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CAPÍTULO 9

REGIME POLÍTICO

9.1. Autocracias e democracias
Como examinado até o momento, os conceitos de forma de Estado,
forma de governo e sistema de governo não se confundem
conceitualmente433, sendo o mesmo verdadeiro com relação ao conceito
de regime político. No que se refere a alguns daqueles conceitos –
principalmente o de forma de governo –, constata-se significativa variação
semântica ao longo do tempo e entre diferentes autores. O mesmo ocorre
quanto ao regime político, sendo a expressão dotada de certa
indeterminação conforme utilizada por diferentes autores e em diferentes
momentos históricos.434 De todo modo, no presente tópico se tentará
Jorge MIRANDA aponta para uma proximidade entre constituição material e regime
político, fazendo com que este corresponda aos diferentes tipos de Estado: “Tão pouco
se identificam formas de Estado e regimes políticos, visto que estes não são senão
expressões, objectivações ou concretizações das diferentes Constituições materiais, ainda
quando se reconduzem a grandes tipos constitucionais (Estado liberal, Estado social de
direito, Estado soviético, Estado fascista).” (MIRANDA, 2004, p. 273).
434 Como ensina BURDEAU (1985, p. 24), “um regime político é definido pelo conjunto
de regras, receitas ou práticas segundo as quais, em dado país, os homens são
governados. Nesse sentido, o regime é uma modalidade de exercício do poder (...).”
433
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desenvolver uma visão que se considera adequada do conceito de regime
político.
Examinando as espécies ou tipos de regimes políticos referidos
pelos autores contemporâneos, percebe-se que a ideia de regime político
parece referir-se principalmente ao tipo de relações que se estabelecem
entre governantes e governados. Assim, tal noção encontra-se relacionada
com o processo de escolha e designação dos governantes, com o grau e o
tipo de participação dos governados no governo e com o modo de
exercício do poder político.
O binômio elementar no tópico relativo aos regimes políticos
parece ser aquele que opõe as autocracias – ditaduras em sentido
moderno, abrangendo principalmente regimes autoritários e totalitários –
às democracias – policracias, poliarquias ou conceitos similares – sendo
evidente que cada uma dessas duas amplas categorias comportam diversas
variantes, como se verá.435
De modo geral pode-se afirmar que a expressão democracia (e
algumas expressões análogas) designam os regimes políticos que são
baseados na ideia de soberania popular, contemplando o princípio dela
decorrente, a saber, a participação dos governados no governo (ou a
legitimação do último pelo povo), assim como o exercício limitado e
moderado do poder. As autocracias, por sua vez, caracterizam-se como
Adverte BURDEAU que “como toda obra humana, os regimes políticos são, em sua
realidade concreta, de uma diversidade tal que seria vã a tentativa de submetê-los às
normas de uma classificação puramente racional. Cada forma política é, com efeito,
determinada pela história do Estado no qual ela vigora, pelas particularidades físicas,
econômicas e sociológicas do país, pelos traços psicológicos do dado humano.”
(BURDEAU, 1985, p. 27).
435
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regimes políticos baseados na recusa da ideia de soberania popular (ou em
sua aceitação apenas nominal), traduzindo-se em restrições à participação
dos governados no poder (ausência ou legitimação apenas formal do
governo pelo povo) e no exercício autoritário, arbitrário e não raro
violento do poder político.
Nesse sentido é também o magistério de CAETANO, que, embora
se valendo da expressão sistema de governo para designar o que aqui
denominamos regime político, ensina que “fundamentalmente os sistemas
de governo são autocráticos ou democráticos.” (CAETANO, 2009, p. 360),
definindo:
“Chamamos sistema de governo autocrático àquele em que o poder político
(incluindo o poder constituinte) é exercido em nome próprio por uma
pessoa (monocracia) ou por um grupo social – classe, casta, partido,
corporação (aristocracia ou oligocracia) (...) “Há sistema de governo democrático
quando se entende que o poder político pertence originariamente a toda a
colectividade, – ao Povo, no sentido que demos à palavra ao definir os
elementos do Estado.” (CAETANO, 2009, p. 360-361).

Os regimes políticos distinguem-se, portanto, no nível mais
elementar, em autocráticos e democráticos, embora possam contemplar
diversas variantes e formas intermediárias, como se verá. Cabe examinar,
portanto, brevemente, os regimes autocráticos dos pontos de vista teórico
e histórico, explorando alguns dos modelos utilizados para compreendêlos e algumas de suas principais expressões concretas. Após, serão
examinados em maior detalhe, dada a relevância da matéria, os regimes
democráticos, pela mesma metodologia, ou seja, dos pontos de vista
teórico e histórico.
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9.2. Autocracias e suas espécies
Os regimes aqui genericamente denominados de autocracias
constituem regimes políticos marcados por alguns traços característicos
gerais, tais como a concepção de um poder político cuja origem não se
encontra no povo, estando este excluído (formalmente ou de fato) do
exercício do poder político, e exercido normalmente de maneira
autoritária,

arbitrária

e

frequentemente

violenta.

Como

ensina

BONNARD, sobre o governo autoritário,
“O governo autoritário se opõe à democracia quanto ao titular da
soberania. Em um regime autoritário não hereditário, a soberania tem por
titular um único indivíduo, o chefe, que, a título de poder pessoal, a possui
em sua plenitude e exclusividade, sem tê-la recebido por delegação dos
governados. Ele a exerce por si mesmo e a faz exercer por meio de
subordinados. Assim, a soberania é transcendente aos governados. Estes
não governam mais a si mesmos. Eles são governados pelo líder.”
(BONNARD, 1944, p.21).

Utilizando algumas das dimensões utilizadas por DAHL (2012) para
a análise dos regimes políticos, pode-se afirmar que as autocracias ou
ditaduras em sentido moderno seriam marcadas por baixa inclusividade, o
que significa que a participação do povo no governo é restrita, e com
baixa tolerância ou competitividade, o que significa que as liberdades
políticas e a competição em torno do poder estatal é igualmente objeto de
restrições.
Encontram-se compreendidas na expressão autocracia, portanto,
genericamente, regimes de poder fechado e controlado, em que os
governantes pretendem reservar o poder político para si mesmos, como o
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próprio nome autocracia permite entrever, regimes em que os governantes
exercem poder (cratos) em nome próprio (auto), excluindo o povo e
reduzindo a liberdade e a competitividade políticas.
Do ponto de vista terminológico adota-se aqui a expressão
autocracia para designar tais regimes políticos por parecer mais precisa e
menos sujeita a equívocos e incompreensões do que outras por vezes
utilizadas para designar o mesmo fenômeno. A expressão corresponde,
evidentemente, à ideia mais difundida sob a designação de ditadura, com a
qual parece ser perfeitamente intercambiável. A observação a ser feita é
que a expressão ditadura somente é equivalente a autocracia quando
utilizada no sentido moderno (ditadura moderna), pois a ditadura em
sentido antigo é instituto completamente diverso.436 Além disso, ditadura é
expressão impregnada de elevada carga valorativa, de modo que a
expressão autocracia parece ter uma vantagem em tal aspecto também,
por ser mais neutra.
Existem regimes de poder centralizado, fechado e arbitrário desde
que existem as sociedades políticas ao que parece. Na Antiguidade e Idade
Média eram designados por diversas expressões, como tiranias,
despotismos, absolutismos e congêneres, cujo significado costuma variar
A ditadura em sentido moderno é expressão utilizada para designar regimes políticos
considerados ilegítimos, seja por vício em sua investidura (poder usurpado por meio de
um golpe de Estado, por exemplo), seja por vício em seu exercício (poder arbitrário ou
violento, e fechado, danoso à liberdade e monopolizado pelo grupo que ocupa o poder,
em prejuízo da competitividade e da alternância de grupos no poder). Em sentido antigo,
designava simplesmente uma magistratura (cargo público) romana que investia o ditador
de poder excepcionais temporariamente, para permitir o enfrentamento de algum perigo
à existência da sociedade política. Nota-se que o instituto da ditadura em sentido antigo
não corresponde ao conceito de autocracia, encontrando-se muito mais próximo de
noções como a de estado de exceção ou lei marcial, do que daquele.
436
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mas cuja referência geral é evidente. Tais conceitos, com as características
mencionadas, parecem se acomodar bem dentro da ideia de monocracia,
regime marcado pelo poder (tirânico, despótico ou absoluto) de um único
líder político, gênero amplo no qual se inseririam também as formas em
Estudo.
Na Idade Contemporânea tais noções parecem ter sido substituídas
pela de autocracia ou ditadura e suas espécies (como os Estados
autoritários e totalitários), designando regimes políticos existentes,
exemplificativamente, na França sob Napoleão (no período do consulado
e do império), na Alemanha sob Hitler, na Itália sob Mussolini, na União
Soviética sob Stálin, assim como na América Latina sob governos
militares (especialmente entre as décadas de 1960 a 1980) e, com
freqüência, igualmente em inúmeros países da África e da Ásia.
Faz-se necessário examinar algumas das características geralmente
associadas à noção de autocracia (ou ditadura em sentido moderno) para,
depois, examinar conceitos correlatos e algumas expressões históricas de
tais regimes, típicos da Idade Contemporânea. Deve-se ressalvar desde
logo, no entanto, que o conceito de autocracia possui uma grande
variedade de manifestações, pelo que os traços evidenciados a seguir são
aqueles mais comumente associados às autocracias, sendo que alguns
deles podem estar presentes ou ausentes em manifestações históricas
concretas daqueles regimes.
Um primeiro aspecto a ser examinado é o da titularidade do poder
que, em autocracias, não é concebida como pertencente ao povo, mas nos
próprios governantes, tendendo aquele a ser compreendido como mero
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objeto do poder (conjunto de súditos) e não como seus titulares. Como
ensina Alessandro PIZZORUSSO,
“Nos Estados autoritários os titulares dos cargos maiores não derivam sua
investidura de procedimentos semelhantes [democráticos] e o seu poder se
baseia na hereditariedade ou sobre a investidura recebida de um grupo de
notáveis ou simplesmente sobre a força militar ou policial da qual estes
dispõem.” (PIZZORUSSO, 1998, p. 193).

Assim, é frequentemente negado também, de um modo ou de
outro, qualquer participação popular efetiva no exercício do poder.
Concepções antidemocráticas como as que localizam a soberania no
próprio Estado ou em conceitos abstratos como a nação tendem a
predominar em autocracias, e mesmo naquelas em que se afirma,
nominalmente, algum tipo de soberania popular, esta se revela frustrada
na prática, seja por meio de uma prática autoritária no poder, seja por
meio de restrições ao exercício dos direitos políticos, seja por meio da
existência de partido único (que retira boa parte do sentido das eleições).
Ou seja, o povo não é titular do poder ou é considerado como tal apenas
nominalmente, não sendo capaz, de fato, de participar do governo, seja
elegendo os governantes, seja de outro modo.
Isso se associa ao traço comum a todas as espécies de autocracias, a
saber, o autoritarismo, traduzindo-se no exercício de um poder de maneira
concentrada, centralizada437 e unidirecional, a saber, vertical, tendendo os
A concentração ou centralização do poder pode significar a ausência de divisão de
poderes ou sua existência meramente formal, sem autonomia ou com intervenções que
normalmente implicam supremacia do executivo. Embora não haja relação necessária
entre regime político e forma de Estado, dada a tendência das autocracias à concentração
ou centralização do poder, em regra a forma de Estado tenderá a ser unitária (de fato ou
437

~ 430 ~
DR © 2018. Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica – IBPJ
https://ibpjur.wixsite.com/ibpj

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/6NGcdM
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Sgarbossa & Iensue
governantes a protagonizarem o exercício do poder político com
exclusividade e o povo a fazer o papel de meros destinatários do poder. A
concepção da sociedade é baseada na distinção entre governantes e
governados, de maneira hierarquizada ou estratificada, desigual. Este traço
encontra-se vinculado ao uso da violência como meio político, examinado
adiante.
Outro aspecto a ser levado em consideração é o da investidura dos
governantes no poder, que nas autocracias não se dá por uma decisão livre
dos eleitores nas urnas, mas por outros meios. Não é raro que o poder
tenha sido conquistado pela violência em autocracias, como por meio de
golpe de Estado e rupturas com a ordem democrática. Em alguns casos
podem existir eleições formais, mas mecanismos como a colocação de
alguns partidos na ilegalidade, ou o estabelecimento de um sistema de
partido único, ou a falta de real competição política pela repressão (não
raro violenta) da oposição acabam por fazer com que as eleições não
sejam genuínas manifestações da vontade popular, mas apenas uma
formalidade mantida para aumentar a legitimidade do governo.438
As autocracias podem ser civis ou militares, mas as últimas são
particularmente comuns (casos da América Latina e África, por exemplo),
de direito): “Não menos relevante vem a ser a relação entre formas de Estado e regimes
políticos, realidades independentes só até certo [ponto]. Um poder autocrático é um
poder fortemente centralizado: daí a subsistência apenas do Estado unitário ou a redução
do federalismo a mera fachada. Um poder democrático e liberal propenderá a acolher a
descentralização ou o federalismo: o federalismo é uma espécie de separação de poderes
de âmbito territorial (C. J. FRIEDRICH), e o mesmo talvez se possa dizer do
regionalismo.” (MIRANDA, 2004, p. 295).
438 Há outras ocorrências, como o plebiscitarismo, compreendido como a utilização de
consultas populares (plebiscito) para conferir plenos poderes aos governantes e,
consequentemente, legitimar formalmente um governo autoritário.
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tanto em razão de se originarem frequentemente de golpes de Estado –
tomadas violentas do poder com ruptura democrática – quanto pelo uso
da violência como meio político comum. Além disso, não é raro nas
autocracias o partido dominante (ou único) revelar caráter paramilitar ou
encontrar-se apoiado por organizações paramilitares – como milícias –,
tendo em vista que tais regimes comumente admitem o uso da violência
como meio de atingir seus objetivos de conquista e manutenção do poder
político. Assim, tais regimes não apenas frequentemente nascem de golpes
que costumam ser violentos, como também costumam manter o poder de
modo igualmente violento (embora o grau de violência possa variar
significativamente).439
Um traço análogo dos regimes autocráticos é a supressão de
diversos direitos e liberdades individuais e políticos, de modo que críticas
ou manifestações contrárias aos detentores do são comumente reprimidas
com uso da violência. Em tais regimes, direitos e liberdades individuais,
como a integridade física, psíquica, a liberdade de ir e vir, de pensamento,
de consciência e crença, entre outros, são restringidos ou tornam-se
apenas previsões legais sem eficácia. Assim, não é rara a perseguição
violenta de opositores por meios diversos, que podem ir do exílio à
tortura e à morte (desaparições forçadas). Os regimes autocráticos ou
ditatoriais são, por definição, antiliberais, isto é, contrários às liberdades
individuais e ao individualismo em geral, como se verá logo a seguir.

Uma terminologia – muito criticada – é a que se refere a regimes autocráticos mais
violentos como ditaduras e a regimes autocráticos menos violentos como “ditabrandas”.
439
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Direitos e liberdades políticos e conexos também não raro são
restringidos ou tornam-se letra morta440, disposições constitucionais sem
eficácia, pois se verificam diversas restrições à liberdade de expressão e de
imprensa (censura), liberdade de manifestação e direito ao protesto,
liberdade de associação e de organização de partidos políticos, entre
outros. Nos casos mais extremos suprime-se o sufrágio, cassam-se
mandatos, fecham-se órgãos representativos e estabelecem-se sistemas de
partido único ou situações análogas, proscrevendo os demais partidos (ou
alguns deles).
Em autocracias o poder tende a ser exercido de maneira arbitrária,
desconsiderando-se as normas constitucionais e legais vigentes. Não se
observa a legalidade formalmente vigente, exceto quando conveniente aos
detentores do poder. Assim disposições legais e constitucionais podem
tornar-se vazias e sem eficácia, sendo inobservadas de fato pelo governo,
o que normalmente exige intervenção no âmbito do Poder Judiciário e
redução

de

sua independência,

por meios diversos,

como o

estabelecimento de restrições à sua capacidade de controlar a
constitucionalidade ou a legalidade dos atos do regime.441 Isso está
associado também com intervenções no âmbito do Poder Legislativo, que
As constituições nos regimes autocráticos tenderão a se caracterizarem como
nominais, incapazes de efetivamente regular as relações de poder de acordo com suas
disposições, ou semânticas, traduzindo expressamente a ilimitação do poder político, na
terminologia de Carl LOEWENSTEIN (1976).
441 Entre outras medidas de intervenção no Poder Judiciário, suprimindo sua autonomia,
uma tática comum é denominada captura da suprema corte ou da corte constitucional,
que significa promover a nomeação da maioria dos ministros pelo governo. Para tanto,
uma tática utilizada em diversos países, como no Brasil e na Argentina, foi ampliar o
número de ministros daqueles órgãos, promovendo as nomeações e permitindo assim ao
governo possuir uma maioria artificialmente criada.
440
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pode eventualmente ser fechado, ter suas atividades suspensas, ter
parlamentares cassados, ou ter as imunidades parlamentares suspensas,
entre outras medidas. Não raro, a legislação passa a ser revogada por atos
do Poder Executivo que passam a ter força de lei ou de emenda à
Constituição.442 Uma das expressões do poder autocrático, portanto, está
na supressão (de fato) da separação dos poderes, e na legislação por
decreto, e, consequentemente, na concentração do poder – donde a
designação, por alguns, de monocracia.
São

regimes políticos marcados,

ainda,

não apenas pela

concentração do poder no executivo, mas no monopólio do poder em
mãos do grupo que domina o Estado, caracterizando-se tais regimes como
regimes de poder fechado, ou seja, nos quais se verifica uma ausência de
competitividade em terno do poder. Neles não é possível a diferentes
grupos políticos e diferentes ideologias disputarem o poder por meio do
sufrágio (direito de participação política popular, típico das democracias),
nem que diferentes setores da sociedade possuam protagonismo político.
A supressão de direitos e liberdades individuais (e de suas garantias
judiciais, como o habeas corpus), bem como as restrições aos direitos
políticos e conexos (como a liberdade de manifestação, o direito ao
protesto, a liberdade de criação de partidos políticos e de reunião), acaba
por dificultar ou impedir a competitividade e, consequentemente, a
alternância no poder, garantindo a perpetuação dos governantes no poder.

No Brasil, tal fenômeno foi representado pelos Atos Institucionais e pelos Atos
Complementares.
442
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Embora isso nem sempre ocorra, em algumas de suas formas –
notadamente no Estado totalitário – os regimes autocráticos adotam uma
ideologia oficial como sua, podendo esta ser de classe – como nos
Estados sovietizados de doutrina marxista-leninista –, nacionalista (muitas
vezes com elementos racistas) – como nos regimes nacional-socialistas e
fascistas – ou de outra natureza. Em tal caso, normalmente verifica-se
uma tentativa supressão ainda mais intensa da liberdade de consciência, de
pensamento e de crença, ao lado de uma intensa doutrinação por vários
meios, desde as instituições educacionais de todos os níveis até uma
propaganda sistemática e muito bem organizada. Neles verifica-se um
monismo ideológico que naturalmente conecta-se com práticas de
patrulhamento ideológico e censura não apenas sobre a imprensa, mas
inclusive sobre livros e sobre diversas formas de acesso à informação e
manifestação do pensamento – como, mais recentemente, a Internet.
Em regimes autocráticos com ideologia oficial nota-se com certa
frequência, além do recurso extenso à propaganda e às demais estratégias
mencionadas, a tentativa de instauração de um culto à personalidade dos
líderes das revoluções ou golpes de Estado, que visa dar legitimidade ao
governo, uma vez que a legitimação democrática encontra-se ausente ou é
muito débil. Nesses mesmos regimes é comum a adoção de um sistema de
partido único, no qual se estabelece como único partido permitido e
autorizado aquele que representa a ideologia oficial do regime, cerceandose os demais. Não raro, tal partido chega a ser institucionalizado a ponto
de tornar-se quase um órgão do Estado, instaurando-se o que muitos
chamam de regime de partido (ou de partido único), no qual, a despeito
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das formas adotadas pela organização do Estado (por diretórios,
assembleias ou outros órgãos), o verdadeiro centro de poder é o partido
que controla o Estado.
Um último traço característico dos regimes autocráticos é o
transpersonalismo ou coletivismo, associado ao antiliberalismo já
mencionado. Uma ideia política muito difundida em tais sistemas consiste
na ideia de que “o todo é mais importante do que as partes”, ou seja, na
noção de que o Estado, a nação ou a coletividade são mais importantes do
que os indivíduos, e que estes devem servir àqueles (e não o contrário).443
Afirma-se dogmaticamente a necessidade de submissão dos interesses
individuais em face dos interesses coletivos, pura e simplesmente. Assim,
em lugar da afirmação de direitos e liberdades individuais, encontra-se
com frequência a ideia de deveres fundamentais individuais e coletivos,
exigindo-se a flexibilização de quaisquer direitos do indivíduo sempre que
tal se considerar necessária para o bem da coletividade política (ou da
revolução) a critério da autoridade política (o líder supremo do Estado ou
do partido, a junta governativa civil ou militar, ou órgão equivalente).
Tal concepção transpersonalista difunde-se com frequência,
também, sob a forma de uma metáfora organicista: a sociedade política é
Como ensina CAETANO, “A concepção transpersonalista parte do postulado de que a
pessoa humana não é um valor em si, mas constitui mero elemento de um todo e só em
função deste, consoante as exigências dele, tem importância social. O indivíduo será
mera parcela do conjunto, e nada significa fora desse conjunto. Por isso ao Poder
político só interessa o Todo, a totalidade, e o indivíduo só importa enquanto membro
desse Ser superior. Se valor total exigir o sacrifício dos interesses individuais, da própria
vida dos seus membros, estes nenhum direito têm a opor a tal exigência. O Poder
político será, pois, o realizador inexorável de certa concepção de interesse geral em todos os
sectores da vida dos homens em sociedade, exercendo para tanto uma ilimitada autoridade.
Temos nesse caso um regime totalitário.” (CAETANO, 2009, p. 373).
443

~ 436 ~
DR © 2018. Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica – IBPJ
https://ibpjur.wixsite.com/ibpj

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/6NGcdM
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Sgarbossa & Iensue
concebida como um organismo, e as partes (indivíduos e grupos) como
órgãos deste organismo.
Percebe-se facilmente a conexão de tal concepção transpersonalista
ou coletivista com o antiliberalismo que, como já visto, anula ou fragiliza
os direitos e liberdades individuais (exatamente sob o argumento de que o
bem comum exige sua relativização). Regimes democráticos normalmente
baseiam-se em uma concepção individualista e liberal, como se verá, ao
passo que os regimes autocráticos (ou ditatoriais) baseiam-se em
concepções opostas, anti-individualistas e antiliberais.
Naturalmente estes são traços esquematicamente associados aos
regimes autocráticos, de modo que podem estar presentes ou não, e em
diferentes graus, em diferentes sistemas políticos concretos. Dito isso,
parece importante descrever algumas modelizações teóricas de sistemas
autocráticos, assim como algumas manifestações históricas de tais
sistemas. Primeiro evidenciaremos as concepções sustentadas na teoria de
Robert DAHL (2012), notadamente o modelo das hegemonias fechadas,
das hegemonias inclusivas e das oligarquias competitivas. Após examinarse-ão as figuras históricas dos regimes autoritários e totalitários.

9.3. Hegemonias, oligarquias e poliarquias
DAHL desenvolve uma teoria da democracia extremamente
influente, na qual analisa os modelos de regimes políticos a partir de duas
dimensões

ou

eixos

fundamentais

para

identificar

os

regimes

democráticos, a saber, a inclusividade e a liberalização (2012). A
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inclusividade diz à abrangência da população que possui a faculdade de
participar do processo de tomada de decisão na sociedade política, sendo
também chamada de participação. É intuitivo que quanto mais inclusivo
mais democrático é um regime político e, inversamente, quanto menos
inclusivo, menos democrático.
A liberalização corresponde ao grau de competitividade e de
contestação pública admitido no sistema, relacionando-se com a existência
e o respeito a direitos, liberdades e garantias fundamentais e aos direitos
conexos aos direitos políticos, como liberdade de criação de partidos
políticos e de manifestação do pensamento, entre outros. É intuitivo
também que quanto mais liberalizado mais democrático é um regime e
que, inversamente, quanto menos liberalizado, menos democrático será
(DAHL, 2012).
A partir do cruzamento de tais dimensões básicas – fundamentais
para a compreensão da democracia, mas não exaustivas – DAHL elabora
diversos tipos de regimes políticos, ou seja, modelos teóricos capazes de
auxiliar na compreensão dos regimes históricos e em sua classificação.
Como a inclusividade e a liberalização podem ser realizados em diferentes
graus – do mínimo ao máximo – fica clara a existência de diferentes graus
de democratização e diversos regimes políticos não-democráticos,
parcialmente democráticos ou plenamente democráticos.
No campo das autocracias (regimes não-democráticos ou ditatoriais)
interessam os modelos das hegemonias fechadas, das hegemonias
inclusivas e das oligarquias competitivas elaborados por DAHL.
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A hegemonia fechada corresponderia ao regime autocrático mais
extremo, ou seja, ao menos democrático dos regimes políticos. Uma
hegemonia fechada caracteriza-se pelo baixo grau de inclusividade
combinado com um baixo grau de liberalização. Trata-se, portanto, de um
regime de poder fechado em que uma minoria exclui de maneira
peremptória a participação da maioria da população do poder político,
não admitindo oposição e contestação públicas, restringindo assim a
competitividade política (DAHL, 2012).
As hegemonias inclusivas seriam regimes políticos autocráticos
marcados por baixa liberalização e pela elevada inclusividade. Aqui uma
parcela significativa da população goza de direitos de participação política
embora não existam liberdades públicas que tornem o sistema político
competitivo.

As oligarquias

competitivas,

contrariamente,

seriam

autocracias caracterizadas pela baixa inclusividade e pela elevada
liberalização, o que significa que, ao mesmo tempo em que a maioria da
população encontra-se excluída dos processos políticos, há certa
liberalização quem torna o sistema competitivo pelo menos entre aqueles
incluídos na minoria dominante (DAHL, 2012).
Embora sejam tipos ideais, os modelos formulados por DAHL são
relevantes para compreendermos a multiplicidade com que podem ser
apresentar os regimes políticos autocráticos conforme sejam mais ou
menos inclusivos ou mais ou menos liberalizados. Fica claro no
pensamento deste autor a possibilidade de configurarem diversos regimes
políticos distintos, conforme se alterem aquelas variáveis, e a existência de
diversas formas intermediárias (DAHL, 2012).
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Pensando em termos de sistemas políticos históricos, e não mais de
modelos teóricos, dois são os casos de principal interesse, conforme já
mencionado, a saber, os regimes autoritários e os regimes totalitários. Isto
porque embora historicamente tenha havido diversas outras experiências
não-democráticas de governo, tal como o absolutismo, estas experiências
são de ocorrência rara na atualidade. Os regimes autoritários e totalitários,
no entanto, são típicos da contemporaneidade, tendo desempenhado
papel importantíssimo principalmente ao longo do século XX.
Os regimes autoritários são a forma mais comum de regimes
autocráticos ou ditatoriais. Correspondem, de modo geral, a sistemas
políticos nos quais se verificam diversos dos traços já mencionados, como
a concepção autoritária do poder, a negação da soberania popular, a
investidura por processos não democráticos, como o golpe de Estado, o
antiliberalismo e o anti-individualismo, o caráter semântico ou nominal
das constituições, a fragilização de direitos, liberdades e garantias
individuais, a inobservância da legalidade, entre outras, embora tais
características possam convergir ou não conforme as circunstâncias
históricas concretas de cada caso. Constituem, portanto, regimes com
baixa inclusividade e baixa liberalização, utilizando-se as dimensões
trabalhadas por DAHL, sendo seu arquétipo as hegemonias fechadas, mas
podendo eventualmente caracterizar-se como oligarquias competitivas ou
como hegemonias inclusivas.
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9.4. Regimes autoritários e totalitários
Os autores apontam que os regimes autoritários normalmente
restringem sua atuação à esfera pública ou política, respeitando em certa
medida a distinção entre Estado e sociedade civil (esfera privada). Isso
significa que em regimes autoritários existem diversas restrições aos
direitos e liberdades políticos e conexos, sendo comuns a ausência de
eleições ou eleições indiretas; a restrição do espectro partidário com a
colocação na ilegalidade de ao menos alguns partidos políticos; restrições,
em nome da segurança nacional ou da revolução, à crítica e à oposição ao
governo, com consequentes limitações à liberdade de expressão,
manifestação, associação, reunião e imprensa, entre outras características
que denotam baixa liberalização e baixa inclusividade.
No entanto, em geral, a vida estritamente privada não é
intensamente afetada pelos regimes autoritários, de modo que a
propriedade privada em geral e dos meios de produção em particular são
mantidas, a vida negocial (contratos, obrigações, atividade empresarial)
costuma seguir relativamente inalterada, a esfera religiosa, da mesma
maneira, não costuma ser afetada, seguindo possível possuir ou não
crença religiosa, mudar de credo, e assim por diante. Ou seja, embora a
esfera pública esteja dominada pelo governo e este governo não admita
livremente a crítica e tampouco a competição política, a esfera privada
pode permanecer relativamente inalterada, razão pela qual se afirma que
existe ainda uma distinção entre sociedade civil e Estado.
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Os regimes totalitários, por sua vez, sendo espécies de regimes não
democráticos, regimes ditatoriais ou autocracias, tendem a ser hegemonias
fechadas, ou seja, regimes que tendem ao mínimo de inclusividade e
liberalização políticas. 444 Neles verifica-se uma tentativa de controle de
todas as esferas da sociedade, não se reconhecendo a distinção entre
esfera pública e esfera privada, e não se limitando a atuação do poder
político à primeira (BONAVIDES, 2009).
Os regimes totalitários, como o próprio nome indica, buscam
controlar a totalidade da vida social, e por isso sua ação não costuma se
limitar ao controle (autoritário) da esfera pública e política, e a redução da
competitividade em torno do poder político por meio e restrições à
participação política (sufrágio e demais direitos políticos individuais e
coletivos) e à liberalização (direitos, liberdades e garantias e direitos
conexos aos políticos, individuais e coletivos). O escopo da ação dos
detentores do poder político em regimes totalitários vai além, atingindo
plenamente a esfera privada e abrangendo, portanto, aspectos da vida
como os correlatos à propriedade privada e até mesmo à consciência e à
crença dos indivíduos. 445 Tendem, portanto, mais intensamente do que os

Aqui pode haver divergências de avaliação, pois quem considerar as “democracias
populares” de tipo soviético como regimes totalitários tenderá a enxergar nestas,
provavelmente, hegemonias inclusivas, e não hegemonias fechadas. O caráter
hegemônico e, portanto, autocrático, no entanto, parece claro.
445 Alguns exemplos amplamente aceitos podem auxiliar. A doutrina marxista-leninista
pregava a socialização dos meios de produção, o que atinge em cheio a propriedade
privada, classicamente considerada como um direito individual. A implantação da União
das Repúblicas Socialistas Soviéticas e desse modelo, posteriormente, em muitos sistemas
políticos, significou a desapropriação de empresas e propriedades privada e a estatização
ampla do sistema econômico, o que demonstra que regimes totalitários tendem a apagar
a distinção entre sociedade política e sociedade civil. A doutrina marxista-leninista
444
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regimes meramente autoritários, à assimilação completa do indivíduo pela
comunidade política (concepção transpersonalista e anti-individualista,
bem como antiliberal, com maior intensidade).
Tais regimes normalmente baseiam-se em uma ideologia política ou
social específica e bem delineada446, que é assumida como doutrina oficial
do regime, traço ausente nos regimes autoritários (embora messes com
frequência existam ideias difusas que visam ampliar a legitimidade do
governo). Em consequência, existe uma tentativa mais ampla e profunda
de intervenção do poder político na esfera privada e até mesmo na psique
do indivíduo 447, e isso acaba por redundar frequentemente no sistema
partidário (partido único), na utilização extensiva da propaganda como
meio político (e em um controle mais estrito dos meios de comunicação
do que costuma ocorrer nos regimes autoritários), no culto à
personalidade dos líderes, no aparelhamento ideológico do sistema
educacional, entre outros aspectos.448
O partido único é uma consequência freqüente da adoção de uma
ideologia oficial como sendo a única correta e admitida pelo Estado, pois
o programa do partido oficial será a versão concreta de tal ideologia. A
também era laicista, ou seja, concebia a religião como indesejável, de modo que a
liberdade religiosa sofreu (e sofre) cerceamento em regimes baseados naquela ideologia.
446 São exemplos, novamente, os sistemas políticos sovietizados, baseados em suas
próprias versões da doutrina marxista-leninista. Outro exemplo célebre é o nazismo,
baseado em ideologias racistas.
447 Tende-se a tentar conformar o cidadão ideal, desde o berço, inculcando nele os
valores da ideologia oficial por todos os meios possíveis. Isso significa a restrição à
liberdade de pensamento, de consciência e de crença política, filosófica e religiosa, e,
ainda, restrições variadas à liberdade de cátedra, à liberdade de informação, à liberdade de
imprensa, aos meios de comunicação, entre outros.
448 Embora esses traços possam eventualmente fazer-se presentes em regimes
autoritários, são menos intensos.
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utilização da propaganda é assumida como meio de educação das massas
pela vanguarda revolucionária, e o controle dos meios de comunicação
impressa ou por radiodifusão, visto como um meio necessário a tal fim, é
mais intenso, podendo perpassar a censura e chegar mesmo ao controle
estatal direto.
O culto à personalidade visa ampliar a legitimação do regime,
adotando ares de dominação carismática por vezes, e o aparelhamento das
instituições educacionais, em prejuízo a valores como a autonomia destes
e à liberdade de cátedra, visam conformar o cidadão ideal preconizado
pela doutrina oficial, desde a mais tenra infância.
Como se percebe, o que distingue regimes autoritários de regimes
totalitários é a abrangência da esfera de controle de grupos e indivíduos,
que tende a ser menor nos primeiros e ilimitada nos segundos.
Consequentemente, a intensidade do exercício do poder e a correlata
sujeição dos indivíduos àquele costuma ser mais intensa e conhecer menos
limites nos regimes totalitários do que nos regimes autoritários.

9.5. Regimes democráticos
Examinados brevemente os regimes políticos autocráticos ou
ditatoriais, seus principais traços e ocorrências históricas, cabe examinar
os regimes democráticos, pelo menos em seus aspectos mais importantes,
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pois a temática é de extrema complexidade e a literatura é muito vasta, de
modo a não ser possível ter a pretensão de tratá-la exaustivamente aqui.449
Os regimes políticos contrapostos aos autocráticos são comumente
denominados de democracias, expressão que tem sido assumida como
equivalente a “poder do povo” ou “governo do povo”, embora isso não
seja exato de um ponto de vista etimológico. De todo modo, o significado
atual da expressão é esse, por força da modificação sofrida em sua
denotação. Nesse sentido, HAURIOU define a democracia como “o
estado de um povo consistente em que o poder soberano reside na
universalidade dos indivíduos iguais entre si perante a lei.” (HAURIOU,

1929, p. 141).
A despeito da predominância praticamente universal da expressão
democracia, registra-se na literatura a ocorrência de outras expressões com
significado equivalente ao de democracia, como é o caso da expressão
poliarquia ou policracia. A expressão poliarquia – do grego, poli, vários,
arqué, autoridade – é particularmente importante, pois designa numa das
teorias da democracia mais influentes a noção de uma democracia
concreta, por oposição à noção ideal de democracia (DAHL, 2012). 450
Do mesmo modo que a democracia, as autocracias possuem numerosas formas
intermediárias, consistentes em diversas fórmulas autoritárias, formas de totalitarismo
atenuado, formas quase-totalitárias, entre outras (CAETANO, 2009, pp. 373-374). Em
um manual é impossível ter a pretensão de examiná-las de maneira exaustiva.
450 Observa-se desde logo que a ideia de democracia relaciona-se com a noção de
repartição ou distribuição do poder político ou da autoridade (em sentido objetivo), em
contraposição aos regimes de poder fechado. Tal ideia se relaciona com outras noções
importantes para a concepção predominante de democracia na contemporaneidade,
como a ideia de pluralismo. Ressalve-se que poliarquia, para certos autores, não
corresponde a democracia, mas a um regime de concorrência e disputa pelo poder por
várias autoridades (em sentido subjetivo), tal como ocorria no período feudal, em que
449
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Há que se observar que a democracia, por longo tempo considerada
uma forma de governo pela literatura política, nem sempre possuiu a
denotação positiva e o prestígio de que goza atualmente, sendo
recorrentes as doutrinas ou teorias críticas à democracia, bem como
inúmeros os filósofos políticos que manifestavam preferência por outros
tipos de governo – como a monarquia. Tais concepções variaram
intensamente, baseando-se em ideias elitistas, como a noção bastante
difundida segundo a qual o povo não é capaz de bem decidir as questões
públicas451, e passando corriqueiramente pela concepção que manifesta
temor das paixões irrefletidas da multidão452. A democracia tornou-se um
regime valorizado, desejado e defendido principalmente na Idade
Contemporânea, por força dos ideais difundidos por força das revoluções
liberais.
Há que se fazer algumas advertências antes de iniciar o estudo da
democracia. A primeira observação é que se trata de um tema imbuído de
afetividade e valoratividade, de modo que muito do que se afirma sobre a
democracia não tem origem ou caráter científico, mas moral, político, ou
de outra natureza. Por isso mesmo, ao longo da história do pensamento
político encontramos o tema envolto em discussões que são filosóficas,
exerciam poder e competiam entre si os reis, os senhores feudais e as igrejas, entre outros
centros de poder. Policracia etimologicamente significa, como é evidente, diversos
poderes.
451 Nesse sentido, MONTESQUIEU (2005, pp. 20-21): “O povo é admirável quando
escolhe aqueles aos quais deve delegar uma parte de sua autoridade. (...) Assim como a
maioria dos cidadãos, que têm pretensão bastante para eleger, mas não para serem
eleitos, o povo, que tem capacidade suficiente para fazer com que se prestem contas da
gestão dos outros, não está capacitado para gerir.”
452 Que é, aliás, uma das justificativas clássicas para a representação política, que nesse
caso é concebida como um mecanismo de moderação das paixões.
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morais, políticas, éticas e o mais, sendo que os estudos propriamente
científicos desse complexo objeto são mais recentes. Aspecto correlato ao
que se examina aqui reside no fato de que a democracia foi avaliada das
mais diversas formas, de pontos de vista idealistas, realistas e até mesmo
críticos453 ou pessimistas, de modo que é preciso adotar um enfoque sobre
o tema que permita sua análise tão desapaixonada e científica quanto
possível.
Os regimes democráticos ostentam, conceitualmente, características
diametralmente opostas às das autocracias, apresentando-se como sendo
aqueles baseados em uma concepção de soberania titularizada pelo povo,
e que busca, portanto, a inclusão dos governados no exercício do poder,
embora isso possa se dar em diferentes graus e de diferentes formas. Além
disso, traduzem-se em regimes marcados pelo exercício moderado e
liberal do poder, reconhecendo e protegendo mecanismos relacionados à
competitividade no sistema político, como liberdades políticas que
permitem a crítica ao governo e a organização das oposições. Assim,
Cabe exemplificar os distintos enfoques. A conhecida fórmula de Abraham
LINCOLN define a democracia como “governo do povo, pelo povo e para o povo”,
sendo claramente idealista. O realismo encontra-se no pensamento de ROUSSEAU, por
exemplo, quando este afirma que “tomando-se o termo rigorosamente em sua acepção,
jamais existiu uma democracia verdadeira e não existirá jamais. É contra a ordem natural
que um grande número governe e que um número pequeno seja governado
(ROUSSEAU, 2008, p. 91) e, mais adiante, que “se houvesse um povo de deuses, ele se
governaria democraticamente. Um governo tão perfeito não convém aos homens.”
(ROUSSEAU, 2008, p. 92). Noção bastante distinta da de LINCOLN é a sustentada por
Benjamin FRANKLIN, que ilustra a democracia pela metáfora de uma sociedade
composta por dois lobos e uma ovelha na qual se decidirá pelo voto da maioria o que
irão jantar. As avaliações de diferentes pensadores sobre a democracia serão bastante
distintas, como se verá. A democracia, em seus diversos modelos e suas diferentes fases,
possui muitas virtudes e muitos defeitos. Mas a razão parece estar com Winston
CHURCHILL ao afirmar, ironicamente, que a democracia seria a pior forma de governo
já inventada, excluídas todas as demais.
453
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convém examinar alguns traços principais normalmente associados aos
regimes políticos democráticos, de modo geral, embora em graus e com
características variáveis ao longo do tempo e no espaço, do mesmo modo
que fizemos ao analisar os regimes autocráticos.
O primeiro ponto a ser evidenciado é que a democracia parte da
ideia de que a soberania ou o poder político pertence ao povo ou é por ele
titularizado, seja exercido por ele diretamente ou não. Assim, o governo
democrático é aquele que busca legitimar o exercício do poder político a
partir da inclusão, em diferentes graus e de diferentes formas (direta,
indireta, semidireta), dos governantes no governo. A participação dos
governados no governo é fundamental em um regime democrático, de
todo modo.
Expressão fundamental de tal concepção de poder político fundado
no consentimento dos governados é o sufrágio, concebido como direito
geral de participação dos cidadãos na vida política do Estado, e
traduzindo-se principalmente em capacidade eleitoral ativa (alistabilidade
como

eleitor

e

voto)

e

passiva

(elegibilidade).

Como

ensina

CANOTILHO,
“O sufrágio é um instrumento fundamental de realização do princípio
democrático. Através dele, legitima-se democraticamente a conversão da
vontade política em posição de poder e domínio, estabelece-se a
organização legitimante da distribuição dos poderes, procede-se à criação
do ‘pessoal político’ e marca-se o ritmo da vida política de um país.”
(CANOTILHO, 2003, p. 301).

Resta evidente também, na atualidade, que a democracia parece
traduzir-se melhor em sistemas políticos que adotam o sufrágio universal,
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assim concebidos aqueles que não excluem parte do povo do exercício
dos direitos políticos a partir de critérios que possam ser considerados
arbitrários ou discriminatórios.454
Em consequência desses fatores, um dos elementos essenciais dos
regimes em estudo é a investidura democrática dos governantes, que se
traduz concretamente nas democracias contemporâneas, em eleições
periódicas.455 Embora a democracia não se reduza a eleições e tampouco à
mera vontade da maioria (como se examinará adiante), em tal regime
político estes mecanismos de legitimação democrática (e de agregação de
preferências)456 desempenham um papel importantíssimo, pois constituem
O sufrágio é o direito de participação do cidadão na vida política, alistando-se como
eleitor, votando e eventualmente disputando cargos eletivos, não se confundindo com o
voto, que é um dos instrumentos pelo qual se exerce aquele direito (BONAVIDES,
2009). As modalidades principais do sufrágio consistem em sufrágio universal e sufrágio
restrito, compreendendo-se o primeiro por oposição ao último. O sufrágio restrito é
caracterizado pela existência de restrições arbitrárias ou discriminatórias ao direito de
participação política, como as baseadas na condição econômica, escolaridade, gênero ou
sexo, língua, etnia, casta ou classe social, religião, entre outras. São exemplos históricos o
sufrágio capacitário (escolaridade), censitário (bens ou renda), de gênero (voto feminino)
e étnico (cor da pele), entre outros. O sufrágio universal não comporta este tipo de
distinção arbitrária e discriminatória, sendo tão abrangente quanto possível. As restrições
existentes são objetivas e isonômicas, tais como a idade mínima (igual para todos e fixada
de maneira razoável) e o uso normal das faculdades mentais. O sufrágio universal
caminha o mais próximo possível da coincidência entre nacionais e eleitores, consistindo,
portanto, na máxima extensão do direito de participação política (SILVA, 2011).
455 Fala-se nas democracias contemporâneas porque nem sempre o critério de investidura
democrático é concebido como sendo a eleição, sendo típico das democracias antigas a
designação para o exercício de funções públicas por meio de sorteio (MONTESQUIEU,
2005). Ressalve-se, de todo modo, que a qualificação de um Estado como democrático
não implica que todos os seus órgãos sejam designados por meio de procedimentos
eleitorais (PIZZORUSSO, 2008, p. 193), havendo comumente uma concorrência de
distintos critérios de provimento, tais como as nomeações e outros. Essencial é a eleição
das principais autoridades do legislativo e/ou executivo (o que variará conforme o
sistema seja presidencialista, parlamentarista ou outro).
456 Na democracia as eleições são mecanismos de legitimação, ou seja, um dos principais
meios considerados legítimos ou idôneos para a escolha e investidura de governantes no
454
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o meio de escolha e investidura dos governantes no poder e, em certa
medida, um dos únicos mecanismos de controle da cidadania (povo em
sentido político, corpo sufragante ou eleitorado) sobre os representantes
eleitos na maioria dos sistemas.457
Não há espaço, portanto, em regimes democráticos, para a ideia de
que o governo exerça o poder político por autoridade própria, nem para a
investidura no poder por meio da força (golpe de Estado ou processos
semelhantes), não se considerando legítimos senão aqueles governos que
tenham sido investidos no poder por força de eleições legítimas.458 Exigese, portanto, adicionalmente, algumas condições para que se reconheçam
os resultados das eleições, tais como a ausência de fraudes e de violência
ou coação contra os eleitores.459
Além desses aspectos, costuma-se considerar que os regimes
democráticos baseiam-se em uma concepção individualista, e não
coletivista ou transindividualista. Isto é, diversamente do que ocorre em
regimes autocráticos, em regimes democráticos não se considera,
poder. As eleições e as votações em geral (pois nem sempre se vota para eleger, votandose eventualmente para decidir, tal como ocorre em plebiscitos e referendos) são
mecanismos de agregação de preferências, ou seja, instrumentos por meio dos quais é
possível (com diversos limites e problemas) captar as preferências de uma coletividade
composta por vários indivíduos.
457 Uma das ideias ínsitas à democracia representantiva é a de que, sendo as eleições
periódicas e os mandatos temporários, as eleições constituem também um mecanismo de
controle do eleitorado sobre os governantes eleitos, partindo-se do pressuposto de que,
se governarem mal, não serão reeleitos.
458 Consulte-se o artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, de
1948.
459 Ou seja, não bastam eleições do ponto de vista formal se elas forem viciadas e não
preservarem um mínimo de condições para uma legítima e livre manifestação de vontade
do eleitorado. Por isso eleições em que os eleitores sofrem coação, ou eleições em
sistemas de partido único, sem opções para o eleitor, não são consideradas legítimas, e
são incapazes de legitimar os governos eleitos por tais expedientes.
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geralmente, que o todo (a comunidade política ou o Estado) seja mais
importante que as partes (os cidadãos individualmente considerados), e
que estes possam ser sacrificados, se necessário, em proveito do todo. Em
tais regimes políticos geralmente se recusa a visão totalizante da sociedade
política, manifestada nos regimes autocráticos sob a forma da metáfora
organicista como já visto.460
A ideia kantiana segundo a qual o homem possui dignidade, e que
jamais deve ser tratado como meio, mas sempre como fim, pode ilustrar o
tipo de ideologia que inspira os regimes considerados democráticos. A
sociedade política é vista como importante e essencial, mas é concebida
como um instrumento a serviço das pessoas, e não o contrário.461 Isso não
significa que não existam situações nas quais os interesses coletivos
possam exigir sacrifícios pessoais dos indivíduos, mas que existem limites
à ingerência política na vida destes, e que não faz sentido conceber a
sociedade política como um fim em si mesma, em detrimento dos
indivíduos pelos quais e para os quais esta é constituída.
Nota-se claramente que o individualismo – aqui assumindo a
expressão sem a conotação negativa que normalmente é a ela associada –
conecta-se intimamente a outro traço definidor dos regimes democráticos,
Individualismo e liberalismo são elementos típicos das democracias contemporâneas.
Como ensina Marcello CAETANO, a os regimes democráticos comumente baseiamse em uma concepção personalista (e não transpersonalista) das relações políticas: “A
concepção personalista das relações entre o indivíduo e o Estado considera a sociedade
política um meio de facilitar a realização dos fins próprios da pessoa humana, cujos
interesses essenciais deve respeitar e deixar prosseguir livremente com as restrições
estritamente indispensáveis que decorrerem das necessidades da disciplina social.
Portanto o Poder político terá por limites os direitos individuais e procurará garantir a sua
fruição segundo um princípio de liberdade. Tal é o caráter do regime liberal.” (CAETANO,
2009, p. 373)
460
461
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a saber, o liberalismo, como ensina BOBBIO (BOBBIO; MATTEUCCI;
PASQUINO, 2008).462 As democracias modernas possuem como um dos
seus traços essenciais o liberalismo político, ou seja, a doutrina segundo a
qual o poder político deve ser limitado, de várias maneiras, para preservar
uma esfera de liberdade (e segurança) individual, tema este já examinado
anteriormente, quando se tratou da divisão dos poderes e do federalismo,
entre outros momentos. Cabe acrescentar aqui que tal liberalismo traduzse em diversos aspectos, como no estabelecimento e respeito efetivo a
direitos e liberdades individuais, na existência e eficácia de garantias
fundamentais, e inclusive direitos e liberdades políticos, individuais e
coletivos, e conexos aos políticos.463
Ao se fazer referência a eleições periódicas percebe-se uma conexão
direta entre democracia e forma republicana de governo, pois, como

Há entendimento diverso: “Como mais de uma vez se tem sublinhado, o sistema de
governo democrático não coincide com o regime liberal. Há democracias autoritárias e
totalitárias. Os regimes em que se pratica a chamada ‘democracia popular’ ou ‘socialista’
são, justamente, totalitários, ainda mesmo que nalgum ainda não tenha sido
completamente realizado esse totalitarismo por se achar em fase declarada ‘de
transição’.” (CAETANO, 2009, p. 377). Ressalve-se, no entanto, que a visão
predominante é não considerar tais regimes como efetivamente democráticos, mas
autocráticos, de modo que o fato de eles se intitularem de democracias é irrelevante, pelo
que se sustenta aqui que as democracias (tal como propriamente entendidas na
contemporaneidade) são, em maior ou menor medida, liberais. O próprio autor autoriza
esta compreensão, ao definir a democracia popular como “uma democracia que suprime
a liberdade individual a título de facilitar a perfeita realização do que deve ser a vontade
do povo para tendencialmente atingir o regime comunista.” (CAETANO, 2009, p. 364)
Na visão do autor trata-se de oligocracias (expressão que utiliza para distinguir da
acepção aristotélica de forma corrupta de aristocracia associada à palavra oligarquia) e
ditaduras de partido.
463 São exemplos a liberdade de informação, de expressão, de opinião, de crença e
consciência, a liberdade de associação e de criação de partidos políticos, a liberdade de
manifestação e o direito ao protesto, a liberdade de imprensa, a liberdade de cátedra,
entre outros.
462
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examinado em capítulo anterior, esta possui como traços normalmente
associados a eletividade e a temporariedade para o exercício de cargos e
funções públicas. Isso significa, também, que a democracia relaciona-se
com a ideia de igualdade entre os cidadãos, o que se traduz em um típico
anti-autoritarismo, uma vez que as decisões políticas devem ser livremente
debatidas na esfera pública e os atos do poder público devem ser
justificados e pautados na legalidade, não se concebendo como
democráticas as imposições puramente autoritárias dos governantes.
Significa, ainda, que a sociedade democrática normalmente é concebida
como isonômica, e não como verticalmente hierarquizada, o que se traduz
em vários desdobramentos – como o voto isonômico ou paritário464.
Afirmar a proximidade da democracia não significa, por outro lado,
negar que Estados que adotam a forma monárquica de governo não
possam ser democracias465, o que seria, na atualidade, rematado absurdo.466
A maioria das monarquias contemporâneas existem em Estados que são
considerados democracias, e isso ocorre tanto por força da consagração
do sufrágio universal quanto – especialmente – pela adoção do sistema de
governo parlamentarista, já estudado, ou, quando menos, pela coexistência
Voto isonômico ou paritário é aquele com igual valor (“one man, one vote”)
(BONAVIDES, 2009).
465 Isso seria uma impossibilidade apenas em casos como o de monarquias absolutistas
ou nas quais o poder fosse exercido de maneira tirânica ou despótica, atualmente de
ocorrência rara.
466 Como bem recorda Léon DUGUIT, “é preciso observar também que tais doutrinas
democráticas não implicam de forma alguma a forma republicana de governo. Como o
próprio Rousseau demonstrou, a doutrina da origem popular do poder político conciliase com todas as formas de governo, e a melhor é aquela que mais adaptável à situação da
sociedade à qual ela se aplica.” (DUGUIT, 1918, p. 18.). Ou seja, mesmo sob a forma
monárquica é possível existir uma doutrina democrática sobre a origem do poder. Além
disso, é possível a coexistência concreta de instituições monárquicas e democráticas.
464
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de governo monárquico e democraticamente eleito (parlamento ou
equivalente).467 Mas é inegável, até pela proximidade na origem, que as
democracias encontram-se profundamente associadas com a forma
republicana de governo.
Os direitos e liberdades individuais e coletivos e os direitos políticos
e conexos, por sua vez, assim como suas garantias, devem ser efetivos nas
democracias, não bastando sua consagração textual nas constituições, tal
como ocorre na maioria das autocracias, como visto. Isso significa que as
constituições das democracias devem caracterizar-se, desejavelmente,
tanto quanto possível, como constituições normativas (LOEWENSTEIN,
1976), isto é, como constituições capazes de regularem efetivamente os
processos de poder, e não como meras constituições nominais (muito
menos semânticas, típicas dos regimes autoritários).468
Ainda associado ao caráter normativo das constituições, regimes
democráticos são caracterizados pela efetiva observância da divisão dos
poderes e da legalidade, até porque a última é consequência da primeira.
Como

a

democracia

encontra-se

historicamente

associada

ao

constitucionalismo e ao liberalismo político, os governos democráticos
pressupõem a adoção de algum tipo de divisão de poderes como meio de
contenção do poder, o que serve para proteger a legalidade, especialmente
na medida em que um judiciário independente seja capaz de velar pó ela.
A maioria das monarquias contemporâneas são parlamentaristas ou ao menos
parlamentarizadas. Nelas coexistem o órgão e as instituições monárquicas com órgãos e
instituições democráticas, como parlamentos eleitos.
468 O grau de força normativa das constituições é variável, no entanto, havendo Estados
democráticos que enfrentam, em certa medida, um problema de constituições nominais,
sem efetiva capacidade de regular os processos de poder.
467
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É uma característica de regimes democráticos, portanto, a plena
autonomia dos poderes (em sentido formal), que não devem estar sujeitos
a intervenções não previstas na constituição. Não cabem na democracia,
portanto, soluções extralegais ou extraconstitucionais, como cassação de
mandatos, fechamento do parlamento e outras típicas dos regimes
autocráticos (com o que não se confundem, de modo algum, os institutos
admitidos pelos sistemas políticos, tais como impeachment, responsabilidade
ministerial ou direito de dissolução, desde que não haja abuso em sua
utilização).
O estabelecimento de direitos, liberdades e garantias (políticos ou
não) significa que as sociedades democráticas devem ser sociedades de
poder aberto, e não fechado, ou seja, sociedades nas quais diversos setores
e correntes ideológicas são capazes de exercer influência sobre o governo,
e nas qual os diversos grupos políticos existentes se encontram em
condições de disputar – mediante meios não violentos e não ilícitos – as
eleições – o poder político e o exercício das funções de governo.
Associam-se,

portanto,

os

regimes

democráticos,

à

ideia

de

competitividade política, e de possibilidade de alternância de diferentes
grupos (e ideologias) no poder, o que se relaciona com a tolerância e com
o pluralismo de ideias.
Antes de examinar estes traços, entretanto, deve-se aproveitar a
passagem para explicitar que a democracia é regime político que contém
em seu cerne a ideia de um governo das leis e, portanto, de um respeito
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estrito às “regras do jogo democrático”.469 Desse modo, fatores
perturbadores devem ser evitados tanto quanto possível, tais como abusos
de poder econômico ou político, ou, no limite, o uso de meios violentos
para a tomada de poder, que são radicalmente contrários à noção de
democracia. Relaciona-se à democracia, portanto, certa noção de
pacifismo, pois em um sentido muito elementar a democracia
corresponde (em um sentido mínimo) a um sistema que permite a
substituição pacífica dos governantes, sem a necessidade do uso da
violência ou derramamento de sangue.470
Daí decorre ainda que os regimes democráticos, até como regra para
sua própria preservação, normalmente se fazem acompanhar de regras
proibitivas da militarização da política, proibindo-se, por exemplo,
partidos políticos com caráter militar ou paramilitar, ou que mantenham
organizações paramilitares (exatamente pelo risco que este tipo de
instituição historicamente representa para a democracia). 471 Daí decorre
também o caráter civil e não militar dos governos em sociedades
democráticas, com a consequente submissão das autoridades militares às
autoridades civis.472

469 Existe uma conexão forte entre democracia e “rule of law” (governo das leis, e não de
homens), ou o conceito análogo do Estado Democrático de Direito, já examinado
anteriormente.
470 Há que se lembrar que durante a maior parte da história da humanidade o único
modo de substituição de um governante era sua deposição pelo uso da força, o que gerou
diversas doutrinas políticas admitindo ou recusando o tiranicídio – o assassínio do tirano.
471 Consultem-se, a título de exemplo, o disposto no art. 5º, XVII, art. 17 § 4º, todos da
Constituição Federal.
472 Nos EUA, por exemplo, a constituição estabelece caber ao Presidente da República a
função de Comandante-em-Chefe das Forças Armadas (art. 2º, seção 2ª). Disposição
semelhante encontra-se na Constituição brasileira vigente, que estabelece competir ao
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A tolerância referida associa-se ao pluralismo de ideias, também já
mencionado.473 Os regimes democráticos são aqueles marcados pela
tolerância com a oposição e com a crítica ao governo, sendo infensos,
portanto, às restrições quanto à livre manifestação do pensamento, por
exemplo, mesmo quando esta desagradar os detentores – momentâneos –
do poder. Analogamente, não é compatível com o regime democrático a
adoção de uma doutrina política (ou social) oficial, pois é inerente a ele o
pluralismo de ideias, de modo que não pode existir uma “verdade”
oficialmente estabelecida pelo Estado, admitindo-se, contrariamente, uma
discussão constante das ideologias e das políticas socialmente desejáveis.474
O pluralismo de ideias mencionado relaciona-se e traduz-se,
também475 (em termos institucionais), no sistema partidário, como sistema
pluripartidário ou multipartidário. Como se verá adiante, a fase histórica
mais recente da democracia moderna consiste na democracia de partidos
(BONAVIDES, 2009), modelo no qual os partidos são elementos
intermediários fundamentais para a operação da democracia. Idealmente
cada partido constituiria a expressão de uma corrente política ou
Presidente da República não apenas a nomeação dos Comandantes das Forças Armadas,
mas ainda exercer o comando supremo destas (art. 84, inciso XIII).
473 Naturalmente a tolerância decorre dos direitos, liberdades e garantias, mas também
parece precisar ancorar-se, em boa medida, em uma cultura democrática, enfrentando
dificuldades na prática (apesar da existência daqueles direitos) em ambientes cuja cultura
política é autoritária ou conservadora.
474 O caráter pluralista da democracia é expresso de maneira muito feliz por ZIPPELIUS,
com base em POPPER, ao conceber a democracia como um sistema que em lugar de se
basear em amplas doutrinas políticas pré-estabelecidas, mais modestamente concebe-se
como procedimento de “tentativa e erro”, capaz, com maior consistência, de conduzir a
sociedade política a melhores resultados (1985).
475 Mas não exclusivamente, por isso mesmo relaciona-se com liberdade de imprensa, de
pensamento, de cátedra, de associação, entre outras.
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ideológica relevante na sociedade, de modo que o sistema partidário
espelharia as correntes da opinião política nela existentes. Assim, se a
tolerância e o pluralismo são típicos da democracia, esta tende a se realizar
mais

plenamente,

pelo

menos

em

princípio,

da

democracia

em

sistemas

pluripartidários.476
Outro

aspecto

fundamental

(moderna

e

contemporânea) reside na representação política.477 Diversamente das
democracias

das

cidades-Estado

da

Antiguidade,

a

democracia

contemporânea não é direta, ou seja, exercida pelos próprios cidadãos,
sem intermediários. Contrariamente, por força de diversos fatores 478, a
democracia moderna é representativa, ou seja, institui-se em torno da
representação política: o eleitor elege representantes que, durante um
tempo determinado, agem em seu nome e manifestam sua vontade. Não
existem, na modernidade e na contemporaneidade, democracias diretas,
apenas representativas. O que eventualmente se encontra é alguma
reminiscência de democracia direta, ou, no máximo, algum tipo de poder

Adiante se examinarão os sistemas partidários e os efeitos do bipartidarismo no
caráter ideológico do programa partidário.
477 HAURIOU define o governo representativo como aquele em que “uma ou duas
assembleias eleitas pelo povo representam aquele junto ao poder central e participam do
governo, inicialmente pela votação dos impostos, posteriormente pela votação das leis.”
(HAURIOU, 1929, p. 147).
478 Tais fatores podem ser variados. Um argumento clássico é o de que nos Estados
modernos a democracia direta é inviável, dada sua extensa população e sua extensão,
encontrado no pensamento de vários autores, como MONTESQUIEU e ROUSSEAU.
Há, no entanto, também, fatores ideológicos, como o elitismo, que desconfia da
capacidade de decisão popular, como os já mencionados.
476
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decisório conferido ao eleitorado de maneira combinada e residual à
representação política (BONAVIDES, 2009).479
O modo como a representação política se dá depende da doutrina
da soberania adotada e da teoria do mandato correspondente, sendo esse
elemento determinante a algumas das características da democracia
moderna. A temática do caráter representativo da democracia e as
implicações em termos da teoria dos mandatos serão examinados em
maior profundidade adiante, por ocasião do estudo dos diferentes tipos
históricos de democracia.
Ainda entre os traços típicos das democracias contemporâneas
encontra-se a regra da maioria, universalmente aceita como critério de
eleição e tomada de decisão em sistemas democráticos em geral, embora
não seja o único critério possível. 480 Sabidamente em regra adota-se a regra
As referidas reminiscências de democracia direta se encontram em alguns cantões
suíços, consistindo em assembleias populares que deliberam sobre diversos assuntos
públicos, inclusive sobre a aprovação de leis (instituto denominado Landesgemeinde em
alemão) (BONAVIDES, 2009). Porém, como ensina KELSEN, “Hoje, apenas as
constituições de alguns pequenos cantões suíços têm o caráter de democracias diretas. A
assembleia popular chama-se Landesgemeinde. Ensina BARTHÉLEMY, sobre a instituição
da Landesgemeinde, que classifica como uma “curiosidade arqueológica”: “A cada ano o
povo desses cantões se reúne em um prado ou vale, sobre a presidência do
Landammann, uma espécie de chefe de Estado eleito, e vota as leis, nomeia os deputados
às assembleias federais, designa os funcionários.” (BARTHÉLEMY, 1932, p. 58). O
autor identifica a instituição no cantão de Glaris e em semicantões de Appenzell e
Unterwalden. Como esses cantões são comunidades muito pequenas e apenas Estadosmembros de um Estado federal, a forma de democracia direta não desempenha nenhum
papel importante na vida política moderna.” (KELSEN, 2005, p. 413). A combinação de
elementos representativos e diretos origina a denominada democracia semidireta, que, no
entanto, é uma espécie de democracia representativa, e não direta.
480 Por surpreendente que possa parecer, na Antiguidade o critério de escolha de
ocupantes de cargos públicos era, frequentemente, o sorteio, e não a eleição por maioria:
“O sufrágio por sorteio é da natureza da democracia; o sufrágio pela escolha é da
natureza da aristocracia. O sorteio é uma maneira de eleger que não aflige ninguém; deixa
a cada cidadão uma esperança razoável de servir sua pátria.” (MONTESQUIEU, 2005, p.
479
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da maioria como critério de eleição e de decisão, o que é bastante
intuitivo, de modo que candidatos e partidos que obtiverem maior
número de votos serão eleitos, e que propostas (como projetos de lei e
outros) que obtiverem votação majoritária serão reputadas aprovadas. 481
A associação da regra (ou princípio) da maioria é tamanha que já se
chegou a definir democracia como governo da maioria, o que atualmente
não é geralmente aceito, razão pela qual devem ser feitas várias
observações. A primeira delas é que contemporaneamente se busca
compatibilizar o governo da maioria com os direitos da minoria (e das
minorias), de modo a não permitir que a regra da maioria signifique a
possibilidade de opressão da minoria vencida (ou das minorias em
geral)482, o que classicamente é conhecido na Teoria e na Filosofia Política
como o problema da “tirania da maioria”.
Assim, embora algumas versões radicais da democracia tenham
defendido uma concepção puramente majoritária ou majoritarianista de tal
regime político (como o jacobinismo revolucionário francês, por
22). Recentemente algumas teorias democráticas têm resgatado este elemento,
defendendo a restauração, em alguma medida, de uma democracia aleatória, isto é,
baseada na álea, nos sorteios.
481 As dimensões e implicações referentes à regra da maioria são mais complexas, no
entanto. Basta recordar que não existe apenas maioria, mas diferentes maiorias (relativas,
absolutas e qualificadas). Isso será examinado, em parte, no capítulo dedicado aos
sistemas eleitorais e partidários.
482 Aqui a expressão minoria (no singular) é tomada no sentido simples do termo, qual
seja, minoria vencida em um processo de decisão baseado na regra da maioria. Nesse
sentido, na democracia, qualquer um pode ser (ou vir a ser) minoria, quem vence uma
eleição (ou deliberação) majoritária hoje poder perder amanhã, e vice-versa. Quando se
fala aqui em minorias (no plural) a expressão é tomada no sentido sociológico (muito
difundido na atualidade), significando grupos minoritários variados (como as minorias
étnicas, linguísticas, políticas ou outras). Note-se que neste sentido muitas vezes a
“minoria” é maioria numericamente, mas minoria em termos de detenção de poder
(nesse sentido, os pobres são uma minoria, embora numericamente sejam maioria).
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exemplo), a tendência contemporânea é a mitigação da importância e do
significado do princípio majoritário nas democracias, em respeito ao
caráter liberal dos desses regimes e da proteção das minorias (o que se
relaciona com

os traços já examinados do

individualismo

e,

principalmente, do liberalismo, pluralismo e tolerância). Novamente a
lição é de CANOTILHO:
“A democracia tem como suporte ineliminável o princípio maioritário,
mas isso não significa qualquer ‘absolutismo da maioria’ e, muito menos, o
domínio da maioria. O direito da maioria é sempre um direito em concorrência
com o direito das minorias com o consequente reconhecimento de estas se
poderem tornar maiorias.” (CANOTILHO, 2003, p. 329).

Como

ensina

BOBBIO,

a

democracia

contemporânea

é

preponderantemente considerada como democracia liberal, ou seja, uma
democracia na qual a deliberação

majoritária conhece

limites,

especialmente os direitos, liberdades e garantias em geral (que protegem
todos os indivíduos em face das decisões da maioria) e a minoria (e
minorias) em particular (pois são garantias particularmente importantes
para aqueles que, momentaneamente ou não, não possuem maioria e
portanto que estão sujeitos de maneira mais intensa a possíveis decisões
desfavoráveis

ou

prejudiciais

a

si)

(BOBBIO;

MATTEUCCI;

PASQUINO, 2008) 483. Nesse sentido, ensina o filósofo político italiano
que
Muitos autores clássicos e contemporâneos preocuparam-se com a temática, desde
MADISON até FERRAJOLI, passando por BUCHANAN e DWORKIN. Luigi
FERRAJOLI tem insistido nos direitos e garantias como “a lei do mais fraco”,
protegendo os indivíduos e minorias em democracias majoritárias (FERRAJOLI, 2004).
Ronald DWORKIN (2002), por sua vez, foi igualmente feliz ao definir os direitos e
483
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“(...) se é verdade que não pode chamar-se, propriamente, liberal, um
Estado que não reconheça o princípio democrático da soberania popular,
ainda que limitado ao direito de uma parte (mesmo restrita) dos cidadãos
darem vida a um corpo representativo, é ainda mais verdadeiro que
segundo a concepção liberal do Estado não pode existir Democracia
senão onde forem reconhecidos alguns direitos fundamentais de liberdade
que tornam possível a participação política guiada por uma determinação
da vontade autônoma de cada indivíduo.” (BOBBIO; MATTEUCCI;
PASQUINO, 2008, p. 324).

Assim, na contemporaneidade o princípio da maioria passou por
uma ressignificação, assumindo um papel mais modesto, sendo
corretamente concebido como um critério de tomada de decisão ou de
eleição, e não como algo transcendente, como concepções equivocadas
segundo as quais as decisões majoritárias seriam intrinsecamente melhores
ou necessariamente acertadas (pois as maiorias também erram e a História
está repleta de exemplos disso). Portanto, na atualidade tende-se a
conceber a operação do princípio ou critério da maioria como um
elemento de importância central da democracia, mas sem dogmatismo e
exagero, pois se considera necessário conciliá-lo com o caráter liberal e
com a proteção de direitos e interesses individuais e das minorias. 484
liberdades fundamentais como trunfos da minoria em face da maioria em democracias
majoritárias.
484 Notem a possibilidade de vários critérios alternativos de eleição ou tomada de decisão.
Além do sorteio, típico das democracias da Antiguidade, pode-se pensar no critério
monocrático adotado por muitas sociedades simples governadas por um chefe ou
cacique. Pode-se imaginar, por outro lado, a adoção do critério da unanimidade em
sociedades muito pequenas. Isso significa, como dito, que a regra da maioria não é o
único critério de tomada de decisão, e que não é perfeita ou infalível, razão pela qual não
devemos reduzir a democracia à regra técnica de decisão que ela tem historicamente
adotado. É mais plausível entender a regra da maioria como um meio termo entre a regra
da unanimidade de a regra monocrática, como fazem James BUCHANAN e Gordon
TULLOCK (1962). Com efeito, a regra da unanimidade protege o indivíduo de certo
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Por isso mesmo as democracias contemporâneas contemplam não
apenas instituições majoritárias, isto é, que se destinam a traduzir a
vontade da maioria, mas também instituições contramajoritárias, ou seja,
destinadas a conter a maioria em defesa dos direitos da minoria. O
principal exemplo é a tutela de direitos e liberdades fundamentais pelo
judiciário, e o controle judicial de constitucionalidade das leis – pois
ambos comumente se traduzem em mecanismos pelos quais normas e
atos do poder público inconstitucionais por violarem direitos e liberdades,
entre outras hipóteses, podem ser invalidados.
De todo modo o critério majoritário é fundamental nos sistemas
democráticos, pois são um componente essencial do processo legislativo e
do processo judicial – pois as decisões de órgãos colegiados são
majoritárias –; um elemento fundamental dos sistemas eleitorais e
partidários – pois importantes sistemas eleitorais baseiam-se em diferentes
operações da regra da maioria, como se verá adiante –; em sistemas de
governo – especialmente o parlamentarismo que, como visto, é
compreendido a partir do referido princípio ou critério –, entre outros.

ponto de vista, ao protegê-lo contra decisões que poderia lhe ser prejudiciais, pois não
podem ser tomadas sem seu consentimento. De outro ponto de vista, a regra da
unanimidade pode ser impraticável, principalmente em grupos maiores, haja vista a
dificuldade em se obter consenso. Do mesmo modo, a regra monocrática facilita a
tomada das decisões, mas possibilita que os indivíduos sejam prejudicados por decisões
contrárias a seus interesses, tomadas à sua revelia. Parece plausível sustentar que a grande
difusão da regra da maioria como critério de tomada de decisão política deve-se
principalmente ao fato dela situar-se a meio caminho entre o critério monocrático e o da
unanimidade, superando (em parte) os problemas de ambos. Ressalve-se, no entanto, que
a adoção da regra da maioria gera seus próprios problemas, principalmente a questão da
proteção das minorias – caso contrário, estas ficariam à mercê da maioria vencedora.
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O próprio constitucionalismo e a existência de instituições
constitucionais dependem de certa aplicação do critério majoritário, pois
se a legislação ordinária pode ser alterada por maiorias relativas ou
absolutas, as normas constitucionais geralmente somente são alteráveis
por meio de maiorias qualificadas (significativamente superiores a
cinquenta por cento), de modo que é sobre aplicações do princípio
majoritário que se erigem os sistemas de constituição rígida.
Examinados tais traços gerais dos regimes políticos democráticos,
convém fazer uma ressalva e partir para a análise de algumas importantes
modelizações das democracias para, após, examinar o desenvolvimento
histórico das democracias concretas, com ênfase na Modernidade de na
Contemporaneidade.
Como já mencionado, Robert DAHL elabora uma das mais
influentes teorias democráticas contemporâneas, reservando a expressão
democracia para a concepção ideal de regime político democrático e
designando pela expressão poliarquia as democracias (sempre mais ou
menos imperfeitas) do mundo real. Referido autor elabora uma
modelização da democracia (e dos regimes autocráticos, como já
examinado) a partir de dois eixos analíticos fundamentais, um referente à
inclusividade (ou participação) e outro referente à liberalização (ou
competitividade) (DAHL, 2012).
Assim como as autocracias caracterizam-se por baixos níveis de
inclusividade ou de liberalização – correspondendo aos modelos de
hegemonias fechadas, hegemonias inclusivas ou oligarquias competitivas,
como já visto –, as poliarquias (democracias concretas) serão
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caracterizadas pelos traços diametralmente opostos, ou seja, por elevados
níveis de inclusividade (e responsividade dos governantes aos anseios
populares) e liberalização (traduzida na tolerância para com a oposição, na
garantia efetiva dos direitos e liberdades) (DAHL, 2012).
No pensamento de DAHL (2012) os regimes democráticos
correspondem

àqueles sistemas políticos marcados por

elevada

inclusividade, permitindo-se a efetiva participação dos governados no
governo, e por elevada liberalização ou tolerância, permitindo-se a crítica
pública e a competitividade na arena política. É importante frisar, tal
como fizemos ao analisar os modelos de regime autocrático no
pensamento desse autor, que a democratização é uma questão de grau, de
modo que a maioria dos regimes, não sendo plenamente inclusivos nem
plenamente liberalizados, provavelmente se caracterizarão como quasepoliarquias, ou seja, democracias imperfeitas.485

9.5.1. Democracias majoritárias e consensuais
Existem, no entanto, outras modelizações teóricas bastante
relevantes para compreender a democracia. A título de exemplo (pois são
muitas), o belga Arendt LIJPHART (2008) distingue dois modelos de
Com efeito, algumas das classificações das democracias concretas atuais adotam a
categoria das democracias imperfeitas, ao lado das democracias plenas, regimes híbridos
e regimes autoritários. É o caso do Democracy Index, ou Índice de Democracia, da revista
britânica The Economist, entre outros. As categorias das democracias imperfeitas e dos
regimes híbridos seriam aproximativamente correspondentes aos modelos de quasedemocracias de DAHL, mas possuem critérios próprios, a saber: a) processo eleitoral e
pluralismo político; b) funcionamento do governo; c) participação política; d) cultura
política e; e) liberdades civis.
485
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democracias a partir da análise empírica de diversos sistemas
democráticos, a saber, a democracia majoritária e democracia consensual
(ou consorciativa). O modelo de LIJPHART baseia-se em duas dimensões
de análise486 e cinco características em cada uma delas, de modo que
podemos elencar dez características associadas a cada um desses modelos.
A democracia majoritária seria baseada: a) concentração do poder
em um ministério ou gabinete unipartidário; b) predominância do poder
executivo; c) sistema bipartidário, d) sistema eleitoral majoritário; e) livre
concorrência de grupos de interesse; f) governo unitário e centralizado; g)
concentração unicameral do poder legislativo; h) constituição flexível; i)
decisão definitiva sobre a constitucionalidade das leis pelo órgão
legislativo; j) banco central independente do governo (LIJPHART, 2008).
A democracia consorciativa ou consensual, por sua vez, seria aquela
baseada nas seguintes características: a) distribuição do poder entre
coalizões pluripartidárias; b) equilíbrio entre legislativo e executivo; c)
sistema multipartidário; d) sistema eleitoral proporcional; e) manifestação
institucionalizada de grupos de interesse de tipo corporativista; f)
federalismo; g) distribuição isonômica do poder entre as casas de um
órgão legislativo bicameral; h) constituições rígidas; i) controle judicial de
constitucionalidade;

j)

banco

central

dependente

do

executivo

(LIJPHART, 2008).
Como se vê, aqui a análise teórica é ainda mais complexa, entrando
em consideração diversos aspectos que vão desde o sistema partidário e

Uma das dimensões é por ele denominada de executivo-partidos, a outra, de dimensão
federal-unitária (LIJPHART, 2008).
486
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eleitoral até o sistema constitucional, o controle de constitucionalidade e a
autonomia do banco central. Não é possível explorar todos estes aspectos
aprofundadamente, mas é importante fazer algumas observações
essenciais.
Primeiramente, o que LIJPHART aponta é a existência de dois
modelos (tipos ideais) de democracia básicos, um deles baseado na ideia
de competição e governo pelo vencedor (democracia majoritária) e outro
baseado na ideia de um governo por uma associação ou coalizão entre
maioria e minoria (daí a expressão democracia consensual ou
consorciativa). Realmente, examinando-se alguns sistemas democráticos
concretos no conjunto de suas instituições, percebe-se a convergência dos
elementos indicados. Assim, são exemplos da democracia majoritária em
sua maior plenitude, dados pelo próprio autor, os sistemas britânico487 e
neozelandês e de Barbados; sendo exemplos da democracia; são exemplos
de democracia consensual, em sua maior plenitude, o da Bélgica e da Suíça
(LIJPHART, 2008).
Deve-se ressalvar, de todo modo, a possibilidade de concorrência
ou divergência dos dez traços eleitos pelo autor para modelizar e
classificar as democracias, podendo surgir diversas combinações de
elementos caracterizadores de um ou de outro dos modelos, sendo

A origem do modelo denominado por LIJPHART de democracia majoritária é
exatamente o britânico, razão pela qual ele também é denominado de modelo de modelo
de Westminster (LIJPHART, 2008).
487
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presumivelmente a regra os sistemas tendentes à democracia majoritária
ou consensual, mas não modelos “puros” ou plenos.488
A despeito da importância dos modelos para a compreensão teórica
da democracia, não é possível explorar todas as teorizações de
classificações existentes, de modo que as aqui expostas já parecem
suficientes para lastrear uma compreensão satisfatória desses regimes a
partir de tal perspectiva. De todo modo, para além dos modelos teóricos,
convém examinar algumas das manifestações históricas da democracia, de
forma um pouco mais aprofundada do que se fez ao examinar as
autocracias. Assim, passa-se a examinar as fases históricas pelas quais
passou a democracia, o que auxiliará muito na compreensão das virtudes e
das limitações de tais regimes políticos.

9.5.2. Breve resgate histórico da democracia moderna
Convém traçar, muito esquematicamente, um quadro histórico de
referência do desenvolvimento da democracia moderna ou representativa.
Pode-se seguir aqui, na maior parte dos aspectos, o magistério de Paulo

Assim, nos Estados Unidos da América, por exemplo, apesar da forte influência
britânica nas instituições políticas e jurídicas, encontramos traços associados à
democracia majoritária (predominantes) mas também traços associados à democracia
consensual (minoritários). Ali convivem, por exemplo, elementos como a predominância
do poder executivo, a concentração do poder em um ministério unipartidário, o sistema
bipartidário e o sistema eleitoral bipartidário (típicos da democracia majoritária) com
federalismo, bicameralismo simétrico, constituição rígida e controle judicial de
constitucionalidade. Note-se que a democracia de Westminster possui como seu
“arquétipo” o governo britânico, no qual convergem todas as dez características
apontadas simultaneamente.
488
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BONAVIDES (2009), cuja abordagem é particularmente acertada para
descrever o desenvolvimento histórico de tal regime político.
O primeiro aspecto a ser frisado é o de que a democracia moderna
é, como já mencionado anteriormente, sempre representativa. Por
diversas razões, a democracia moderna necessita da representação política,
necessariamente, para operar, constituindo este um traço essencial para
distinguir a democracia antiga da democracia moderna.489
A democracia antiga consiste no modelo de democracia que surge
ainda na Antiguidade, especialmente em cidades-Estado como gregas,
como Atenas. É denominada direta em virtude de os cidadãos exercerem
diretamente suas prerrogativas de tomar parte nas decisões da cidade
(Polis), ou seja, sem intermediários.490 Parece ser estranha à Antiguidade,
como aponta BONAVIDES (2009), a ideia de representação política.491

Quanto ao sistema democrático de governo representativo, ensina CAETANO:
“Existe democracia representativa quando o poder político pertence à colectividade mas
é exercido por órgãos que actuam por autoridade e em nome dela e tendo por titulares
indivíduos escolhidos com intervenção dos cidadãos que a compõem.” (CAETANO,
2009, p. 362).
490 “O sistema democrático de governo directo consiste no exercício integral das funções
próprias do Poder político pela assembleia geral dos cidadãos-activos do Estado. Esta
assembleia faria as leis, elegeria os magistrados encarregados da respectiva execução e
decidiria em última instância as questões em que para ela houvesse recurso.”
(CAETANO, 2009, p. 361).
491 Isto era possível, sabidamente, por conta da geografia e demografia das cidadesEstado, que, sendo reduzidas, permitiam a realização de comícios ou assembleias com a
presença de todos os cidadãos para aprovar assuntos públicos que iam da escolha de
magistrados à aprovação de leis. As cidades-Estado constituem espaços geográficos
reduzidos e tem demografia igualmente reduzida. Além disso, estima-se que apenas 10%
da população das cidades-Estado da Antiguidade, em média, gozasse de direitos políticos,
uma vez que diversos grupos, como as mulheres, os escravos e os estrangeiros não
possuíam tais direitos. Isso faz com que muitos autores acertadamente considerem as
democracias antigas como repúblicas aristocráticas.
489
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A democracia moderna, por sua vez, é

necessariamente

representativa, ou seja, estrutura-se por meio da representação política. O
instituto da representação torna-se central à democracia, além do traço
distintivo entre democracia antiga e democracia moderna. A última se
estabelece após as revoluções liberais dos séculos XVI e XVII, visando
conferir direito de participação e voz ativa aos cidadãos na esfera política,
e legitimar o governo no consentimento e na vontade popular, como já
examinado.
Devido às especificidades dos Estados modernos e suas diferenças
para com as antigas cidades-Estado – notadamente dimensões geográficas
e demográficas492 –, afigura-se impossível restabelecer uma democracia
direta na contemporaneidade, o que torna incontornável o recurso à
representação política, técnica consistente em fazer com que o povo (em
sentido

político)

eleja representantes,

investindo-o

dos poderes

necessários para agir em seu nome e manifestar sua vontade.
Observe-se, no entanto, que a representação política parece
constituir, ao mesmo tempo, uma solução e um problema. Embora seja a
única forma imaginável de democracia é representativa nos Estados-nação
modernos, cujas dimensões geográficas e demográficas superam
enormemente as antigas cidades-Estado, permitindo que os eleitores
elejam periodicamente um corpo de representantes que atue diariamente
em seu nome, é evidente que qualquer espécie de representação pode
Além disso, a representação política relaciona-se com sociedades complexas e com
um princípio de divisão do trabalho, pois, como já observava ROUSSEAU (2008, p. 91),
“não se pode imaginar que o povo permaneça incessantemente reunido para cuidar dos
negócios públicos e vê-se facilmente que não poderia estabelecer para isso comunicações,
sem mudar a forma da administração.”
492
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gerar problemas de fidelidade do representante para com a vontade do
representado.

Um

dos

problemas

fundamentais

da

democracia

representativa será, portanto, fazer com que os detentores de mandato
eletivo atuem de maneira conforme aos interesses dos eleitores, como se
verá.
Parece acertado dividir a democracia moderna em três fases:
democracia indireta, semidireta e de partidos, todas espécies da
democracia representativa.493 A democracia indireta constitui uma primeira
fase da experiência democrática moderna494, surgindo e consolidando-se
no período que se estende do fim das revoluções liberais dos séculos XVI
e XVII até aproximadamente o final do século XIX.495

Aqui se constata, novamente, certa variação terminológica. Há quem utilize as
expressões democracia representativa ou indireta como sinônimos, o que pode gerar a
impressão de que a democracia semidireta ou de partidos não sejam espécies da
democracia representativa. No presente trabalho adota-se abordagem diversa,
considerando-se que toda a democracia moderna é representativa. Partindo de tal
premissa, considera-se a democracia indireta como uma primeira fase da democracia
representativa, a democracia semidireta como uma segunda fase e, por fim, a democracia
de partidos como uma terceira fase, pois todas têm como elemento fundamental a
representação política. Assim, aqui, democracia representativa não constitui sinônimo de
democracia indireta, mas esta é apenas uma das fases daquela, ao lado da democracia
semidireta e da democracia de partidos.
494 Utiliza-se aqui a expressão “democracia moderna” por ser de uso corrente e
consagrada, de modo que inovar poderia levar a equívocos, embora talvez o nome
correto de tal modelo de democracia fosse democracia contemporânea, uma vez que
estabelecida na Idade Contemporânea (após 1789).
495 Obviamente isto é bastante genérico, pois a experiência democrática, seu
desenvolvimento e o período da emergência de certas características variam conforme a
história de cada país. Aqui se busca dar uma visão geral das instituições democráticas que
se difundiram, em cada período, em certo número de países, embora os períodos possam
não se coadunar perfeitamente com a história concreta de cada um deles. O enfoque dos
autores é normalmente centrado na Europa e nos Estados unidos, sabidamente, razão de
algumas críticas a certas periodizações.
493

~ 471 ~
DR © 2018. Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica – IBPJ
https://ibpjur.wixsite.com/ibpj

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/6NGcdM
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo
Trata-se de um tipo de democracia que se baseia essencialmente na
crença de que a temporariedade dos mandatos e a eletividade seriam
recursos suficientes para fazer com que o eleito observasse em sua
atuação a vontade dos eleitores. Consiste em um sistema no qual o
eleitorado é reunido periodicamente para escolher seus representantes nas
urnas, sem ter maior participação nos processos de decisão política,
caracterizando-se pelo fato de nele o eleitor nada decidir, limitando-se a
eleger, como ensina BONAVIDES (2009).
São estanhos à democracia indireta (como o próprio nome indica)
institutos que permitissem a decisão de questões pelo povo, tais como as
consultas populares (plebiscitos e referendos), baseando-se essencialmente
em eleições periódicas.496 É evidente que tal modelo de democracia é
bastante limitado, pois era frequente o descontentamento de eleitores com
a atuação dos representantes eleitos, e não tardou para ficar evidente que a
mera existência de eleições periódicas era insuficiente para corrigir este
problema.
A estas limitações, acrescentem-se outras, como o sufrágio restrito
que predominava ao longo dessa primeira fase da democracia e que atingia
inclusive boa parte das fases seguintes, o que também auxilia a
compreender as restrições de tal modelo de democracia.
Por estes e por outros fatores, no final do século XIX a democracia
indireta encontrava-se em situação de esgotamento, de modo que, por
Há exceções, pois em alguns casos utilizam-se ao longo do século XIX as consultas
populares, mas predominantemente como forma de plebiscitarismo ou cesarismo,
visando outorgar plenos poderes ao chefe de Estado o dar aparência de legitimidade
democrática a decisões unilaterais dos governantes, sendo exemplar a utilização de tais
recursos por Napoleão Bonaparte.
496
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volta da virada do século XIX para o século XX, e nas três primeiras
décadas deste, principalmente (BONAVIDES, 2009), difundiu-se um
novo modelo de democracia, cujo objetivo era dar poder de decisão ao
eleitor e criar mecanismos através dos quais este pudesse exercer algum
controle sobre o eleito.
É o advento da denominada democracia semidireta497, na qual novas
instituições passam a ser propostas e a integrar o sistema político, no
intuito de resgatar a credibilidade da democracia, permitindo que o eleitor
não apenas eleja seus representantes, mas que também, eventualmente,
decida determinadas matérias, distinguindo-se claramente, portanto, da
fase anterior.498
Em função disso, a democracia semidireta se caracteriza por alguns
institutos em particular, tais como as consultas populares – plebiscitos e

“Neste sistema a Constituição prevê a existência de órgãos representativos da
soberania popular; mas condiciona a validade de certas deliberações ou decisões desses
órgãos à manifestação de vontade , expressa ou tácita, do próprio Povo constituído pela
generalidade dos cidadãos eleitores. Os processos de intervenção popular podem ser o
referendum legislativo e o veto popular.” (CAETANO, 2009, p. 371).
498 “É de se observar ainda que, ao lado dos institutos da ‘democracia representativa’, no
âmbito dos quais o controle dos governados sobre os governantes é realizado mais ou
menos eficazmente por meio de eleições periódicas, pode haver também institutos de
‘democracia participativa’ ou de ‘democracia direta’. Estes últimos concretizam-se no
exercício direto de alguns poderes públicos por parte do povo, isto é dos eleitores, e o
corpo eleitoral assume assim sob um aspecto posterior aquele papel de órgão
constitucional que já lhe compete no exercício das funções de investidura dos órgãos
eletivos.” (PIZZORUSSO, 2008, pp. 194-195). Embora o autor italiano fale em
democracia participativa ou direta, defende-se aqui entendimento segundo o qual a
democracia direta propriamente dita é exclusiva da Antiguidade, de modo que a
democracia semidireta é mera fase da demoracia representativa. A expressão democracia
participativa, por sua vez, parece conectar-se mais frequentemente a propostas mais
recentes de renovação da democracia na segunda metade e nas últimas décadas do século
XX, como se verá, de modo que parece inconfundível com a democracia semidireta,
típica do final do século XIX e início do século XX.
497
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referendos –, a iniciativa popular, o veto popular e o direito de revogação,
especialmente (BONAVIDES, 2009). Consultas populares constituem
mecanismos por meio dos quais o eleitorado é consultado, previa ou
posteriormente, sobre alguma decisão a ser tomada, notadamente sobre a
aprovação de legislação nova ou a revogação de legislação existente.
Iniciativa popular, por sua vez, consiste na faculdade concedida a
uma parcela do eleitorado de apresentar projeto de lei ao Poder
Legislativo, sendo que, se cumpridas as formalidades legalmente exigidas,
tal projeto deve ser processado, discutido e deliberado pelo legislativo –
mas não necessariamente aprovado, como se verá. Veto popular,
contrariamente, consiste na faculdade conferida a uma parcela do
eleitorado de convocar uma consulta popular sobre a entrada uma lei
definitivamente aprovada pelos órgãos representativos, possibilitando que
o eleitorado não permita sua entrada em vigor ou que retire o vigor de lei
que eventualmente já vigente. Direito de revogação, por fim, consiste
basicamente no direito conferido a uma parcela do eleitorado de convocar
uma consulta popular sobre a permanência de uma autoridade ou
representante eleito em seu cargo (normalmente eletivo) (BONAVIDES,
2009).
Tais institutos, que serão examinados em maior detalhe adiante,
foram implementados em diversos países, seja isoladamente, seja em
conjuntos variáveis, a depender do país, e em diferentes modalidades. De
todo modo, após a década de 1930, aproximadamente, perderam boa
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parte de sua credibilidade, seja por força de algumas limitações que
possuem, seja pelo risco de sua má-utilização.499
A partir da década de trinta do século passado surge um novo
modelo

de

democracia,

denominada

democracia

de

partidos

(BONAVIDES, 2009). Como o nome evidencia de plano, consiste em um
modelo democrático cujo elemento central consiste nos partidos políticos,
concebidos normalmente como associações de pessoas reunidas em torno
de ideais ou interesses político-partidários500 e concebidas como
instituições intermediárias entre os eleitores e o Estado.
A ideia fundamental de tal modelo de democracia consiste na noção
segundo a qual os vários partidos políticos, estruturados em torno de
Os institutos de democracia semidireta podem parecer revolucionários ao propiciar
poder de decisão e controle dos eleitores sobre os eleitos, mas não raro tem eficácia
modesta na prática. As consultas populares normalmente precisam ser convocadas ou
autorizadas pelos órgãos representativos (legislativo e executivo), de modo que somente
o serão quando for considerado oportuno e conveniente por considerações políticas de
tais órgãos. Ainda quanto à técnica, normalmente as alternativas oferecidas ao eleitor são
parcas, limitando-se a responder “sim” ou “não” a perguntas pré-formuladas que podem
inclusive causar direcionamento. Na iniciativa popular, os órgãos não são obrigados a
aprovar a proposta. Essas, entre outras limitações, evidenciam porque os resultados da
democracia semidireta foram modestos. Além disso, em alguns casos as consultas
populares (referendos e plebiscitos) foram objeto de abusos, como sob o regime nazista
na Alemanha, de modo que revelaram os riscos inerentes à sua utilização (nomeadamente
o plebiscitarismo e o cesarismo).
500 Os partidos são a versão contemporânea das antigas facções, grupos políticos que
recorriam inclusive à violência em sua disputa pelo poder. Os partidos, inicialmente
rechaçados por serem considerados nocivos ao interesse geral, passam a ser reconhecidos
juridicamente e acabam institucionalizados ao final, ao desempenharem um papel
fundamental no sistema eleitoral (como se verá no próximo capítulo). Várias são as
visões sobre os partidos políticos, desde as que os consideram como associações de
pessoas em torno de ideais políticos até as que, como WEBER (2004), consideram-nos
meras máquinas para ganhar eleições e cargos, como se examinará adiante. Os partidos
surgem por volta de 1850 (VAN REYBROUCK, 2016), mas são institucionalizados e
incorporados definitivamente ao funcionamento das democracias modernas por volta do
início do século XX.
499
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correntes de pensamento ou ideologias políticas diversas, traduzidas em
seus diferentes programas político-partidários, ofereceriam uma série de
opções à escolha do eleitorado (algumas liberais, outras conservadoras,
algumas de esquerda, outras de direita, e assim sucessivamente). Após as
eleições, que, por seu resultado, expressariam a preferência política da
maioria dos eleitores, os representantes de cada partido atuariam de
acordo com seu programa e os valores ali contidos, retornando aos
eleitores políticas em conformidade com suas escolhas (BONAVIDES,
2009).501
Note-se que para que tal modelo funcione de tal maneira, seria
essenciais alguns requisitos, a saber: a) que os partidos fossem ideológicos,
ou seja, que efetivamente se estruturassem ao redor de determinadas
ideias claramente traduzidas em seu programa; b) que existam regras de
fidelidade e disciplina partidárias, que fariam com que os partidos
estivessem em condições de garantir a conduta dos candidatos eleitos em
conformidade com seu programa502 – condições estas que nem sempre se

Este é o elemento plebiscitário de que fala ZIPPELIUS (1985) ao examinar a
operação ideal dos partidos nas democracias contemporâneas, ou seja, se funcionasse
exatamente conforme tal concepção, a eleição ganharia contornos de plebiscito, pois
importaria não apenas na escolha dos representantes, mas também do programa político
a ser desenvolvido. Isso perpassa, naturalmente, por uma série de questões, que vão
desde o tipo de partidos existente (de massas, de quadros, ideológicos, fisiológicos, entre
outros) até pormenores sobre as regras de disciplina e fidelidade partidárias, e aquelas
concernentes ao sistema eleitoral.
502 Pois sem programa partidário claramente definido perde-se o elemento plebiscitário
mencionado na nota anterior. Além disso, sem a garantia da fidelidade partidária nada
impede que o candidato eleito por um partido mude de partido após a eleição,
frustrando, assim, a intenção do eleitor (que pode votar em um liberal e eleger um
conservador, ou votar em um socialista e eleger um liberal, e assim por diante). O mesmo
vale para as regras de disciplina partidária, pois de nada adianta a permanência formal de
501
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verificam e cuja ausência pode comprometer a operação concreta de tal
espécie de democracia.
Tal modelo vigora durante a maior parte do século XX, embora
também enfrente problemas de desconformidade da atuação dos
candidatos eleitos relativamente às expectativas dos eleitores, exatamente
por conta de dificuldades em se fazerem efetivamente presentes as
condições mencionadas. Diversos problemas, tais como a semelhança
entre os programas partidários (que retira seu papel orientador do
eleitorado)503 ou a ausência ou insuficiência das regras de fidelidade e
disciplina partidárias impedem a perfeita operação da democracia de
partidos e a congruência entre preferências do eleitorado (ou de sua
maioria) e efetiva atuação dos representantes eleitos.
Dados os limites da democracia representativa contemporânea,
surgem com relativa frequência novas propostas de democracia
(principalmente teóricas), sempre visando aprofundar a legitimidade
democrática do Estado e resolver o problema da conformidade da atuação
dos eleitos para com as preferências dos eleitores, ainda não resolvido em
grande parte das democracias contemporâneas.
um candidato em um partido se ele votar contra o programa partidário ou a orientação
da liderança partidária impunemente.
503 Geralmente constata-se uma indesejável semelhança entre os programas de diferentes
partidos. Isso pode ter diversas explicações, mas uma das mais consistentes é aquela que
afirma que apenas uma minoria dos eleitores adere a posições políticas mais radicais (de
extrema-esquerda ou extrema-direita, por exemplo), tendendo a preferir propostas
moderadas (de centro, centro-esquerda ou centro-direita). Como as eleições são
majoritárias, os partidos precisam da maioria dos votos para eleger seus representantes, o
que faz com que os programas sejam elaborados com base nas preferências da maioria
dos eleitores (moderadas) e tem como efeito fazer com que partidos os mais diversos
tenham programas vagos e muito semelhantes, deixando de orientar os eleitores em sua
escolha (do ponto de vista programático) e os candidatos eleitos em sua atuação.
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Assim, no final do século XX muitos passam a propor e defender
um novo conceito, comumente denominado de democracia participativa,
cujo objetivo seria, novamente, o de incrementar a participação dos
cidadãos na tomada das decisões políticas do Estado, assemelhando-se em
parte com a democracia semidireta do início do século, sem com ela se
confundir. As concepções e propostas de democracia participativa variam
bastante, no entanto, de autor para autor ou de país para país, indo desde
concepções bastante vagas até ideias mais elaboradas em termos de
instituições.
Este novo modelo operaria através de novos institutos, como as
audiências públicas realizadas pelos poderes para permitir a participação
popular em decisões (executivas, legislativas e judiciais) importantes504, ou
o orçamento participativo (expediente pelo qual a sociedade civil
participaria de parte das decisões de alocação orçamentária de recursos
por parte do Estado). Outro mecanismo de inclusão dos eleitores e da
sociedade civil nas decisões públicas seriam os diversos conselhos criados
em diversos campos de atuação estatal com participação de representantes
da sociedade civil, que proliferaram na história recente dos Estados, com
as mais diversas competências (desde meramente consultivas até
deliberativas).
De todo modo, a democracia participativa ainda não parece
corresponder, concretamente, a uma experiência democrática histórica,
mas a uma série de propostas, não necessariamente articuladas entre si, no
Tem sido expediente comum a realização de audiências públicas no âmbito do Poder
Legislativo e do Poder Judiciário, principalmente em questões de grande repercussão
social.
504
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sentido do incremento da participação da sociedade no Estado, sendo que
tais novos institutos – como as audiências públicas, os conselhos
comunitários e o orçamento participativo – também ostentam, na maioria
dos casos, a resultados bastante modestos505 - o que não retira seu valor,
mas parece indicar a necessidade de seu aperfeiçoamento.
Observe-se, conclusivamente, que parece ser correto afirmar que
predominam na atualidade modelos híbridos de democracia, que visam
combinar, em diferentes graus e de diversas maneiras, elementos oriundos
das diferentes experiências democráticas ora brevemente narradas. Assim,
vemos na atualidade um misto de democracia de partidos e democracia
semidireta,

com

alguns

elementos

da

denominada

democracia

participativa, em inúmeros países, mas as experiências são muito
diversificadas, e a combinação das instituições típicas de cada um destes
modelos bastante diversas. Além disso, a operação concreta de qualquer
sistema democrático depende de uma série de elementos e instituições,
como a forma de governo, a forma de Estado, o sistema de governo, o
regime político, os sistemas eleitorais e os sistemas partidários, entre
outros. De todo modo, a democracia continua sendo essencialmente
representativa.

De todos os três, talvez o mais relevante sejam os conselhos comunitários ou sociais,
mas considerando a multiplicidade de conselhos, de composições, de competências,
entre outros aspectos, torna-se impossível abordar tal temática aqui. As audiências
públicas costumam ser bastante limitadas, pois são convocadas pelos órgãos públicos
quando reputam conveniente, e normalmente seus resultados são meramente
informativos, não vinculando o órgão. O orçamento participativo também costuma ser
instituto de êxito bastante diverso conforme o local em que foi implementado, e
modesto, pois normalmente é uma parcela bastante reduzida do orçamento público que é
objeto do mesmo.
505
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Para encerrar, cabe fazer uma breve menção a diversas críticas e
propostas alternativas às instituições democráticas clássicas. Há que se
observar que diversos pensadores, como HABERMAS, têm trazido
significativo aprofundamento à discussão da democracia e sua
compreensão contemporânea. Além disso, há que se fazer menção a
diversas propostas de reformulação da democracia, tais como a ideia de
democracia aleatória, que sugere que o elemento eleitoral seja combinado
com (ou substituído por) os sorteios, com clara inspiração nas
democracias da Antiguidade que, como visto, com frequência utilizavam
tal critério para definir quem exerceria as magistraturas. Os defensores da
democracia aleatória alegam, entre outras coisas, que os sorteios se
revelariam um meio superior de representação política, ao permitir que
qualquer cidadão tivesse a possibilidade, em igualdade de condições, de
assumir funções públicas, além de propiciar um retrato estatisticamente
mais fidedigno da sociedade.506 De todo modo, não é possível abordar
todos estes temas em um manual, e nem é o propósito da presente obra
exaurir a complexa temática.
Antes de concluirmos o capítulo sobre a Teoria da Democracia e
passarmos ao capítulo dedicado ao estudos de aspectos centrais para este
regime político – os sistemas eleitorais e partidários – examinaremos,
brevemente, três tópicos essenciais: um sobre as doutrinas democráticas e
teorias do mandato, outro relativo ao sufrágio e voto e suas modalidades
e, por fim, um sobre os institutos de democracia semidireta. Sem a

Conferir, entre outros, VAN REYBROUCK, David. Against Elections: The Case of
Democracy. Trad. Liz Waters. Londres: The Bodley Head, 2016.
506
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exploração de tais tópicos o capítulo sobre a Teoria da Democracia estaria
incompleto.

9.5.3. Doutrinas democráticas da soberania e teorias do mandato
Ao tratar da temática da democracia revela-se essencial abordar duas
doutrinas diversas sobre a soberania que possuem forte impacto sobre o
sistema democrático e seus institutos característicos, notadamente sobre a
concepção dominante acerca do sufrágio e sobre as características do
mandato eletivo. Tratam-se das doutrinas da soberania popular,
sustentada por ROUSSEAU, e da doutrina da soberania nacional,
defendida por SIEYÈS, como ensina BONAVIDES (2009).
Ensina CARRÉ DE MALBERG que “na atualidade, a doutrina
mais difundida acerca da questão da sede originária da soberania é a que
situa a fonte do poder no povo, na massa comum dos cidadãos.”
(MALBERG, 1922, p. 152).
A doutrina da soberania popular de ROUSSEAU concebe a
soberania como pertencente ao povo; sabidamente, em seu pensamento
cada cidadão seria detentor de uma parcela ou fração da soberania, que
exerceria em nome próprio e por autoridade própria (MALBERG, 1922).
Daí que para ROUSSEAU, sendo o povo o titular da soberania, a
democracia ideal seria aquela exercida diretamente pelo cidadão. Apesar
disso, dada a impossibilidade prática da democracia direta na modernidade
(por razões já examinadas), impõe-se o exercício do governo por meio de
mandatários eleitos, pelo que o filósofo suíço sustentava uma doutrina
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forte da representação, capaz de colocar os cidadãos (titulares da
soberania) em posição de supremacia relativamente aos representantes
eleitos.507
Com efeito, no pensamento político rousseauniano e nas correntes
de pensamento por ele influenciadas, os candidatos eleitos eram
considerados como estando obrigados a observar as determinações dadas
por seus eleitores. Assim, a doutrina da soberania popular defendida pelo
filósofo suíço implicava uma democracia estruturada em torno de
mandatos imperativos (BONAVIDES, 2009). O mandato imperativo
consiste em um mandato conferido pelo eleitor ao eleito e dotado de
conteúdo concreto, ou seja, um mandato no qual o eleitor daria instruções
concretas sobre a atuação a ser adotada pelo representante eleito, as quais
seriam vinculantes para este último.508 Possui um importante elemento
fiduciário, ou seja, baseia-se na ideia de confiança do eleitor como
condição à continuidade do mandato. Como ensina BARTHÉLEMY, as
consequências de tal mandato, também denominado de “mandato
contratual”, seriam as seguintes:
“A soberania não pode ser representada, pela mesma razão por que não pode ser
alienada; ela consiste, essencialmente, na vontade geral, e a vontade não se representa; ela
é a mesma ou é outra; não há meio termo. Os deputados do povo não são pois, nem
podem ser, seus representantes, já que não passam de comissários; nada podem concluir
definitivamente. Toda lei que o povo não ratificou em pessoa é nula; não é uma lei.”
(ROUSSEAU, 2008, p. 124).
508 A principal distinção encontrada na literatura é estabelecida entre mandato livre e
mandato imperativo. José Jairo GOMES (2017), no entanto, registra acertadamente três
possibilidades, a saber, mandato livre, ou seja, pertencente ao representante; mandato
imperativo, ou seja, pertencente ao eleitor; e mandato partidário, pertencente ao partido
político. O mandato partidário estaria presente em sistemas nos quais existissem regras
fortes de fidelidade partidária, quando, por exemplo, a mudança de partido acarretasse a
perda do mandato.
507
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“1ª Os eleitores de dada circunscrição podem ditar a seus eleitos um
programa e impor a eles soluções para problemas determinados; 2ª em
caso de dúvida, e se não houver determinação, o eleito deveria inspirar-se
nos desejos da maioria local; 3ª os eleitores deveriam poder revogar seus
eleitos. O mandato é, com efeito, um contrato de confiança, e o mandante
deve, a todo momento, poder revogar seu mandatário. (...) 4ª os eleitos
devem prestar contas; 5ª eles são responsáveis; 6ª eles não deveriam ser
pagos pelo Tesouro público, mas por seus eleitores.” (BARTHÉLEMY,
1932, p. 62).

Para a correta operação do mandato imperativo, que confere
superioridade ao eleitor sobre o eleito, considerava-se necessário que a
este fosse conferido o direito de revogação, garantia daquele. O direito de
revogação corresponderia à possibilidade dos eleitores revogarem o
mandato anteriormente conferido ao primeiro, notadamente em caso de
afastamento do representante eleito relativamente à vontade do eleitor,
inscrita no mandato imperativo (BONAVIDES, 2009).
Assim a doutrina da soberania popular consistia em uma concepção
forte de democracia, com primazia da vontade do eleitor sobre a vontade
dos eleitos, de modo que quando se verificasse conflito entre essas duas
vontades, o eleitor se encontraria em condições de prevalecer.509

Este modelo é ideal, e poucas vezes foi aplicado na prática. Falando sobre a
irresponsabilidade dos agentes públicos, KELSEN reflete: “Não pode haver qualquer
dúvida de que, julgadas por este teste, nenhuma das democracias existentes ditas
‘representativas’ são de fato representativas. Na maioria delas, os órgãos administrativo e
judiciário são selecionados por outros métodos que não a eleição popular, e, em quase
todas as democracias ditas ‘representativas’, os membros eleitos do parlamento e outros
funcionários popularmente eleitos, em especial o chefe de Estado, não são responsáveis
juridicamente perante o eleitorado.” (KELSEN, 2005, p. 414). Esta é a regra nas
democracias representativas, sendo excepcionais os sistemas que consagram a
revogabilidade de mandatos eletivos por iniciativa e deliberação popular.
509
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SIEYÈS, por sua vez, criou a doutrina contraposta, denominada da
soberania nacional (MALBERG, 1922)510, com a qual sustentava o mesmo
que soberana seria titularizada pela nação, e não pelo povo
(BONAVIDES, 2009).511 A nação é um ente abstrato, como já visto, que
não possui existência sensível (diversamente do eleitorado ou povo em
sentido político) e não possui meios de expressar sua vontade (aliás, como
abstração que é, sequer vontade como fenômeno psicológico possui).
Este ente abstrato necessitaria de órgãos para formar e expressar
sua vontade, de modo que em tal concepção o eleitor passa a ser
considerado não mais o detentor de uma parcela da soberania, mas
simplesmente um órgão cuja função (dever) restringir-se-ia a eleger os
representantes eleitos, os quais, por sua vez, seriam os órgãos
responsáveis por traduzir a vontade da nação autonomamente, de maneira
independente do primeiro. Tratam-se de órgãos distintos (eleitorado e
representantes eleitos) com funções distintas (eleger ou tomar as decisões
em nome da nação soberana, respectivamente) (BONAVIDES, 2009).
Uma mudança importante, frisada por BONAVIDES, consiste no
fato de que a partir da perspectiva adotada por SIEYÈS, o eleitor não
exerce mais um direito, mas um dever, razão pela qual aquele autor
distingue a doutrina do sufrágio-direito (baseada na doutrina da soberania

Como ensina CARRÉ DE MALBERG (1922, p. 166): “à teoria da soberania popular
deve-se opor, segundo o conforme o positivo francês, o sistema da soberania nacional.”
511 A doutrina da soberania nacional foi incorporada, por exemplo, na Constituição
francesa de 1791, cujo Título III, artigo 1º, dispunha: “A Soberania é una, indivisível,
inalienável e imprescritível. Ela pertence à Nação; nenhuma parte do povo, nem qualquer
indivíduo, podem arrogar para si seu exercício.” (Tradução livre dos autores).
510
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da soberania popular rousseauniana) da doutrina do sufrágio-função
(baseada na doutrina de SIEYÈS).512
Note-se que, nesse contexto, não há como se falar em mandato
imperativo – pois o eleitor não é soberano, mas exerce uma função e um
dever no interesse da nação, e por conseguinte não pode dar ordens ao
representante eleito e tampouco revogar o mandato daquele, pelas
mesmas razões (BONAVIDES, 2009).
Assim, a democracia baseada na doutrina da soberania nacional
caracteriza-se pelo mandato livre e pela ausência de direito de revogação,
nela não podendo o eleitor dar ordens ou comandos aos representantes
eleitos e, muito menos, revogar seus mandatos. Foi exatamente esta a
doutrina que, de fato, preponderou na maioria das democracias modernas
instituídas após o sucesso das revoluções liberais. A base de tal concepção
encontra-se no esforço dos eleitos de se livrarem da submissão aos
eleitores, como ensina BARTHÉLEMY, e traduz-se na teoria da elite ou
da eleição como simples escolha, segundo a qual “a eleição não é um
mandato, mas uma escolha. São os melhores, os mais sábios, os mais
honestos que são escolhidos. Eles administrarão os negócios públicos
unicamente de acordo com seu saber e com sua consciência.” Acrescendo
que dessa doutrina resulta “1º que o eleito não recebe instruções de seus
eleitores; 2º que decide com plena independência; 3º que se inspira
exclusivamente no interesse do país.” (BARTHÉLEMY, 1932, p. 63).
BONAVIDES (2009) aponta, ainda, que a doutrina do sufrágio-direito, concebendo o
sufrágio como direito subjetivo do eleitor, normalmente se traduz no voto facultativo, ao
passo que a doutrina do sufrágio-função serviria de fundamento para o voto obrigatório,
como se verá adiante.
512
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Mesmo quando se afirma uma soberania popular, como fazem
muitas constituições, o que se institui na prática é uma democracia
baseada em mandato representativo, assim entendido o mandato livre
(não vinculante) e irrevogável pelos eleitores. Nesse modelo –
dramaticamente preponderante nas democracias contemporâneas – o
eleitor elege, mas a decisão sobre os interesses a serem atendidos na esfera
pública e estatal cabe normalmente aos representantes eleitos, e não aos
eleitores.513
Note-se que a concepção predominante, baseada na doutrina da
soberania nacional, distingue claramente o mandato de Direito Público do
mandato de Direito Privado, pois o último é sempre imperativo (o
mandante confere poderes específicos para fins específicos ao
mandatário) e revogável (pois o mandante pode retirar os poderes quando
entender necessário), ao passo que o mandato de Direito Público ou
representativo não possui, geralmente, nenhuma daquelas características
(BONAVIDES, 2009). Além disso, uma distinção fundamental consiste
no fato de que atos jurídicos praticados com excesso de poder pelo
mandatário sob o regime de Direito Privado podem ser anulados, o que
em geral não se admite quanto aos atos praticados pelo mandatário em
regime de Direito Público, como recorda PIZZORUSSO:

E isso é verdadeiro mesmo após o advento da democracia semidireta e de instituições
de democracia participativa, pois estas desempenham um papel modesto nas democracias
contemporâneas, que são baseadas principalmente na representação, ou seja, que
reservam o maior número de decisões importantes para a livre decisão dos
representantes eleitos.
513
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“Existe representação em sentido privatístico (Vertretung de acordo com a
terminologia alemã) quando um sujeito confere a outro o poder de agir em
nome e por conta dele para fins de exercício de direitos ou de
adimplemento de deveres que lhe cabem. Há, pelo contrário,
representação política (Räpresentation) quando um sujeito exerce poderes
públicos concernentes a interesses próprios daquele que o elegeram ao
cargo ao qual são conexos tais poderes. Enquanto no primeiro caso há
uma transferência efetiva de determinados poderes jurídicos do
representado ao representante com a obrigação correspondente deste
último agir em conformidade com o mandato recebido, no segundo existe
apenas uma forma de responsabilidade política do eleito diante dos
eleitores, que eventualmente pode levar à sua não reeleição ao cargo (ou às
vezes também à revogação de seu mandato514) mas não pode afetar a
validade dos atos praticados.” (PIZZORUSSO, 2008, p. 193).

Diante da preponderância desse modelo nas democracias
contemporâneas, a expressão democracia representativa passou a ser
admitida como sinônimo de democracia baseada em mandato livre e
irrevogável.
Uma das justificativas comumente apresentadas por filósofos e
teóricos políticos para tais características, além da doutrina de SIEYÈS,
consiste na ideia de que uma vez eleito o candidato não representaria seus
eleitores ou uma parcela do eleitorado, mas o conjunto da nação (ou do
povo), de modo que deveria atuar de maneira livre e independente,
conforme sua consciência, no interesse da comunidade política como um
todo, e não de partes dela. Com diferentes formulações, os mais diversos
autores defenderam tal concepção, como, por exemplo, Edmund
BURKE, no célebre Discurso aos Eleitores de Bristol, de 1774:

A ocorrência da revogação popular de mandatos é rara, como já mencionado por
diversas vezes.
514
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“O parlamento não é um congresso de embaixadores de interesses
diferentes e hostis; cujos interesses cada um deve defender, como um
agente ou advogado, contra outros agentes e advogados; mas o
parlamento é uma assembleia deliberativa de uma nação, com um
interesse, aquele do todo.” (BURKE, 2012).

Há objeções pragmáticas também quanto à possibilidade de
instituir-se mandato imperativo, sem dúvidas, como as levantadas por
MONTESQUIEU:
“A vantagem dos representantes é que eles são capazes de discutir os
assuntos. O povo não é nem um pouco capaz disto, o que constitui um
dos grandes inconvenientes da democracia. Não é necessário que os
representantes, que receberam daqueles que os escolheram uma instrução
geral, recebam outra particular sobre cada assunto, como se pratica nas
dietas das Alemanha. É verdade que, desta maneira, a palavra dos
deputados seria a melhor expressão da voz da nação; mas isto provocaria
demoras infinitas, tornaria cada deputado o senhor de todos os outros, e
nas ocasiões mais urgentes, toda a força da nação poderia ser retida por
um capricho.” (MONTESQUIEU, 2005, p. 171).515

Esta ideia, entre outras, serviram para tentar justificar a
independência dos eleitos relativamente aos eleitores (durante o
mandato)516, havendo inclusive normas de direito positivo que proíbem os
representantes eleitos de buscar ou observar instruções do eleitorado para
Coisa sutil e nem sempre percebida, portanto, é que a representação territorial –
diversamente de outras, como a corporativa, por exemplo, em que a representação se dá
por profissão, classe ou outro critério – permite essa autonomia dos representantes
eleitos em face do eleitorado, como observa MONTESQUIEU: “Quando os deputados,
como diz muito bem Sidney, representam um gripo de pessoas, como na Holanda,
devem prestar contas àqueles que os elegeram; o mesmo não ocorre quando são
deputados pelos burgos, como na Inglaterra.” (MONTESQUIEU, 2005, p. 171).
516 Essa é uma das conhecidas críticas de ROUSSEAU à democracia inglesa: “O povo
inglês pensa ser livre; ele se engana muito, pois só o é durante a eleição dos membros do
Parlamento; assim que são eleitos, o povo torna-se escravo, não é nada. No curto
momento de sua liberdade, o uso que dela faz bem merece que a perca.” (ROUSSEAU,
2008, p. 124).
515
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o exercício de suas funções em sistemas políticos como o francês, por
exemplo. Isso se conecta com aquela concepção elitista segundo a qual o
povo elege bem, mas é incapaz de decidir adequadamente sobre os
assuntos públicos (MONTESQUIEU, 2005), entre outras justificativas,
como aquela segundo a qual os representantes eleitos devem tomar
inclusive medidas que sejam necessárias para o bem comum, ainda que
contrárias aos interesses de certos grupos sociais ou de seus eleitores.

9.5.4. Sufrágio, voto e suas espécies
Um tema extremamente importante no estudo da democracia
consiste na teoria do sufrágio e do voto, pois ambos são elementos
essenciais para a daquele regime político, juntamente com outros
institutos, tais como o mandato, os partidos políticos e o sistema eleitoral.
O mandato foi examinado no tópico precedente, e os últimos dois temas
serão analisados no capítulo seguinte.
Como já visto, o sufrágio 517 consiste no direito de participar do
exercício do poder estatal conferido aos cidadãos, o que pode ser feito por
meio de vários recursos, especialmente pela participação como eleitor ou
candidato nas eleições. Sufrágio é, portanto, direito subjetivo que é
titularizado por aqueles que possuem capacidade eleitoral (ou política),

Sufrágio tem origem no latim, suffragium, cujo significado é o de apoiar ou aprovar
(BONAVIDES, 2009).

517
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que é inconfundível com a capacidade civil ou penal, embora possa estar
com essas relacionada.518
É necessário distinguir a capacidade eleitoral ativa da capacidade
eleitoral ativa, consistindo a primeira no gozo de um conjunto mínimo de
direitos políticos, correspondendo a uma condição jurídica que permite a
alguém alistar-se como eleitor e votar. A capacidade eleitoral passiva, por
sua vez, corresponde a um gozo mais amplo de direitos políticos,
consistindo na condição jurídica que habilita alguém não apenas a alistarse e votar, mas também a concorrer como candidato em eleições.519
A capacidade eleitoral passiva pressupõe a ativa, isto é, para alguém
ser candidato tem, no mínimo, que poder ser eleitor – ou, colocando-se de
outro modo, a elegibilidade pressupõe a alistabilidade –, além de
preencher outros requisitos legais. O inverso naturalmente não é
verdadeiro, ou seja, embora não possa haver elegibilidade sem
alistabilidade, é possível haver alistabilidade sem elegibilidade.520
Geralmente os sistemas jurídicos reconhecem personalidade e capacidade de
titularizar direitos e deveres para pessoas naturais ou jurídicas desde o nascimento ou a
criação, respectivamente, embora a capacidade de gozo de direitos não implique
necessariamente capacidade de exercício (de modo que um recém nascido ou um menor
impúbere, por exemplo, embora titularize direitos, não poderá exercê-los sem a
representação de seus responsáveis legais). A capacidade civil (de exercício) não se
confunde com a capacidade penal (imputabilidade), podendo coincidir ou não a idade em
que a pessoa torna-se civilmente responsável e penalmente imputável (geralmente em
torno dos 18 ou 21 anos conforme cada sistema jurídico). A capacidade política, como o
nome evidencia, habilita o cidadão ao exercício de seus direitos políticos e não se
confunde com a capacidade civil ou penal, podendo a idade (e demais requisitos) para
aquisição da capacidade eleitoral coincidir ou não com a da capacidade civil ou penal.
519 A idade mínima de elegibilidade, no entanto, pode variar conforme o cargo. Confirase o disposto no art. 14, § 3º, inciso VI, alíneas “a” a “d”, da Constituição Federal de
1988.
520 No Brasil o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios a partir dos 18 anos
completos, mas é possível alistar-se como eleitor, facultativamente, o maior de 16 e
518
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Considera-se que o sufrágio é titularizado por todos aqueles que
possuem pelo menos a capacidade eleitoral ativa, que consiste na
capacidade política básica de alistar-se eleitor e votar. Ao atingir a idade
mínima e preencher os eventuais requisitos de alistabilidade como eleitor
o cidadão passa a integrar o povo em sentido político (corpo sufragante),
estando habilitado ao exercício de direitos políticos, o que se dá na
maioria dos casos por meio do exercício do voto.521
O voto é inconfundível com o sufrágio, pois se o último consiste no
direito ou a prerrogativa juridicamente reconhecida a alguém de participar
da vida política da comunidade, o primeiro consiste no instrumento pelo
qual normalmente o sufrágio é exercido. Ou seja, a relação entre sufrágio
e voto é instrumental, este último é acessório daquele, é o meio técnico
que viabiliza o exercício concreto do direito de participação política
(BONAVIDES, 2009).522
Feitas estas observações preliminares e vistas estas distinções, cabe
expor algumas das concepções doutrinárias principais vinculadas ao
sufrágio e ao voto para, após, evidenciar algumas classificações relativas a

menor de 18 anos (art. 14 § 1º, inciso II, alínea “c” da Constituição). A idade mínima
para concorrer a qualquer cargo eletivo é de 18 anos (para vereador, art. 14, § 3º, inciso
VI, “d”). Desse modo o menor de 18 anos alistado como eleitor possui alistabilidade ou
capacidade eleitoral ativa, mas não possui elegibilidade, ou capacidade eleitoral passiva.
521 Assim, o cidadão (nacional detentor de capacidade eleitoral ativa, ao menos) poderá
(ou deverá) votar (conforme o voto seja facultativo ou compulsório) em eleições e
eventualmente em consultas populares, como plebiscitos e referendos. Constata-se desde
logo, como ensina BONAVIDES (2009), que pode haver votação com eleição ou
votação sem eleição (consultas populares).
522 Nem sempre há precisão terminológica, contudo, sendo que por vezes a expressão
sufrágio é utilizada no sentido de voto e vice-versa.
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ambos. Primeiramente serão examinadas as doutrinas do sufrágio-direito e
do sufrágio-função, e, após, a taxinomia do sufrágio e do voto.
Duas são as principais abordagens doutrinárias sobre o sufrágio a
serem examinadas, como ensina BONAVIDES (2009), a saber, a doutrina
do sufrágio-direito e a doutrina do sufrágio-função. Há um nexo entre as
doutrinas do sufrágio e as doutrinas da soberania já examinadas,
correspondendo a doutrina do sufrágio-direito à doutrina da soberania
popular rousseauniana e a doutrina do sufrágio-função à doutrina da
soberania nacional.523
A doutrina da soberania popular sustentada por ROUSSEAU,
segundo a qual cada eleitor seria detentor de uma parcela da soberania
(MALBERG, 1922), titularizada pelo povo, e defensora de uma visão
forte de democracia, baseada em mandato imperativo e direito de
revogação, vincula-se a teoria do sufrágio-direito (BONAVIDES, 2009).
Com efeito, se cada cidadão é titular de uma fração da soberania, ele a
exerce em nome próprio, como um direito subjetivo524 que lhe é conferido
pela ordem jurídica (daí o nome da doutrina).
A concepção do sufrágio como um direito subjetivo tem como
desdobramentos o sufrágio universal e o voto facultativo. Com efeito, se o
sufrágio é concebido como um direito subjetivo, deve abranger o maior
número possível de pessoas, e fazê-lo de maneira igualitária, no sentido de
Assim como existe um nexo entre as doutrinas da soberania referidas e o mandato
livre (ou representativo) e mandato vinculado (ou imperativo).
524 Direito subjetivo é uma faculdade ou capacidade conferida pelo ordenamento jurídico
a um titular. Os direitos possuem como característica considerada a eles inerentes a
tendência à universalidade ou isonomia, de modo que são geralmente conferidos à
maioria das pessoas, distinguindo-se assim dos privilégios, que, por definição, são
faculdades ou capacidades conferidas pelo ordenamento jurídico a uma minoria.
523
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não-discriminatória e não-excludente. Portanto a concepção do sufrágio
como um verdadeiro direito conduz ao conceito de sufrágio universal,
analisado

adiante,

e

é

dificilmente

compatível

com

noções

correspondentes a modalidades de sufrágio restrito (excludente,
discriminatório), igualmente objeto de análise a seguir.525
Por outro lado, os titulares de direitos subjetivos em geral
normalmente possuem a faculdade de exercer seus direitos, e não a
obrigação de fazê-lo, podendo deixar de exercê-los. Portanto, a teoria do
sufrágio direito tenderia a conduzir, ainda, ao voto facultativo, sendo
difícil conciliá-la com a ideia de voto obrigatório ou compulsório.
A doutrina da soberania nacional, ao sustentar que a soberania seria
titularizada pela nação (e não pelo povo), implicava uma consequência de
grande importância: os eleitores, neste contexto, não exerceriam um
direito subjetivo titularizado por eles, como visto, mas desempenhariam
uma função (isto é, um dever) (MALBERG, 1922). A condição de eleitor
corresponderia, a partir de tal ponto de vista, a uma função que o eleitor
prestaria à nação soberana, consistente em participar das eleições, votando
e elegendo os integrantes de vários órgãos do Estado, por meio dos quais
a nação soberana expressaria sua vontade (BONAVIDES, 2009).526
É da doutrina da soberania nacional (MALBERG, 1922), portanto,
que decorre a doutrina do sufrágio-função, que nega tratar-se o sufrágio
Ou seja, considerar o sufrágio um direito subjetivo significa sua extensão ao máximo
grau possível de nacionais, excluindo-se apenas os incapazes (por motivos de idade ou
outros critérios objetivos) de exercer tal direito.
526 Como já visto, em tal ponto de vista o eleitor não possui qualquer superioridade em
face dos representantes eleitos. Ao contrário. O eleitor vota e, cumprido seu dever, não
mais interfere. Aos representantes eleitos, órgãos da nação, cabe expressar livremente a
vontade soberana desta, através do mandato livre e irrevogável.
525

~ 493 ~
DR © 2018. Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica – IBPJ
https://ibpjur.wixsite.com/ibpj

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/6NGcdM
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Teoria do Estado Moderno e Contemporâneo
de um direito subjetivo, afirmando correponder a uma função, a um dever
do eleitor. Entre as consequências da adoção de tal doutrina, encontramse o sufrágio restrito e o voto obrigatório.
Considerando-se que o eleitor estaria desempenhando uma função
para a nação soberana, seria possível escolher livremente aqueles
considerados mais aptos a cumprirem tal função (tal como os nobres, ou
os proprietários, ou os com maior renda, ou os com maior escolaridade)
(BONAVIDES, 2009). Desse modo, pela doutrina do sufrágio-função,
poderiam ser livremente excluídos do sufrágio quaisquer grupos ou
pessoas: mulheres, minorias étnicas, pessoas com menor escolaridade,
pessoas sem propriedade ou com renda inferior a determinado patamar, e
assim por diante. Ou seja, a doutrina do sufrágio-função é perfeitamente
compatível com o sufrágio restrito, ou seja, aquele que exclui,
discriminatoriamente, certos grupos de pessoas.
Além disso, a doutrina em exame, ao conceber o sufrágio como
uma função, e não como um direito, permite que se conceba o voto como
um dever, ao lado de outros, como o serviço militar obrigatório ou a
obrigação de pagar tributos. Assim a doutrina do sufrágio-função tem
como consequência, ainda, o voto obrigatório ou compulsório, assim
entendido aquele cujo exercício não é uma faculdade do eleitor, mas um
dever deste, e cujo descumprimento enseja a aplicação de sanções (como
multas, suspensões de direitos e outras).
Portanto, como se percebe, conceber o sufrágio como direito
subjetivo conduz ao sufrágio universal e ao voto facultativo; concebê-lo
como dever, conduz ao sufrágio restrito e ao voto obrigatório, em
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princípio. Deve-se ressaltar que afirmar isso não significa que haja
necessariamente tal correspondência. Encontraremos numerosos sistemas
políticos nos quais se afirma o sufrágio como direito e, ao mesmo tempo,
se institui voto obrigatório (ou, com frequência no passado recente,
instituía-se o sufrágio restrito). Também seria possível encontrar sistemas
baseados no sufrágio-função que adotassem o sufrágio universal, por
exemplo. O que se afirma aqui, com base em BONAVIDES (2009), é que
as consequências lógicas da adoção da doutrina do sufrágio-direito, se
quisermos ser consistentes, são o sufrágio universal e o voto facultativo; e
que as consequências lógicas da adoção da doutrina do sufrágio-função
são o sufrágio restrito e o voto obrigatório.
Exatamente por tal inconsistência existente em muitos sistemas, que
reivindicam a soberania popular e o sufrágio-direito, adotam o sufrágio
universal mas estabelecem um sistema de voto obrigatório (caso do Brasil,
por exemplo), surgiram teorias ecléticas ou intermediárias, como as que
tentam conceituar o sufrágio como um curioso “direito-dever” (um direito
de exercício obrigatório). Analisadas tais questões introdutórias, cabe
examinar algumas espécies ou modalidades de sufrágio e de voto.
A distinção fundamental no âmbito do sufrágio é a que se
estabelece entre os sistemas de sufrágio universal e os de sufrágio restrito.
O sufrágio universal, como já se pode antever, consiste em um direito de
participação político amplo e não-discriminatório, conferido à maior
parcela possível dos nacionais, sendo tendencialmente universal e
isonômico. Isso significa que em sistemas que adotam o sufrágio
universal, pessoas ou grupos são excluídos do direito de voto apenas de
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acordo com critérios objetivos e não discriminatórios (BONAVIDES,
2009).
Assim este sistema comporta exclusões objetivas e isonômicas,
como as baseadas no estabelecimento de uma idade mínima (em
patamares razoáveis ou não excessivos, entendidos como um requisito de
maturidade para o exercício consciente de direitos políticos). Tal critério é
isonômico e não discriminatório, uma vez que todas as pessoas, ao atingir
uma idade mínima, gozarão de direitos políticos e poderão exercê-los,
desde que possuam aptidão para tanto, sejam ricas ou pobres, brancas ou
negras, homens ou mulheres, nobres ou plebeus. O critério da idade
mínima (desde que não excessivamente elevada) 527 não descaracteriza,
portanto, o sufrágio universal.
Além do critério etário, apenas admitem-se exclusões fundadas em
motivos objetivos e não discriminatórios neste sistema. Desse modo, uma
condição mental que impossibilite a compreensão do exercício do voto
será um motivo suficiente para excluir as pessoas em tal condição, por
impossibilidade, do sufrágio, de maneira objetiva. O fundamento, no
entanto, deve ser claro e não discriminatório, fundado em uma efetiva
incapacidade de exercer os direitos políticos.
O sufrágio restrito, contrariamente, corresponde a um privilégio
mais do que a um verdadeiro direito (que, por definição, é isonômico e
não discriminatório), uma vez que a faculdade de participação na vida
O estabelecimento de idade demasiadamente elevada para o exercício de direitos
políticos pode ser considerado como descaracterizador do sufrágio universal,
estabelecendo um sufrágio restrito etário. Nos EUA, a XXVI Emenda à Constituição
norte-americana vedou o estabelecimento de exigência etária superior a 18 anos para o
exercício dos direitos políticos, em 1971.
527
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política da sociedade é restrita a determinadas pessoas. Consiste, como
também já foi possível antever, na atribuição do direito de participação
política a pessoas que preencham determinados requisitos, o que implica a
exclusão arbitrária de grupos de pessoas que não atendam àqueles
requisitos, revelando-se um sistema discriminatório e não-isonômico
(GOMES, 2017).
Nas primeiras fases da democracia moderna, principalmente ao
longo do século XIX, preponderaram os sistemas de sufrágio restrito,
concedendo-se direitos políticos apenas a determinada parcela da
população, normalmente homens brancos e proprietários ou com renda
superior a um mínimo legalmente estabelecido. Excluíam-se do sufrágio,
por consequência, mulheres, negros e outros grupos étnicos, os nãoproprietários, entre outros.
Houve

diversas

modalidades

de

sufrágio

restrito

que,

conjuntamente ou separadamente, existiram ao longo da história em
diferentes sistemas políticos, pelo que convém conhecer algumas dessas
modalidades.
Uma delas é o sufrágio censitário ou pecuniário, modalidade na
qual, exigindo-se a comprovação da propriedade de bens ou de uma renda
mínima (em geral elevada), excluía-se do gozo dos direitos políticos (total
ou parcialmente) as parcelas mais pobres da sociedade. Funda-se,
portanto, em discriminação econômica, sendo que por vezes subsistia na
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forma da cobrança de um tributo como condição para o exercício dos
direitos políticos (BONAVIDES, 2009).528
Outra modalidade de sufrágio restrito consiste no sufrágio
capacitário que, estabelecendo-se como condição para o sufrágio um
elevado grau de escolaridade (curso superior, em regra), excluindo-se por
tal expediente a maioria da população da participação da vida política
(BONAVIDES, 2009). Constata-se ainda o sufrágio racial ou étnico, por
sua vez, consiste na modalidade de sufrágio restrito que exclui membros
de determinadas etnias do exercício dos direitos políticos, como os
negros.529 O sufrágio de gênero, por sua vez, é aquele que exclui os
membros do sexo feminino do exercício dos direitos políticos.530
Estes são os casos mais comuns de sufrágio restrito, mas podem ter
existido ou podem existir outras modalidades. O sufrágio aristocrático,
por exemplo, consiste na modalidade de sufrágio restrito que reserva os
direitos políticos apenas para a nobreza, isto é, apenas para detentores de
títulos nobiliárquicos – condes, barões, duques, entre outros. A rigor aqui
não se tratam de verdadeiros direitos políticos, mas de verdadeiros
privilégios. O sufrágio restrito religioso, por sua vez, consiste naquele que

No Brasil houve restrições ao gozo de direitos políticos baseadas na renda ou
patrimônio (Constituição de 1824, art. 45, inciso IV). Certas hipóteses de sufrágio
censitário mediante cobrança de tributo foram abolidas nos EUA pela XXIV Emenda à
Constituição norte-americana, aprovada em 1964.
529 A exclusão dos descendentes de escravos existiu por toda parte, sendo notória nos
Estados Unidos da América.
530 Esta é outra modalidade de sufrágio restrito que foi muito difundida, existindo até
períodos históricos bastante recentes em alguns países. Nos EUA as restrições ao
sufrágio feminino somente foram abolidas em 1920, pela XIX Emenda à Constituição
norte-americana. No Reino Unido, as restrições ao sufrágio feminino foram reduzidas
apenas em 1918 e eliminadas apenas em 1928.
528
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exclui da participação política as pessoas que não participem da religião
oficial do Estado, quando houver, ou a religião predominante,
significando a exclusão dos direitos políticos de minorias religiosas.
Desse

modo,

caracterizadores

do

parece

ter

sufrágio

restado
restrito

evidente
e,

os

elementos

consequentemente,

descaracterizadores do sufrágio universal. Também o voto possui diversas
variantes e modalidades que devem ser devidamente compreendidas, de
modo que parece conveniente evidenciar algumas das principais
classificações de tais variantes e modalidades.
Observe-se inicialmente que o voto pode ser classificado, quanto à
sua compulsoriedade, em voto facultativo ou obrigatório (BONAVIDES,
2009). O último consiste no sistema em que o alistamento como eleitor e
o comparecimento às urnas, por ocasião das eleições, é compulsório,
ficando aqueles que atenderem os requisitos para ser eleitores sujeitos a
penalidades, como multas, caso não se alistem ou votem, sem justificativa
admissível. O primeiro, por sua vez, consiste no sistema em que o
alistamento como eleitor ou, pelo menos, o comparecimento às urnas para
votar, é faculdade do eleitor. Em tais sistemas, o eleitor pode votar ou
não, sem ficar sujeito a quaisquer penalidades e sem necessidade de
justificativa.531
Quanto à publicidade o voto pode ser classificado em público ou
secreto. Público ou aberto é o sistema no qual o voto do eleitor é
Há, atualmente, tanto sistemas eleitorais que adotam o voto facultativo quanto
sistemas eleitorais que adotam o voto compulsório. Note-se que o voto compulsório não
exclui a possibilidade de votos em branco ou nulos, apenas exclui a possibilidade de não
comparecimento puro e simples às urnas, sujeitando os eleitores que assim procederem,
sem justificar ausência, às sanções prescritas em lei.
531
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conhecido por todos, ao passo que o voto secreto é aquele em que as
opções do eleitor são protegidas por meios que assegurem seu sigilo –
cabines individuais, cédulas idênticas e opacas, urnas invioláveis – sendo
vedado a quem quer que seja conhecê-las. O voto secreto tem por
objetivo proteger o eleitor, permitindo-lhe que exerça seus direitos
políticos livre do destemor e da ameaça de represálias por parte de quem
quer que seja, razão pela qual é o sistema maciçamente preponderante na
atualidade (BONAVIDES, 2009).
Quanto à imediatidade o voto pode ser direto ou indireto. No voto
direto o eleitor opta, diretamente e sem intermediários, por um dos
candidatos ou partidos concorrentes a determinado cargo eletivo. No voto
indireto, o eleitor não irá prover diretamente o cargo em questão por seu
voto. Os eleitores normalmente votam em delegados ou representantes
que farão parte de assembleias ou convenções às quais caberá eleger um
dos candidatos em disputa. O eleitor não vota, portanto, diretamente, no
candidato de sua preferência.532
Por fim, quanto à periodicidade, o voto pode ser periódico ou nãoperiódico. No primeiro os eleitores votarão em intervalos regulares de
tempo (a cada dois ou quatro anos, por exemplo), em função da

No Brasil o voto é direto para todos os cargos eletivos, salvo uma situação
excepcional de eleição indireta (art. 60 § 4º inciso II da Constituição Federal de 1988).
Nos EUA, o presidente da república é eleito de maneira indireta. Os eleitores elegem
representantes em cada Estado, e estes formam um colégio eleitoral que elege o
Presidente. Distingue-se assim o voto popular (que serve para escolher os delegados para
o colégio eleitoral) do voto presidencial (que consiste no voto dos delegados para eleger
o presidente). Consulte-se a Seção 1ª do art. 2º da Constituição norte-americana.
532

~ 500 ~
DR © 2018. Instituto Brasileiro de Pesquisa Jurídica – IBPJ
https://ibpjur.wixsite.com/ibpj

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/6NGcdM
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Sgarbossa & Iensue
temporariedade dos mandatos.533 No entanto, se o mandato não for
temporário, o voto não será periódico, uma vez que não há periodicidade
para o exercício do sufrágio e não se sabe quando haverá a próxima
eleição. O voto não periódico pode ser exemplificado por monarquias
eletivas, embora raras.534

9.5.5. Institutos de democracia semidireta535
Devido à relevância do tema cabe explorar com um pouco mais de
atenção alguns institutos da democracia semidireta, nos limites do que
permite o presente curso. Embora a democracia semidireta tenha
conhecido seu apogeu na primeira metade do século XX (BONAVIDES,
2009), deixou como legado diversas instituições importantes que
continuam presentes, de diferentes maneiras, nos arranjos democráticos
contemporâneos. Assim, analisaremos brevemente os institutos das

No Brasil os mandatos eletivos, tanto para o executivo quanto para o legislativo, são
em regra de 4 anos (presidente, governadores, prefeitos, deputados e vereadores).
Excepcionalmente há mandatos mais longos (8 anos, no caso dos Senadores). Nos EUA
os mandatos dos deputados é de 2 anos, o dos senadores, de 6 anos, o do presidente da
república, 4 anos.
534 Como visto em geral as monarquias observam a hereditariedade como critério de
provimento do trono. No entanto a história registra casos de monarquias eletivas, como
já examinado anteriormente.
535 Observa CANOTILHO que adotam mecanismos de democracia semidireta a Suíça, a
Dinamarca, a Irlanda, a França, a Áustria, a Alemanha, a Itália e a Suécia
(CANOTILHO, 2003, p. 295). Destacaríamos, ainda, os Estados Unidos e Brasil, entre
inúmeros outros países.
533
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consultas populares, iniciativa e veto popular, bem como direito de
revogação.536
Há que se observar uma mudança importante operada pela inserção
de institutos de democracia semidireta nas democracias contemporâneas, a
partir do final do século XIX e início do século XX, qual seja, a
complementação da representação democrática formal (clássica) com a
representação democrática material, na terminologia de CANOTILHO.
Como ensina o autor português, a primeira corresponde à concepção
clássica de representação democrática:
“O princípio da representação, como componente do princípio
democrático, assenta nos seguintes postulados: (1) exercício jurídico,
constitucionalmente autorizado, de ‘funções de domínio’, feito em nome
do povo, por órgãos de soberania do Estado; (2) derivação directa ou
indirecta da legitimação de domínio do princípio da soberania popular; (3)
exercício do poder com vista a prosseguir os fins ou interesses do povo.
(...) Esta autorização e legitimação jurídico-formal concedida a um órgão
‘governante’ (delegação da vontade) para exercer o poder político designase representação formal.” (CANOTILHO, 2003, p. 293).

Para além da representação democrática formal, CANOTILHO
aponta para a existência de uma representação democrática material, que
não se reduz a uma delegação de vontade, mas que faz a legitimidade do
órgão representativo depender também do conteúdo de seus atos e que
contempla, por isso, a concepção de representação como atuação no
interesse de terceiros, disposição para responder (responsiveness)537 e, ainda,
Por outro lado não será possível aqui, nesta primeira edição, examinar institutos de
democracia participativa, como as audiências públicas, o orçamento participativo e os
conselhos populares.
537 Isso, por sua vez, estará associado tanto à temática da responsabilidade política de
órgãos e agentes públicos, especialmente detentores de mandato eletivo, como à noção
536
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a existência de uma relação dialética entre representantes e representados
(CANOTILHO, 2003, p. 294). Tal representação democrática material
redundará em mecanismos ou procedimentos de democracia semidireta.
De todo modo, é preciso compreender que nos sistemas de
democracia semidireta e nos posteriores por eles influenciados, ocorre
uma combinação de ambos os tipos de representação, normalmente com
predominância do elemento representativo formal, o mesmo valendo para
institutos de democracia participativa, como ressalta PIZZORUSSO:
“É de se observar, todavia, que os institutos de democracia direta ou de
democracia participativa desempenham normalmente um papel apenas
complementar àquele que é próprio dos órgãos representativos, aos quais
são confiadas geralmente as tarefas de maior relevo.” PIZZORUSSO,
2008, p. 195.

Serão objeto de exame a seguir, os principais institutos de
democracia semidireta, a saber, as consultas populares, a iniciativa
popular, o veto popular e o direito de revogação.

a) Consultas populares
As consultas populares são institutos que visam incrementar o
poder decisório dos eleitores, permitindo que não apenas elejam, mas que
eventualmente também decidam certas questões (BONAVIDES, 2009).
Por meio das consultas populares o eleitorado é convocado às urnas para
opinar favoravelmente ou contrariamente a uma proposta, normalmente
de accountability, compreendida como dever de prestar contas, informações e,
eventualmente, na possibilidade de responsabilização.
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um projeto de lei. Como ensina BARTHÉLEMY, referindo-se ao sistema
que denomina de governo semidireto,
“Nesse sistema, o povo pode por si mesmo praticar certos atos da vida
pública. Ele não o faz por meio da reunião de todos os cidadãos em um
mesmo lugar, ele o faz depositando uma cédula em uma urna, que exprime
sua vontade.” (BARTHÉLEMY, 1932, p. 67).

Geralmente se considera que o plebiscito e o referendo538
constituem espécies do gênero consultas populares, embora se verifique
significativa imprecisão terminológica e fungibilidade entre as expressões,
cujo significado varia entre autores e sistemas políticos distintos. Algumas
vezes plebiscito e referendo são expressões tomadas como sinônimos, por
outras vezes emprega-se a expressão latina referendum como significando as
consultas populares em geral.539

538 A expressão plebiscito (plebis scitum) nasce em Roma, correspondendo a uma lei
aprovada pela assembleia dos plebeus – daí o nome (GILISSEN, 1986). Era uma espécie
de lei aprovada por uma assembleia específica, portanto, mudando de sentido,
posteriormente, para significar um projeto de lei (ou outra questão pública) submetida a
consulta popular. Referendo igualmente vem do latim, referendum, cujo significado seria o
de “convocar para”, designando também, genericamente, a convocação do povo para
deliberar sobre matéria submetida a sua apreciação.
539 Por vezes encontra-se plebiscito como significando a realização de uma consulta
popular cujo objetivo é fazer com que o povo, reunido, delegue poderes extraordinários
ao chefe de Estado – presidente ou equivalente –, constituindo, neste caso, um elemento
de cesarismo. Outras vezes adotam-se outros critérios para distinguir plebiscitos e
referendos, como faz, por exemplo, Marcello CAETANO (2009, p. 372): “Como
processo de manifestação de vontade popular existe ainda o plebiscito que é também a
votação por todo o eleitorado de certo Estado mas para traduzir a resposta a certa ou
certas perguntas formuladas pelos governantes, geralmente a respeito de transformações
constitucionais. Está-se, pois, perante um processo muito semelhante ao referendum. A
diferença é esta: o referendum consiste num processo de governo constituído e pratica-se,
portanto, nos termos da Constituição incidindo sobre uma lei ou resolução já tomada e
que se pretende saber se tem a aprovação popular; ao passo que o plebiscito é um processo
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No Brasil tradicionalmente considera-se que o plebiscito e o
referendo são espécies do gênero das consultas populares, distinguindo-se
o primeiro do último especialmente em função do momento em que são
realizadas as consultas (SILVA, 2011). Nesse sentido, entende-se que o
plebiscito constitui uma consulta ao eleitorado feita anteriormente à
tomada de uma decisão, e que o referendo consiste em uma consulta ao
eleitorado feita posteriormente à tomada da decisão.540
Além disso, há que se observar que existem diferentes tipos de
consultas populares no que diz respeito a seus vários aspectos,
notadamente quanto à convocação, quanto à vinculatividade, quanto à
eficácia e quanto à matéria. Assim, quanto à convocação, a consulta
popular pode ser facultativa ou obrigatória (BONAVIDES, 2009). Na
primeira espécie cabe à autoridade competente (geralmente o órgão
legislativo ou executivo), convocar, se entender pertinente, a consulta
popular para a apreciação de alguma matéria relevante. Assim,
“O referendum é facultativo quando uma matéria pode ou poderia ser
regulamentada pela Assembleia representativa, mas que, sob certas
condições, a consulta ao povo pode ser exigida para a validade definitiva
da decisão.” (BARTHÉLEMY, 1932, p. 71).
constituinte para que se apela a fim de decidir uma modificação na orientação do governo
ou na Constituição.”
540 Entre os mecanismos de democracia semidireta adotados no Brasil estão os
plebiscitos, referendos e a iniciativa popular, conforme estabelece o art. 14, incisos I a III
da Constituição Federal de 1988. A Lei n. 9.709, de 18.11.1998 regula a matéria,
adotando o critério distintivo referido (consulta prévia ou posterior) em seu art. 2º §§ 1º
e 2º. O referido artigo prevê que podem ser submetidas às referidas consultas populares
matérias de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.
Outra distinção é a autorização para a realização de referendo é da competência exclusiva
do Congresso Nacional, assim como a convocação de plebiscito (art. 44, inciso XV da
Constituição).
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No segundo caso, a realização da consulta popular é obrigatória, por
ser estabelecida pela própria legislação, devendo necessariamente ser
convocada.541 Nesse sentido é o magistério de BARTHÉLEMY: “existe
referendum obrigatório quando uma decisão não pode ser tomada senão
com a aprovação do povo.” (BARTHÉLEMY, 1932, p. 71).
Há ainda a possibilidade de conferir-se a uma parcela do eleitorado
a capacidade de provocar a convocação de uma consulta popular sobre
determinado assunto, como observa CANOTILHO, mas tal arranjo é
relativamente raro542:
“O referendo é uma consulta feita aos eleitores sobre uma questão ou sobre
um texto através de um procedimento formal regulado na lei (procedimento
referendário). A iniciativa do referendo pode pertencer aos órgãos do Estado
(governo, deputados) ou a um certo número de cidadãos (iniciativa
popular).” (CANOTILHO, 2003, p. 295).

Quanto à vinculatividade, a consulta popular pode ser vinculante ou
consultiva; na primeira hipótese o resultado da consulta (aprovação ou
rejeição da proposta) deve ser obrigatoriamente observado pelas
autoridades, ao passo que na segunda hipótese o resultado do plebiscito

São exemplos de plebiscitos (consultas populares prévias) obrigatórios (de
convocação necessária) os estabelecidos pela própria Constituição brasileira de 1988
como requisito para incorporação, subdivisão, desmembramento, anexação ou formação
de novos Estados federados, assim como para a criação, incorporação, fusão e
desmembramento de municípios. Confira-se o disposto no art. 18 §§ 3º e 4º da
Constituição Federal.
542 Embora seja em parte o que ocorre em hipóteses como o veto popular e o direito de
revogação, que podem ser compreendidos como consultas populares provocadas por
iniciativa popular.
541
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ou referendo não obriga os órgãos representativos, limitando-se a
informar às autoridades a opinião do eleitorado sobre a matéria. 543
Não se deve confundir o a facultatividade ou obrigatoriedade da
convocação da consulta popular (plebiscito ou referendo) com a natureza
vinculante ou meramente consultiva de seu resultado (vinculatividade).
Assim pode haver consulta popular facultativa e consultiva, facultativa e
vinculante, obrigatória e consultiva ou obrigatória e vinculante. No
primeiro caso a realização da consulta é facultada e os resultados não
vinculam os órgãos estatais; no segundo a convocação é facultada, mas os
resultados da consulta obrigam os órgãos estatais. No terceiro caso a
convocação é necessária, mas o resultado não é obrigatório. No último
caso tanto a convocação é obrigatória quanto o resultado deve ser
observado.544
Quanto à eficácia jurídica, a consulta popular pode ser constitutiva
ou revogatória. Na primeira o eleitorado é convocado para se manifestar
sobre a criação de direito novo, como a aprovação de uma nova lei, por
exemplo. Desse modo, a eficácia da consulta popular diz respeito à
constituição de novas normas. Na consulta popular revogatória, o
eleitorado tem a oportunidade de se manifestar sobre a revogação total
(ab-rogação) ou parcial (derrogação) de direito já em vigor.
Note-se que na hipótese de consulta popular consultiva o efeito do referendo é
praticamente o mesmo de uma pesquisa de opinião, e que o eleitor não possui poder de
decisão nesse caso.
544 É claro que alguns arranjos são pouco plausíveis, como a convocação obrigatória com
efeitos meramente consultivos, não vinculantes. Mas tais arranjos, embora incomuns, são
possíveis. Note-se, ainda, que o maior poder de decisão popular se encontra presente na
consulta popular obrigatória (quanto à convocação) e vinculante (quanto ao resultado), e
o menor poder de decisão popular se encontra presente na consulta facultativa (quanto à
convocação) e consultiva (quanto ao resultado).
543
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Quanto à matéria, por sua vez, a consulta popular pode ser
constitucional ou legislativa. No primeiro caso o eleitorado manifesta-se
sobre a aprovação de uma nova constituição, de uma reforma ou emenda
constitucional, ou sobre a convocação de uma assembleia ou convenção
constituinte. No segundo caso, a manifestação popular diz respeito a
normas infraconstitucionais, normalmente leis. Assim, como ensina
CAETANO,
“No caso do referendum legislativo, a assembleia política discute e vota um
projecto de lei mas, uma vez concluída a elaboração parlamentar, o
projecto é, automaticamente ou por iniciativa de outro órgão
representativo, submetido à aprovação do eleitorado e só quando reúna a
maioria dos votos expressos será promulgada como lei.” (CAETANO,
2009, p. 371).

Percebe-se que as consultas populares podem ser interessantes
mecanismos de incremento da participação popular nas democracias
contemporâneas. Nota-se, no entanto, que o grau desse incremento
variará bastante conforme o tipo de consultas populares admitidas no
sistema (se constitucionais e legislativas ou apenas legislativas, se de
convocação obrigatória ou facultativa, se dotada de efeitos vinculantes ou
meramente opinativos, especialmente).
De todo modo existem alguns limites a tais institutos, pois não
apenas nos casos de consulta popular facultativa (quanto à convocação)
haverá uma tendência dos órgãos governamentais em convocar as
consultas apenas quando considerarem conveniente, como é possível
direcionar, em parte, o resultado das consultas populares, dependendo das
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alternativas submetidas aos eleitores e à forma como as questões são
elaboradas (BONAVIDES, 2009).545

b) Iniciativa popular
Como já mencionado anteriormente a iniciativa popular consiste na
prerrogativa conferida a uma parcela do eleitorado de propor um projeto
de lei à apreciação do Poder Legislativo (BARTHÉLEMY, 1932). Tal
proposta legislativa de origem popular é de recebimento e apreciação
obrigatórios pelos órgãos do legislativo caso estejam preenchidos todos os
requisitos constitucionais e/ou legais estabelecidos.
Nos sistemas que adotam iniciativa popular, a legislação estabelece
os requisitos mínimos a serem preenchidos pela proposta, normalmente
que o projeto seja subscrito por uma parcela do eleitorado (variável, que
pode ser 1%, 5% ou 10% dos eleitores inscritos na circunscrição eleitoral
em questão546, por exemplo) e outras formalidades. 547
Imagine-se uma consulta popular sobre a legalização do aborto. Questionar se o
eleitorado é “favorável à liberdade da gestante de decidir sobre a continuidade da
gestação” pode ter efeitos diferentes de questionar se o eleitorado é “favorável à
interrupção da vida do feto”. Além disso, sempre as respostas estarão condicionadas a
uma alternativa (sim ou não), não existindo a possibilidade de o eleitor apontar uma
terceira opção se não estiver presente na cédula, como aponto BONAVIDES (2009).
546 Em sistemas federais ou assemelhados (Estado unitário regional, por exemplo) poderá
haver proposta de iniciativa popular municipal, estadual (ou regional) e federal (ou
nacional), conforme as peculiaridades de cada sistema. É intuitivo que para iniciativa
popular municipal a proposta deverá ser subscrita por uma parcela dos eleitores
domiciliados no município; na iniciativa popular estadual (ou regional), dos eleitores
domiciliados no Estado ou região; e, finalmente, na iniciativa popular federal (ou
nacional), de todos os eleitores.
547 No Brasil, por exemplo, a Constituição federal condiciona a apresentação de projetos
de lei de iniciativa popular municipal à manifestação favorável ou apoio ao projeto por
545
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Apresentado o projeto de lei de iniciativa popular ao Poder
Legislativo em conformidade com o estabelecido pela legislação ou pela
constituição, tal Poder é obrigado a recebê-lo e processá-lo como qualquer
outro projeto de lei de iniciativa de parlamentares e outras autoridades,
mas não a aprová-lo (BONAVIDES, 2009). Ou seja, a iniciativa popular
mune o povo da capacidade de propositura de projetos de lei, mas não da
capacidade de aprová-los definitivamente – e, caso o fizesse, seria quase
que um processo legislativo direto, que normalmente não existe nas
democracias modernas.
Assim mesmo sendo projeto de lei de iniciativa popular pode o
Legislativo aprová-lo, emendá-lo, apresentar substitutivos ou mesmo
rejeitá-lo, de modo geral. É evidente que a rejeição de projetos de lei de
iniciativa popular pode ser difícil, por seu custo eleitoral, mas
normalmente é possível juridicamente.548

no mínimo 5% do eleitorado do município, cidades ou bairros em questão (art. 29, inciso
XIII). No caso da iniciativa popular federal, exige-se a subscrição do projeto por pelo
menos um por cento do eleitorado nacional, abrangendo pelo menos 5 Estados da
federação, entre outros requisitos (art. 61 § 2º). A iniciativa popular estadual teve sua
regulamentação deixada para o legislador estadual (art. 27 § 4º da Constituição Federal).
Supressão do sufrágio censitário.
548 A discussão sobre os limites de alteração de um projeto de lei de iniciativa popular
pelo legislativo veio à tona recentemente no Supremo Tribunal Federal, em importante
caso no qual as alterações no projeto realizadas pelo legislativo foram consideradas como
tendo chegado a desfigurar completamente a proposta original (MS n. 34530, tendo por
objeto o Projeto de Lei de iniciativa popular n. 4.803/2016). Há diversos pormenores
envolvendo o caso em questão, que vão além da mera possibilidade de alteração da
proposta de iniciativa popular. A questão é controvertida, e não é o caso de abordá-la
aqui. Insiste-se que, em sede de Teoria Geral, devemos nos ater ao fato de que
comumente considera-se, nos diversos sistemas jurídicos que contemplam a iniciativa
popular, que o legislativo pode alterar, substituir ou mesmo rejeitar a proposta
(interpretação condizente com a democracia representativa e com o processo legislativo
indireto correspondente).
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Deve-se observar, adicionalmente, que, quanto à matéria, existem
sistemas políticos que admitem a iniciativa popular de lei e de emendas à
constituição e sistemas que a admitem apenas a iniciativa popular de lei,
mas não à de emendas à constituição (BONAVIDES, 2009). No primeiro
caso é concedida a parcela do eleitorado a faculdade de propor projetos de
leis infraconstitucionais para apreciação do Poder Legislativo; no segundo,
é concedida a parcela do eleitorado a prerrogativa de propor propostas de
modificação do texto constitucional (BONAVIDES, 2009). Assim ensina
também CANOTILHO:
“A iniciativa popular é um procedimento democrático que consiste em
facultar ao povo (a uma percentagem de eleitores ou a um certo número
de eleitores) a iniciativa de uma proposta tendente à adopção de uma
norma constitucional ou legislativa. Através da iniciativa popular, os
cidadãos podem: (1) ou pedir à assembleia legislativa a edição de uma lei
sobre determinada matéria; (2) ou apresentar um projecto de lei
completamente redigido (iniciativa formulada). Trata-se, pois, de promoção
‘da actividade legislativa’ (law promoting). A iniciativa popular pode também
dirigir-se a uma decisão quanto a determinada questão. A decisão popular é,
precisamente, a decisão vinculativa do povo quanto ao projecto ou
questão objecto de iniciativa popular.” (CANOTILHO, 2003, p. 295).

Naturalmente a adoção de iniciativa popular mais abrangente (leis e
emendas à constituição) é mais democrática, mas pode ostentar custos em
termos de estabilidade constitucional, pois facilita as propostas de
alteração da constituição e, inversamente, a iniciativa popular menos
abrangente (leis, apenas), prestigia a estabilidade constitucional, mas o faz
ao custo de um incremento importante de democraticidade no sistema. É
a clássica situação na qual se devem fazer opções difíceis ao delinear os
traços do sistema constitucional e político.
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c) Veto popular
Como ensina BARTHÉLEMY, a consulta popular é denominada de
veto quando “o povo se opõe à entrada em vigor de uma lei, antes que ela
seja aprovada.” (BARTHÉLEMY, 1932, p. 71). De acordo com
BONAVIDES (2009), se a iniciativa popular consiste na atribuição da
faculdade de estatuir ao povo, o veto popular consiste na atribuição da
faculdade de impedir ao mesmo. Por meio deste instituto de democracia
semidireta confere-se ao povo a prerrogativa de opor-se à entrada em
vigor de lei aprovada pelos órgãos do Poder Legislativo. Assim, como
registra CANOTILHO,
“O veto [popular] é instrumento político que permite aos cidadãos exigir
que uma determinada lei seja submetida a voto popular. Se esta votação
conduzir à rejeição do acto legislativo este deverá ser considerado como
nunca tendo existido no ordenamento jurídico. A iniciativa dos cidadãos
assume-se como actividade de controlo legislativo (law- controlling).”
(CANOTILHO, 2003, p. 295).

Normalmente existe um prazo dentro do qual uma parcela do
eleitorado (um número ou percentual de eleitores) pode requerer ao
legislativo a realização de uma consulta popular sobre a entrada (ou
manutenção) em vigor da nova legislação (CAETANO, 2009).
Preenchidos os requisitos legais, a consulta popular deve ser convocada
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pelo órgão competente e, caso o resultado da consulta popular seja
negativo, a legislação não pode entrar ou permanecer em vigor.549
Em alguns casos a proposta de veto popular pode ser guarnecida de
efeito suspensivo, ou seja, sua propositura conforme tem o poder de
suspender a legislação que é objeto da proposta até a realização da
consulta popular. Neste caso, evidentemente há que existir prazo razoável
dentro do qual deve ser realizada a consulta, para evitar o prolongamento
de uma situação de insegurança jurídica sobre a entrada em vigor ou não
da lei em questão. Ensina Marcello CAETANO que
“O veto popular consiste, em última análise, num referendum facultativo. A lei é
aprovada pela assembleia política e será promulgada desde que, dentro do
prazo estabelecido pela Constituição, não seja requerida a sua submissão a
referendum por certo número (em geral elevado) de cidadãos eleitores. O
veto popular pode também assumir a forma de veto resolutivo, a que se
chama normalmente referendum revogatório: a lei, aprovada pelos órgãos
representativos, entra em vigor, mas pode ser revogada se assim for
decidido pelo povo, a requerimento de um certo número de cidadãos ou
de órgãos autárquicos” (CAETANO, 2009, pp. 371-372).

O número elevado de eleitores normalmente exigido pretende ser
uma garantia contra propostas temerárias, tendendo a fazer prosperar
apenas as propostas de veto que tenham efetiva importância, demonstrada
pelo apoio popular significativo. Os prazos relativamente curtos também

Na hipótese da eficácia do veto popular ser a retirada do vigor da lei (e não impedir
sua entrada em vigor) o mesmo corresponde ao que CAETANO (2009) denomina
referendo revogatório ou veto popular resolutivo (que não se confundem com o direito
de revogação, examinado adiante, que tem por objeto a manutenção ou o afastamento de
um titular do cargo público por ele detido). Na hipótese de veto popular impeditivo da
entrada da lei em vigor teríamos um veto popular suspensivo.
549
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são importantes para evitar o prolongamento de uma situação de
insegurança jurídica sobre as leis aprovadas pelo legislativo.
Efetivamente o veto popular acaba por se traduzir em um referendo
facultativo, como aponta o jurista lusitano, visto que a convocação é
facultativa (não necessária, não estabelecida automaticamente pela
constituição ou pela lei)550 a critério de certa parcela do eleitorado, e dado
que seu resultado é a realização de uma consulta popular sobre ato
legislativo pronto e acabado.
Entre os institutos de democracia semidireta, o veto popular,
conjuntamente com o direito de revogação, é de ocorrência rara,
comparativamente à iniciativa e às consultas populares. A maioria dos
sistemas contempla os últimos institutos, mas não os primeiros, como é o
caso do Brasil551, apesar de ter havido propostas no sentido de sua adoção.
Note-se que tanto o veto executivo quanto o veto popular
consistem na capacidade de impedir que um projeto de lei aprovado pelo
executivo entre em vigor (ou permaneça em vigor). A diferença
fundamental é que o veto executivo é aquele conferido ao chefe do Poder
Executivo, e o veto popular é aquele conferido ao povo. Outra diferença,
porém, também é fundamental: o veto executivo geralmente é relativo
(ZIPPELIUS, 1985), o que significa que pode ser superado, ou seja, que
Importante entender essa afirmação corretamente. O veto popular regularmente
proposto deflagra uma consulta popular sobre lei aprovada pelo legislativo. É facultativo
porque pode ocorrer ou não, conforme haja ou não sua proposta por parte do eleitorado
no prazo legal. Mas uma vez proposto regularmente, a realização da consulta pelos
órgãos competentes é obrigatória (caso contrário seria mero direito de petição do
eleitorado, apelando á discricionaridade dos referidos órgãos).
551 Consultem-se o art. 14, incisos I a III da Constituição e a Lei n. 9.709/98,
especialmente os artigos 1º, 13 e 14.
550
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apesar do veto, a lei pode entrar em vigor se o parlamento desejar
(“derrubando” o veto, normalmente por maioria qualificada). O veto
popular, contrariamente, em geral é absoluto ou peremptório, não
podendo ser superado nem por maioria qualificada, por se tratar de
manifestação direta do eleitorado.
Outra diferença importante consiste no fato de que o veto
executivo é intensamente difundido, verificando-se principalmente em
sistemas de governo presidencialistas e semipresidencialistas; o veto
popular é de ocorrência rara, como já mencionado.

d) Direito de revogação
O direito de revogação constitui um interessante instituto de
democracia semidireta. Consiste na atribuição ao povo da faculdade de
retirar uma autoridade do cargo por ela ocupado, normalmente eletivo; ou
seja, consiste na capacidade conferida ao eleitorado de retirar o mandato
de um representante eleito antes de seu término, podendo eventualmente
ser manejado contra outras autoridades detentoras de cargos não eletivos
(normalmente funcionários nomeados). No mundo de língua inglesa
normalmente é conhecido pela denominação de recall (revogação); em
países de língua neolatina a denominação varia, havendo quem fale em
plebiscito (ou consulta popular) destituinte ou revocatória, ou ainda voto
destituinte ou revocatório (SOUZA; VIEIRA, 2014). Como ensina
BARTHÉLEMY,
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“Em Estados particulares, cujo conjunto forma os Estados Unidos, ocorre
também muito frequentemente que os eleitos possam ser destituídos pelos
eleitores. É o “Recall”. A reunião de certo número de assinaturas contra
um eleito tem por efeito provocar um período eleitoral, no curso do qual
os eleitos visados podem ser candidatos, mas no qual eles também podem
acabar não sendo reeleitos. Essa instituição foi levada bem longe. Onde os
juízes são eleitos, por vezes eles podem ser destituídos desse modo, por
exemplo. Existe, por outro lado, uma garantia contra o abuso. Aqueles
que tomam a iniciativa de destituir os eleitos devem comprometer-se, em
caso de insucesso, ou seja, no caso dos eleitos atacados virem a ser
reeleitos, a pagar os custos da eleição.” (BARTHÉLEMY, 1932, p. 62).

Nos raros sistemas que o adotam, atribui-se a uma parcela variável
do eleitorado (5% ou 10%, por exemplo) a capacidade de requerer a
realização de uma consulta popular sobre a permanência ou afastamento
de um titular do cargo público por ele ocupado. Caso estejam cumpridos
os requisitos legais, a consulta popular é realizada, mantendo-se ou
retirando-se a autoridade ou o representante eleito de seu cargo (antes do
término

do

mandato,

se

houver)

conforme

o

seu

resultado

(BONAVIDES, 2009).552
O instituto é encontrado em alguns países, como nos Estados
Unidos da América e na Suíça (BONAVIDES, 2009), sendo comum sua
presença em Estados socialistas, tendo em vista a rejeição dos institutos
de democracia representativa (MIRANDA, 2004). Era instituto de
utilização frequente na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas,
notadamente

(CAPPELLETTI,

1989).

Nos

EUA

é

adotado

principalmente em nível estadual e municipal, em Estados como a

Registram-se casos de direito de revogação de deputados, senadores, governadores,
prefeitos e juízes, estaduais, locais ou, com menor frequência, federais (SOUZA;
VIEIRA, 2014).
552
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Califórnia, o Arizona e o Óregon (DODD, 1911) 553; na Suíça, também em
nível estadual (cantonal).554
É comum a exigência de prestação de uma caução (garantia real, em
dinheiro ou bens) por parte dos proponentes da revogação, para custear
as despesas com a consulta popular, caso a autoridade não seja afastada
pelo eleitorado. É comum, ainda, permitir-se que a autoridade possa
manifestar-se no verso da cédula – uma espécie de defesa –, bem como a
realização de uma eleição simultânea do substituto, para o caso de ser
aprovada a revogação (BONAVIDES, 2009).555
É um instituto interessante, pois tanto a provocação da revogação
quanto a decisão são tomadas pelo povo, no caso da propositura uma
parcela deste, no caso da decisão, por todo o eleitorado. Note-se que este
instituto é inconfundível com o impeachment, pois ambos diferem

Nos Estados Unidos, juízes federais estão sujeitos apenas a impeachment, mas juízes
estaduais com frequência estão entre as autoridades políticas sujeitas a recall. Embora a
ocorrência seja relativamente rara, em 2018 um juiz do condado de Santa Clara, na
Califórnia, foi destituído por recall. Na Constituição vigente da Califórnia a matéria é
tratada no artigo 2º, relativo ao voto, à iniciativa popular, ao referendo e ao recall, seção
13 e seguintes. Na Constituição do Oregon, o instituto encontra-se previsto no artigo II,
dedicado ao sufrágio e às eleições, Seção 18, itens 1 a 8. Na Constituição do Arizona,
finalmente, encontra-se previsto no artigo 8º, primeira parte, seções 1 a 6 – a segunda
parte regula o impeachment. No Arizona são passíveis de sofrer recall tanto detentores de
mandato eletivo quanto de cargos providos por nomeação (art. 8º, Seção 1, da
Constituição daquele Estado norte-americano). Em 2003 o Governador da Califórnia foi
destituído pela população por meio de um recall.
554 Um dos cantões (Estados) suíços a prever o direito de revogação é Ticino
(VERGOTTINI, 2004).
555 Notam-se dois modelos sob os quais o direito de revogação opera, a saber, um
verdadeiro plebiscito destituinte ou revogatório do mandato ou da investidura do titular,
ou uma antecipação de eleição, pois muitas vezes é realizada uma eleição simultânea à
consulta sobre a revogação ou até mesmo apenas a eleição, sem que haja na cédula
pergunta sobre a revogação do mandato, constando a autoridade normalmente entre os
candidatos.

553
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sensivelmente em diversos aspectos (tanto que podem coexistir). Note-se
que diversamente do impeachment, no caso do direito de revogação não é
imputar à autoridade o cometimento de alguma infração políticoadministrativa (“crime de responsabilidade”), bem como a inexistência de
procedimentos de tipo judicial e de ampla defesa e contraditório, entre
outros aspectos. Além disso, no impeachment a acusação é feita por
qualquer cidadão, normalmente, e deve ser admitida ou processada pelos
órgãos representativos ou judiciais, ao passo que na consulta popular
destituinte, a decisão final cabe ao eleitorado.
Assim, a responsabilidade política 556 é aberta, não existindo espaço
para o princípio da tipicidade. Basta existir um fato, afeto à sua vida
pública ou privada, que cause descontentamento ou perda da confiança do
eleitorado, ou entendimento de que a pessoa não possui idoneidade para
permanecer no cargo que ocupa.
Observe-se, ainda, que embora se possibilite certo tipo de “defesa”
na cédula, como dito, o processo é inteiramente político, sem as
características judicialiformes típicas de institutos como o impeachment.
Nos Estados Unidos da América o instituto da revogação
denomina-se

recall.

Na

Suíça

denomina-se

Abberufungsrecht557

(BONAVIDES, 2009).
CAPPELLETTI (1989) considera que o recall constituiria uma espécie peculiar de
responsabilidade, que denomina de responsabilidade social ou político-social, na medida
em que a manutenção do titular em seu cargo depende da confiança dos eleitores. De
todo modo, a natureza da responsabilidade contemplada pelo instituto é claramente
política, e não jurídica, pois independente até mesmo da alegação de qualquer ilícito e de
quaisquer garantias, formalidades ou procedimentos de tipo judicial.
557 Ensina BARTHÉLEMY que como aplicação concreta da teoria do mandato
imperativo, fiduciário ou contratual, decorre o instituto do Abberufungsrecht, semelhante

556
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“A democracia pode ser entendida fundamentalmente como forma ou
técnica processual de selecção e destituição pacífica de dirigentes. A
fórmula de Popper é a expressão mais sugestiva deste modo de conceber o
princípio democrático: ‘A democracia nunca foi a soberania do povo, não
o pode ser, não o deve ser’. A justificação da democracia em termos
negativos e basicamente procedimentais pretende por em relevo que a
essência da democracia consiste na estruturação de mecanismos de
selecção dos governantes e, concomitantemente, de mecanismos de
limitação prática do poder, visando criar, desenvolver e proteger instituições
políticas adequadas e eficazes para um governo sem as tentações da
tirania. As modalidades de ‘destituição’ dos dirigentes e de ‘revogação’ de
mandatos e cargos políticos assumem aqui um papel constitutivo e
organizador da ordem constitucional democrática. Tão ou mais
importantes que os procedimentos eleitorais justificadores são os procedimentos
eleitorais deslegitimadores tendentes a possibilitar o afastamento dos titulares
de cargos políticos (impeachment, recall, responsabilidade política,
destituição, moção de censura)”. (CANOTILHO, 2003, pp. 291-292).

Embora não constitua um instituto baseado em responsabilidade
político-jurídica e nem adote procedimentos judicialiformes, o direito de
revogação é de ocorrência excepcional, sendo adotado por poucos
sistemas políticos (até em decorrência da adoção da democracia
representativa que, como visto, baseia-se no mandato livre e
irrevogável).558 Além disso, mesmo nos sistemas que o contemplam,

ao recall norte-americano, mas de caráter coletivo: “Essa revogação por aplicação da
teoria do mandato existe em algumas práticas constitucionais, notadamente na Suíça, em
Berna, em Schaffouse, onde o conjunto dos eleitores pode sempre destituir uma
assembleia. Basta reunir certo número de assinaturas para que a assembleia eleita seja
dissolvida em seu conjunto.” (BARTHÉLEMY, 1932, p. 62).
558 No Brasil, a adoção do recall foi discutida na Assembleia Constituinte de 1986-1988 e
também foi proposta, em mais de uma ocasião, por Propostas de Emenda à
Constituição. O instituto chegou a existir em nosso sistema, em nível estadual, tendo sido
previsto na Constituição do Estado de Goiás de 1891 (art. 56), nas constituições do
Estado do Rio Grande do Sul e do Estado de São Paulo, ambas de 1891, (arts. 39 e 6º §
3º, respectivamente) e, ainda, nas Constituições do Estado de Santa Catarina de 1892 (art.
14) e de 1895, embora nunca tenha sido utilizado (SOUZA; VIEIRA, 2014).
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constata-se normalmente ser de raro exercício e de êxito ainda mais raro
(CAPPELLETTI, 1989; MCLEAN; MCMILLAN, 2003).
Embora seja um instituto bastante interessante, na medida em que
parece ser capaz de fornecer um meio de controle do eleitorado sobre os
eleitos mais eficaz do que a mera existência de eleições periódicas,
naturalmente o direito de revogação possui custos (SOUZA; VIEIRA,
2014), podendo gerar instabilidade e problemas, como ser utilizado como
“terceiro turno”, por inconformismo dos derrotados na eleição, ou, ainda,
por poder provocar as “revoltas dos vices”, quando a destituição do titular
não implicar nova eleição, mas sua sucessão pelo vice.
Para diminuir também os riscos decorrentes de eventual utilização
temerária e frequente do instituto, a tendência nos sistemas que o adotam
é estabelecer uma série de mecanismos de racionalização, de modo
semelhante ao que se verificou ao examinar o parlamentarismo frenado ou
racionalizado. Além da exigência de caução, e de um número elevado de
assinaturas559 para recebimento e processamento da proposta de
revogação, como, por exemplo, limitar a possibilidade de novas propostas
antes de decorrido um prazo mínimo da proposta anterior (DODD,
1911).

Embora o número de apoios de eleitores exigido para a tramitação da proposta seja
bastante variável, constatando-se percentuais que vão de 10% (Equador) a 40%
(Colômbia) dos eleitores ou votantes nas últimas eleições, passando 12% (Califórnia),
15% (Bolívia) e 20% (Venezuela) (SOUZA; VIEIRA, 2014).
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