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1. Um cientista estrangeiro, vivendo no exterior e querendo conhecer o direito brasileiro, 

encomenda exemplares das leis nacionais mais importantes, como a Constituição, o Código 

Civil, os Códigos Penal e de Processo Penal, a Consolidação das Leis do Trabalho, etc. Ao cabo 

de sua pesquisa – que corresponde à leitura desses textos – conclui que no Brasil todo o poder 

emana do povo, todos são iguais perante a lei, a família se constitui pelo casamento, só há 

prisão em fragrante delito ou mediante ordem judicial, a instrução primária é obrigatória para 

todos dos sete aos quatorze anos, o trabalhador tem garantido um salário mínimo que lhe 

permite atender às despesas com alimentação, moradia, vestuário, educação e saúde, de si 

próprio e de sua família! 

É penosa a impressão quando, lendo-se livro estrangeiro, tem-se a descrição da nossa 

realidade política a partir da legislação, de programas partidários, ou de preconceitos 

acadêmicos. Percebe-se como igualmente falsa é a descrição que se faz, com os mesmos 

métodos, da realidade política em outros países. 

Nem o Direito, nem a realidade das relações de poder estão exclusivamente nos textos 

legais. A regra ostensiva difere da constância presente nos fatos. 

Vício semelhante comete o estudioso que descreve os partidos políticos com base na 

legislação partidária, ou com base nos respectivos programas. 

O Partido Democrático Social (sic), partido oficial da ditadura militar brasileira de 1.979 

a 1.985, faz profissão de fé democrática em seu programa. Colocado na oposição desde março 

de 1.985, pôs-se a sustentar teses antitéticas às que defendera quando no poder, da mesma 

forma como o PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro) passou a sustentar 

posições que antes combatia. 

Os partidos são grupos de interesses, que se definem melhor pelo comportamento 

que assumem quando no governo ou quando na oposição, e o modelo adequado à sua 

compreensão é o de uma equipe esportiva, que busca ficar com a bola a maior parte do 

tempo, e derrotar o adversário. A pugna é mais acirrada entre os que disputam os mesmos 

espaços, naquilo a que os psicólogos designaram como “narcisismo das pequenas diferenças.” 

Darwin já havia observado que a concorrência entre dois organismos é tanto maior quanto 

mais próximos, e Durkhein assinalou o mesmo fenômeno na sociologia. 

Desse ponto de vista não há grande diferença entre os partidos na Antiguidade ou no 

Renascimento e os partidos nas democracias constitucionais modernas. 

Houve, entretanto, grande mudança no que diz respeito às regras do jogo. O processo 

político na Antiguidade e no Renascimento ainda não ganhara autonomia que o distinguisse 

substancialmente da guerra. Ascender ao poder significava aniquilar o adversário pela morte, 

prisão ou exílio. O Estado possuía uma estrutura monádica, não era suficientemente estável a 

ponto de admitir a dialética dos antagonismos e a alternância no poder. 

Daí que se pode falar na existência de partidos no passado, mas não em sistema de 

partidos. As Constituições modernas, com a fixação de cernes rígidos, a tripartição do poder, a 

criação dos parlamentos como instituição permanente, a adoção do parlamentarismo em 
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alguns países, alinham-se entre os fatores que permitiram não apenas a existência de um 

sistema de partidos, mas do mecanismo que o torna consubstancial à democracia. 

Na democracia constitucional moderna ninguém pode ocupar cargo público eletivo 

senão filiado a um partido. Essas agremiações se transformaram assim nos únicos canais da 

representação política, à parte os regimes em que ocorra participação biônica no poder. 

A idéia democrática, portanto, penetrou a organização estatal. Ela significa, 

fundamentalmente, a inserção de um princípio dialético na organização do Estado, mediante o 

qual este administra os conflitos e os antagonismos, absorve-os ao invés de prescrevê-los. Esse 

passo marca a transição da guerra para a política. 

Foi difícil por isso, a princípio, admitir-se a existência de partidos políticos. O 

testamento político de George Washington, por exemplo, vê na existência de partidos uma 

fonte de divisões que perverte as assembléias, enfraquece a administração, acirra paixões e 

ameaça a segurança do Estado. Esse ponto de vista era compartilhado por teóricos e homens 

de Estado, a ponte de se prescrever penalmente a organização de entidade de objetivo 

político, como aconteceu na França em 1.810. Hobbes sustentava que os partidos geram 

sedições e guerra civil, e Hume dizia que os fundadores de partidos políticos devem ser 

odiados e detestados, visto que esses grêmios exercem influência contrária à das leis. 

O leigo, hoje em dia, ainda participa desses preconceitos; são visão mítica do processo 

político é contaminada esteticismo, e presidida pela idéia de ordem. 

 

2. Entretanto, a absorção dos conflitos pode ser limitada, o que se consegue: a) com a 

criação de um “cerne” constitucional, e b) estabelecendo restrições à liberdade de organização 

dos partidos políticos. 

Vejamos, em primeiro lugar, a questão do cerne constitucional, isto é, da parte rígida 

ou imutável da Constituição. A Constituição francesa de 1.830 era absolutamente rígida, pois 

não previa modo de se fazer sua emenda ou reforma. A Ordenação brasileira de 1.824, de 

acordo com sua secção 12.ª, seria insuscetível de emenda durante quatro anos; a Ordenação 

vigente (1.967-1969) impede seja objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir a Federação e a República (art. 47, II, § 1.º). Em sua obra sobre “Os novos direitos do 

homem”, Pontes de Miranda propõe: “Em vez de ser a democracia a caixa em que se metem o 

socialismo e outros partidos, a caixa é socialismo, e dentro dela, numa fora dele, é que se 

exerce a atividade opinativa. A univocidade não será sacrificada pela atividade de discussão” 

(Ed. Alba, 1.933, pg. 79). Em 1.945, o mestre retoma as lições da antevéspera de 1.934, mostra 

quais são os fins da sociedade do século XX e os meios para sua realização. Os fins são: 

assegurar as liberdades individuais, manter a democracia, realizar certo grau de igualdade, 

promover igualdade crescente. O cerne constitucional fixa esses fins como conteúdo invariável 

de algumas regras jurídicas (“Democracia, Liberdade, Igualdade”; Livr. José Olympio). 

 

3. As restrições à liberdade de organização dos partidos políticos podem ocorrer 

mediante regra constitucional, mediante regra sobre organização de partidos políticos contida 

em lei ordinária, ou, indiretamente, mediante regra de direito eleitoral. 

A Ordenação brasileira de 1.967-69, na redação anterior às emendas n.º 11 de 1.978 e n.º 

25 de 1.985, além de fixar normas sobre os partidos políticos determinava que sua 

organização, funcionamento e extinção fossem regulados em lei federal. Seu art. 152 assim 

dispunha: “A organização, o funcionamento e a extinção dos partidos políticos serão regulados 
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em lei federal, observados os seguintes princípios: I – regime representativo e democrático, 

baseado na pluralidade de partidos e na garantia dos direitos fundamentais do homem; II – 

personalidade jurídica, mediante registro dos estatutos; III – atuação permanente, dentro de 

programa aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, e sem vinculação, de qualquer natureza, 

com a ação de governos, entidades ou partidos estrangeiros; IV – fiscalização financeira; 

disciplina partidária; VI-) âmbito nacional, sem prejuízo das funções deliberativas dos 

diretórios locais; VII – exigência de cinco por cento do eleitorado que haja votado na última 

eleição geral para a Câmara dos deputados distribuídos, pelo menos em sete Estados, com o 

mínimo de sete por cento em cada um deles; e VIII – proibição de coligação partidárias, 

Parágrafo único – Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas 

Assembléias Legislativas e nas Câmaras Municipais (sic) quem, por atitudes ou pelo voto, se 

opuser às diretrizes legitimamente estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar 

o partido sob cuja legenda foi eleito. A perda do mandato será decretada pela Justiça Eleitoral, 

mediante representação do partido, assegurado o direito de ampla defesa.”  

Em algumas Constituições européias de países desenvolvidos encontramos preceitos 

análogos, nos quais, aliás, esses se inspiravam. 

O art. 21 da Constituição da República Federal da Alemanha (23.5.49), por exemplo, 

declara inconstitucionais “os partidos que, pelo seu programa ou pela atitude dos seus 

membros, tendam a atentar contra a ordem constitucional liberal e democrática e eliminar ou 

pôr em perigo a existência da República.” 

A Constituição Francesa (5.10.1958), em seu art. 4.º, diz que é livre a formação dos 

partidos e exercício da sua atividade, mas que devem respeitar os princípios da soberania 

nacional e da democracia1. 

As Constituições modernas, destarte, orientaram-se em sentido oposto ao sugerido por 

Stuart Mill em sua obra sobre o governo representativo: “Já tive aqui a ocasião de afirmar 

aquilo que considero uma máxima fundamental de governo: o fato de que em toda 

Constituição deveria existir um foco de resistência contra o poder dominante; em uma 

Constituição democrática, portanto, um núcleo de resistência contra a democracia” 

(“Considerações sobre o governo representativo”, Ed. UnB, 1.980). 

A liberdade de organização partidária também pode ser cerceada mediante leis de 

organização dos partidos políticos, e, indiretamente, mediante regras de direito eleitoral. 

Na Inglaterra, por exemplo, os partidos podem organizar-se livremente, como qualquer 

associação de natureza civil, mas o sistema eleitoral, principalmente com o mecanismo do 

voto distrital, tende a suprimir as pequenas legendas, em benefício das maiores. São bem 

conhecidos os sistemas de atribuição de cadeiras, mediante os quais uma ligeira vantagem 

eleitoral – e em alguns casos até mesmo desvantagem – pode refletir-se numa 

desproporcionada maioria parlamentar. 

A tendência dos sistemas pluripartidários – seja dos limitados em razão de norma 

constitucional, seja dos limitados obliquamente em conseqüência da legislação eleitoral – é 

                                                           
1
 Sobre a prescrição constitucional de partidos antidemocráticos, v. José Francisco Ruiz Massieu, 

“Normación constitucional de los partidos políticos em América Latina”, Instituto de investigaciones 
jurídicas, México, 1.974, pg. 38 e ss., em que refere preceitos das constituições venezuelana (art. 114), 
dominicana (art. 104), panamenha (art. 103), guatemalteca, que não só proíbe a formação ou 
funcionamento de partidos antidemocráticos como também dos que “propugnem a ideologia 
comunista” (art. 27). O autor refere também a legislação ordinária que cria restrições semelhantes. 
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encaminhar-se, com o suceder das eleições, para um sistema tri ou bipartidário. Agremiações 

jovens têm grande dificuldade de ser firmar, para o que, entre inúmeros fatores, concorrem os 

próprios estímulos oficiais (direito de antena, contribuição estatal para o fundo partidário) que 

privilegiam os partidos tradicionais ou com representação nas casas legislativas. 

Essas restrições não faltam, em geral, em nome da estabilidade do governo, que depende 

da formação de maiorias nos parlamentos, sem os riscos decorrentes da pulverização 

partidária. São maiores esses riscos nos sistemas parlamentaristas, como demonstraram a 

experiência alemã sob a Constituição de Weimar e as experiências italiana e francesa do pós-

guerra. 

Anota distintiva do partido político na democracia é que ele, embora tendo personalidade 

de direito público, não é um órgão estatal, mas instrumento civil de organização de poder 

estatal, vinculo permanente entre a sociedade e o Estado2. 

Entretanto, o oligo ou bipartidarismo induzido tende a associar estreitamento as 

burocracias partidárias à burocracia estatal, num estreitamento dos canais partidários que 

conduz a perpetuação das oligarquias, e à impermeabilidade estatal às mudanças. 

A democratização da organização estatal, acima referida, resulta diminuta se houver 

ocorrido, na verdade, uma simples transferência de plano, com as oligarquias encasteladas em 

partidos políticos. 

 

4. São dois, atualmente, os tipos de democracia às quais os partidos dão, e das quais 

recebem os respectivos traços: as democracias dos países desenvolvidos e as democracias dos 

países subdesenvolvidos. 

Nos países desenvolvidos observa Foucault que a sociedade, longe de se democratizar 

e humanizar, transforma-se pouco a pouco num constritivo universo disciplinar, em que sobra 

pouco espaço para as transformações. Marcuse diz que na “sociedade unidimensional” há uma 

“contenção da transformação social”.  O partido político, aí, em geral tem liberdade para se 

formar e votar os próprios estatutos. Trata-se, porém, de uma liberdade relativa, visto que o 

variado leque de opções políticas deve se comprimir em poucas legendas; em tal sistema, 

contrariar as chefias partidárias pode significar uma autocondenação ao ostracismo; é 

diminuta a probabilidade de obrigar-se em outra legenda, com as mesmas chances de êxito. 

A liberdade de escolha popular é restrita aos nomes constantes das listas de 

candidatos, e nelas só ingressam os bafejados pela direção partidária. Na sociedade pluralista, 

e principalmente nos países desenvolvidos, os partidos abdicam a qualquer ação, inovadora, 

na medida em que as teses medianas são as granjeadoras de votos. Por esta razão, sempre 

que podem, as direções partidárias evitam a realização de assembléias em que se discutem 

teses políticas, adotando-se um comportamento pragmático, que atende, em tudo, à 

manutenção do status quo. Realiza-se a profecia de Stuart Mill de que “a tendência natural do 

governo representativo, bem como da civilização moderna, é para a mediocridade coletiva” 

(ob. cit., pg. 78). Marcuse denuncia que “os programas dos grandes partidos se tornam cada 

vez mais indiferençáveis, até mesmo no grau de hipocrisia e no odor dos chavões”. A 

observação já ocorrera a Rui Barbosa, no início do século: “Folheando a Lição do Governo 

                                                           
2
 Alguns autores, com fortes argumentos, negam aos partidos políticos personalidade de direito público. 

A filosofia liberal, fragmentadora das realidades, impôs ao termo “público” uma acepção necessitada de 
reexame, que o aproxima do “estatal” e o dissocia do coletivo, ou social. 
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Popular, nos Estados Unidos, recolhida na obra que com esse nome escreveu Brad Ford, ali vos 

certificareis de que ‘os nomes republicanos e democrata são em extremo indefinidos, não 

havendo princípios distintos, que  os caracterizem. Toda a sua razão de existir consiste nas 

plataformas articuladas pelas convenções dos dois partidos; mas essas plataformas, redigidas 

por comissões irresponsáveis de indivíduos obscuros ou desconhecidos, constam de 

generalidades acomodadas no interesse de acarearem assentimentos e evitarem dissensões o 

mais que se possa.’ Não se pode qualificar melhor o fútil e o ilusório dessas teatralidades 

convencionais.” (Obras Completas, Excursão eleitoral, tomo I, pg. 87). 

Um fato é bastante sintomático do abastardamento partidário: os órgãos de direção 

recusam-se a divulgar a fonte de suas receitas, e combatem no nascedouro os ensaios 

legislativos que visam tornar obrigatória essa divulgação. 

Nos países subdesenvolvidos, à comum patologia partidária se acrescenta a tutela 

estatal, que se exerce não apenas obliquamente – pela influência das leis eleitorais – mas 

também diretamente, com abundante e mutável legislação. 

Assim, aos fatores externos restritivos da liberdade partidária se acrescentam fatores 

internos impeditivos da participação, nas decisões, das bases e minorias. 

No Brasil pós-64, a abolição do Estado de Direito permitiu que se interviesse 

abusivamente na vida partidária; dissolveram-se partidos políticos enraizados na recente e 

curta experiência democrática; outros foram criados para compor a fachada do regime 

ditatorial; condenava-se o excesso de siglas (14, antes de 1.964) como responsável pelo 

enfraquecimento da democracia. Na falta de constitucionalização do princípio de liberdade 

partidária, esta fica cerceada pela legislação comum, partidária e eleitoral; os partidos 

políticos, em sua organização e funcionamento, obedecem à camisa de força legal; criam-se, 

assim, de alto para baixo; transformam-se em currais eleitorais, sem qualquer vida, no 

intervalo entre eleições; seus órgãos de direção compõem-se com caciques políticos, parentes 

seus, apaniguados; a fortuna pessoal, às vezes, é que determina a posição de cacique; não se 

fazem assembléias partidárias, a não ser para eleição das comissões diretoras, quando o 

pequeno grupo de filiados se apresenta para depositar um veto de cabresto; as convenções 

são confrontos entre candidatos a cargos majoritários; as listas de candidatos são elaboradas 

pelas cúpulas partidárias. 

Assim, os partidos não criam quadros aptos a elaborar programas de governo. Sua 

imagem é a de um animal sui generis: acelulado, descerebrado, hibernatório; ou, melhor 

dizendo, a de um robô. 

Impedir a existência ou a atuação de minorias intrapartidárias – mesmo quando se 

presta fidelidade conjunta a um único programa ou credo político – é desdenhar das 

diferenças individuais e transferir, para o corpo dos partidos, o absolutismo monádico, que, no 

passado, impregnava a organização estatal. 

Quando no Congresso Brasileiro, em maio de 1.985, se discutia a reorganização 

partidária, o deputado Haroldo Lima, representante do Partido Comunista do Brasil, protestou 

contra a proposta que visava manter, nos diretórios as listas de candidatos, a representação 

das minorias que obtivessem vinte (20%) por cento ou mais dos votos da convenção partidária. 

O protesto se baseava em que, no dizer do deputado, “essas normas acarretarão problemas 

para o partido que estamos legalizando, porque adotamos o princípio da unidade, baseado no 

centralismo democrático”. 
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Ora, num sistema de pluripartidarismo democrático – diverso do oligopartidarismo 

induzido legalmente ou eleitoralmente – ou se harmonizam as divergências internas ou com a 

fragmentação do partido perde-se capacidade competitiva. Limitar o número dos partidos – 

visando à eficiência da atividade parlamentar e governamental – significa limitar a liberdade 

interna dos partidos. A democracia partidária possui como contrapartida, a democracia 

intrapartidária. Buscar o ponto de equilíbrio entre a democracia partidária e as exigências da 

estabilidade e eficiência governamental é o desafio posto à democracia moderna. 

 

5. Tornou-se rotineira a afirmação de que é necessário, para salvaguarda da democracia, 

o fortalecimento dos partidos políticos. Entretanto, o mero fortalecimento de dois ou três 

partidos políticos pode significar a consagração do imobilismo e a ditadura das cúpulas 

partidárias. 

Admitir que a absoluta liberdade partidária dificulta o exercício da função governamental é 

concluir que essa liberdade deve ser controlada. Impõe-se, porém: a) distinguir-se entre a 

liberdade de organização e funcionamento, a liberdade de inscrever candidatos, e a liberdade 

de estar presente em corpos legislativos; b) controlar-se, constitucionalmente, a faculdade de 

controle; o governo de ter restringida sua faculdade de legislar em matéria eleitoral e 

partidária. 

As eleições devem ser periódicas, em datas fixas; qualquer alteração da legislação eleitoral 

não pode ter vigência para a eleição seguinte; da mesma forma, qualquer alteração de prazo e 

conteúdo de mandatos políticos não pode alcançar mandatos em exercício. A liberdade de 

organização partidária é princípio que só comporta as exceções previstas no texto 

constitucional, ainda que estabelecidas em legislação complementar. 

No concernente à liberdade de organização partidária, entre exceções que se devem 

admitir constitucionalmente encontra-se a que diz respeito à democracia intrapartidária. 

Em seu artigo 6.º, a Constituição espanhola estabelece que os partidos “em sua estrutura e 

funcionamento interno deverão ser democráticos.” 

Comentando essa regra, Julián Santamaria indica a possibilidade de que os partidos 

políticos: a) seqüestrem a vontade popular, ao invés de expressá-la; b) substituam os órgãos 

constitucionais, ao invés de ativá-los; c) tenham seu estado maior sem qualquer controle, de 

tal modo que a competência democrática se reduza a um exercício de competência entre 

várias oligarquias. Conclui, daí, que “a exigência de democracia interna deve apontar a 

combater as tendências oligárquicas próprias de toda grande organização, e a promover uma 

constituição interna de cada partido similar à Constituição da Nação.” (“Los partidos políticos 

em la Constitución española de 1.978”, in “Las experiências del proceso político constitucional 

em México y España, Coord. Jorge Carpizo, UNAM, México, 1.979). 

 

CONCLUSÕES: 

 

1. A Constituição de uma nação democrática deve proclamar e liberdade de 

organização partidária. 

2. É antidemocrática a restrição a partido político baseada em idéias ou propostas de 

seu programa. 

3. As exceções ao princípio de liberdade de organização partidária só podem ser as 

previstas na própria Constituição. 
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4. A Constituição de uma nação democrática deve impor aos partidos políticos a 

obrigação de se organizarem democraticamente. 

5. Aplicam-se analogamente aos partidos políticos, em sua organização e 

funcionamento, os mesmo princípios adotados, na Constituição, para organização 

e funcionamento do Estado. 

 

 

Santos, 14 de outubro de 1.985 

 

Sérgio Sérvulo da Cunha 
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