos 

com um programa partidário solidamente configurado, quando após 

eleitos, os representantes restringiam a sua atividade política à própria 

vontade ou à vontade do grupo faccioso a que estivessem ligados”1146. 

Entendemos que esse modelo se realize até na atualidade, não obstante, 

por decorrência direta daquele adotado pela Constituição Federal. 

Não é menos verdade que no Brasil as questões ligadas à realidade 

política, e, portanto, sobre questões de fato, demonstram que o poder 

político é exercido a partir de posturas individuais e movido por questões 

factuais, fenômeno que auxilia na explicação do propalado déficit de 

representatividade do Poder Legislativo, ou, ainda, do chamado 

presidencialismo de coalizão, em decorrência de fatores históricos. A 

propalada crise de representatividade, alardeada pelo discurso corrente, 

não se coaduna, como visto, com a falta de identidade entre os interesses 

entre governantes e governados, mas com o déficit de credibilidade dos 

poderes de Estado perante a população, diante da visão a-técnica do 

quadro político-representativo. 

                                                        

Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes (Coord.). Direito 

eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia no Brasil. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1996. p. 21. 

1145 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 225. 

1146 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 316. 
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Note-se que do primeiro modelo, o de cariz liberal, a legitimidade 

do mandatário derivaria da eleição somente. No âmbito do Estado de 

Partidos, não se esgotaria aí, dada a concepção radicalmente democrática 

que informa novo modelo. Segundo Mezzaroba, “em uma Democracia 

Partidária o indivíduo é quem assume a função de construir a história 

política do Estado, a partir do Partido Político”1147. 

A partir do modelo democrático representativo ora em vigor no 

Brasil, o papel das agremiações é o de canalizar a vontade dos indivíduos, 

assim funcionando como um de seus elementos intermediários, seja de 

interação entre o sistema partidário e a estrutura do Estado, com vistas à 

que o sistema político esteja apto a recepcionar e assegurar a vontade 

coletiva através dos Partidos Políticos. 

Neste modelo, de fato, a vontade do Estado restará edificada pelo 

embate político entre as forças partidárias, que por sua vez canalizariam 

as vontades individuais. Assim, outrora fixado a partir do aparelho estatal, 

o centro das decisões políticas sofre um deslocamento radical, uma vez 

que se desloca para o interior dos Partidos Políticos, onde a “vida” 

intrapartidária permitiria a livre e democrática participação direta da 

Sociedade nas definições importantes da vida comum1148. 

Reitera-se que, segundo Leibholz, “um Estado de Partidos 

funciona tanto melhor quanto mais concretas e inequívocas forem as 

decisões políticas plebiscitárias dos cidadãos ativos reunidos em Partidos 

Políticos”1149. 

Os Partidos Políticos tornam-se, desta feita, os “sujeitos coletivos 

de cuja ação resultam as políticas públicas, do Estado”. Por conseguinte, 

a representatividade de todo o sistema político-representativo ficará 

assegurada desde uma concepção radicalmente democrática de Partido 

                                                        
1147 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 314. 

1148 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 314. 

1149 LEIBHOLZ, J. Gerhard. In: LENK, Kurt; NEUMANN, Franz (Org.). Teoria 

y sociologia críticas de los partidos políticos. Trad. Ignácio de Otto. Barcelona: 

Anagrama, 1980. p. 222. 
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Político, em que o próprio programa é o resultado melhor concebido da 

construção da vontade coletiva1150. 

Como, daí, deverão os atores (o Estado Federado, os Partidos 

Políticos e a Sociedade brasileira) realizar a democracia no âmbito do 

modelo ora vigente do País, em razão da “reconfiguração do modelo 

representativo brasileiro originalmente fixado pela Constituição Federal 

de 1988”? Em resposta: livremente, cada qual no exercício de sua função, 

“vivendo” e realizando-se no âmbito democrático-partidário. 

Em primeiro plano, garantindo-se o espaço devido para que os 

Partidos Políticos, enquanto entes próprios de organização da Sociedade, 

possam realizar os seus objetivos com um mínimo de interferência estatal, 

ou seja, sem que detenham limitada indevidamente a autonomia que a 

Constituição lhes reserva como área indevassável à ação do Estado. Isto, 

com base no que afirmou o Ministro Celso de Mello na ADIN n. 1.063-

8/94, “demonstrando que o princípio da autonomia partidária cria, a 

favor dos Partidos Políticos, área de reserva estatutária absolutamente 

indevassável pela ação normativa do Poder Público, ressalvando que tal 

princípio não é oponível ao Estado nas matérias que extrapolam os limites 

dos atos interna-corporis da agremiação e veiculam temas associados ao 

processo eleitoral”1151. 

Nesta tese se desenvolveu tópico sobre o regime constitucional dos 

Partidos Políticos, que contempla a autonomia que lhes foi conferida pela 

Constituição para a definição de sua estrutura interna, organização, 

funcionamento e extinção, de cujas normas, interna corporis, devem 

dispor sobre fidelidade e disciplina partidárias. Desta feita, percebemos 

que a Constituição fixava um núcleo indevassável, seja por meio da 

garantia de autonomia quanto à ingerência em face dos Poderes Públicos. 

Nesta mesma linha, ao afirmar que o princípio constitucional da 

autonomia partidária contribuiu para a redefinição na relação jurídico-

                                                        
1150 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 314. 

1151 ZÍLIO, Rodrigo. Direito eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e 

inelegibilidade, processo eleitoral (da convenção à diplomação), ações eleitores. 

Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014. p. 71. 
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política entre os Partidos Políticos e a Justiça Eleitoral1152, Mezzaroba 

pontua que “a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, o controle judicial sobre os Partidos ficou restrito à verificação do 

cumprimento ou não dos requisitos constitucionais”1153. 

Por essa razão é que nossa proposta tende no sentido veiculado por 

Victor Nunes Leal, quando este reafirma a natureza instrumental do 

Estado, sob a perspectiva da divisão de poderes. Afirma que deveria “o 

mecanismo e técnicas para a proteção das liberdades individuais e 

coletivas se realizar fora do âmbito Estado, mas pela Sociedade, por meio 

da política”1154. Sob a nossa perspectiva, essa ação se plasmaria 

radicalmente democrática, a partir das instâncias internas de organização 

dos Partidos Políticos, à conformação da vontade estatal por direção de 

seus quadros, com vistas à efetivação de sua prática ideológica política e 

partidária. Esta mecânica, portanto, se daria para além da atuação da 

Justiça Eleitoral, que sob a nossa concepção deve atuar como árbitro, 

cumprindo assim a sua função precípua. 

Inobstante não fosse possível Kelsen conhecer as peculiaridades 

do Estado Brasileiro, em que a marcas do intervencionismo e do dirigismo 

estatal constituem óbices para a realização democrática brasileira, 

propunha solução diversa para a autoridade legitimada à tarefa da 

cassação do mandato. Isto, reafirmando que seria “lógico que o candidato 

que obtivesse o mandato do eleitor apenas em razão de pertencer a um 

                                                        
1152 Cf.: Velloso, que afirma que a democracia detém como traços básicos: a) a 

participação do povo e o sufrágio universal; b) a divisão de poderes; e, c) o 

pluralismo, citando José Carlos Brandi Aleixo, em que “a democracia admite a 

opção de ideias distintas e contraditórias para que o corpo social se pronuncie e 

respeito, enquanto a busca da verdade pressupõe a confrontação de diferentes 

pontos de vista”. (VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia 

Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia 

no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 23-24). 

1153 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 271. 

1154 LEAL, Victor Nunes. Problemas de direito público e outros problemas. 

Brasília: Imprensa Nacional/Ministério da Justiça, 1999. v. II. p. 18-35. 
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Partido Político, ao deixar de pertencer a esta agremiação que o enviou ao 

parlamento, deva perder o mandato”1155. 

Reafirmando, também, que “a perda do mandato deve ser 

consequência natural das demissões ou exclusões formais”, encontra 

dificuldade não em definir a autoridade que deva decidir sobre a 

consequência, mas “quem deteria a prerrogativa de desencadear o 

mecanismo do procedimento de denúncia para a sua revogação – 

‘Tribunal independente e imparcial entre as partes’; que enfim concebe 

letigitimado o Partido Político, perante os órgãos da Justiça Eleitoral”1156. 

Sob outra perspectiva, consideramos que os instrumentos de 

controle sobre os deveres dos filiados e dos detentores de mandatos 

eletivos, que notadamente são a disciplina e fidelidade partidárias, 

deverão ser manejados por qualquer interessado ou por órgão partidário, 

em caráter interna corporis dos próprios Partidos Políticos, e não nas 

instâncias da Justiça Eleitoral ou outras estatais, à vista de que a 

Constituição Federal atribui aos primeiros definir regras e a sua aplicação. 

Isto, dado que ao Estado, através do Poder Judiciário, não é 

juridicamente adequado avocar-se a tarefa de declarar a perda do mandato 

ou justificar a desfiliação partidária, pois essas decisões se plasmam, em 

toda e qualquer medida, essencialmente políticas. Por conseguinte, vê-se 

inconstitucional, conforme pudemos discorrer, a Resolução n. 

22.610/2007, enquanto cria normas de caráter processual para a 

                                                        
1155 Frise-se que não se trata do instituto do recall, ou seja, de chamar de volta à 

“reavaliação” popular um mandatário improbo, incompetente ou inoperante, para 

ao fim de cassar-lhe e revogar-lhe o mandato. Neste sentido, Kelsen afirma que 

na Rússia Soviética se permitia que os eleitores revogassem a qualquer tempo o 

mandato, o que se aproxima da concepção do recall que mantemos. KELSEN, 

Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 56-57. 

1156 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 56-57. 

Cf.: que Kelsen propõe a representação técnica a partir dos partidos, ao enviar 

para o parlamento não certo número permanente de deputados, mas que 

delegasse, segundo a natureza das leis a serem decididas, especialistas pela 

matéria que dipusessem, sendo a participação deste na decisão final proporcional 

à constituição numérica do Partido Político representado. KELSEN, Hans. A 

democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 57. 
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revogação de mandatos eletivos, atribuindo tal competência pera a Justiça 

Eleitoral1157. Seria preciso um esforço enorme para conceber que, ao 

passo da fundamentação do MS n. 26.603 (n. 26.602 e n. 26.6041158), a 

legitimação da Justiça Eleitoral para tal mister se fixaria diante da 

hipótese de tratar-se a infidelidade partidária por decorrência do 

sistema1159. Com a devida vênia, fixou-se competente a Justiça Eleitoral 

em razão de ter-se avocado no intento, somente. 

Por decorrência constitucional, de leitura integrada de seu art. 17, 

aponta para a competência dos órgãos de direção regional e nacional dos 

Partidos Políticos para a instauração de processos administrativos de 

cassação de mandatos eletivos e da decretação de perda do mandato 

eletivo, pois detêm a competência constitucional de substituírem 

processualmente a população respectiva pelo acionamento do controle 

concentrado de constitucionalidade perante os Tribunais de Justiça dos 

Estados, Distrito Federal e Territórios, e o Supremo Tribunal Federal. 

No âmbito das suas instâncias de decisão, garantindo-se os direitos 

e garantias fundamentais inerentes à ampla defesa, o julgamento será 

eminentemente político, que deve se desenvolver no âmbito das instâncias 

da Sociedade, razão por que a Justiça Eleitoral, ou outro órgão estatal, não 

será competente para agir. Como resultado, diante da decisão que declare 

a revogação do mandato político eletivo (cuja titularidade é 

reconhecidamente do Partido Político), bastará a comunicação à 

respectiva Casa Legislativa para a reivindicação/obtenção da vaga e 

nomeação do respectivo suplente – já diplomado pela Justiça Eleitoral1160. 

                                                        
1157 KFOURI, Gustavo Swain. A (in)fidelidade partidária vista pelo Poder 

Judiciário brasileiro. Dissertação (Mestrado) apresentada perante o Programa de 

Pós-graduação das Faculdades Integradas do Brasil (UniBrasil), 2009. 

1158 MS 26.603/DF – Distrito Federal, Mandado de Segurança, Relator Min. Celso 

de Mello, julgamento em 04/10/2007, Tribunal Pleno, DJe-241, Divulg. 18-12-

2008, Public. 19-12-2008. 

1159 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment: estudo de 

caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 24. 

1160 Da possível decisão negativa da autoridade pública caberá a impetração de 

Mandado de Segurança nos termos dos arts. 5º, LXIX, da CF e art. 1º c/c 7º, III, 

da Lei Federal n. 12.016/2009. 
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No caso de decisão declaratória que reconheça alguma hipótese de 

justa causa em direito admitida, e não somente daquelas elencadas no rol 

do art. 22-A, da Lei dos Partidos Políticos (I – mudança substancial ou 

desvio reiterado do programa partidário; II – grave discriminação política 

pessoal; e III – mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias 

que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, 

majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente), ou da 

referida Resolução n. 22.610/2007 – TSE (I – incorporação ou fusão do 

partido; II – criação de novo partido; III – mudança substancial ou desvio 

reiterado do programa partidário; IV – grave discriminação pessoal), se 

bastará. 

Por oportuno, registre-se que os mandatos obtidos no sistema 

majoritário subtraem às regras de infidelidade pela desfiliação e migração 

para partido diverso daquele que o elegeu, sem justa causa, mas que não 

ocorrem em relação às regras internas sobre a fidelidade e disciplina 

partidárias, que demandam o respeito aos deveres e diretrizes emanadas 

do Partido Político, porquanto traduzem os compromissos com o eleitor, 

a Sociedade e a agremiação partidária. 

Por certo, tenha-se que o papel da justiça constitucional se 

traduzirá também na garantia, em caráter erga omnes, do respeito ao 

artigo 5º e dos demais direitos e garantias fundamentais plasmadas na 

Constituição Federal de 1988, de cuja lei não poderá se excluir da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito1161. 

                                                        
1161 Das análises deverão se garantir a ponderação acerca dos postulados 

constitucionais da razoabilidade, proporcionabilidade, proibição do excesso. 

Como é assente, os postulados constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade constituem vetores interpretativos das normas, cuja 

observância condiciona a validade das decisões administrativas e/ou judiciais. 

Nessa senda, para proferir uma decisão, o Estado-Juiz deve considerar os direitos, 

bens, valores e interesses públicos envolvidos, que devem se sopesados com base 

em critérios materiais. Isso, pois a partir da vinculação direta da Administração à 

Constituição, há que se proceder a uma releitura, inclusive, de qual seja o 

interesse público envolvido no caso, pois a sua propalada supremacia sobre os 

interesses dos particulares deixa de estar sobre o arbítrio do administrador, e passa 

a depender de juízos de ponderação proporcional entre os direitos fundamentais 
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Neste contexto, se “a organização dos Partidos Políticos sempre foi 

sistematicamente controlada pelo Estado”1162 devem, no âmbito do 

Estado de Partidos, deter garantida a reconhecida autonomia para atuar 

funcionalmente, seja sob a perspectiva material e/ou processual, 

mormente enquanto as instituições partidárias são integrantes do sistema 

jurídico-político, com finalidades constitucionais (Canotilho), cuja 

função precípua é a de colaborar para a formação da vontade política do 

povo e, em outro plano, do próprio Estado. 

Conforme afirma Mezzaroba, “a nova natureza jurídica dos 

Partidos Políticos é uma mudança radical do alcance de suas relações com 

                                                        

e outros valores e interesses metaindividuais constitucionalmente consagrados. 

(BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo, direitos 

fundamentais, democracia e constitucionalização. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2008). Portanto, os postulados da proibição de excesso, razoabilidade e 

proporcionalidade constituem-se instrumentos essenciais para a aplicação das 

normas constitucionais (ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição 

à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros Editores, 2003). 

Segundo Luis Roberto Barroso: (...). Trata-se de um valioso instrumento de 

proteção dos direitos fundamentais e do interesse público, por permitir o controle 

da discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a medida 

com que uma norma deve ser interpretada no caso concreto para a melhor 

realização do fim constitucional nela embutido ou decorrente do sistema. Em 

resumo sumário, o princípio da razoabilidade permite ao judiciário invalidar atos 

legislativos ou administrativos quando: a) não haja adequação entre o fim 

perseguido e o instrumento empregado (adequação); b) a medida não seja exigível 

ou necessária, havendo meio alternativo menos gravoso para chegar ao mesmo 

resultado (necessidade/vedação do excesso); c) não haja proporcionalidade em 

sentido estrito, ou seja, o que se perde com a medida é de maior relevo do que 

aquilo que se ganha (proporcionalidade em sentido estrito). O princípio pode 

operar, também, no sentido de permitir que o juiz gradue o peso da norma, em 

uma determinada incidência, de modo a não permitir que ela produza um 

resultado indesejado pelo sistema, assim fazendo a justiça no caso concreto 

(BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: 

fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Saraiva, 2004. p. 373). 

1162 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 319. 
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o Estado”. De tal relação, “a respectiva característica constitui um dos 

pontos fundamentais para determinar a relação política entre Partido 

Político e Estado, pois a partir de estabelecida tal relação é que se viabiliza 

em Estado de Partidos”. Isto, pois, “deve o sistema político sustentar-se 

pela efetiva articulação entre o sistema partidário e a estrutura estatal, 

pressupondo uma relação de independência sem tutela”1163. 

O abandono, portanto, da lógica intervencionista estatal e do viés de 

atuação paternalista pelo Estado, bem como do servilismo pela Sociedade, 

será pressuposto à sua realização. Neste sentido, aqui não caberá qualquer 

papel à Justiça Eleitoral, senão de guarda dos direitos e garantias 

fundamentais (para cuja função deva ser acionada pelas partes), que tenda a 

substituir os Partidos Políticos no seu mister processual no que toca à 

aplicação da disciplina interna, sob a lógica da autoridade1164. A propósito, 

                                                        
1163 MEZZAROBA, Orides. Introdução ao direito partidário brasileiro. 2. ed., 

rev., e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. p. 324. 

1164 Aqui Schmitt é lido por Comparato, no ponto em que fundamenta a 

legitimidade de uma Constituição (ao que aqui equipararemos ao processo de 

decisão e à própria decisão), seja a partir de seu fundamento: na decisão política. 

Para Schmitt, uma constituição é legítima, ou seja, reconhecida não somente 

como uma realidade de fato, mas também enquanto ordenação jurídica: quando a 

força e a autoridade do poder constituinte das quais ela deriva, são 

reconhecidas/aceitas pelo destinatário da decisão. (COMPARATO, Fábio 

Konder. Sobre a legitimidade das Constituições. In. BONAVIDES, Paulo; 

MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson; BEDÊ, Fayga Silveira (Coords.). 

Estudos em Homenagem ao Professor J.J. Gomes Canotilho. São Paulo: 

Malheiros, Faculdade Christus, 2006. p. 61-62). Para Eros Roberto Grau, com 

base na contribuição de Carl Friedrich, afirma que “a legitimidade do direito (= 

legitimidade do exercício do poder), deflui da autoridade, estendida esta como 

produto do racional relacionamento entre os comandos emitidos pelos que detém 

o poder e o consenso do grupo social destinatário do direito positivado (direito 

posto). Daí porque o direito não fundamenta a autoridade, mas, pelo contrário, 

necessita da autoridade, visto que apenas o poder reforçado pela autoridade é 

capaz de elaborar normas jurídicas legítimas. O direito legítimo, pois, é resultado 

da adição de autoridade ao poder do qual emane. Por isso que o fundamento da 

legitimidade encontra-se na autoridade. Direito legítimo, portanto, é o produzido 

com autoridade. (GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 

6. ed., rev. e ampliada. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 87). Cf.: HABERMAS, 
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uma prática institucional lastreada na autoridade fundada nos preceitos 

constitucionais tem faltado à adoção pelos Poderes de Estado, que somente 

sob essas premissas poderá superar o déficit de credibilidade1165. 

Não é outra a concepção de Kelsen, quando dispõe sobre a disciplina 

partidária, pois “oferece ao indivíduo uma autonomia democrática de fato 

pequena, enquanto na relação entre os partidos, isto é, na formação da 

vontade parlamentar”. O autor justifica a aceitação desse fato propondo 

afastar-se da idealização do conceito de liberdade, que nesses casos se 

transmuta da liberdade natural (do cidadão) para a liberdade política (do 

cidadão mandatário). Portanto, sob a matriz teórica de Kelsen, concebe-se a 

limitação dos direitos do mandatário à vista da função pública que exerce, a 

favor do interesse social (têm a liberdade limitada)1166. 

 

 

4.7. A MECÂNICA DA REALIZAÇÃO DEMOCRÁTICA 

 

A fórmula de Lincoln para a essência da democracia, “governo do 

povo, pelo povo e para o povo”, traduz meio de justificação positiva da 

democracia1167. 

Neste sentido, Canotilho redireciona a análise do princípio 

democrático para a esfera jurídica, como norma jurídica constitucional- 

                                                        

Jurgen. Sobre a legitimação pelos direitos humanos. In: MERLE, Jean-

Christophe; MOREIRA, Luiz. Direito e Legitimidade. São Paulo: Landy, 2003. 

p. 66-82. FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A legitimidade pragmática dos 

sistemas normativos. In: MERLE, Jean-Christophe; MOREIRA, Luiz. Direito e 

Legitimidade. São Paulo: Landy, 2003. p. 289. 

1165 Segundo Velloso “os partidos precisam formular diretrizes, a que estejam 

sujeitos os que se elegeram à sombra de sua legenda, sob pena de perda do 

mandato. (VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes 

(Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia no 

Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 17). 

1166 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 42-43. 

1167 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 287. 
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mente positivada, e a sua eficácia, dadas as suas dimensões materiais e 

organizativo-procedimentais, na mesma senda que o princípio do Estado 

de Direito. Neste esquadro, a Constituição Brasileira respondeu 

normativamente aos problemas da legitimidade-legitimação da ordem 

jurídico-constitucional em termos materiais e procedimentais: normativo-

substancialmente, pois a Constituição condicionou a legitimidade do 

domínio político à persecução de determinados fins e à realização de 

determinados valores e princípios, tais como a soberania popular, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, 

o pluralismo político; e normativo-processualmente, pois vinculou a 

legitimação do poder à observância de determinadas regras e processos 

(legitimation druch verfahren)1168. 

Sob a perspectiva material, pode se concluir que são princípios do 

Estado Democrático de Direito Brasileiro inscritos na Constituição 

Federal de 1988: “1) a Constitucionalidade: vinculação deste Estado a 

uma Constituição como instrumento básico de garantia jurídica; 2) 

organização democrática da sociedade; 3) sistema de direitos individuais 

e coletivos (seja para a garantia das liberdades negativas / assegurar-se 

autonomia perante os poderes públicos; ou como um Estado 

‘Antropologicamente Amigo’, enquanto respeita a dignidade da pessoa 

Humana e imprime esforços na defesa e realização da liberdade, da justiça 

e da solidariedade); 4) justiça social como mecanismo corretivo de 

desigualdades; 5) igualdade formal e tendente à articulação de uma 

sociedade justa – material; 6) especialização de funções entre os Poderes 

marcada por uma novo relacionamento e vinculada à produção de 

resultados fixados como fins constitucionais; 7) legalidade, como medida 

do Direito, através de um meio de organização racional, vinculativamente 

prescritivo de regras, formas e procedimentos que excluem o arbítrio e a 

prepotência; e, 8) segurança e certezas jurídicas”1169. 

                                                        
1168 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 287-288. 

1169 Com as palavras de STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de. 

Comentário ao art. 1º – Estado Democrático de Direito. In: CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; 
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Neste contexto, após a reconfiguração de nosso sistema pelo 

advento da novel jurisprudência acerca da fidelidade partidária no Brasil, 

as bases para a realização de uma Democracia Partidária sob a 

concepção de Kelsen e Leibholz estão lançadas, e cuja efetivação 

democrática cabe aos partidos e cidadãos. 

Tal realização importará na efetivação do modelo no curso sob as 

regras do jogo, que é travado não no seio ou a partir da interferência 

estatal no agir partidário, mas na arena da política, sob a sua 

racionalidade, influxos e conjunções. 

O mecanismo deverá se dar sob a perspectiva procedimental, na 

linha como a democracia brasileira é definida por José Afonso da Silva 

enquanto “constitui um processo, um processo dialético que vai 

rompendo os contrários, as antíteses, para, a cada etapa da evolução, 

incorporar conteúdo novo, enriquecido de novos valores”. 

Assim, ao lado do fator da convivência humana, pressupõe uma 

relação política, em que se evidencia de quem seja o exercício do 

governo1170. 

Na qualidade, e densidade, portanto, de princípio normativo, o 

princípio democrático se qualifica além da função de método para a 

designação dos representantes pelos representados na senda do modelo de 

representação partidária, sob a racionalidade individualista/liberal, mas 

permeado pelos valores políticos, econômico-sociais e culturais, torna-se, 

nas palavras de Canotilho, um impulso dirigente, para a realização de 

valores da sociedade brasileira1171. 

                                                        

STRECK, Lenio Luiz (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São 

Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 114. 

1170 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 133. Cf.: O mecanismo geral dos sistemas presidencial 

e parlamentar (PAUPÉRIO, A. Machado. Presidencialismo, parlamentarismo e 

governo colegial. Rio de Janeiro: Forense, 1956). 

1171 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do 

legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais 

programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. X-XXX. 
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Neste sentido, ressalta Canotilho no exemplo de que, “mediante a 

articulação das bondades materiais com bondades procedimentais a 

Constituição Portuguesa de 1976 respondeu aos desafios da legitimidade-

legitimação ao conformar o princípio democrático como forma de vida, 

como forma de racionalização do processo político e como forma de 

legitimação do poder”246. 

Tal considerando-se que o texto constitucional não resta vergado 

sobre si próprio, no sentido de que o dirigismo constitucional pudesse ser 

entendido como “normativismo constitucional revolucionário capaz de, 

só por si, operar transformações emancipatórias”. Isto, em uma época em 

que, com “cidadanias múltiplas e múltiplos de cidadania”, o fechamento 

constitucional obstaria o objetivo dos cidadãos no que toca à realização 

dos direitos fundamentais. Neste sentido, pois nossa sociedade é 

complexa, pluralista, “se assenta na internacionalidade construtivista da 

política, e se radica em sua auto-organização”1172.Não se propõe aqui um 

“superdiscurso social com base em uma concepção juridicista, purista e 

piramidal do ordenamento jurídico”, com base na pretensão de 

“estatização do mundo e da vida”. A Constituição dirigente importa-nos, 

sobremaneira, no propósito de garantir que as tarefas dirigentes do Estado 

sejam decididas no âmbito e pela mesma Sociedade, através de seus 

representantes. Isto nos traduz o sentido de constituir sim o estatuto 

jurídico do político, mas “sem a pretensão de que se realizar uma 

normatização legalista sob a lógica da autoridade, pois não se pretende 

conformar autoritariamente a Sociedade”, mas sim o contrário, pois 

pretende-se deslocar a autoridade do Estado para o procedimento, 

conferindo assim às instâncias daquela os instrumentos para, com base 

nos direitos fundamentais (de natureza vinculante ao Estado e à 

Sociedade), conformarem a ordem jurídica de maneira consensual (quem 

perde se conforma)1173. 

                                                        
1172 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do 

legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais 

programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. X-XXX. 

1173 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do 

legislador: contributo para a compreensão das normas constitucionais 

programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2001. p. X-XXX. 
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Para Branco, a força normativa da Constituição “depende da 

adesão e da lealdade a ela da população e dos poderes públicos”1174. 

Jorge Miranda define que “a relação entre comunidade e o poder 

somente pode traduzir-se em cada Estado em concreto, em cada tempo e 

numa Constituição material que, simultaneamente, consagra a 

diferenciação entre governantes e governados, assim como garante o 

reconhecimento destes da autoridade daqueles: do seu poder de mandar e 

de serem obedecidos”1175. 

Não há, senão quando da imposição do poder pela força, de os 

representantes se manterem na gestão pública sem o consentimento 

popular, de que decorre a legitimidade. Jellinek define que o “poder tem 

de assentar na convicção popular sobre a legitimidade”1176. Esta 

aprovação se traduz em pressuposto à formação concreta do Estado e 

constitui uma das funções da Sociedade como o seu elemento 

constitutivo. 

Não se trata, portanto, do alcance da mera adesão ou 

consentimento, na senda da efetiva representação política – o que bastaria 

para a efetivação dos preceitos contidos no modelo da representação 

liberal. Miranda define que “o problema da legitimidade é um problema 

de Direito, da ideia de Direito”1177, razão por que a sua concretização 

pressupõe a realização de dois elementos: i) a articulação dos mecanismos 

processuais estabelecidos na Constituição Federal de 1988, a partir do 

sistema eleitoral e sistema de partidos no Brasil; e ii) da realização dos 

valores constitucionais, que podem ser resumidos a seguir. 

Em outra senda, Miranda conclui que a legitimidade também 

perpassa à esfera do político, cuja essência “encontra-se na dialética entre 

                                                        
1174 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultar 

processoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=533627

3>. Acesso em: 7 fev. 2018, às 5h04, p. 3-9. 

1175 MIRANDA, Jorge. Formas e sistemas de Governo. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. p. 1-26. 

1176 JELLINEK, Georg. Allgemeine staatslehre. 3. ed. Berlin, 1914. p. 318. 

1177 MIRANDA, Jorge. Formas e sistemas de Governo. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. p. 19. 
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grupo humano e poder”, a partir da realização do regime democrático; ou 

seja, questões que devem ser dirigidas ao espectro da constituição formal 

e material1178. 

                                                        
1178 MIRANDA, Jorge. Formas e sistemas de Governo. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. p. 1-19. 

3 Cfr. entre tantos citados pelo autor: FERRERO, Guglielmo. Pouvoirs: les génies da 

la cité. Nova Iorque, 1942; L’Idée de Légitimité, obra colectiva, Paris, 1967; D’ 

ENTRÊVES, Alessandro Passerin. Obbdienza e resistenza in uma società 

democrática. Milão, 1970; QUEIRÓS, Afonso. Tirania, in Verbo, XVII. p. 1579 e 

segs.; CAETANO, Marcello. Direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1977. 

v. I. p. 293 e segs.; DENITCH, Bogdan (Ed). Legitimation of Regimes. Beverly Hills 

e Londres, 1979; VIDICH, Anthon J.; GLOSSMAN, Ronald M. (Ed). Conflict and 

control: challenge of legitimacy of modern government. Berverley Hills e Londres, 

1979; DAHRENDORF, Ralf. Effectiveness and Legitimacy. On the Governability of 

Democracies. In: The Political Quarterly, 1980. p. 393 e segs.; CANOTILHO, 

Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra 

Editora, 1982. p. 14 e segs., CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito 

constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2004, p. 112; 

DUVERGER, Maurice (Dir.). Dictatures et Légitimité, obra colectiva. Paris, 1982; 

MACHADO, João Baptista. Introdução ao direito e ao discurso legitimador. 

Coimbra, 1983, p. 173 e segs.; BARACHO, Oliveira. Legitimidade do poder. Revista 

da Associação dos Magistrados Mineiros, II, p. 143 e segs., 1983; p. 93 e segs.; 

OLLERO, Andres. Consenso: racionalidad o legitimación. In: Anales de la Catedra 

Francisco Suarez (Universidade de Granada), 1983-1984, p. 164 e segs.; 

ALBUQUERQUE, Matim de. Legitimidade, in Polis, III, p. 1017 e segs.; obra 

colectiva a cargo de CARBONARO, Antonio. Diritto e Legitimazione. Milão, 1989, 

p. 181 e segs.; NAGEL, Thomas. Conflit et légotimité politique. In: Archives de 

Philosophie Politique, Boulder, 1988; FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; DINIZ, 

Maria Helena; RITINHA A. STEVENSON GEORGALIKAS. Constituição de 1988: 

legitimidade, vigência e eficácia. Supremacia. São Paulo, 1989; ADEODATO, José 

Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah Arendt. 

Rio de Janeiro, 1989; ESTEVES, Maria Da Assunção. A constitucionalização do 

direito de resistência. Lisboa, 1989, p. 19 e segs. e 101 e segs.; MARTÍNEZ-

SLLUNA, Consuelo Y SEPULVEDA. Legalidad y legitimidad: la teoria del poder. 

Madrid, 1991; REINHOLD ZIPPELIUS, Allgemeinestaatslehre, 3. ed. portuguesa, 

Teoria geral do Estado. Lisboa, 1997, p. 149 e segs.; LANCHESTER, Fulco. 

Legittimità e legittimazione: la prospettive del costituzionalista, in Il Politico, 1998, 

p. 547 e segs.; MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo?: a questão fundamental da 

democracia. São Paulo, 1998, p. 107-108; BARBOSA DE MELO, Legitimidade 
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Enquanto Miranda suscita que os problemas da legitimidade-

legitimação1179 (Canotilho) se resolvem não somente no âmbito estatal, 

mas nas “relações entre comunidades políticas”, no seio das instâncias de 

organização da Sociedade, conforme orienta Mezzaroba1180. Daí resulta o 

princípio da constitucionalidade que equivale ao da legitimidade, sob a 

lógica da autoridade. 

Do contraste ente o Estado e a Sociedade, esta é muito mais, 

segundo Bonavides, porque “é o valor, a legitimidade, a Constituição, a 

vontade popular, a cidadania, a justiça dos princípios, a soberania do 

povo, a nação, o direito e os direitos, a igualdade e a liberdade”, enfim, é 

a razão incorporada nas verdades do pluralismo, ou seja, um gênero de 

direito natural que, ao baixar da esfera abstrata e metafísica aos conceitos 

de valor e princípio, busca positividade, afirmação e presença no 

cotidiano da vida e do tempo. Inobstante “não raro o Estado conculca a 

Sociedade com o poder que a subjuga com o arbítrio que a desfalece, com 

a onipotência que lhe quebrante a resistência, com o despotismo que a 

dissolve”1181. 

O antídoto, portanto, que age na mesma intensidade de que o 

substrato propulsor do mecanismo que eleva de forma altaneira e 

                                                        

democrática e legislação governamental na União Europeia. In: obra colectiva, 

Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Rogério Soares, Coimbra, 2001, p. 106 e 

segs.; ROMÃO, Miguel Lopes. O conceito de legitimidade política na Revolução 

liberal. Revista da Faculdade de Direito de Direito da Universidade de Lisboa, p. 903 

e segs., 2001; FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Estudos de filosofia do direito: 

reflexões sobre o poder, a liberdade e a justiça. São Paulo, 2002, p. 53, e segs.; 

SOUZA JÚNIOR, Cézar Saldanha. Op. cit., p. 55 e segs.; RANDY E. BARNETT, 

Constitucional Legitimacy. Columbia Law Review, p. 111 e ss., 2003. 4. Cfr. o nosso 

Curso de direito internacional público. 3. ed. Cascais, 2006, p. 225 e segs.  

5. De igual sorte pode referir-se agora o debate sobre a globalização e sobre as 

relações entre os países do Norte e do Sul. 

1179 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da 

Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 287. 

1180 Instâncias da sociedade. 

1181 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 8-9. 
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promove a realização democrática a partir da lógica da cidadania ativa – 

participação que, ao despersonalizar-se a disputa eleitoral, 

partidarizando-a, se esparge com denso teor legitimante, qualitativo e 

hierárquico, sob o viés revolucionário. 

A legitimação democrática do poder no âmbito de um Estado de 

Partidos demanda a necessária substancialização dos vínculos que reúnem 

os representantes e representados, através da canalização, síntese e 

homogeneização dos valores, perspectivas e interesses diversos no âmbito 

interno das instâncias de deliberação dos Partidos Políticos, para a 

formação dos pactos compromissórios. 

A estruturação do Estado Brasileiro lhe define um papel de 

transformação do status quo, a partir da lei, que se transmuta em 

instrumento, na senda de que incorpora um papel simbólico prospectivo. 

O nosso regime alia o núcleo liberal à questão social, como bem se vê do 

art. 3o, que impõe ao Estado e à Sociedade o papel de construção do 

Estado Social, no sentido de, garantindo-se a autonomia do indivíduo, 

transformar a vida dos cidadãos. 

A redefinição do papel do Estado e de suas instituições no curso 

da história nos traz o questionamento se, do prescrito pelo art. 3o da 

Constituição Brasileira, seria possível afirmar que o Brasil esgotou a 

etapa do Estado Social. Ou este e os mandamentos constitucionais 

diretivos e compromissórios estabelecem as balizas e condições para a 

transformação da realidade em nossa “modernidade tardia”1182. 

A construção do Estado e da Sociedade brasileiros não está, 

portanto, acabada sob a concepção de determinado paradigma, razão por 

que se propõe que as ações para a sua construção se deem de forma 

integrada pelas instituições políticas brasileiras, mediante a participação 

ativa do cidadão. Isto diante do modelo que se verifica possível no Brasil, 

a partir da atuação transformadora dos Partidos Políticos, que detêm a 

                                                        
1182 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de. Comentário ao art. 1º 

– Estado Democrático de Direito. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz 

(Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 

2013. p. 115. 
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tarefa de formação da vontade estatal. Para além do formalismo, o 

conteúdo diretivo e compromissório da Constituição Brasileira detém o 

condão de garantir, sob o aspecto formal e material, a realização 

democrática. 

Partindo-se da concepção de que não há “um” constitucionalismo 

nem “o” Estado Democrático Brasileiro, a realização do Estado e 

Sociedades brasileiros está vinculada à nossa identidade republicana, que 

se mantém em processo de construção, em plena redefinição de nossa 

identidade coletiva. 

Daí a necessidade do alcance da legitimidade-legitimação para as 

devidas transformações, a partir da necessária correlação entre os 

fenômenos da autoridade e do poder, sob as bases da liberdade e igualdade 

– fixável dentre aqueles cidadãos participativos1183. Para a realização 

dessa tarefa é necessária a concepção de que o Estado Democrático de 

Direito Brasileiro resta ligada ao constitucionalismo compromissório, no 

sentido de se garantir a legitimação moral e material do texto básico da 

Constituição a partir da vinculação do legislador no contexto de um 

Estado de Partidos Brasileiro1184. 

                                                        
1183 CARVALHO, José Murilo. A formação das almas: o imaginário da República 

no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2017; FAORO, Raymundo. A 

República inacabada: existe um pensamento político brasileiro? Assembleia 

constituinte: a legitimidade resgatada. Sérgio Buarque de Holanda: analista das 

instituições brasileiras. São Paulo: Globo, 2007. 

1184 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, Jose Luiz Bolzan de. Comentário ao art. 1º 

– Estado Democrático de Direito. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes; 

MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz 

(Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 

2013. p. 116. Nas palavras de André Ramos Tavares: “no âmbito do 

constitucionalismo dirigente o Poder Legislativo resta alocado para a centralidade 

do Direito, deslocando o eixo da supremacia constitucional”. (TAVARES, André 

Ramos. In: DANTAS, Miguel Calmon. Constitucionalismo dirigente e pós-

modernidade. São Paulo: Saraiva, 2009. p. XIX). Cf.: CANOTILHO, José 

Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: 

Coimbra Editora, 1994. 
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Na senda das definições constitucionais e legais, os Partidos 

Políticos traduzem a “expressão da liberdade dos cidadãos”1185, na 

qualidade de organizações privadas, com “funções constitucionais”1186“, 

pelo que são criados e se mantêm no âmbito das instâncias da Sociedade, 

servindo assim como instrumento da participação política, tendentes à 

realização democrática. 

Conclui-se, portanto, que a construção participativa no processo de 

poder deve dar-se desde as instâncias de decisão no âmbito interno dos 

Partidos Políticos, na formação de sua vontade, sob os influxos dirigentes 

da Constituição Brasileira, com vistas à implementação/efetivação dos 

direitos fundamentais1187. 

Fenômeno que se verifica na atualidade, sob o viés do 

desenvolvimento da democracia, se traduz a partir do que prescreve 

Bobbio não como “a afirmação de um novo tipo de democracia, mas a 

ocupação, pelas formas tradicionais da democracia representativa, de 

diferentes espaços” no contexto da luta política, pelos mesmos atores 

(Partidos Políticos, cidadãos, representantes populares e o Poder 

Judiciário), a partir da edição de novas regras do jogo1188. 

Há que se reconhecer que as decisões sobre o caso da infidelidade 

partidária causaram uma “reviravolta no desenvolvimento das 

instituições democráticas”1189 a partir, notadamente, do protagonismo 

                                                        
1185 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República 

Portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 283. 

1186 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital. Constituição da República 

Portuguesa anotada. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1993. p. 283. 

1187 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 22. ed. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 36-37. 

1188 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 67-81. 

1189 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 
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exercido pelo Poder Judiciário Brasileiro em face da ordem constitucional 

originalmente definida, assim remodelando o sistema político-

representativo brasileiro em substituição ao cidadão. 

Não obstante, os efeitos da propalada interferência do Estado nos 

domínios até então reservados à autonomia dos Partidos Políticos (que de 

fato quedavam omissos quanto à prerrogativa de reivindicar os mandatos 

obtidos pela eleição dos trânsfugas) poderá gerar efeitos positivos desde 

a democratização dos Partidos Políticos à democratização da Sociedade. 

Certo é que, conforme detecta Ferreira Filho, diante da reforma 

constitucional que declara ou constitui o Estado de Partidos no Brasil, 

dirigida à realização democrática pressuposta através da revolução da 

prática política, a partir do fortalecimento dos Partidos Políticos, importa 

em contrariar interesses arraigados, em primeiro lugar dos mandatários, 

que deverão submeter-se ao controle partidário ao adequar as suas 

condutas e decisões políticas às suas diretrizes1190. 

Não obstante, a despeito do sistema democrático deter “regras 

inelutáveis”, nas palavras de Alberto Asor Rosa, a sua absolutização é 

condenável. Nesta linha sustenta que “a democracia exatamente enquanto 

sistema das medianias que não absolutiza e não se eleva ele próprio a fim; é 

como aquele jogo que aceita recolocar em discussão as próprias regras. Se 

não o faz, é outra coisa”1191. Disto, se conclui que da essência da democracia 

enquanto conjunto de regras procedimentais, é que até mesmo as regras até 

então postas poderão ser modificadas. Razão outra não é de que nas 

constituições democráticas restam previstos procedimentos para a revisão das 

normas constitucionais, até determinados limites de imutabilidade. 

                                                        

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 67-81. 

1190 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Reforma constitucional: o sistema 

eleitoral e partidário. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva, ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 108. 

1191 ROSA, Alberto Asor. La felicità e la politica. Laboratorio Político, n. 2, p. 

31, 1981. BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio 

Nogueira. 10. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 79. 
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Neste sentido, o jogo político contempla a possibilidade de 

alteração das próprias regras do jogo, como o que na atualidade se 

configura acerca da possibilidade de revogação dos mandatos eletivos 

obtidos pelos sistemas proporcional e majoritário – em caráter 

sancionatório pelo descumprimento de regras estatutárias e diretrizes 

partidárias, no âmbito das regras da Democracia Partidária. 

Quanto à respectiva mecânica, já se viu que um dos pressupostos 

à realização de um Estado de Partidos é a imperatividade, que se tornará 

eficaz pela aplicação dos institutos da fidelidade e da disciplina 

partidárias, desde que garantem ao Partido Político a prerrogativa da 

destituição dos cargos e funções exercidos pelo mandatário e a possível 

revogação do mandato1192. 

Quanto à fidelidade e disciplina partidárias, reprise-se, estas se 

traduzem em instrumentos de controle dos Partidos Políticos, que se 

realiza pela gestão dirigida à mantença dos compromissos assumidos 

quando de sua designação eleitoral às diretrizes partidárias fixadas no 

curso do exercício do mandato. 

O regime disciplinar partidário traduz-se em instrumento privado 

de controle para a garantia de não violação dos deveres firmados com o 

Partido Político a que é filiado e de obediência às diretrizes partidárias, 

cuja transgressão comportará sanção composta por penalidades diversas. 

Como visto, Clève diferencia a fidelidade partidária em dois tipos, 

seja aquela expressamente prevista pelo art. 17 da Constituição Federal, 

que autoriza, nas hipóteses de violação ou descumprimento pelo filiado 

faltoso a cominação pelo Partido Político de sanção, ou aquela que 

decorreria da hipótese de cancelamento de filiação partidária pelo 

mandatário ou da troca injustificada de partido, cuja perda do mandato 

não comportaria sanção, mas decorreria mesmo do sistema 

representativo, nos termos do entendimento do TSE e STF1193. 

                                                        
1192 Op. cit., p. 89-91. 

1193 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária e impeachment: estudo de 

caso. 2. ed. Curitiba, Juruá, 2012. p. 35. 
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Da primeira hipótese, cabe ao estatuto do Partido estabelecer, 

“além das medidas disciplinares básicas de caráter partidário, normas 

sobre penalidades, inclusive do desligamento temporário da bancada, 

suspensão do direito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as 

prerrogativas, cargos e funções que exerça em decorrência da 

representação e da proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, 

ao parlamentar que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes 

legitimamente estabelecidas pelos órgãos partidários”. Ainda, “perde 

automaticamente a função ou cargo que exerça, na respectiva Casa 

Legislativa, em face da proporção partidária, o parlamentar que deixar o 

partido por qual foi eleito”. 

Nesta senda está a afirmação normativa quanto a “subordinação da 

ação parlamentar dos integrantes da bancada de partido aos princípios 

doutrinários e programáticos, bem como às diretrizes estabelecidas pelos 

órgãos de direção partidárias, na forma do estatuto” (art. 24 da Lei dos 

Partidos Políticos). Isto significa que do “fechamento de questões”, ou 

seja, daquelas decisões que são legitimamente tomadas pelos líderes 

partidários, em conformidade com o programa partidário, aos filiados 

poderão ser impostas sanções por suas instâncias de decisão, que poderão 

ensejar, até mesmo, a expulsão da legenda. 

Diante dessa hipótese, se faz possível a revogação do mandato 

político eleitoral pelos Partidos Políticos em razão de ato que configure 

indisciplina ou infidelidade partidária, a partir do exercício de um 

“controle de moralidade”1194 do mandato, passível de ser exercício pelas 

agremiações. Isto, a partir reconfiguração judicial do modelo político 

                                                        
1194 KNOERR, Fernando Gustavo. Fidelidade partidária: o controle ético no 

exercício do mandato. Tese (Doutorado) defendida perante o Pós-Graduação em 

Direito do Estado. Universidade Federal do Paraná, 2002. p. 282. Aras considera 

que “os institutos da disciplina e fidelidade partidárias se foram estabelecidos 

pela Constituição para assegurar a autonomia partidária”, enquanto nós 

consideramos que tais instrumentos derivam da vontade constitucional de 

garantir a realização dos interesses políticos de cada agremiação, conforme a 

legitimação de suas decisões a partir de cada programa. (ARAS, Augusto. 

Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006. p. 141). 
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representativo estabelecido originalmente pela Constituição de 1988, 

desde que o mandato pertencente ao Partido Político. 

Sob a perspectiva de que “o essencial no sistema de partidos é o 

respeito a seus compromissos” (MS n. 20.927-5/STF), a garantia da 

previsibilidade das ações dos mandatários e a garantia do controle sobre 

os seus atos, que devem espelhar o compromisso firmado quando de sua 

eleição através da adesão a um programa partidário, se dá pelo duplo 

vínculo resultante da investidura do eleito no mandato representativo 

partidário, que ocorre no ato da diplomação. 

Desta, firmam-se duas relações, a primeira de natureza 

eminentemente política, entre o eleito e o eleitor; e a segunda de índole 

político-jurídica, estabelecida entre os partidos e os eleitos, 

diferentemente do que ocorria dos efeitos do mandato representativo 

liberal e no mandato imperativo medieval, conforme destaca Aras1195. 

Disto um reparo, pois o vínculo decorrente da filiação ao Partido Político 

também pode caracterizar-se sob essas duas naturezas, não obstante, 

porém, diverge da diplomação do eleito. Pela relevância do tema cabe 

aclarar-se. 

A filiação, que etimologicamente contempla o liame entre pai, mãe 

e filho, pressupõe a adesão do cidadão candidato a determinado programa 

partidário. Para afiliar-se, ou seja, para estabelecer o liame ideológico 

com agremiação, será pressuposta a adesão às regras do estatuto do 

Partido Político, seja este diploma em que se estabelecem os direitos e 

deveres de todo o filiado, bem assim a determinadas regras que regulam, 

usualmente através de um código, os deveres inerentes à ética partidária 

no que toca às condutas dos filiados para consigo, os outros filiados, 

destes em relação ao Partido Político, e daqueles e dos Partidos em relação 

à Sociedade. A filiação partidária usualmente se faz mediante 

abono/indicação/aval de outro filiado, a ser submetida a determinada 

instância partidária para a homologação ou para o indeferimento. 

Pressupõe ato extrajudicial. 

                                                        
1195 ARAS, Augusto. Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 298-299. 
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A filiação partidária, que segundo Adriano Bernardo de França, 

poderia ser definida como a “declaração pública, por parte de um cidadão 

que esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos e de que concorda 

com o ideário programático, ideologia, estatuto e regras de um 

determinado partido político”1196, pontuações que, para nós, não 

substancializam conceito algum, mas mera descrição de alguns de seus 

efeitos, constitui, pela definição do art. 14, § 3º, V, da Constituição 

Federal, condição de elegibilidade. As condições de elegibilidade, 

segundo Pedro Roberto Decomain, “constituem fatos que devam estar 

presentes para que alguém possa ser candidato a mandato eletivo”1197. 

Cândido a conceitua como “conjunto de exigências a serem satisfeitas 

pelos candidatos” a cargos eletivos1198. As condições de elegibilidade são 

por nós compreendidas como sendo “os requisitos estabelecidos em sede 

constitucional pelo art. 14, § 3o, ou por lei complementar à Constituição 

Federal, para que o cidadão possa exercer a sua capacidade eleitoral 

passiva, e assim: a) ser registrado como candidato a cargo eletivo, por 

algum Partido Político, perante a Justiça Eleitoral; b) ser votado; c) ser 

proclamado eleito; d) ser diplomado; e e) tomar posse de cargo político; 

efetivando os seus direitos políticos”. 

                                                        
1196 FRANÇA, Adriano Bernardo de. Transfugismo político e infidelidade 

partidária: análise do tratamento constitucional e da jurisprudência correlata no 

direito brasileiro. Revista Populis/Escola Judiciária Eleitoral da Bahia, n. 1, p. 

206, set. 2015.  

1197 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidades e inelegibilidades. São Paulo: 

Dialética, 2004. p 12. 

1198 Cândido afirma que “para que uma pessoa possa se candidatar a um mandato 

eletivo, exercendo sua capacidade eleitoral passiva, não basta que ela esteja em 

gozo de seus direitos políticos, ou usufruindo o direito de ser votado (ius 

honorum). É preciso que ela implemente uma série de outros requisitos, indicados 

pela lei, e que são uniformes para todos os candidatos. Mais dos que isso, é 

preciso que o cabal atendimento a esses requisitos se dê dentro dos prazos fixados 

também pela lei, ou por resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. (CÂNDIDO, 

Joel José. Inelegibilidades do direito brasileiro. 2. ed. Bauru: Edipro, 2003.  

p. 83). 
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José Jairo Gomes adverte que não é possível realizar-se a 

representação política fora de um Partido, já que o artigo 14, § 3o, V, da 

Constituição de 1988 erigiu a filiação partidária como condição de 

elegibilidade. Em verdade, os Partidos Políticos detêm o monopólio das 

candidaturas, de sorte que, para ser votado, o cidadão deve filiar-se. O 

sistema brasileiro desconhece candidaturas avulsas1199. 

Como nós, Augusto Aras compreende que não somente a filiação 

partidária constitui requisito para o cidadão ser votado e assim investido 

em mandato eletivo, como a seu gozo e exercício do mandato eletivo1200, 

sem o qual não detém capacidade representativa, no sentido de não deter 

a capacidade de exercer a representação política. Ademais, não se olvida 

que com a sua expulsão pelo Partido Político, o mandatário perde a 

condição de representatividade, plasmada pela filiação partidária1201. Daí 

                                                        
1199 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 7. ed., rev., atual., e ampl. São Paulo: 

Atlas. 2011. p.138. 

1200 Aras afirma que, “como se vê na forma do art. 14/LE, a filiação, como 

condição/requisito de elegibilidade, não ser entendida apenas como elemento 

acidental ou acessório para a aquisição do mandato eletivo, pois, se assim fosse 

entendida, seria enquadrada como condição resolutiva e, uma vez desfeito o 

vínculo da filiação, o parlamentar perderia automaticamente o mandato; se fosse 

entendida como condição suspensiva, o seu implemento se verificaria no mento 

em que fosse protocolizado o pedido de registro de candidatura, sendo 

desnecessária a sua existência e constatação quando da prolação do decisum que 

julga seu pleito, por parte do juiz da zona eleitoral. Por tudo isso, há de ser 

entendida a condição de que trará o § 3o do art. 14/CF, no particular, a filiação 

partidária, como requisito de elegibilidade intrínseco, essencial e solene, 

necessário e imprescindível pela natureza, tanto ao ato de investidura em mandato 

eletivo como ao seu gozo e exercício, sem o qual não seria possível se eleger. 

Desaparecia a condição/requisito da filiação ao partido pelo qual se elegeu, 

desaparece também o efeito, o exercício do mandato eletivo”. (ARAS, Augusto. 

Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2006. p. 143). 

1201 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: (...); 

§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei: (...) 

V – a filiação partidária;  
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que, sendo a filiação partidária condição de elegibilidade, constitui 

condição de representatividade, desde que constitui o liame do 

mandatário com o Partido Político e o seu programa partidário. 

Neste caso, de o representante ser expulso, não perde ele apenas o 

requisito de elegibilidade, mas também de condição para o exercício do 

mandato eletivo, uma vez que não mais existe o vínculo perante o partido 

pelo qual foi eleito. 

Este mesmo é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral na 

resposta à Consulta n. 1.407/DF, em que declara que “para se candidatar, 

o cidadão deve ser obrigatoriamente filiado a um Partido Político cuja 

disciplina deverá orientar o seu desempenho parlamentar até mesmo 

depois de eleito. Portanto, pressuposto indispensável à candidatura – e, 

por conseguinte, para a aquisição e exercício do mandato eletivo – a 

filiação partidária exigida pela constituição é fator determinante da 

fidelidade partidária. Isto, no sentido de exigir obediência às normas 

doutrinárias e programáticas, e as diretrizes estabelecidas pelos órgãos de 

direção partidária”1202. 

A diplomação, por sua vez, traduz-se em ato da Justiça Eleitoral 

que investe formalmente os eleitos, titulares e suplentes, do mandato 

político-representativo. Da outorga do diploma (documento público) 

decorrem vários efeitos, dentre os quais a presunção jure et de jure de que 

o portador foi eleito para o cargo em questão, passível de ser exercido 

após a posse no mesmo. Com a diplomação, habilitam-se os eleitos a 

exercerem o mandato para o qual foram proclamados eleitos. A 

diplomação detém natureza jurisdicional, cuja competência é da Junta 

Eleitoral nas eleições municipais, dos TREs nas estaduais, e do TSE nas 

nacionais1203. 

                                                        

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao. 

htm>. Acesso em: 18 jan. 2018. 

1202 TSE, CTA 1.407, Relator(a): Min. Carlos Ayres Britto. Disponível em: <https://tre-

ro.jusbrasil.com.br/noticias/132340/plenario-do-tse-decide-que-fidelidade-partidaria-

tambem-vale-para-os-cargos-majoritarios>. Acesso em: 16 jan. 2018.  

1203 QUEIROZ, Ari Ferreira de. Direito eleitoral. 6. ed. Goiânia: IEPC, 2003.  

p. 147-149. 
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Sob essas bases, para o alcance do escopo das decisões 

jurisdicionais sobre o caso da fidelidade partidária, qual seja do 

fortalecimento dos Partidos Políticos, com base na fundamentação que 

expressam, sendo diretamente aplicáveis os preceitos que tendem à 

manutenção da autenticidade do sistema representativo, à preservação da 

legitimidade material do Poder Políticos e da democracia, a possibilidade 

de revogação dos mandatos eletivos proporcionais ou majoritários, pela 

sanção decorrente de expulsão partidária por indisciplina ou infidelidade 

partidárias é medida que se impõe, pois: a) no Estado de Partidos a 

agremiação pela qual o filiado se elege é titular do mandato; e b) a norma 

do art. 17, da Constituição Federal outorga às agremiações autonomia 

partidária, que lhes garante a competência de estabelecerem regras sobre 

o regime disciplinar, bem assim a prerrogativa de aplicarem, com 

exclusividade, sanções aos faltosos1204. 

Apondo ressalva à aplicabilidade das regras sancionatórias nos 

casos de infidelidade e indisciplina partidárias – concepção a que nos 

afiliamos –, Clève excetua as funções judicantes enquanto atípicas, para 

a garantia da liberdade de consciência e cumprimentos dos deveres 

inerentes à função. Na mesma medida, a despeito de não conceber a 

possibilidade da revogação do mandato por sanção, afirma que “a 

fidelidade partidária condiciona o exercício do mandato naquilo que 

envolva a manifestação política, correlacionada às funções de fiscalização 

e normativa”, excluindo as atípicas, de forma a reafirmar a prevalência do 

preceito constitucional da liberdade para o exercício do mandato1205. 

Neste contexto, a revogação do mandato eletivo por ato de 

indisciplina e decorrente de processo administrativo interno (sem a 

necessidade de ajuizamento de ação judicial perante a Justiça Eleitoral) 

constitui decorrência lógica do sistema de Democracia de Partidos 

adotado pela Constituição Federal. Todavia, a fim de viabilizar o 

                                                        
1204 ARAS, Augusto. Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 299. 

1205 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Fidelidade partidária: estudo de caso. Curitiba: 

Juruá, 1998. p. 33-34. 
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exercício dessa prerrogativa é imprescindível que os Partidos Políticos 

fixem, em seus estatutos, de condutas típicas passíveis de punição. 

Não há dúvida de que, na preservação da fidelidade e disciplina, 

a atuação dos Partidos Políticos deve ocorrer nos limites do the due 

process of law, mormente por se tratar de genuíno processo de natureza 

punitiva, e, como tal, a aplicação de qualquer sanção de natureza 

disciplinar deverá ter como pressuposto sua subsunção ao tipo 

expressamente previsto no estatuto do partido político1206. 

Neste sentido, imprescindível assegurar aos filiados no curso do 

processo disciplinar os princípios postos pela Constituição, bem como nos 

regimes partidários, conforme já reconheceu a jurisprudência1207. 

                                                        
1206 ARAS, Augusto. Fidelidade partidária: a perda do Mandato Parlamentar. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 143. 

1207 O CODIGO ELEITORAL, NO SEU ART. 12, LETRA L, AO FIXAR A 

COMPETENCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR PARA DECIDIR 'MANDADO 

DE SEGURANCA', EM MATERIA ELEITORAL, A RESTRINGE A ATOS 

PRATICADOS PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA, MINISTROS DE 

ESTADO E TRIBUNAL REGIONAL. A EXPULSAO DE UM MEMBRO DE 

PARTIDO POLITICO, SIMPLES MEDIDA DISCIPLINAR, DETERMINADA 

PELO ORGAO COMPETENTE E OBEDECIDAS AS FORMALIDADES 

ESTATUTARIAS, NAO E PROPRIAMENTE MATERIA ELEITORAL. 

CONTRA OS ATOS PRATICADOS PELAS AGREMIACOES 

PARTIDARIAS NAO CABE O 'WRIT', NA FORMA DO QUE DISPOE O 

ART. 1 DA LEI N. 1.533, POR LHES FALTAR O 'JUS IMPERII'. (TSE, 

Mandado de Segurança n. 181, Acórdão de, Relator(a) Min. Cândido Mesquita 

da Cunha Lobo, Publicação: BEL – Boletim eleitoral, v. 120, T. 1, p. 490) 

Mandado de segurança. Partido político. Expulsão de filiado. Admissível a 

segurança contra a sanção disciplinar, se suprimida a possibilidade do filiado 

disputar o pleito, por não mais haver tempo de filiar-se a outro partido político. 

Não há vício no ato que culminou com a expulsão quando, intimado de todas as 

fases do processo disciplinar, o filiado apresentou ampla defesa. As razões que 

moveram o partido a aplicar a sanção disciplinar constituem matéria interna 

corporis, que não se expõe a exame pela Justiça Eleitoral. Segurança denegada. 

(TSE, Mandado de Segurança n. 2821, Acórdão de, Relator(a) Min. Jacy Garcia 

Vieira, Publicação: DJ – Diário de justiça, Volume 1, Data 15/09/2000, p. 214) 
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Ainda, a despeito do seu inquestionável caráter interna 

corporis1208, as decisões proferidas em processos disciplinares devem ser 

motivadas, indicando-se as premissas de direito e fato em que se apoia o 

ato, com a menção das normas legais aplicadas, sua interpretação e, 

eventualmente, a razão da não aplicação de outras; e, com referência aos 

fatos, inclusive a avaliação as provas examinadas pelo agente público a 

seu respeito. Em segundo, o agente público deve justificar as regras de 

inferência através das quais passou das premissas à conclusão1209. 

Os argumentos apresentados evidenciam que a cassação de 

mandato eletivo por ato de indisciplina, decorrente de processo 

administrativo interno e sem a necessidade de ajuizamento de ação 

judicial perante a Justiça Eleitoral, constitui decorrência lógica do sistema 

de Democracia de Partidos adotado pela Constituição Federal, cabendo 

aos Partidos Políticos, através do exercício pleno de suas garantias 

constitucionais, exercerem plenamente tal prerrogativa. 

 

 

4.8. A SUBSTÂNCIA PARA A REALIZAÇÃO DEMOCRÁTICA 

 

Mantém-se atual a constatação de Bonavides em 1996 quanto à 

reprodução do “quadro de degradação do corpo de intermediação 

representativa”, o que impede que os Partidos Políticos cumpram a 

missão pressuposta à realização democrática. A crítica se amolda ao 

quadro à época, mas reproduz-se na atualidade, senão que: a) os 

                                                        
1208 COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL. PARTIDO SOCIAL 

DEMOCRATICO – PSD. ANOTACAO DA ATA DA REUNIAO. PERDA DE 

MANDATOS DE VARIOS MEMBROS. QUESTAO INTERNA CORPORIS 

DO PARTIDO. ITERATIVA A JURISPRUDENCIA DO TRIBUNAL NO 

SENTIDO DO DESCABIMENTO DO EXAME, PELA CORTE, DE ATOS 

RESTRITOS AO AMBITO DOS ORGAOS PARTIDARIOS (ART. 17, PAR. 1, 

CF). DEFERIMENTO. (Petição n. 12230, Resolução normativa de, Relator(a) 

Min. Américo Luz, Publicação: DJ – Diário de justiça, Data 16/03/1992, p. 3064) 

1209 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Discricionariedade e controle 

jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 100. 
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mandatários buscavam a filiação para a mera garantia de legenda de 

acesso ao mandato (acesso legal ao mandato); b) o caráter representativo 

das instituições se vê abalado pela fraqueza da intermediação política; c) 

a prostração cívica da democracia representativa resta patente; e d) as 

bancadas e parlamentares desconsiderarem as regras da autonomia e 

consciência partidárias quando não se impõe sanção a bem da disciplina 

e fidelidade partidária1210. 

Em outra senda, segundo Bonavides, “o Partido Político é o supra-

sumo ou a quinta-essência do pluralismo, dada a natureza democrática de 

um regime fundado na existência de partidos livres”. Seria a organização 

do sistema partidário e a sua direção que definiriam a densidade 

democrática de um Estado, a partir, também, do controle de suas decisões 

por seus agentes1211. 

Em segundo plano, portanto, em relação às respostas sobre como 

deverão os atores (o Estado Federado, os Partidos Políticos e a Sociedade 

brasileira), realizar a democracia no âmbito do modelo ora vigente no País 

em razão da “reconfiguração do modelo representativo brasileiro 

originalmente fixado pela Constituição Federal de 1988”, tem-se que, ao 

lado da atuação na senda processual, devem os Partidos Políticos garantir 

a efetivação do pluralismo político. 

Mas como realizar essa missão, portanto? 

Leal “propõe que deveriam as liberdades e garantias fundamentais 

dar-se pela referida nova técnica, eficaz, “através da organização do 

próprio povo, que deveria descobrir, por si mesmo, pela sua própria 

experiência e ajuda de seus líderes autênticos, a maneira de se organizar 

                                                        
1210 BONAVIDES, Paulo. A decadência dos partidos políticos e o caminho para 

a democracia direta. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 40. 

1211 BONAVIDES, Paulo. A decadência dos partidos políticos e o caminho para 

a democracia direta. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 35-36. 
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para resistir a todas as tentativas de usurpação das suas liberdades”1212. 

Ainda, que “toda a instituição política deveria existir em função dos 

direitos fundamentais do homem” – históricos1213. Daí, portanto, que a 

Justiça Eleitoral seria promotora e garante dos direitos fundamentais, que 

devam se plasmar, desenvolver, incrementar e realizar na seara da 

política. 

Numa definição mínima de democracia segundo a qual, “por 

regime democrático entende-se primária e procedimentalmente por um 

conjunto de regras de procedimentos voltados à formação de decisões 

coletivas em que está prevista e facilitada a participação mais ampla 

possível dos interessados”1214; o pluralismo aqui se verifica pelo dever de 

os Partidos Políticos garantirem às diversas correntes políticas o acesso 

ao embate antitético-dialético, segundo Kelsen, para a tomada das 

decisões em caráter consensual (quando quem perde se conforma). Isto, 

pois, segundo Aleixo, a democracia admite a opção de ideias distintas e 

                                                        
1212 LEAL, Victor Nunes. Problemas de direito público e outros problemas. 

Brasília: Imprensa Nacional/Ministério da Justiça, 1999. v. II. p. 35. 

1213 LEAL, Victor Nunes. Problemas de direito público e outros problemas. 

Brasília: Imprensa Nacional/Ministério da Justiça, 1999. v. II. p. 35. Cf.: Marco 

Aurélio Marrafon conclui que Leal “toca em um ponto central para a 

compreensão do problema da representação na atualidade”, desde que assinalaria 

o caráter teleológico das construções políticas (dentre elas a separação dos 

poderes), que teriam sido construídas como arcabouço necessário para a ascenção 

da burguesia como força política e a manutenção deste status, com a proteção de 

seus direitos de propriedade e liberdade”. Daí que a técnica de divisão de poderes, 

com o seu sistema de freios e contrapesos, serviria à burguesia como um modo 

de debilitar as possibilidades de ação do Estado, sobretudo do Legislativo, 

evitando que seus inimigos – a classe dos assalariados – viessem a “dominar os 

órgãos de Estado para fazer funcionar o governo em seu favor, já que tal intento 

poderia ser realizado por meio do mecanismo da representação”. (MARRAFON, 

Marco Aurélio. Constituição e poder: federalismo, direito e política. 

Florianópolis: Empório do Direito, 2016, v. 2, p. 55-56).  

1214 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 22. 
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contraditórias, para que o corpo social (ou do grupo respectivo), se 

pronuncie1215. 

Incumbe aos Partidos Políticos a produção substancial das 

diretrizes internas e normas de ordenação (vontade estatal), a partir de 

atuação instrumentalmente dirigida, sob a perspectiva material. Ao lado 

da função jurídica esses entes detêm esta função política, em âmbito 

decisional, no que toca à prerrogativa de definir tanto o conteúdo das 

normas do regime disciplinar a ser aplicado para o atingimento de suas 

finalidades diante do atuar dos filiados e mandatários (e aplicá-las) como 

de funcionarem como os únicos legitimados a funcionar como a ligação 

entre os indivíduos e o governo (são vínculos da democracia)1216. Neste 

sentido: “direito e poder são faces de mesma moeda: só o poder pode criar 

o direito e só o direito pode limitar o poder”1217, segundo Bobbio. 

Daí que o “viver”, portanto, que se realiza no âmbito democrático-

partidário, se traduz, segundo a teoria de Kelsen, no chamamento à 

participação dos cidadãos ativos para deliberarem sobre o conteúdo das 

normas de ordenação. 

Este é o ponto em que Bobbio afirma que, inobstante qual seja o 

conteúdo desses direitos, “eles são o pressuposto necessário para o correto 

funcionamento dos próprios mecanismos predominantemente 

procedimentais que caracterizam um regime democrático”1218. Eis, 

portanto, aqui o elemento de legitimação faltante à lógica da 

representação liberal, uma vez que os Partidos Políticos, aos quais a 

Constituição delegou a missão de funcionar politicamente, no sentido de 

                                                        
1215 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A reforma eleitoral e os rumos da 

Democracia no Brasil. In: VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem 

Lúcia Antunes (Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da 

democracia no Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 26. 

1216 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 23. 

1217 KELSEN, Hans. A democracia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 23. 

1218 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 32. 
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canalizar a vontade popular para o centro das decisões políticas e formar 

a vontade do Estado. 

Sob a perspectiva substancial, a Constituição Federal Republicana 

de 1988 define os seguintes valores, referentes: a) à existência, forma, 

estrutura e tipo de Estado: República Federativa do Brasil, soberania, 

Estado Democrático de Direito; b) à organização da sociedade: princípios 

da livre organização social, da convivência justa, e da solidariedade (art. 

3º, I); c) ao regime político: princípios da cidadania, da dignidade da 

pessoa, do pluralismo, da soberania popular, da representação política, e 

da participação popular direta (art. 1º, § único); d) à prestação positiva do 

Estado: princípios da independência e do desenvolvimento nacional (art. 

3º, II), da justiça social (art. 3º, III – fins do Estado), e da não 

discriminação (art. 3º, IV); e) às relações com a comunidade 

internacional: princípios da independência nacional, do respeito aos 

direitos fundamentais da pessoa humana, da autodeterminação dos povos, 

da não intervenção, da igualdade dos Estados, da solução pacífica dos 

conflitos e da defesa da paz, do repúdio ao terrorismo e ao racismo, da 

cooperação entres os povos e da integração da América Latina (art. 4º). 

Bobbio afirma que está em curso um processo de democratização, 

ou seja, um processo de desconcentração do poder ascendente, que está 

se estendendo das oligarquias de mandatários que ocupam relevantes 

funções estatais, perpassando as cúpulas de direções partidárias, até as 

bases dos Partidos Políticos, instando-se, em última análise, a 

participação ativa do cidadão. A expansão da prática de manifestação 

política está se estendendo da esfera das relações políticas para a esfera 

das relações sociais, em que os cidadãos exercem o seu papel de pai de 

família, de cônjuge, de trabalhador, de empresário, estudante1219. 

O deslocamento do ângulo visual do Estado para a Sociedade civil 

nos obriga a notar outros centros de poder além do Estado, uma vez que 

a nossa Sociedade não é monocrática, mas policrática, ao contrário da 

                                                        
1219 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 67. 
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antiga polis, dado que contempla vários centros de poder. Daí que emerge 

a noção de pluralismo, enquanto uma situação objetiva na qual estamos 

imersos1220. Por sua vez, ao lado do pluralismo econômico, ideológico 

etc., o pluralismo político constitui, segundo Velloso, o terceiro dentre os 

elementos básicos da democracia, ao lado da participação popular e o 

sufrágio universal e a divisão de poderes1221. 

Segundo Bobbio, o pluralismo político constitui o movimento de 

disputa através do voto (ao que acrescentaríamos, através de posições no 

Estado), dentre vários Partidos Políticos, do poder da sociedade estatal. 

Em outra senda, o pluralismo político constitui um instrumento de 

correção de defeito da Democracia Representativa Partidária, que 

consiste na tendência à formação de oligarquias partidárias no contexto 

de suas direções. A correção seria possível pela existência de uma 

pluralidade de oligarquias concorrentes entre si, o que resulta na 

democratização da sociedade civil, através da conquista de centros de 

poder por indivíduos que estejam dispostos a participar de forma ativa e 

qualificada, tornando-as menos oligárquicas, de forma que o poder seja 

redistribuído e controlado. O pluralismo, portanto, que resulta na 

participação cidadã, constitui o instrumento para a realização democrática 

em um Estado de Partidos, que não somente garantirá a democracia 

interna como a realização democrática através dos partidos. Isto, em razão 

da liberdade, melhor colocando nas palavras de Bobbio, e razão da 

liceidade, do dissenso, que, mantido nos limites das regras do jogo, é 

catalizador da atividade democrática1222. 

                                                        
1220 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 68-72. 

1221 VELLOSO, Carlos Mário da Silva; ROCHA, Carmem Lúcia Antunes 

(Coord.). Direito eleitoral: a reforma eleitoral e os rumos da democracia no 

Brasil. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. p. 24-25.  

1222 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 72. 



542 

Há que se reconhecer que está sendo custoso para os atores que atuam 

na seara da democracia política reconhecer que a mesma esfera política está 

incluída em uma esfera muito mais ampla, que é a esfera da Sociedade em 

seu todo e que não existe decisão política que esteja dissociada, desconectada 

no sentido de não gerar efeitos na sociedade civil, mas que notadamente resta 

condicionada e até mesmo determinada pelo que ocorre nessa esfera. Devida 

a pontuação que algo é a democratização do Estado, que difere da 

democratização da Sociedade1223. 

Isto está ocorrendo pela ampliação da participação popular na 

esfera política, notadamente através das novas Tecnologias de 

Informação e de Comunicações (TICs), que introduziram, através da 

realidade virtual, um processo de interatividade das relações humanas. 

Neste contexto, as novas tecnologias tendem a transformar e/ou 

aperfeiçoar os regimes democráticos1224. 

Note-se a realização de pesquisa no âmbito da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que, no Laboratório de Interação 

Mediada por Computador (LIMC), investiga sobre o impacto de 

aplicativos nas relações amorosas, notadamente a partir da base do Tinder 

e Hapn. Resultados preliminares de questionário aplicado a 565 pessoas 

revelam a importância de fotos, interesses em comum, comentários e 

respostas nas interações por meio dos aplicativos, que têm alterado o 

comportamento humano nos relacionamentos pessoais1225. 

                                                        
1223 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 

Trad. Marco Aurélio Nogueira. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987; 

BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 10. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. p. 68. 

1224 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná 

Eleitoral: Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1, 

2012. MEZZAROBA, Orides. E-Democracia no processo político brasileiro: da 

tradição do papel para o desafio da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). 

El decrecho de la sociedad em Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza, 

p. 63. 

1225 Cf.: Disponível em: <https://veja.abril.com.br/blog/rio-grande-do-sul/ 

resposta-rapida-faz-diferenca-na-paquera-virtual-mostra-estudo/>. Acesso em: 3 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7VFplcqIDLH49dxhjTNy9m-RGjY-79rUc04YXvnTr0q8uwQ/formResponse
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Na mesma senda, desde que o mundo virtual permite, em tempo 

real, “a troca de informações sobre temas variados, as questões 

pertinentes à esfera política, à participação e ao controle político e 

administrativo dos agentes políticos, a democracia se expande através da 

participação popular”1226. 

Não se furte ao elenco de notável exemplo nesse sentido, qual seja, 

da propositura de projeto de lei por iniciativa popular, a deliberação, a 

aprovação e a moção para a promulgação por ato estatal da Lei 

Complementar n. 135/2010, que ampliou o rol das hipóteses de 

inelegibilidades fixadas na Lei Complementar n. 64/90, como fruto da 

“expressão da democracia eletrônica”, desde o meio virtual1227. 

A partir da promulgação, restaram demandadas perante o Supremo 

Tribunal Federal as Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 29 e n. 

30 e a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.578, que quedou, por 

maioria, julgada improcedente. 

                                                        

maio 2018. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/noticias/ 

2015/12/151215_tinder_cerebro_lab>. Acesso em: 3 maio 2018. 

1226 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná Eleitoral: 

Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1, 2012. 

MEZZAROBA, Orides. E-Democracia no processo político brasileiro: da tradição do 

papel para o desafio da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). El decrecho de 

la sociedad em Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza, p. 63. 

1227 O Ministro Ricardo Lewandowski pontua em seu voto: “(...) esta Lei 

Complementar 135 é uma lei, como todos sabem, que surgiu da iniciativa 

legislativa popular, e foi apoiada por mais de um milhão e quinhentas mil 

assinaturas. Ademais disso, recebeu apoio de igual número de assinaturas pela 

internet, apoios, portanto, que foram formalizados pela internet; mereceu 

aprovação unânime das duas Casas do Congresso Nacional, depois de longos 

debates. Quinhentos e três deputados, oitenta e um senadores, o Congresso 

Nacional em peso sufragou essa lei, e mais, foi sancionada pelo Presidente da 

República, passando evidentemente, pelos órgãos técnicos de assessoria do Poder 

Executivo, sem o veto. Portanto, nós estamos diante de um diploma legal que 

conta com o apoio expresso, explícito dos representantes da soberania nacional” 

– p. 217. Grifo nosso. 
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Da vigência, então, da denominada “Lei da Ficha Limpa” e a 

reafirmação de sua constitucionalidade pelo Poder Judiciário brasileiro, 

deu-se a reconfiguração substancial do processo político de escolha de 

representantes populares no Brasil, que impõe impactos diretos na 

soberania popular, uma vez que o direito fundamental ao sufrágio ativo e 

a possibilidade de escolha dentre os quadros possíveis resta visivelmente 

limitada. 

Daí que “resta lançado um desafio para a Sociedade contem- 

porânea no que concerne ao fato do (re)pensar as relações políticas a partir 

de um novo paradigma introduzido pela realidade virtual”, conforme 

definiu Mezzaroba1228, notadamente pelo advento recorrente de intensos 

movimentos populares conclamados e organizados a partir do ambiente 

virtual. 

Dessa forma, “a realidade virtual está impondo que se tenha uma 

nova compreensão sobre a noção de espaço público, uma vez que a 

internet está rapidamente catalisando essa nova ideia”1229. Nesta 

perspectiva, “o espaço público resta definido como todos aqueles aspectos 

substantivos que afetam a Sociedade e se define e reforça a partir de 

processos deliberativos e de debate político”1230. 

                                                        
1228 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná Eleitoral: 

Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1, 2012. 

MEZZAROBA, Orides. E-Democracia no processo político brasileiro: da tradição do 

papel para o desafio da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). El decrecho de 

la sociedad em Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza, p. 63. 

1229 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná Eleitoral: 

Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1, p. 48, 2012. 

MEZZAROBA, Orides. E-Democracia no processo político brasileiro: da tradição do 

papel para o desafio da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). El decrecho de 

la sociedad em Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza, p. 63. 

1230 SÀNCHEZ I PICANYOL, 2008, p. 37-38. In: MEZZAROBA, Orides. E-

Democracia no processo político brasileiro: da tradição do papel para o desafio 

da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). El decrecho de la sociedad em 

Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza, p. 63. 
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É devida a identificação desse novo ambiente. O ambiente virtual 

pode ser definido como “espaço comunicativo, aberto, público e livre, em 

que as TICs se apresentam como meros instrumentos facilitadores no 

processo de interatividade comunicativa, assim como na facilitação 

comunicativa das relações humanas; uma vez que o homem deve ser o 

titular absoluto do processo criativo de comunicação, uma vez que é o 

sujeito primário do conhecimento”1231. 

Investigar o assunto da “(re) personalização do espaço público e 

novos atores políticos” pressupõe meditar sobre a concepção da soberania 

popular no contexto da Democracia Representativa e, por conseguinte, 

sobre a função dos Partidos Políticos no processo de efetivação de tais 

preceitos1232. 

Nesta senda, será devida a análise articulada do princípio 

republicano a partir das dimensões estruturantes da cidadania e do 

pluralismo político. 

Isto, de forma conectada aos elementos que a história política do 

Brasil contemporâneo possa nos fornecer, a exemplo dos movimentos 

populares dirigidos às reivindicações acerca dos deveres de prestações 

estatais de cunho básico. 

Para a adequada percepção acerca da medida em que se dá “a (re) 

personalização do espaço público”, caberá o questionamento acerca de 

quem a ele detém acesso? Em resposta, embora se pretenda incluir a 

totalidade (o espaço de participação é aberto, livre...), cuja parcela, 

espera-se, possa ser numericamente superior àquela que age em defesa de 

seus interesses, inevitavelmente, serão aqueles que exercem a cidadania 

                                                        
1231 MEZZAROBA, Orides. E-Democracia no processo político brasileiro: da 

tradição do papel para o desafio da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). El 

decrecho de la sociedad em Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza, p. 63. 

1232 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná Eleitoral: 

Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1, 2012. 

MEZZAROBA, Orides. E-Democracia no processo político brasileiro: da tradição do 

papel para o desafio da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). El decrecho de 

la sociedad em Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza, p. 63. 
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ativa1233. Segundo Mezzaroba, “as TICs são instrumentos de inclusão 

política”1234. 

Marshall concebe que “não são os homens são iguais, mas se o 

progresso não pode prosseguir firmemente, mesmo vagarosamente, até 

que, devido à ocupação ao menos, todo homem será um cavalheiro, desde 

que o aprendizado tenderia a dar-se mais valor para o lazer e a educação, 

assim aceitando, cada vez mais, os deveres públicos e privados de um 

cidadão”1235. 

                                                        
1233 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná 

Eleitoral: Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1,  

p. 48, 2012.  

1234 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná 

Eleitoral: Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1,  

p. 48, 2012. 

1235 O conceito de cidadania que se concebe parte de Alfred Marshall. Considerado 

um dos fundadores da economia política inglesa clássica ao lado de Adam Smith 

(1723-1790), David Ricardo (1772-1883) e John Stuart Mill (1806-1876), a obra de 

Alfred MARSHALL (1842-1924) compôs uma corrente de pensamento que brotou 

na Revolução Industrial, expandiu-se no século XIX e espraiou-se até nossos dias, nas 

palavras de Ottolmy Strauch. É reconhecido como um dos três precursores do 

desenvolvimento das ciências econômicas, situando-se a sua obra Os princípios de 

economia ao lado de A riqueza das nações, de Adam Smith e Princípios, de David 

Ricardo. O pensamento de Marshall, sob a sistemática econômica, resta impregnada 

da questão social, ao tempo em que “se questiona constantemente sobre a real 

necessidade de existirem pobres para que houvessem ricos, considerando a suprema 

finalidade da Economia Política para se elucidar esta questão”. Nas palavras de 

Strauch, a biografia de Marshall – a cronologia de sua vida, é a moldura de sua obra, 

razão porque não haveria em sua vida acontecimentos que tenham significado 

próprio, senão em função de sua produção. Tal, enquanto “as influências 

predominantes na formação de seu pensamento conduzem à conclusão de que “a 

pobreza decorre de condições estruturais, políticas e sociais, e que a sua atenuação 

não está no aperfeiçoamento ou numa mais eficiente operação do sistema de mercado 

livre, mas, antes, impondo-lhe medidas drásticas pelo governo e apoiando o 

crescimento de associações voluntárias e sindicatos trabalhistas”. O problema 

segundo Marshall, “não seria se todos os homens são iguais – que certamente não são 

– mas se o progresso não pode prosseguir firmemente, mesmo vagarosamente, até 
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Dos paradigmas “liberal” e “republicano” entre as duas tradições 

de interpretação da Constituição ou entre as duas tendências que 

concorrem entre si na realidade constitucional1236, Habermas afirma que 

“enquanto os conceitos do direito romano servem, durante a 

modernidade, para definir as liberdades negativas dos cidadãos, para 

garantir a propriedade e o intercâmbio econômico das pessoas privadas 

                                                        

que, devido à ocupação ao menos, todo homem será um cavalheiro”, o que afirmou: 

que poderia e isto ocorreria”. Esta concepção decorreria do fato de que um dos traços 

característicos da classe operária seria o trabalho excessivo, enfadonho e alienador, 

cujo volume poderia ser reduzido para alcançarem o nível dos artesãos qualificados. 

Que “o aprendizado tenderia a dar-se mais valor para o lazer e a educação, a despeito 

de um mero aumento de salários e conforto material”. Tal, “lhes garantiria maior 

independência e respeito por eles mesmos e, portanto, pelos outros, assim aceitando, 

cada vez mais, os deveres públicos e privados de um cidadão, mais e mais aumentando 

o seu domínio da verdade de que são homens e não máquinas reprodutoras, assim 

tornando-se cavalheiros”. Concebendo que seu sistema se diferia fundamentalmente 

do socialismo, uma vez que preservam os elementos essenciais do mercado livre, 

afirmava que o Estado deveria fazer algum uso de sua força de coerção para a 

realização de seus ideais, como por exemplo obrigando as crianças a frequentar a 

escola, uma vez que o ignorante não detém condições de apreciar e, portanto, escolher 

as boas coisas que diferenciam a vida de um cavalheiro daquela da classe operária. O 

Estado estaria obrigado a compeli-los e ajudá-los a tomar o primeiro passo adiante; e 

estaria obrigado a ajudá-los, se desejassem, a darem muitos passos à frente”. Daí que 

T. H. Marshall concebe que somente o primeiro passo seria obrigatório, pois, a livre 

escolha presidiria os demais tão logo a capacidade de escolher fosse criada. Tal traduz 

a premissa de que as suas concepções, extraídas de análises econômico-político-

sociais, podem ser aplicadas à seara político-partidária-eleitoral, quando passíveis de 

uma leitura política, sociológica e moral. (MARSHALL, Alfred. Princípios de 

economia, tratado introdutório. Introdução de Ottolmy Strauch. São Paulo: Nova 

Cultural, 1996, p. 5-6 (Coleção Os Economistas); MARSHALL, Alfred. The 

Economic Journal XXXIV, n. 135, set. 1924, p. 350. Republicado em Memorials of 

Alfred Marshall, ed. por A. C. Pigou, 1925 e nos Essay In Biography, de Keynes; 

Artigo de Marshall de critica à Political Economy de Jevons, publicado em The 

Academy em 1872; The Marshall Lectures, Cambrigde, 1949 (Conferências 

dedicadas a Alfred Marshall; MARSHALL, Thomas Humprey. Cidadania, classe 

social e status. Trad. Meton Porto Gadelha. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. p. 1-65).  

1236 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. p. 332. 
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contra intromissões de um poder político exercido administrativamente, 

do qual eles estavam excluídos, a linguagem da ética e da retórica 

conserva a imagem de uma prática política, na qual se realizam as 

liberdades positivas de cidadãos que participam em igualdade de 

condições”1237. 

O conceito republicano da “política” “não se refere aos direitos dos 

cidadãos privados à vida, à liberdade e à propriedade, garantidos pelo 

Estado, mas, em primeiro plano à prática de autodeterminação de 

cidadãos orientados pelo bem comum, que se compreendem como 

membros livres e iguais de uma comunidade cooperadora que a si mesma 

se administra”1238. 

Este debate assume relevância quando se conclui que a diferença 

entre as duas tradições está na compreensão do papel do processo 

democrático. 

Enquanto na visão “liberal” esse assume a tarefa de programar o 

Estado1239 no interesse da sociedade1240, de forma que aquele se 

especializa no uso administrativo do poder político, na visão 

“republicana” a política não se esgota em uma função mediadora, pois é 

constitutiva no processo de socialização em seu todo1241. 

“Política”, portanto, nessa tradição, “é entendida como forma de 

reflexão de um contexto vital ético – como o médium no qual os membros 

de comunidades solidárias, mais ou menos naturais, tornam-se 

conscientes de sua dependência recíproca e, na qualidade de cidadãos, 

continuam e configuram, com consciência e vontade, as relações de 

                                                        
1237 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. p. 331. 

1238 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. p. 332. 

1239 Aparelho da Administração Pública. 

1240 Sistema de seu trabalho social e do intercambio das pessoas privadas, 

estruturado conforme a economia de mercado. 

1241 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. p. 332-333. 
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reconhecimento recíprocas já existentes”1242. Acrescentamos a substância 

das relações políticas, como, em outras formas de relacionamento 

humano, está dos vínculos que se criam a partir do contato. 

Dessa feita, “na concepção republicana, a esfera pública política e 

a sociedade civil, como a sua base, obtêm um significado estratégico – 

eles devem garantir à prática de entendimento dos cidadãos sua força de 

integração e sua autonomia”1243. 

Neste contexto, “o homem somente pode realizar o fim de sua 

espécie nesta prática da cidadania ativa”, com vistas à atuação no âmbito 

de uma democracia participativa1244. Daí, portanto, a razão para se afirmar 

que “o fundamento de qualquer democracia está no direito à liberdade 

plena e livre da expressão pública”1245. 

Aqui cabe explicitar a razão por que coube acima a identificação 

do paradigma “republicano” no que se refere ao modelo de interpretação 

constitucional, que, por sua vez, abarca o regime democrático, fundado 

na participação popular. 

Desde que a “democracia eletrônica” pode ser definida como “toda 

a relação política que se estabelece entre indivíduos a partir de redes 

virtuais e as redes aparecem neste processo como vínculos que 

possibilitam a interatividade entre sujeitos livres e autônomos”1246, o 

ciberespaço constitui o locus “da participação de cidadãos em uma prática 

comum, através do qual podem fazer de si mesmos o que desejam – 

                                                        
1242 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. p. 333. 

1243 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. 

1244 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 32. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. 

1245 MEZZAROBA, Orides. E-Democracia no processo político brasileiro: da 

tradição do papel para o desafio da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). 

El decrecho de la sociedad em Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza. 

1246 MEZZAROBA, Orides. E-Democracia no processo político brasileiro: da 

tradição do papel para o desafio da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). 

El decrecho de la sociedad em Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza. 
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autores politicamente autônomos de uma comunidade de livres e 

iguais”1247. Nesse sentido, “o processo político resulta do poder produzido 

comunicativamente na prática de autodeterminação de cidadãos e se 

legitima pelo fato de proteger essa prática através da institucionalização 

da liberdade pública”1248. 

Pode-se aqui concluir que o locus de deliberação justifica inclusive 

a existência do próprio Estado, que se volta “à garantia de um processo 

inclusivo de formação da opinião e da vontade, no qual cidadãos livres 

(ideia básica da democracia em Kelsen) e iguais (ideia básica da 

democracia em Schmitt), que se entendem sobre quais normas e fins estão 

no interesse comum de todos”1249. 

A arquitetônica liberal do Estado e da Sociedade é submetida assim 

a uma modificação importante: ao lado da instância reguladora 

hierárquica do poder supremo do Estado e da instância reguladora 

descentralizada do mercado, a solidariedade e a orientação do bem 

comum ingressam como terceira fonte da integração social1250. Daí o 

entrelaçamento entre cidadania e democracia “pressupõe a liberdade e 

autonomia de cada indivíduo atuar como sujeito único no processo de 

discussão e formação das políticas públicas”1251. 

Portanto, essa formação política horizontal da vontade, que 

depende de entendimento ou consenso obtido comunicativamente, deve 

                                                        
1247 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. p. 335. 

1248 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. p. 335. 

1249 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. p. 335. 

1250 HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. I e II. p. 333. 

1251 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná 

Eleitoral: Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1, 

2012. 
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ter a primazia do ponto de vista normativo1252. A potencialização desses 

direitos, a partir da garantia de um processo comunicativo livre e 

responsável, poderá garantir as condições para que cada membro possa 

interagir com o ambiente em que vive. A legitimidade desse ambiente 

existirá na medida em que for garantida a interatividade entre todos os 

envolvidos1253. Desta feita, “o ciberespaço não será um fim em si mesmo, 

mas sim um meio, um instrumento de possibilitar a inclusão política dos 

cidadãos”, o que possibilitará a sua “atuação na qualidade de sujeito, no 

processo de discussão e formação das políticas públicas”1254. Neste 

sentido, possibilita a realização democrática sob o viés transformador da 

realidade prática. 

As promessas não cumpridas da modernidade poderão se realizar 

agora em outro tempo, mas em outro espaço, a partir do reposicionamento 

das partes que compõem a relação jurídico-política, de forma a se alcançar 

a devida legitimidade da representação através do mandato político-

partidário: em âmbito decisional.  

 

 

                                                        
1252 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná 

Eleitoral: Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1, 

2012. 

1253 MEZZAROBA, Orides. A democracia representativa partidária brasileira: a 

necessidade de se (re) pensar o conceito de povo como ator político. Paraná 

Eleitoral: Revista Brasileira de Direito Eleitoral e Ciência Política, v. 1, n. 1, 

2012. 

1254 MEZZAROBA, Orides. E-Democracia no processo político brasileiro: da 

tradição do papel para o desafio da virtualidade. In: GALINDO, Fernando (Ed.). 

El decrecho de la sociedad em Red. Prensas de la Universidad de Zaragoza. 
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CONCLUSÃO 

 

O assunto que desenvolvemos partiu da análise da configuração do 

modelo representativo brasileiro originalmente fixado pela Constituição 

Federal, que, fundado na soberania, cidadania e pluralismo político, 

abarca os mecanismos de expressão da vontade popular nos termos do 

artigo 14, que define dos direitos políticos. Isto, tanto na seara majoritária, 

ou seja, na gestão da Administração Pública nas três esferas da Federação 

e na representação dos Estados Federados no Senado da República, 

quanto na tomada das decisões no âmbito dos Parlamentos; que 

pressupõe, sob o sistema proporcional, a tomada das decisões primárias 

para a configuração da ordem jurídica em cada esfera de competência, 

denominadas por Kelsen por normas de ordenação – em outras palavras 

definidas por diplomas normativos / leis ordinárias, complementares ou 

regulamentos. 

O sistema representativo brasileiro contempla o regime 

democrático sob a lógica da representação indireta que, enriquecido por 

institutos de participação direta, coloca à disposição dos cidadãos o 

referendo, plebiscito e os projetos de lei de iniciativa popular, conforme 

preleciona Paulo Bonavides ao proclamar a decadência dos Partidos 

Políticos e propor rumos à democracia direta. 

Originalmente, portanto, sob o marco da Constituição Federal de 

1988, o modelo representativo brasileiro restou configurado sob uma 

mecânica em que a relação entre os representantes e representados dava-

se sob a lógica do mandato livre, em que os eleitos não seriam obrigados 

a prestar contas aos representados e não se submeteriam a instruções 

prévias sobre como tomar as decisões em seu nome dos parlamentos, 

como seria pela lógica do mandato imperativo. Registre-se que o mandato 

corresponde ao vínculo jurídico plasmado entre ambos, conforme assinala 

José Afonso da Silva. 

Na seara da Teoria Política, Edmund Burke rejeitava o mandato 

do tipo imperativo, seja este em que o representante apenas ouviria as 

propostas e as demandas locais, feitas por seus eleitores, e reproduzi-las-
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ia nos parlamentos. Sob esta lógica, portanto, seria assim, um porta-voz 

com direito a voto, um embaixador. 

Burke propõe que um político deva buscar o bem comum por meio 

da discussão racional com outros políticos, razão porque apresentava o 

modelo de representação adotado originalmente por nosso Estado 

Democrático Constitucional de Direito, de que se extraía o mandato 

representativo, realizável através dos Partidos Políticos, que manteriam o 

monopólio das candidaturas a cargos eletivos. Sob esta lógica, em 

conhecendo as demandas locais, os representantes eleitos buscariam 

compor com outros representantes uma política geral, por meio de 

consensos. Daí que os representantes que compõem os parlamentos se 

tornariam representantes de toda uma circunscrição eleitoral (Município, 

Estado e País), deixando de representar unicamente determinado grupo, 

para fazê-lo em relação a todos os membros daquela comunidade política. 

Se denomina mandato virtual. 

A opção do constituinte de 1988, portanto, abarcou o modelo do 

mandato livre/virtual, por sua vez abandonando o modelo do mandato 

imperativo adotado pela Constituição de 1967/Emenda Constitucional de 

1969. Neste sentido, afirmamos que a história constitucional do Brasil 

revela a opção original do constituinte, que sob a perspectiva de uma 

análise sistêmica, garantia ao eleito a liberdade para o exercício do 

mandato sem a possibilidade de recall, e não reclama accountability. 

Neste sentido, a partir do elenco das hipóteses de perda do mandato 

previstas pelo rol do art. 14, § 9o e art. 55, da Constituição Federal, o 

mandato não seria revogável, senão nas hipóteses taxativamente definidas 

no texto. Ainda, existiriam as hipóteses fixadas pela legislação eleitoral 

ordinária e complementar à Constituição, senão note-se os casos dos arts. 

30-A, 41-A e 73, da Lei das Eleições, bem assim do art. 22, da Lei 

Complementar n. 64/1990 que, diante do reconhecimento judicial sobre a 

sua aquisição por corrupção, fraude, uso indevido dos meios de 

comunicação social ou abusos do poder político e econômico, impõe a 

desconstituição do mandato eletivo adquirido pelo voto, outorgado pela 

diplomação, e exercido a partir da posse do cargo político correspondente. 
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Não obstante a clara definição sistêmica, em 2007, por decisão 

proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança 

26.603 (26.602 e 26.604), restou garantido o direito líquido e certo de 

determinado impetrante – Partido da Social Democracia Brasileira – 

PSDB, reivindicar a vaga obtida do sistema proporcional sob a sua 

legenda, de parlamentares que migraram da legenda sem a devida 

justificação partidária. O fez, considerando que no Brasil está-se no 

âmbito de uma Democracia Partidária, ou seja, em um regime em que os 

Partidos Políticos constituem instrumentos essenciais para a formação da 

vontade estatal e desde que a soberania popular se veicula por meio destas 

pessoas jurídicas, de forma a concretizar o preceito democrático. Nesta 

senda, constituem meio essencial à legitimação do processo de emanação 

do poder estatal, na medida em que as decisões são tomadas pelos 

representantes políticos designados eleitoralmente. 

Primaria e criativamente – inovando o sistema jurídico, tais 

decisões conferiram uma ressignificação da natureza do mandato político-

representativo, uma vez que deslocaram radicalmente a essência do 

vínculo jurídico constitucional que liga os representantes e representados, 

outrora concebido como de natureza livre, transmutando-o para uma 

relação de natureza partidária ao afirmar que a vinculação do candidato 

se dá ao Partido Político, que ora detém a titularidade do mandato eletivo. 

Disto, este poderá pleitear a sua revogação perante a Justiça Eleitoral. 

Em caráter de justificação tendente a reafirmar a autoridade de sua 

decisão, o Supremo Tribunal Federal afirmou que do poder de interpretar 

a Lei Fundamental estaria a capacidade extraordinária de alterá-la, de 

reformulá-la propriamente, desde que a interpretação constitucional 

estaria dentre os processos informais de reforma, denominados mutações 

constitucionais, o que ocorreu no caso em análise. 

Referindo estudo anterior, em que analisamos dogmaticamente as 

manifestações jurisdicionais, contrapusemos esta concepção a partir do 

seguinte pressuposto, que detém na tese de Marcelo Cattoni de Oliveira o 

referencial, pois, ao conceber o Processo Constitucional como 

instrumento de jurisdição constitucional, do controle jurisdicional de 

constitucionalidade e do devido processo legislativo em face do Estado 



556 

Democrático, a jurisdição constitucional deve contemplar tão somente as 

condições procedimentais para a garantia do processo democrático e das 

formas deliberativas de formação política da opinião e da vontade. Daí 

que o Poder Judiciário deve cumprir o seu papel precípuo na qualidade de 

garante do processo democrático de deliberação política, assim 

autocontendo-se. 

Nesta mesma linha, concluímos, diante da leitura constitucional, 

pela impossibilidade da interferência estatal no âmbito da autonomia 

partidária e da decretação de perda do mandato eletivo com base em 

infidelidade partidária. 

Por conseguinte, as críticas às decisões jurisdicionais foram 

dirigidas no sentido de que: a) foram proferidas em desconformidade à 

Constituição, pois os limites interpretativos acerca do regime jurídico dos 

Partidos Políticos originalmente definidos foram extravasados e assim as 

decisões detiveram caráter eminentemente político, assim inovando o 

ordenamento jurídico brasileiro; b) as interpretações judiciais 

promoveram uma alteração de significado do texto normativo 

contemplado no art. 17, parágrafo único, c/c o rol do art. 55 da 

Constituição, realizando-se assim uma alteração radical da própria 

concepção original do legislador, de forma a res-substancializar a 

natureza do mandato eletivo e assim reconfigurar a representação política 

no Brasil; c) constituíram processo informal de alteração da Constituição 

que, ao extrapolar a forma plasmada na letra dos preceptivos normativos 

(com parâmetros intrínsecos), através de interpretações remodeladoras, 

operaram uma mutação (in) constitucional ao inserirem em nosso 

ordenamento nova hipótese de perda do mandato; c) ao contemplar o 

conceito de Constituição a união entre democracia e constitucionalismo, 

o fortalecimento deste ideal aniquilou o processo democrático pois: i) 

desconsiderou a constituição histórica, ii) reconfigurou as normas 

constitucionais originárias formuladas no curso do processo democrático 

e participativo da Constituinte de 1988, e iii) violou a proteção dos 

direitos individuais; assim plasmando-se em decisões ilegítimas sob a 

perspectiva democrática. 
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Não obstante as críticas promovidas em face das decisões judiciais, 

desde que no âmbito da prerrogativa outorgada constitucionalmente, o 

Supremo Tribunal Federal detém a última palavra no que toca à guarda 

da Constituição Federal de 1988, o sistema representativo brasileiro resta 

ora reconfigurado, de forma que, no sistema proporcional, o mandato 

político-representativo pertence aos partidos. 

Dos efeitos da viragem jurisprudencial será possível ao Estado, 

Partidos Políticos e cidadãos brasileiros solucionar aporias que há tempos 

são debatidas, notadamente quanto ao pequeno grau de legitimidade da 

representação política brasileira que, de forma equivocada, é imputada à 

falta de identidade dos interesses de governantes e governados. Por 

conseguinte, se fez recorrente, por diversas vozes, a proposta se promover 

reformas legislativas, denominadas reformas político-eleitorais e 

partidárias para aumentarem tal gradação. Conforme se apresentou ao 

longo do trabalho, a identidade de interesses entre os sujeitos da 

representação se traduz em uma mitologia jurídica, que foi por nós 

desconstituída. 

Note-se daí, que os instrumentos para a realização democrática 

foram colocados à disposição pela própria Constituição brasileira. Do 

mecanismo, já resta atribuída aos Partidos Políticos, enquanto pessoas 

jurídicas de Direito Privado e assim pertencentes à Sociedade, a tarefa 

precípua de assegurar, no interesse do regime democrático, a 

autenticidade do sistema representativo e defender os direitos 

fundamentais no âmbito do Estado e Sociedade brasileiros. Neste sentido, 

a viragem jurisprudencial deve ser tomada como um marco para o avanço 

de nosso sistema. 

O rumo das ações cooperativas entre os entes que compõem o jogo 

político, portanto, deve ser, a partir de substância radicalmente 

democrática, acionar-se os mecanismos aptos a receber e a transmitir, 

com fidelidade, a vontade do povo, que implica, em um processo eleitoral 

impermeável à fraude e à corrupção, na forma da conclusão de Carlos 

Mário da Silva Velloso. Complementarmente, acrescentamos que, ao lado 

de um processo eleitoral escorreito, a participação popular não deve 

quedar adstrita à eleição, dentre as opções possíveis – que restam 
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definidas pelas oligarquias partidárias a despeito de sua contribuição, dos 

candidatos, mas a realização democrática contempla diversos momentos, 

em que o referido é o último. 

Note-se que o processo eleitoral é o momento final de escolha 

dentre os candidatos registrados perante a Justiça Eleitoral, que por sua 

vez compõem rol de cidadãos escolhidos em convenções partidárias, isto 

dentre aqueles mais aptos, que usualmente são visualizados no período 

pré-eleitoral na fase de pré-campanha. 

A respeitabilidade do pré-candidato deriva de sua importância 

enquanto favorito dentre aqueles possíveis destinatários de votos, através 

da gradação derivada dos dados obtidos das pesquisas de opinião pública. 

Daí se questionou a racionalidade que até o presente momento foi 

impressa na avaliação sobre o desenvolvimento democrático brasileiro 

pois, por demais criticado sob a propalada crise de representação, o nosso 

sistema está bem cumprido bem as suas finalidades, qual seja de garantir 

essencialmente que o processo eleitoral transcorra da forma mais 

transparente possível. Não obstante, os espaços que de fato são passíveis 

de exercício do poder político, no que toca à tomada de decisões que 

tenham por vez influir na vontade estatal, a interesse do povo brasileiro, 

são outros. 

A condição de eleitor, como visto, é uma delas, cujo direito 

subjetivo é suscetível de exercício no momento de designação dos agentes 

que exercerão, por prazo definido e passível de renovação (cf.: art. 14, § 

5o, da Constituição), a função de representação popular. O processo 

político de tomada destes espaços é complexo e se desenvolve 

permanentemente, mas que têm no momento pré-eleitoral, notadamente 

nos termos das convenções para a escolha de candidatos e definição das 

coligações partidárias, bem como do registro de candidatos, o momento 

para a devida organização das forças que dirigirão, a posteriori, o governo 

(em sentido amplo), e conduzirão os destinos da nação. Em todos os 

momentos possíveis, de que se destaca a definição das diretrizes 

partidárias em caráter interna corporis, o viés democrático deve ser 

garantido, o que se realiza através da efetiva participação popular na 

tomada das decisões que atingirão a esfera de interesse de outrem. 
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O tema da tese, portanto, que se plasmou no modelo da 

Democracia Partidária no Brasil, foi desenvolvido desde a análise do 

modelo do Estado de Partido sob as suas matrizes teóricas, perpassou 

pelo modelo do regime originalmente adotado pela Constituição de 1988, 

e culminou com a proposta de operacionalização de um modelo de Estado 

de Partidos passível de concretização no Brasil. Isto, diante da 

reconfiguração de nosso sistema representativo promovida por meio 

informal, através da atuação jurisdicional. 

A problemática do trabalho, por sua vez, derivou de tal 

investigação, qual seja do modelo representativo originalmente fixado 

pela Constituição Federal de 1988 e de sua remodelação – que decorreu 

de opção da justiça constitucional, e dos efeitos que derivaram de uma 

reforma político-constitucional, que acabou por alterar substancial e 

significativamente o vínculo jurídico entre os representantes e os 

representados (o mandato eletivo). Sob esta estrutura, o objetivo 

prioritário foi de verificar se da reconfiguração dos vínculos políticos se 

fez possível a realização de uma Democracia Partidária no Brasil, que 

ao final foi alcançado quando da conclusão pela possibilidade de 

realização deste modelo em âmbito nacional. 

Conforme se verificou, a opção metodológica abarcou a inserção 

dos fenômenos democrático e partidário – em suas dimensões 

sociológica, jurídica e política, na temática da pesquisa, desde que este 

modelo democrático detém por característica a função de protagonismo 

que as agremiações partidárias exercem na senda da representação 

política, de forma articulada com a ação cidadã. Neste ponto se ofertou 

um conceito de Partido Político, com conteúdo não idealizado. 

De tal opção resultou a configuração de uma hipótese de trabalho, 

qual fosse da reconfiguração do modelo representativo brasileiro através 

da atuação jurisdicional, que através das decisões proferidas pelos 

tribunais superiores no caso sobre a fidelidade partidária produziu uma 

verdadeira mutação constitucional, que produziu um evento, que se 

traduziu na ressignificação da natureza do mandato político-eleitoral, 

reconhecidamente proclamado partidário. 
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O método empregado para a pesquisa foi dedutivo, cujo resultado 

se enriqueceu pela inserção de conteúdo interdisciplinar, notadamente da 

ciência política, para a construção dos assuntos que detém uma natureza 

complexa. Neste sentido a análise parte das normas constitucionais e de 

sua interpretação judicial, que assim decide, em última análise, sobre a 

própria substância do poder. 

Assim, verificou-se que da força normativa da Constituição, no 

exercício da jurisdição constitucional, o Supremo Tribunal Federal fixou 

a justificação para a outorga da última palavra sobre a questão, declarando 

que o sistema representativo brasileiro é conformado sob o modelo de 

uma Democracia Partidária. 

Os referenciais de análise adotados partiram do modelo do Estado 

de Partidos ou da Democracia Partidária, que têm em Kelsen e Leibholz 

os seus maiores expoentes teóricos, pois mantém produzida a mais bem-

acabada arquitetura; e da tese de Mezzaroba, que procede à uma profícua 

análise dos temas Partidos Políticos e da representação política no Brasil, 

a partir de sua evolução histórica na organização constitucional pátria. Ao 

concluir sobre o “esgotamento do modelo de representação política no 

projeto liberal de Estado”, a tese conferiu o substrato para que se processe 

à uma leitura crítica não somente acerca da existência uma “crise de 

representatividade”, cuja conclusão foi negativa, mas para os sistemas 

partidário e eleitoral brasileiros, que apontam sim para o esgotamento de 

um modelo até há pouco adotado, que acabou por sofrer uma 

reconfiguração substancial até o ponto de desnaturar-se e perder o 

referencial de significação. 

Ao trabalho foram aplicados recortes de ordem metodológica 

tendentes a apresentar, em primeiro plano, sob o viés descritivo, os 

elementos que compõem o modelo do Estado de Partidos, que ora resta 

vigente no Brasil, desde a representação política, sob uma perspectiva 

conceitual e teórica lastreada em Hobbes e Locke, que fundaram o modelo 

vigente no Brasil até a viragem jurisprudencial. Daí que pode se verificar 

que, a despeito da alteração produzida em face do modelo anterior, a base 

hobbesiana da representação, fundada na lógica da autoridade sob a 

concepção liberal, se evidencia a única possível de produzir o influxo 
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necessário para a promoção das mudanças tendentes à realização de um 

Estado de Partidos no estágio atual de desenvolvimento da democracia 

brasileira. 

Isto pois, sendo os Partidos Políticos os protagonistas da mecânica 

dirigida à definição da vontade estatal, sob o interesse popular, devem 

deter a prerrogativa de dirigir a atuação dos mandatários para a realização 

das diretrizes partidárias perante o Estado, tanto através dos cargos do 

sistema proporcional como majoritários, uma vez que a finalidade das 

agremiações é de operarem os seus interesses. 

Por conseguinte, a lógica da autoridade e faz única que possa 

garantir que, no caso de os mandatários descumprirem as diretrizes 

legitimamente definidas pelas instâncias partidárias ou incorrerem em 

hipóteses de indisciplina ou infidelidade partidárias, os Partidos Políticos 

poderão obter a revogação do mandato, na senda da autonomia que lhes 

foi outorgada constitucionalmente. Neste sentido, a quem é dada a 

prerrogativa de criar regras punitivas detém a capacidade para aplicá-las. 

Tal aplicação, a seu turno, deve dar-se pelas instâncias dos próprios 

Partidos Políticos, na vereda política, sem a indevida ingerência estatal, 

pois se o mandato popular se outorga a partir de uma base soberana, esta 

mesma base, composta pelos segmentos da Sociedade reunidos nos 

Partidos Políticos, detém a legitimidade de revogá-la, cabendo ao Poder 

Judiciário garantir o processo. 

Neste ponto, se identificou que na mecânica apresentada por 

Duverger quando elenca historicamente a fase primária de formação dos 

Partidos Políticos, evidenciou que, em razão de comumente pretenderem 

os mandatários perpetuar-se no poder, renovando os seus mandatos, 

deviam deferência as comitês eleitorais e parlamentares, assim firmando 

consensos para atingir os interesses recíprocos. 

Na tese se evidenciou, com base na tese de Carl Schmitt, que o 

modelo do Estado de Partidos, cujo conceito também de apresentou, não 

somente é concebido mas mantém-se na esfera do político, que pode ser 

traduzido como instância de combate, luta e decisão.  

Nesta esfera, que se conforma na Sociedade e para ela, é que as 

decisões fundamentais sobre a particular forma de Estado, de Sociedade 
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e sobre a regulação da vida dos brasileiros devem ser tomadas. Por 

conseguinte, é para o âmbito dos entes que devem protagonizar o processo 

democrático, sob a afluência do regime político constitucional – que deve 

conformar todas as demais instâncias jurídicas; que os interesses 

populares devem ser canalizados, para decisão. Estas, devem se dar na 

forma de um processo radicalmente democrático, que detém na tese de 

Kelsen a referência para a substancialização, seja através de um 

procedimento antitético-dialético, para a formação do consenso, que 

alcança na Teoria do Agir Comunicativo de Habermas o segundo 

referencial. 

Para produzir este resultado o trabalho foi desenvolvido em quatro 

capítulos, a partir da introdução e conclusão, contendo o seguinte 

conteúdo. 

No primeiro capítulo foram apresentadas as bases teóricas que 

fundam o modelo de Democracia Partidária, que decorre das discussões 

ocorridas no final do século XIX, na Alemanha de Weimar e na Inglaterra, 

acerca da articulação das organizações político-partidárias com a 

estrutura do Estado, e findou por traduzir-se em um modelo alternativo 

ao daquele concebido pelo modelo de representação política liberal. 

Detendo por princípio elementar garantir que cada partido se ocupe em 

tornar hegemônicas as suas ideias e as suas concepções de mundo, para 

assim assumir o controle do aparelho estatal e aplicar a sua ideologia na 

seara administrativa e política, os Partidos Políticos se constituem em 

“instrumentos de ativação política do povo”. 

Nesta parte, promoveu-se um amplo estudo tendente a apresentar 

o pensamento e as posições políticas a favor do modelo, notadamente em 

Kelsen (em que partidos são como órgãos de formação da vontade do 

Estado), Thoma (em que os partidos evitam que a democracia de massas 

seja movida emocionalmente), Radbruch (em que o representante seria 

um gênero partidário e não movido por sua consciência somente) e 

Leibholz (que elenca de forma profícua os pressupostos para a existência 

de um Estado de Partidos). Também se confrontou tais conceitos pela 

apresentação daquelas contrárias, representadas pelas teses de Koellreuter 

(que proclama o perigo de superposição da vontade partidária à estatal), 
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de Schmitt (para quem a autoridade estatal seria fragmentada pela ação 

dos partidos) e de Triepel e Heller (que concebem que os Partidos 

Políticos absorveriam o Estado e produziriam o esvaziamento das 

instituições parlamentares). 

No segundo capítulo promoveu-se uma análise acerca da evolução 

histórico-jurídica da relação entre a Justiça Eleitoral e dos Partidos 

Políticos no Brasil, em que a história da Justiça Eleitoral, da representação 

político-partidária, bem assim a sua relação são objetos da pauta. Isto 

justamente pois a configuração de um Estado de Partidos demanda a 

relação de tais entes com o Estado e a verificação acerca da existência das 

bases para a sua realização no Brasil depende de tais variáveis.  

Nesta etapa, se dissecou a estrutura da Justiça Eleitoral a partir de 

seus órgãos, das funções essenciais à efetivação da justiça – a advocacia 

e o Ministério Público, e de suas competências, notadamente 

administrativa, normativa, consultiva e jurisdicional. Importa ressaltar 

que o conhecimento destas funções subsidiou o leitor para a conclusão 

acerca de que em 2007, de uma resposta à uma Consulta pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (CTA 1.398) – esta despida de densidade normativa, 

dotada de natureza administrativa e não vinculativa; o Poder Judiciário 

Brasileiro promoveu a mais profunda alteração sistêmica por meio de 

decisão judicial da história brasileira, de forma criativa. Ao final, se 

investigou o papel da Justiça Eleitoral em face dos Partidos Políticos no 

Brasil, que teve o condão de apresentar, por via reflexa, quais são os 

limites para a atuação ou não atuação do Estado em razão das agremiações 

partidárias, notadamente diante de sua capacidade institucional. 

No terceiro capítulo, de uma forma descritiva e pretensiosamente 

completa, apresentou-se qual o conteúdo do regime constitucional dos 

Partidos Políticos originalmente fixado pela Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, em que a liberdade partidária constituía 

parâmetro interpretativo e limite material para a reforma constitucional, 

desde que restava erigido como princípio político constitucional e se 

traduzia em uma opção política do legislador constitucional sobre a 

prerrogativa essencial para o funcionamento do único ente autorizado a 

agir entre a Sociedade e o Estado, e detentor de elevada missão. A seguir, 
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se elencou a miúde a jurisprudência produzida do caso da infidelidade 

partidária, justamente a que promoveu a viragem jurisprudencial 

referida. 

No quarto e último capítulo as variáveis em análise se 

correlacionaram para a ofertar uma resposta positiva à indagação quanto 

à possível realização de um Estado de Partidos no Brasil e assim 

confirmar que os elementos pressupostos à realização democrático-

partidária no Brasil estão presentes em nosso ordenamento jurídico, quais 

sejam eles, apresentados na forma dos seguintes planos. 

Em primeiro plano, o regime político brasileiro, pois contempla 

um projeto de Estado e de Sociedade prospectivo, no sentido de constituir 

significante político, que plasma um compromisso orientado à realização 

dos direitos fundamentais, e outorga à Sociedade a prerrogativa de 

definição de seu conteúdo. 

Em segundo, o Partido Político proclamado constitucionalmente 

como instância de organização da Sociedade e de instrumento de 

realização democrática, dada a sua essencialidade no sistema 

representativo. Isto, enquanto se traduz no local em que as decisões 

fundamentais devem ser formadas sob o signo do consenso, bem assim 

constitui o instrumento de expressão da vontade popular: a uma porque 

asseguram o acesso do cidadão ao exercício do poder estatal ao deterem 

o monopólio das candidaturas; e, a duas porque constituem em seu 

interior o local em que as decisões formadas devem ser efetivadas no 

âmbito do Estado, pois funcionam como entes intermediários, realizando 

tal mediação. Neste ponto se apresentou as bases que desconstroem a 

perspectiva de quanto à admissão de candidaturas avulsas no país. 

Em terceiro plano, a reconfiguração do modelo representativo 

originalmente fixado pela Constituição de 1988, diante da reforma 

político-institucional promovida pelo Poder Judiciário brasileiro, na 

medida em que deslocou a significação da natureza do mandato político-

representativo ao deixar de representar a projeção de um direito pessoal 

titularizado pelo eleito para, diante da aplicabilidade do sistema 

proporcional, representar a projeção do direito do Partido Político ou da 

Coligação partidária que o elegeu. 
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Em quarto plano, a existência dos pressupostos para a realização 

de um Estado de Partidos com base no modelo Kelsen-Leibholz, em que 

o partido político detém uma função de protagonismo no sistema, no que 

toca à canalização da vontade popular para o centro de decisão política, 

segundo Kelsen. 

No modelo de Leibholz, dois pressupostos para a implantação em 

determinada estrutura estatal do Estado de Partidos: a) institucionalização 

das agremiações no sistema, o que ocorre com o reconhecimento 

constitucional de sua natureza e função; e, b) que o seu reconhecimento 

jurídico contemple a sua essencialidade. A seguir, são quatro os critérios 

para a aferição da existência de um Estado de Partidos: 1) a formação 

política da vontade (instrumentos de ação política); 2) mandato partidário 

/ comissionado (titularidade do mandato); 3) fidelidade e disciplina 

partidárias (efetivação do controle sobre o mandato) – são preceitos 

sancionatórios de caráter disciplinar, que se aplicam à mandatários ou 

não; 4) eleições plebiscitárias (a vontade dos eleitores já está 

contemplada, pois o caráter plebiscitário de suas decisões é permanente), 

e democracia interna. 

Em quinto plano, as posições dissonantes, que partindo do 

entendimento de Clémerson Merlin Cléve, contemplam o raciocínio 

quanto a inexistência do Estado de Partidos no Brasil pois, a despeito da 

mutação constitucional operada, por sua vez concebida inconstitucional, 

compreende que a natureza do mandato não poderia ter sofrido tão radical 

deslocamento de significação. 

Aqui que justamente se funda esta tese, uma vez que não somente 

a natureza do mandato sofreu tal efeito, como foi ressubstancializada ao 

ganhar elementos novos, a exemplo da titularidade dos Partidos Políticos 

em relação aos mandatos obtidos pelo sistema proporcional, o que lhe 

autoriza obter a revogação. Por conseguinte, lhes restou proclamada a 

prerrogativa de reivindicação, enquanto a Constituição lhe outorgou a 

capacidade de criar e aplicar normas para o seu cumprimento. Tal, por sua 

vez, somente queda aplicável pela imperatividade, sob a lógica da 

autoridade, como visto, sob a base hobbesiana. 
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Aqui se apresentou o elemento fundamental para a mecânica, que 

se traduz no controle exercido pelos Partidos Políticos em face da ação 

dos mandatários, para fins de realização de sua vontade, em derrogação 

da vontade individual do representante, o que se opera através de um 

controle de moralidade e disciplina. 

Outra tese que restou confrontada foi a de Eneida Desirré Salgado 

que não se sustentou. Isto, pois a despeito de reconhecer a necessidade do 

referido controle pelos Partidos Políticos, compreende que o mandato se 

manteria com a natureza de livre por um princípio que denomina de 

liberdade para o exercício do mandato; que de fato não existe na 

Constituição Federal de 1988. Tal equívoco se firmou diante da 

racionalidade vigente até a viragem jurisprudencial, em que se concebida 

a atuação livre dos mandatários uma vez que inexistia o recall e 

vinculação à instrução dos mandantes, enquanto não se concebia a 

revogabilidade dos mandatos. A realidade atual, porém, evidencia que tal 

liberdade não mais existe, o que demonstra não se tratar a liberdade para 

o exercício do mandato não de um princípio, mas de uma prática 

decorrente da natureza do mandato, que ora detém a natureza res-

significada. Ademais, confirma-se esta premissa pela falta de qualquer 

referência ao pretenso princípio nas decisões judiciais no caso da 

infidelidade partidária. Nota-se que o jogo político foi restabelecido e aos 

atores foram atribuídas novas funções. 

Em sexto plano, o papel da Justiça Eleitoral no controle sobre o 

exercício do mandato. A Justiça Eleitoral, cuja natureza precípua é a de 

garantir a livre expressão da vontade popular e bem garantir / realizar o 

procedimento para tal, assim atuando para impedir a ocorrência indevida 

do poder econômico, de autoridade, do uso indevido dos meios de 

comunicação social, corrupção ou fraudes, não deve ingerir na esfera da 

autonomia dos Partidos Políticos proclamada constitucionalmente. 

Daí que a disciplina e fidelidade partidárias, sejam normas 

produzidas nas esferas internas das agremiações, devem ser aplicadas 

pelas mesmas, por se tratarem de instâncias de organização da Sociedade. 

O procedimento e as decisões que culminam com a expulsão dos 

mandatários devem ser operadas pelos Partidos Políticos, 
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administrativamente. O resultado deve ser meramente comunicado às 

casas legislativas para a recomposição de suas bancadas. De possível 

negativa, caberá a ação mandamental para assegurar o direito líquido das 

agremiações, ou, quicá, a Reclamação Constitucional para garantir a 

autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal nos Mandados de 

Segurança 26.603/26 (26.602 e 26.604). 

Em sétimo plano, a mecânica da realização democrática, que se 

traduz na aplicação das regras práticas do jogo político, sob o caráter 

procedimental da democracia. 

Em oitavo plano, a substância para a realização democrática, que 

se traduz na efetivação material do preceito do pluralismo que, sob a 

lógica consensual (quem perde deve se resignar), garante-se a 

legitimidade-legitimação para o preenchimento dos cargos políticos e 

para tomada das decisões políticas. Nesta seara surgem novos 

instrumentos para a manifestação da vontade popular, que se caracterizam 

como as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs, aptas a 

veicular a expressão do interesse popular em tempo real, e assim promove 

a re-personalização do espaço do debate público, que há muito fora 

prevista por Mezzaroba. 

Tal, em um primeiro espectro apresentando o regime político 

brasileiro, que detém caráter prospectivo, transformador, que plasma as 

preocupações sociais em um contexto compromissório de avanço no 

projeto de mudança progressiva de vida da comunidade política, tendente 

à realização de uma vida digna e feliz. Também o concebe como um meio 

e não um valor fim, um instrumento de realização de valores 

fundamentais. Isto, sob o substrato teórico da democracia em Kelsen. 

Em um segundo espectro, apresentando o Partido Político como 

instrumento de realização democrática, em um ambiente pluralista, deste 

que constitui um ente de formação coletiva e funcionalmente guiado à 

formação das normas de ordenação. 

Em um terceiro, evidenciou-se que o modelo representativo fixado 

originalmente foi de fato reconfigurado pela atuação jurisdicional, bem 

assim que as regras do jogo restaram alteradas, elencando-se em que 

pontos e em quais limites. 
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Em um quarto espectro, verificou-se que os pressupostos para a 

realização democrático-partidária no Brasil estão presentes, notadamente 

pela presença dos elementos que configuram um Estado de Partidos na 

senda da teoria concebida por Kelsen, dentre estes no que toca à existência 

dos meios de controle sobre o mandato partidário, a partir de regras 

estabelecidas em caráter interna-corporis sobre disciplina e fidelidade 

partidárias, bem como de democracia interna. Aqui se promove um 

contraponto, elencando-se as teses que concebem inexistir a possibilidade 

de realização do modelo no Brasil, especialmente em razão da natureza 

do mandato não se constituir, sob tal leitura, partidário, mas sim 

representativo, o que pressuporia negar a ressubstancialização do 

mandato eletivo diante da alteração jurisprudencial, bem assim derrogar 

a hipótese deste trabalho. 

Em um quinto espectro, verificou-se qual seja o papel da Justiça 

Eleitoral no exercício do controle sobre o mandato eletivo que, na forma 

do que se verifica, deve se limitar a garantir o respeito aos direitos 

fundamentais desde que instada sob a função jurisdicional. Isto, pois 

tendo a Constituição delegado aos Partidos Políticos a criação de normas 

sobre disciplina partidária e a sua aplicação, e tendo a jurisdição 

constitucional concluído que o mandato político representativo detém a 

natureza de partidário, cabe aos primeiros exercer o controle dobre tais 

vínculos, revogando-os, se o caso for. 

Por fim, em um sexto espectro, verificou-se alguns dos 

mecanismos para a realização democrática, tais como a lógica para a 

formação consensual na tomada de decisões, a partir da Teoria do Agir 

Comunicativo de Habermas, bem assim do parâmetro conceitual de 

cidadania utilizado como referencial, a partir de que se pode empregar as 

novas TICs – Tecnologias de Informação e de Comunicações, uma vez 

que constituem instrumentos de expressão das ideias políticas que não 

somente promovem a participação coletiva, mas conformam novo 

espectro da democracia, qual seja a e-democracia (Democracia Virtual), 

que se plasma em instrumento para a viabilização do acesso aos cidadãos 

brasileiros às escolhas políticas fundamentais; assim alocando o detentor 

do poder soberano em seu devido lugar, qual seja, o de decisão, que 

outrora restava delegado ao domínio estatal. 
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Pelo que se expos, com base na concepção de que as definições 

político-constitucionais do Constituinte de 1988 produziram um modelo 

democrático lastreado na lógica personalista, em que a disputa eleitoral 

se mantém deslocada do campo partidário para se tornar disputa 

estritamente pessoal, os Partidos Políticos funcionam como meros 

cartórios eleitorais, que servem como pressuposto jurídico à elegibilidade 

no ano eleitoral, desde a garantia de legenda para o cumprimento do prazo 

de filiação nos seis meses anteriores ao pleito até, através do registro dos 

candidatos, a eleição dos agentes políticos. 

Não obstante, tais efeitos não traduzem a referida crise de 

representatividade no Brasil, de cuja conclusão parte da premissa de que 

a realização democrática teria como pressuposta a satisfação dos anseios 

dos eleitores através da atuação dos representantes eleitos, mesmo sob a 

lógica do mandato livre, de cuja relação deriva da confiança ou do 

espelhamento. Desde que o mandato virtual não reclama por 

accountability, instruções pontuais aos mandatários ou mesmo do recall, 

se afigura adequado concluir pela efetiva realização democrática 

brasileira no âmbito do modelo da Democracia Representativa Partidária 

até então vigente, sob as mesmas regras do jogo político. Não há 

desequilíbrio, mas sim possível insatisfação, na linha de Benjamin 

Constant. 

A contemporaneidade brasileira, portanto, que contempla uma 

Sociedade pluralista, legitima o sistema de governo – tanto nas eleições 

majoritárias (Presidente e Vice da República, Governador e Vice dos 

Estados e do Distrito Federal, Prefeito e Vice municipais, bem como 

Senador), como proporcionais (Deputados Federais, Estaduais, Distritais 

e Vereadores), unicamente pela eleição dos mandatários – de forma 

periódica e alternada, o que por si só atenderia à lógica democrática deste 

modelo. Não obstante, de fato, as políticas de governo não são formadas 

com base em consensos amplos e a participação popular nos processos 

para a sua definição é mínima, para não dizer que na maioria das vezes é 

nula. 

O Estado, por sua vez, mantém a atuação historicamente 

intervencionista, que comporta o exercício do controle sobre as 
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agremiações partidárias desde a sua criação, atuação, bem assim extinção, 

a despeito da garantia constitucional que lhes proclama a liberdade 

partidária, tendente à garantia de um núcleo de autonomia que deveria se 

manter infenso à atividade estatal pois, como instâncias próprias de 

organização da Sociedade, devem deter garantida a autodeterminação. 

Quanto aos Partidos Políticos, penúltimo ator do jogo político em 

curso, que deveria deter o cidadão por primeiro, que foi (re)definido da 

viragem jurisprudencial, ora merece reservado um papel diverso daquele 

conferido pela Democracia Representativa Partidária, uma vez que no 

modelo do Estado de Partidos tende a se realizar como ente protagonista 

da articulação entre o interesse popular e a estrutura do Estado, assim 

formando a vontade estatal dirigida a criação de normas. 

A luta sócio-política tende a se instar no âmbito dos Partidos 

Políticos que, diante dos instrumentos da disciplina e fidelidade 

partidárias, detém a capacidade de exercer o controle sobre a ação dos 

filiados e mandatários por si eleitos, para que possa implementar as 

políticas públicas com base em sua ideologia, seja na senda administrativa 

e política. Assim, em havendo a possibilidade de os mandatários deterem 

revogados os mandatos pelos entes partidários, tendem a se colocar 

agindo conforme as diretrizes legitimamente definidas internamente, 

mesmo porque, em regra, pretendem se reeleger no cargo público. Em 

outra senda, sendo antídoto à tendência de: oligarquização das decisões, 

concentração de poder pelas cúpulas dos Partidos Políticos e/ou abuso de 

poder em face das prerrogativas que lhes cabe, o Poder Judiciário está 

legitimado a agir para a defesa de direitos. 

Este é o papel precípuo do Poder Judiciário – a solução de 

conflitos, que bem é exercício pela Justiça Eleitoral enquanto referência 

pela atuação e qualificação técnica dos julgadores e servidores. Esta, que 

assumiu funções especiais para a regulação das eleições, deve tender à 

autocontenção, pois detém como função precípua praticar a administração 

do processo eleitoral através do protagonismo dos Partidos Políticos, de 

forma a garantir, no interesse do regime democrático, a autenticidade do 

sistema representativo; o que se produz pela atuação tendente à garantir 

que a vontade do eleitor se expresse da maneira mais livre possível, 
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mantendo-os infensos à interferência indevida do poder econômico, 

político, do uso indevido dos meios de comunicação social, da corrupção 

e fraude. 

Aqui, no Brasil, as promessas que a modernidade não cumpriu 

poderão, sob a mecânica do modelo proposto, ser redefinidas e realizadas 

no âmbito de uma democracia radicalmente partidária, que certamente 

abarcará, sob o signo do jeito do brasileiro ser e viver, as melhores 

equações, para os melhores resultados. 
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