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1. Cenário da crise  

 

     Os ataques à democracia – que era também a democracia 

constitucional – ocorridos principalmente nas décadas de (19)20 e (19)30 com apoio em 

aparelhos estatais (v. União Soviética, Itália, Alemanha), ainda não significavam a crise da 

democracia representativa, que antes de ser percebida como uma crise de exaustão, deve ser 

interpretada como uma crise dialética (de superação).  

 

    Essa crise chega no momento em que a) o princípio democrático – 

como lugar comum ou postulado do pensamento político – passou a prevalecer em todos os 

países do ocidente; b) de inédita despolitização, apontado, por alguns, como o “fim da 

história”; c) em que, segundo o presidente Bush, o objetivo da intervenção norte-americana 

em países como o Iraque e o Afeganistão – quiçá amanhã em outros –  é a instauração da 

democracia.  

 

    A crise não se apresenta como rediscussão teórica dos fundamentos 

da democracia, mas como o profundo desencanto, por parte dos que votam, quanto ao 

processo eleitoral e a alguns signos democráticos, assim a classe política, os partidos 

políticos, o governo eleito e a política em si mesma. À sua base percebem-se dois 

elementos: uma ilusão quanto às virtualidades da democracia e um impasse no seu processo 

evolutivo.  

 

 

2. A ilusão democrática 

 

    A palavra “democracia” integrou-se ao imaginário como algo ideal, e 

tendemos a pensá-la como o remédio para todos os males da organização política. 

Derrotadas outras propostas – o fascismo, o corporativismo, o comunismo – ela aparece 

hoje como um dogma; se algo não vai bem, costumamos atribuir essa falha não à 

deficiência do modelo, mas a algum desvio na sua consecução. 

 

    É difícil explicar essa atitude, divorciada da nossa experiência com o 

jogo democrático. Por exemplo: quem já participou de reunião de condomínio sabe como é 

difícil conduzi-la. Trata-se de uma reunião diminuta, com poucas pessoas, que raramente 

trata de assuntos importantes. Surgem aí, porém, muitos motivos de discórdia e irritação: 

pessoas indisciplinadas, pessoas que falam demais, sabichões. O condomínio é um micro 

universo, que movimenta verbas relativamente pequenas; contudo, quantas divergências 

não acontecem porque alguns querem tirar proveito dele?  



 

    Fazem-se essas reuniões rigorosamente segundo o princípio 

democrático, que assim se enuncia: legitimadas para tomar as decisões são as pessoas a 

quem elas afetam (em outras palavras: “quod omnes tangit, ab omnibus approbetur”). 

Entretanto, muitos condôminos não comparecem porque não têm tempo; outros não 

comparecem ao perceber que essas reuniões são fonte de discórdia; assim, preferem não se 

desavir com vizinhos, mesmo que venham a pagar mais do que estritamente devido.  

 

    Se o condomínio é bem administrado, diminui a participação: vai 

tudo bem, para que se preocupar? É da natureza humana que uns descansem sobre o 

trabalho de outros:   “- eles gostam de fazer isso”; ou: “- eles têm tempo para fazer isso”; ou 

“- eles estão sendo pagos para fazer isso.” Em vez de participar, é mais cômodo ficar na 

arquibancada, criticando e dando palpite. Aliás, nota-se logo que não há relação de 

causalidade entre participação e eficiência. Sendo o administrador honesto e capaz, o que se 

observa é justamente o contrário: melhor a panela em que nem todos botam a colher, mais 

eficiente a administração unitária. Entretanto, um dia o caldo entorna: o administrador 

começa a tomar liberdades, vira um déspota, ou algum outro fator vem perverter essa 

ordem. Aí, os condôminos precisam reestabelecer o governo comum.  

 

     Esse quadro se transporta facilmente para outros agrupamentos e 

mesmo para o círculo social mais amplo, isto é, a sociedade soberana. E transporta-se com 

agravantes, decorrentes da maior complexidade (o grande número, as dificuldades de 

comunicação, a psicologia das massas) e, “last but not the least”, a necessidade de se 

escolherem representantes.  

 

    Como esses fatos fazem parte da nossa experiência, parece 

injustificado o desencanto acima referido, para cuja explicação podemos levantar algumas 

hipóteses: a) é errônea a concepção que temos acerca da democracia; b) costumamos 

esperar, da democracia, mais do que ela pode dar; c) como não conhecemos, somos 

incapazes de formular, ou definitivamente não aceitamos qualquer alternativa válida ao 

regime democrático, ficamos desorientados com os desvios que ele apresenta.  

 

    Assim, já nestas considerações introdutórias, e independentemente de 

outras observações, quero assentar a tese de que a democracia é, por natureza, contra-

eficiente (como bem se percebe, por exemplo, através do dogma da divisão dos poderes); e, 

como corolário dessa tese, uma outra: a contraeficiência democrática é o preço que 

pagamos na defesa contra a tirania. 

 

 

3. Algumas questões de método 

 

    Um erro comum quanto ao conhecimento das coisas é nos situarmos, 

com relação a elas, como se estivéssemos no ápice dos tempos. O impasse no processo 

evolutivo da democracia provém de a considerarmos como algo pronto, acabado, 

ahistórico. A democracia moderna – que é a democracia constitucional – tem contudo 

pouco mais de duzentos anos; comparar as instituições políticas, antes e depois do 

constitucionalismo, é o bastante para avaliarmos as virtudes desse regime. Reconhecer que 



ele enfrenta agora um impasse é por-se na busca de uma nova fase em seu processo 

evolutivo.    

 

    A democracia problematiza aquilo que nas sociedades de fins 

econômicos costuma ser apenas um dado: a escolha dos dirigentes. Sem tal embaraço, a 

empresa pode se dedicar ao foco substantivo de sua atividade. Na democracia, porém, a 

realização de eleições – na verdade apenas uma preliminar do processo de governo – acaba 

açambarcando o cenário político. A primeira preocupação do representante eleito é com a 

próxima eleição, propósito que o orienta no exercício do seu cargo, naquilo que se 

convencionou chamar de “campanha permanente”. 

 

    Dentre as razões pelas quais o processo eleitoral assume uma 

importância desproporcionada na sociedade de massas ressalta este: a competição eleitoral 

fornece a emoção de ordinário ausente em atividades insossas como a prática 

administrativa; e, a seu respeito, nos acreditamos capazes de formular juízos, o que já não 

acontece quanto à prática administrativa, salvo nos casos de corrupção denunciados pela 

mídia. 

 

    Dentre as questões de método a que devemos estar atentos ao cuidar 

da crise da democracia, outras se alinham: a) a distinção entre problemas de micropolítica e 

de macropolítica; b) a distinção entre democracia social e democracia política; c) as 

condições sociais adequadas ao florescimento da democracia política; d) as condições de 

exercício da democracia política.  

   

    Dentre as condições de exercício da democracia política quero 

mencionar duas geralmente esquecidas, e que não podem ficar à parte de qualquer projeto 

de instauração democrática: o controle dos atos do governo por parte do povo, e a técnica 

de administração democrática.  

 

    Quando falamos em soberania popular, é fácil ver que o controle dos 

atos do governo, por parte do povo, é tão importante quanto a sua eleição. Entretanto, ou 

inexiste o controle direto, ou o controle se faz mediante órgãos do próprio governo, 

igualmente expostos aos vícios da política.      

 

    É preciso saber, por outro lado – se é possível falar em técnica de 

administração democrática – que a busca da eficiência dentro dos parâmetros políticos da 

democracia representativa envolve uma preocupação estrutural com a burocracia, algo que 

não se costuma contar dentre as preocupações dos governos democráticos. 

 

    Estes são temas cuja consideração me parece indispensável à 

superação da atual crise da democracia representativa (não podemos esquecer que, ao 

estudar o regime político, estamos em busca do melhor governo). Entretanto, devemos 

deixá-los aqui de lado para apreciar a crise, adiante, na forma pela qual se apresenta à nossa 

sensibilidade, como um simples capítulo do processo eleitoral. Não obstante circunscrita, 

essa apreciação pode fornecer elementos valiosos para a compreensão do contexto político 

em que vivemos. 

 



 

3. Conceito de democracia 

 

    O princípio democrático significa não só que a autoridade pública 

decorre da escolha popular, mas também que aos membros dos grupos sociais voluntários 

cabe decidir sobre a respectiva forma de direção. Esse princípio está à disposição de 

qualquer grupo que deseje assumi-lo. A família, querendo, pode adotá-lo parcial ou 

integralmente, na medida em que seus membros sejam capazes. Sociedades de fins 

econômicos, sejam ou não sociedades cooperativas, também podem adotá-lo, querendo. 
1
 

 

    A começar dessa extensão à prática social, desenrola-se o arco 

semântico do termo “democracia”, dificultando a percepção de sua raiz. Diz-se, por 

exemplo, que só há democracia quando, além da eleição do governante, há oportunidade de 

participação no governo. Diz-se ainda que uma pessoa é democrática quando não impõe sua 

vontade, quando reconhece e respeita os demais, quando é aberta ao diálogo e considera 

natural o dissenso, quando – sendo encarregada de decidir com relação ao grupo – ouve a 

opinião dos seus membros.  

 

    Esse arco semântico é extremamente elástico. 
2
 Castoriadis, por 

exemplo, afirma que “a democracia é o regime explicitamente fundado sobre a doxa, a 

opinião, a confrontação das opiniões, a formação de uma opinião comum. Aí a refutação 

das opiniões de outrem é mais do que permitida e legítima, ela é a própria respiração da 

vida pública.” 
3
 E Piaget sustenta que a descoberta da democracia, pela criança, ocorre no 

momento em que, deixando de acreditar na eternidade e transcendência das regras, ela 

percebe que pode mudá-las. 
4
  

 

    Aquilo que os gregos chamavam de “democracia” – o regime 

majoritário por excelência, o governo classista da plebe 
5
 – os romanos chamariam de 

                                                 
1
 Nada parece mais distante da proposta democrática do que a forma pela qual se administram as sociedades 

de fins econômicos. Contudo, elas se filiam ao mesmo princípio vigente nos condomínios: quem manda é o 

dono. O mesmo acontece na república: se a coisa pública é de todos, todos devem ter o poder de decisão. 

Assim, a democracia contemporânea só é possível porque, antes dela, existe a república. 

 
2
 Veja-se José Adércio Leite Sampaio: Democracia, Constituição e realidade (RLAEC 1/741, jan-jun 2003). 

Para Clovis de Souto Goulart (Formas e sistemas de governo, Porto Alegre, Fabris, 1995, p.23),  a 

democracia em sentido lato “é muito mais que uma mera forma de governo; antes, e acima de tudo, 

representa uma filosofia da sociedade humana, um modo de viver, um conjunto de ideias e atitudes que 

orienta e conduz o comportamento humano de modo a assegurar um clima de harmonia não só nos negócios 

políticos, mas também nas relações econômicas, sociais, culturais e morais.” 
3
 Cornelius Castoriadis, O mundo fragmentado, in As encruzilhadas do labirinto (São Paulo, Paz e Terra, 

1992, vol. 3, p. 114). 
4
 Jean Piaget, O julgamento moral na criança (São Paulo, Mestre Jou, 1977, p. 64).  

5
 Tanto Aristóteles (Política, livro IV, cap. IV) quanto Platão (República, VIII-557) a consideravam como 

governo dos pobres, que entre si partilhavam os cargos e vantagens públicas; os ricos se queixavam da justiça 

de classe ditada pelos tribunais populares (v. Francisco Rodríguez Adrados, La democracia ateniense, 

Madrid, Alianza, 1993, p. 357). O Direito romano distinguia entre a plebe e o povo: “....a denominação de 

povo designa a universalidade dos cidadãos, incluindo patrícios e senadores; ao passo que a de plebe 

significa os demais cidadãos, com exclusão dos patrícios e senadores.” (Institutas de Justiniano, I, 2, 3; v. tb. 

Gaio, I, 2). Em esclarecedora resenha (Teoria democrática atual: esboço de mapeamento, bib, 59/5-42), 



“república”. Esta a designação adotada para a forma de governo que, na França, substituiu a 

monarquia.  

 

    Nos regimes criados a partir da Constituição norte-americana (1787) 

e da Constituição francesa de 1793, notavam-se seis características que os distinguiam da 

monarquia, a saber: a) abolição do patrimonialismo, de modo que os bens públicos se 

definem como bens de todos, e não como propriedade do governante; b) a desconcentração 

do poder, cujas funções distribuíram-se por no mínimo três agências de governo; c) a 

responsabilidade do governante, que sendo também sujeito à lei, igualou-se sob esse 

aspecto às demais pessoas; d) a rotatividade no poder, com abolição da vitaliciedade do 

governante; e) a concepção do poder como constituído pelo povo, e não como algo pré-

existente, transcendente, ou desvinculado do povo; f) a eleição do governante pelo povo. 

 

    Dentre as primeiras quatro dessas características, uma se destaca 

como nitidamente republicana (a existência da coisa pública), em torno da qual giram as 

demais (a responsabilidade do governante, a distribuição das funções do governo por várias 

agências, a rotatividade no poder). 

 

    O que primeiro se pretende acentuar com o termo “república” é a 

separação entre o patrimônio do governante e o conjunto das coisas pertencentes a todos: o 

território deixa de pertencer privadamente ao titular do poder político, tal como acontecia 

no feudalismo.  Ele faz parte do domínio eminente da nação, não obstante suscetível de 

apropriação pelo particular ou pelo poder público, neste caso para consecução das suas 

finalidades. Também à nação – não ao rei – pertence o erário ou tesouro público. 

 

   Evidentemente, não basta à república dizer que, ao lado do domínio 

privado, existe um domínio público.  À base dessa distinção está o critério segundo o qual 

determinados bens pertencem ao domínio público, e outros podem ser submetidos a 

apropriação individual.  

 

      Como se vê, a questão da propriedade privada é coessencial à 

república, e o regime comunista – em que são públicos os meios de produção – à parte o 

regime de absoluta coletivização da sociedade primitiva, seria modernamente o exemplo 

mais extremado de república. Sob essa perspectiva, o que se encontra no outro extremo não 

é a monarquia (em que vige o patrimonialismo), mas o regime neoliberal, exemplo mais 

extremado de libertarianismo, 
6
 em que se admite a apropriação individual de bens 

necessários à vida de todos.  

                                                                                                                                                     
Luis Felipe Miguel mostra que o “governo do povo” era na Grécia uma forma “mais ou menos retórica, e 

nunca realizada de forma plena na prática”, acrescentando: “A referência à Grécia não é ociosa. Dela 

herdamos não apenas a palavra, mas também todo um imaginário ligado à democracia. Se o regime 

concorrencial contemporâneo.......se esforça em manter o rótulo de democrático, é porque deseja se manter 

simbolicamente próximo daquela experiência.”  (id., 59/5-35). 
6
 Podemos considerar o libertarianismo, e sua mais recente manifestação político-ideológica (o 

neoliberalismo) como a expressão doutrinária de defesa da ordem capitalista. Sobre o libertarianismo, v. 

Justin Weinberg: Liberdade, autopropriedade, e a diáspora filosófica do libertarianismo (Revista 

Trimestral de Direito Público, 3/45). 

 



   

    Os bens que devem pertencer à coletividade são aqueles sem os quais 

haveria a guerra de todos contra todos. Destituídos do necessário à subsistência muitos 

seres humanos pereceriam, ou seriam levados a disputar ferozmente sua posse. 
7
  

 

    Na monarquia todas as funções do governo estavam concentradas 

num rei ou imperador vitalício, que podia quando muito ser auxiliado por pessoas ou 

órgãos dependentes e subordinados.  Na república faz-se a divisão dessas funções por 

ofícios diferentes e interdependentes, para cujo desempenho o povo escolhe agentes de 

investidura temporária. 

 

    A Constituição francesa de 1793 proclamava:“O povo soberano é 

constituído pela totalidade dos cidadãos franceses (art. 7°), nomeia imediatamente os seus 

deputados (art. 8°), delega em eleitores a escolha dos administradores, dos árbitros 

públicos e dos juízes do crime e de cassação (art. 9°), delibera também sobre as leis” (art. 

10°).  O poder, que na monarquia estava concentrado nas mãos do rei, na república passou 

a ser dividido por mandatários temporários (nãovitalícios) do povo. 

 

    O paradigma dessas características está nas magistraturas romanas, 

organizadas segundo os princípios da colegialidade, temporariedade e responsabilidade, 

como se vê na exposição de Burdese: 
8
 o “magistratus” (de “magister populi”), no início um 

chefe militar sucessor do monarca etrusco, que detém o “imperium”, passa a ser designado 

pelo seu antecessor, e depois a ser escolhido pelos comícios populares. Com o princípio da 

soberania popular e a regra da eleição dos magistrados, enraíza-se a ideia de que eles são 

representantes da comunidade e mandatários do povo.     

 

    Também para os modernos a democracia é governo do povo, com a 

diferença de que neste se incluem todas as pessoas com capacidade jurídica, sejam ou não 

proprietárias, vivam ou não do seu trabalho. Quando se fala em democracia burguesa, 

alude-se ao regime em que a autoridade depende do voto popular, mas em que a burguesia 

(a classe proprietária dos meios de produção, por oposição à classe trabalhadora) é 

hegemônica.  

 

    Nas tensões que apresentam, as democracias grega e romana não 

diferem das democracias modernas: lá a oposição de interesses entre a plebe e os 

proprietários (o patriciado, a nobreza), aqui a oposição de interesses entre a classe 

trabalhadora e a burguesia (ou, se quisermos adotar outro modelo, a oposição entre 

                                                 
7
 Sem querer, desenhei o retrato de uma sociedade em que prepondera o individualismo possessivo). Dentre 

os bens de todos o primeiro é Gaia, a natureza com seus recursos nãorenováveis, a biodiversidade, as fontes 

hídricas e energéticas; mas não menos importantes são os recursos imateriais, como a cultura e o espaço em 

que ela se desenvolve; a noção de domínio público se alarga a partir de quando se revela o conceito de espaço 

público. 

 

 
8
 Burdese: Manual de derecho publico romano, Barcelona, Bosch, 1972, pp. 70s. Sobre as magistraturas 

romanas veja-se também a exposição de Jean.Gaudemet (Institutions de l’Antiquité, Paris, Sirey, 1982, pp. 

311s.). 



produtores e consumidores). A força do maior número, concentrado visivelmente nos 

comícios, fazia que a democracia na cidade antiga (democracia direta) fosse assembleísta e 

reivindicativa, o que contribuiu em muito para sua depreciação entre os modernos, e, 

possivelmente, para o favorecimento do termo “república”, que se preservara da mácula 

demagógica. 
9
 

 

    Modernamente, o conceito de democracia sofreu significativas 

alterações: ele não se confunde, em primeiro lugar, com assembleísmo; também não se 

confunde com ilimitação do poder popular; consequentemente, e por último, não se 

confunde com governo da maioria.   

 

    Resumindo: o fundamento da democracia está em que as decisões 

quanto ao governo da sociedade, que obrigam a todos os seus membros, dependem da 

decisão desses membros. Muitos confundem o princípio democrático com a regra da 

maioria, mas esta é apenas um expediente para a tomada de decisões; 
10

 ela não significa 

que a fonte do Direito é a vontade da maioria, pois essa vontade, e sua manifestação, está 

sujeita a critérios que protegem direitos fundamentais das minorias. Na democracia pode 

haver decisão tomada por um só, decisão tomada por alguns, decisão tomada por muitos e 

decisão tomada por todos. O importante é que todos tenham decidido ou podido decidir 

sobre quais sejam esses casos. 
11

  

 

    A partir de 1787-1793, se para a identificação de um regime 

republicano considerarmos necessárias as seis características acima referidas, a democracia 

fica absorvida na república; se considerarmos suficientes apenas as quatro primeiras 

                                                 
9
 Segundo Mommsen, o que pretendia a democracia romana era “melhorar a sorte dos devedores, a 

colonização transmarítima, a nivelação insensível das condições jurídicas de todas as classes no Estado, e 

poder executivo independente da soberania do Senado.” (Theodor Mommsen, História de Roma, Madrid, 

Turner, 1983, vol. 8, p. 217). E acrescenta: “O populacho era muito exigente: aqui pretende que o futuro 

cônsul reconheça a soberania do povo e a honre em todo descamisado; ali deseja que o candidato saúde a 

todos os eleitores pelo nome próprio e lhes aperte a mão; os nobres precipitam-se por esse caminho, e 

degradando-se mendigam os cargos. O candidato que vence não somente precisou prosternar-se perante os 

altos e poderosos, mas também se humilhou na praça pública: precisou aparecer alegre e complacente 

perante as massas, teve que prever e satisfazer todas suas exigências; prometeu grandes reformas e intitulou-

se democrata para atrair o povo.” (id., vol. 5, p. 111). Mostra por sua vez Francisco Rodriguez Adrados 

como a ajuda do Estado aos pobres – que os ricos consideravam como um roubo descarado ao seu próprio 

bolso e incitação à vagabundagem – se transformava de um lado em inveja e ódio, e, de outro, em 

ressentimento e incompreensão (ob. cit., pp. 357-358). 
10

 Aristóteles já assinalava que a regra da maioria apresenta-se em todas as constituições, sejam aristocráticas, 

oligárquicas ou democráticas (Política, 1294a, livro IV, cap. VIII, § 7, cit. cf. a edição Ernest Barker, Oxford 

Un. Press, 1991). 
11

 Alguns autores chamam a democracia moderna de plebiscitária, “porque as eleições não mais se 

distinguem de moções de confiança” (v. Olavo Brasil de Lima Júnior, Instituições políticas democráticas, 

Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1997, p. 21). Manoel Adam Lacayo Valente diz que “a democracia weberiana 

equivalia a um procedimento de legitimação de lideranças pelo voto, e por aí se limitava sua abrangência. 

Uma vez eleitos, os líderes políticos, como possuidores de cheques em branco, poderiam conduzir livremente 

suas ações, sem quaisquer vinculações com as aspirações dos seus eleitores.” E acrescenta: “Esse modelo de 

democracia, considerado por estudiosos da sociologia política (Boaventura de Souza Santos, Democratizar a 

democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002, p. 42), 

como sendo  de democracia de „baixa intensidade‟, em muito se aproxima do paradigma democrático 

idealizado por Joseph Schumpeter” (Democracia em Max Weber, RIL 164/149). 



características, extremam-se os termos “democracia” e “república”, sendo possível, 

portanto, existir uma república que não seja democrática, ou uma democracia que não seja 

republicana.  

 

    Vulgarmente, entretanto, o que hoje se costuma designar como 

“democracia” é essa mistura entre características democráticas e republicanas, no Estado 

constitucional. Se buscássemos maior rigor vocabular, poderíamos dizer, havendo um 

regime com tais características, que aí se reuniram os requisitos mínimos do “Estado 

democrático de Direito”, mesmo que não incluídos o princípio da justiça e o princípio 

liberal. Se incluirmos esses princípios, teremos no primeiro caso um conceito restrito, e no 

segundo caso um conceito amplo de democracia.    

 

    O princípio liberal pode ser enunciado assim: os atos de uma pessoa 

só podem sofrer restrição, com base na lei, se forem prejudiciais a outrem. As 

Constituições, indispensáveis sob o ponto de vista formal para a existência da democracia, 

mediante suas declarações de direitos criam um vínculo substantivo entre democracia e 

liberalismo. A adoção deste significa a valorização da dignidade da pessoa humana, com a 

consequente renúncia à utilização do governo para a imposição de uma determinada 

concepção de vida. Por outro lado, não se pode falar em “democracia real” – como regime 

fundado em pretensões de igualdade e justiça – sem que se fale ao mesmo tempo em 

democracia formal ou procedimental.  

 

 

4. O impasse no processo evolutivo da democracia 

 

    O desencanto com o processo democrático está ligado à perversão 

das suas fórmulas, manifestada no processo eleitoral, no funcionamento dos partidos 

políticos, no jogo parlamentar e na perversão da administração pública. O apego nominal a 

essas fórmulas costuma ocultar a contrafação da democracia, e seu retrocesso.  

 

    A atividade política por si só, estritamente considerada, não é a única 

responsável por esses desvios. A crise da democracia representativa inscreve-se numa crise 

maior de que são características: a) uma aceleração do tempo, que corrói a tradição e agride 

as fontes sociais da moralidade; b) a extrema mobilidade social, aliada ao aumento da 

competitividade econômica; c) a importância maior da eficiência num meio em que as 

relações pessoais passam a ser pautadas cada vez mais pela comutatividade e 

impessoalidade, e no qual aumenta o papel da responsabilidade objetiva; d) a subordinação 

do poder político ao poder econômico, ao contrário do que ocorria no passado (v.g. no 

feudalismo).  

 

    Alguns, confundindo a democracia burguesa com o capitalismo, 

tendem a ver a superação do impasse na derrota deste. O regime soviético foi uma tentativa 

de submeter a economia à política, pela força. A democracia social constitucional, 

principalmente através da assim chamada “Constituição econômica”, visa o mesmo 

resultado, mediante a subordinação da economia ao Direito.  

 



    Tenho chamado de “dialética constitucional” a parte da Constituição 

que, dentre outras finalidades, trata dos conflitos que ameaçam a identidade e a efetividade 

da Constituição. À efetividade da Constituição econômica não é pequeno, hoje, o obstáculo 

posto pela globalização da economia; ao mesmo tempo em que transforma as economias 

nacionais em unidades do sistema econômico mundial, esse processo retira, aos governos 

nacionais, a capacidade de regê-las.   

 

    Muitos pensam que as deficiências do regime democrático decorrem 

dos vícios do processo eleitoral. A partir daí, põem na eliminação desses vícios – com a 

instauração de uma genuína representatividade – a condição para a floração democrática. 

De fato, são muitos os vícios do sistema eleitoral, embora não devam ser exclusivamente 

responsabilizados pelas deficiências do regime democrático. De modo que, repetindo o 

alerta posto ao final do item 2, passamos agora a examiná-los. 

 

 

5. Representação e sistema eleitoral 

 

 

5.1    Quando a política tomou emprestado, ao Direito privado, o termo 

“representação”, apropriou-se também do respectivo conceito. Passou-se a acreditar então 

que, à semelhança do que acontece em Direito privado, representante é aquele que, posto 

no lugar de outro (o representado ou mandatário), deve agir tal como este agiria, dando 

curso à sua vontade.  

 

    Dizia por isso John Adams: “A assembleia deve ser a exata 

representação em miniatura do povo em geral. Ela deve pensar, sentir, argumentar e agir 

como ele.” 
12

 Esse também o sentido que costuma ser registrado pelos dicionários de 

política: “a representação é um processo pelo qual alguma coisa que não está realmente 

presente torna-se presente através de um intermediário.” 
13 , 14

  

 

    Essa ideia é causa de muitas das dificuldades a que assistimos na 

prática parlamentar. A nação não é um mosaico de fragmentos, nem existe, no processo 

legislativo, a “mão invisível” que, do conflito entre esses interesses, faça nascer o interesse 

geral. Em outras palavras: a razão pública resulta do confronto das razões particulares, mas 

o deputado não é um advogado de interesses regionais ou corporativos, e comete infração 

ética se põe esses interesses acima dos interesses nacionais. 
15
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 Cf. Antonio Negri, Il potere costituente (trad. de Adriano Pilatti, Rio de Janeiro, DPRA, 2002, p. 216).  
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 v.g. Dictionnaire constitutionnel, Yves Meny et alii: “La représentation est un processus par lequel 

quelque chose (personne, groupe, chose ou abstraction) qui n‟est pas réellement (c‟est à dire physiquement) 

present est rendu présent par un intermédiaire.”  
14

 Diversa porém era a opinião de Sieyès. 
15

 No mesmo sentido a observação de José Antonio Giusti Tavares: se a representação política “fosse um 

processo pelo qual os diferentes interesses em que se decompõe a sociedade simplesmente se internalizassem 

e aninhassem no parlamento, de modo que este reproduzisse, no seu interior, como um microcosmo, 

mecânica e literalmente, em proporção ao peso específico de cada um, as diferentes forças em conflito na 

sociedade, o resultado consistiria em reverter esta última ao estado de natureza e beligerância do qual 

precisamente se pretende fazê-la emergir ao instituir a representação política.” (A teoria da representação 



 

    É o que se vê com mais clareza na eleição majoritária. Quando se 

escolhe o presidente da República, não se pode dizer que ele representa somente os que 

nele votaram: representa todos, inclusive os seus opositores, que nele não votaram; e não 

está jungido a satisfazer os desejos de uns e de outros. Na verdade, ele representa 

juridicamente o governo, e politicamente a nação. Assim, o conceito político de 

representação é diverso do conceito civil de representação. 

   

    Ocultas sob o conceito de representação política encontram-se duas 

operações que seria um erro confundir: a) o desenho de um mapa, em que o número real 

dos eleitores, mediante o cálculo aritmético necessário à escolha dos eleitos, é reduzido a 

uma escala conveniente; assim, elegem-se os representantes mediante determinado número 

de votos dos eleitores; b) a concessão aos eleitos de um mandato, cujos poderes e forma de 

exercício, entretanto, diferem dos poderes e forma de exercício pertinentes ao mandato 

civil.  

 

    Comentando um texto aristotélico (A política, V, 1330a 20), diz 

Cornelius Castoriadis: “Isto novamente mostra uma concepção de política diametralmente 

oposta à mentalidade moderna de defesa e afirmação de „interesses‟. Os interesses têm, 

tanto quanto possível, que ser deixados de lado quando decisões políticas são tomadas.” 
16

  

 

    No Brasil, Giusti Tavares tem lutado pela substituição do conceito de 

representação, que compreende como: “O ato pelo qual o eleitorado autoriza [....] o corpo 

de representantes a definir o interesse público, investindo-o da responsabilidade 

independente de fazê-lo e obrigando-se, por antecipação, a assumir como efetivamente 

suas todas as decisões que aquele corpo vier a tomar.” 
17

  

 

     Em seguida, justifica: se a representação política “fosse um processo 

pelo qual os diferentes interesses em que se decompõe a sociedade simplesmente se 

internalizassem e aninhassem no parlamento, de modo que este reproduzisse, no seu 

interior, como um microcosmo, mecânica e literalmente, em proporção ao peso específico 

de cada um, as diferentes forças em conflito na sociedade, o resultado consistiria em 

reverter esta última ao estado de natureza e beligerância do qual precisamente se pretende 

fazê-la emergir ao instituir a representação política.” 
18

 
 

    E por fim demonstra:“A política não é o terreno do confronto ou da 

negociação entre interesses privados ou mesmo entre interesses sociais particulares 

divergentes, mas o quadro de normas e de instituições no qual competem versões 

                                                                                                                                                     
política e do governo em Assis Brasil, in Joaquim Francisco Assis Brasil, A democracia representativa na 

República, edição fac-similar do Senado Federal, Brasília, 1998, p.VII). 
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 A polis grega e a criação da democracia, in Filosofia Política, L & PM, n° 3/51, 75. 
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 .......in Dados, Revista de Ciências Sociais, 42-1/76. @@@ 
18

 A teoria da representação política e do governo em Assis Brasil, in Joaquim Francisco Assis Brasil, A 

democracia representativa na República, edição fac-similar do Senado Federal, Brasília, 1998, p.VII). 

 



alternativas acerca do interesse público. A representação política é um processo que se 

realiza inteiramente na esfera pública, e esta não é uma reprodução da esfera privada.” 
19

 

 

    Também não se pode esquecer que o critério físico de representação 

(representação territorial), adotado nas democracias modernas, não é o único possível; ele 

tem a desvantagem de reduzir as identidades políticas ao local do domicílio, reforçando o 

vínculo – já acima apontado como negativo – entre representação e interesse territorial.  

Qualquer outro critério de representação que se aplique – como por exemplo os critérios 

profissional ou classista –  por mais abrangente que seja, a par de também reduzir as 

identidades políticas reforçaria o mesmo vínculo entre representação e interesse. Assim, 

mesmo sendo discutível o pressuposto liberal de que a localidade é um microuniverso cujos 

conflitos se reproduzem no macrouniverso nacional, o critério territorial parece aceitável na 

medida em que os partidos políticos – deixando de funcionar como cartórios da estatalidade 

– se transformem em canais autênticos da representação, como veículos de propostas 

universais de governo. 

 

 

5.2    Cabe-nos agora examinar, seja nos países de capitalismo avançado, 

seja nos países periféricos, as perversões reveladas atualmente pelo sistema representativo, 

isto é, pelo sistema eleitoral-partidário (sep) que adotam.  

 

    Em sentido estrito – diz com razão Luís Virgílio Afonso da Silva – 

sistema eleitoral é o conjunto dos meios legais aplicados à transformação de votos em 

mandatos (ou à transformação de votos em cadeiras parlamentares). 
20

 Já em sentido amplo, 

podemos dizer que sistema eleitoral é o conjunto das práticas impostas pela legislação, 

tendentes à realização do processo eleitoral, desde seu início até a posse dos eleitos.  

 

    Naquilo que designo como “demoelitecracia”, circunscreve-se a 

influência do voto popular. O povo vota mas não governa, tampouco determina as políticas 

do governo. A estratégia do poder economico, exitosa nos países de capitalismo avançado 

mas ainda em curso nos demais, tem sido implantar seu análogo eleitoral-partidário: um 

modelo elitista que sob a aparência de democracia provoca o fechamento do sep, com o 

insulamento do dissenso numa diminuta oposição consentida.  

 

    Ao se instalarem as primeiras democracias constitucionais modernas, 

a existência do sufrágio censitário não punha em risco a manutenção do governo pela 

burguesia. Durante o Império brasileiro (1822-1889), por exemplo, não havia necessidade 

de fraude: o sistema e as instituições vigentes bastavam para assegurar, às forças 

dominantes, o controle da representação política. 
21
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 id, p. 79 
20

 v. Luís Virgílio Afonso da Silva, Sistemas eleitorais (São Paulo, Malheiros, 1999, p. 35). A propósito, 

veja-se também Dieter Nohlen, Wahlsysteme der Welt, cit. cf. edição espanhola: Sistemas electorales del 

mundo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981, p. 56.  
21

 Sobre o regime eleitoral no Império brasileiro, v., entre outros, Oliveira Vianna (Instituições políticas 

brasileiras, Brasília, Senado Federal, 1999, p. 315), Themistocles Brandão Cavalcanti e outros (O voto 

distrital no Brasil, Rio de Janeiro, 1975, FGV, p. 70), José Murilo de Carvalho, A Cidadania no Brasil, Rio 

de Janeiro, Civilização Brasileira, 2001, pp. 38-39.  



 

    À medida porém em que se universalizou o sufrágio, tornou-se parte 

essencial do sistema a fraude no alistamento eleitoral, no curso da votação e durante a 

apuração. Ainda são lembradas no Brasil as eleições “a bico de pena”, as “atas falsas” e os 

processos de “reconhecimento” ou “verificação dos poderes” dos eleitos, vigentes durante a 

1
a
. República (1889-1930). Já na 2

a
. República, a par dos eleitores-fantasmas e do 

“mapismo”, o caso mais famoso de fraude acabou sendo o da Proconsult (Rio de Janeiro, 

1982). 
22

  

 

    Com o passar do tempo, esse tipo de fraude foi substituído pela 

manipulação do sep. Quando se toma consciência dos efeitos do sistema eleitoral sobre o 

resultado prático das eleições, costuma-se justificar a manipulação em nome da 

governabilidade; assim, por exemplo, as bonificações ou favorecimentos para a maioria, 

postas em vigor por Mussolini, na década de (19)20. 
23

 A retórica dominante, e mesmo a 

dos tribunais eleitorais, não costuma adentrar o exame da contradição existente entre o 

princípio constitucional da soberania popular e suas distorções decorrentes do sistema 

eleitoral. 

 

     Os sistemas eleitorais influenciam o comportamento dos eleitores, 

dos candidatos e dos partidos políticos; é notório, ainda, que muitas das disposições do 

sistema eleitoral têm como objetivo diminuir o número dos partidos políticos. Essa 

influência é assim resumida por Giovanni Sartori: “A influência do sistema eleitoral sobre 

o eleitor, a influência direta, descreve-se com frequência como uma influência 

manipuladora, com o que se entende que o eleitor está, de algum modo e em certa medida, 

pressionado para votar como vota.” 
24

  

 

    À parte essa influência, e independentemente dela, são às carradas, e 

em todos os países, os exemplos de manipulação eleitoral flagrante, com distorção do 

resultado eleitoral. Tomemos como exemplo o Reino Unido: nas eleições de 1974, com 

10.464.817 votos os conservadores conseguiram 277 cadeiras enquanto, com a metade dos 

votos – 5.346.754 – os liberais obtiveram apenas 13.       

 

    Diz Giovanni Sartori: “Em todo o mundo, os que querem instalar 

sistemas eleitorais quase não se detêm no exame de modelos externos, quase nunca buscam 

o conselho especializado dos que se consideram expertos no assunto, terminam por adotar 
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o sistema que percebem como de vantagem imediata para si.” 
25

 De fato, sutilezas do 

sistema eleitoral são quase sempre casuísmos introduzidos pelas forças dominantes em seu 

benefício; em geral, também, a dano do pluralismo e da liberdade.  

 

    Nos países de tradição jurídica inglesa, a causa mais flagrante de 

distorções encontra-se no voto distrital, ainda que associado a outros fatores, decorrentes 

principalmente de alguma ou algumas dessas variáveis: a distribuição das circunscrições 

eleitorais, o tipo de voto, a fórmula eleitoral. 
26

 

 

    No Brasil, mesmo sendo a distritalização (a distribuição das 

circunscrições) efetuada por Estados, é possível notar a distorção que esse sistema provoca 

na atribuição de cadeiras parlamentares.  Na eleição de 1994, por exemplo, tendo obtido 

5,87 milhões de votos, o PFL conseguiu 89 cadeiras; o PSDB, tendo obtido 6,35 milhões de 

votos, conseguiu 62 cadeiras; e o PT, tendo obtido 5,86 milhões de votos, praticamente a 

mesma votação do PFL, conseguiu 49 cadeiras, praticamente a metade daquele.  Esses 

dados repetem-se em eleições anteriores, como em 1990: PFL - 12,58% dos votos, 16,5% 

de cadeiras (83 deputados); PT - 10,28% dos votos, 6,95% das cadeiras (35 deputados); o 

mesmo em 1986: PFL - 18,91% dos votos, 118 deputados; PT - 6,73% dos votos, 16 

cadeiras. Isso decorre, em grande parte, de que o número de cadeiras para cada um dos 

Estados não segue a proporção real de eleitores aí existentes. 
27

 Essa distorção, como é 

sabido, acentuou-se a partir da ditadura militar, quando o governo, sistematicamente 

derrotado nos grandes centros eleitorais, criou novos Estados e valorizou o voto interiorano. 

 

    Sob o ponto de vista da tradução de votos em cadeiras, o vício mais 

flagrante do sistema eleitoral brasileiro é a desigualdade do voto. Em outras palavras: a 

representação dos Estados menos populosos é proporcionalmente maior do que a 

representação dos Estados mais populosos, de modo que o voto de um eleitor de Estado 

pequeno vale várias vezes mais do que o voto de eleitor de Estado grande. Diz a propósito 

Alfred Stepan: “ [.....] os estados que representam apenas 13% de todo o eleitorado têm 

51% dos votos no Senado. Assim, esse pequeno grupo de senadores tem de ser tratado com 

deferência, patronagem e log-rolling, porque, em princípio, ele tem condições de fazer 

obstrução a políticas que contam com a aprovação de senadores que representam 87% da 

população.”  
28

 

 

   Esses não são desvios acidentais, mas resultantes de técnicas 

propositais de direção do voto popular, que se somam a vários outros expedientes 
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  Giovanni Sartori, Comparative constitutional engineering, cit. cf. tradução de Sérgio Bath: Engenharia 
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 cf. Paulo Sérgio Braga Tafner: Proporcionalidades e exclusão no sistema político-eleitoral brasileiro 

(Rio de Janeiro, 1997, mimeo, biblioteca do IUPERJ).  
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 Para uma nova análise comparativa do federalismo e da democracia: federações que restringem ou 

ampliam o poder do demos (Dados 42-2/224). 



destinados a reduzir a influência desse voto na composição do governo. Algumas dessas 

técnicas incidem anteriormente ao voto: por exemplo, normas concernentes a 

inelegibilidades; normas concernentes à organização e funcionamento de partidos políticos; 

normas concernentes ao registro de candidatos pelos partidos políticos; normas 

concernentes ao desenho e à magnitude das circunscrições eleitorais; normas concernentes 

ao tipo de sufrágio. Outras dessas técnicas incidem posteriormente ao voto, como por 

exemplo normas concernentes à fórmula eleitoral (segundo a qual se traduzem votos em 

cadeiras), cláusulas de barreira, a existência de uma Câmara Alta ou Senado, a 

preponderância do executivo no processo legislativo, a criação de agências do governo sem 

qualquer vínculo com a escolha popular. As chamadas democracias modernas vivem essa 

contradição: a representatividade prejudica a governabilidade; 
29

 de modo que, acima da 

vontade popular, exaltada como soberana, paira uma instância invisível destinada à 

correição das suas escolhas.  

 

    As distorções do sistema eleitoral, ainda que não cheguem a um 

ponto de ruptura constitucional, podem representar em alguns países forte contradição não 

só à retórica democrática, mas à própria prática da democracia. Vejamos, por exemplo, 

alguns dados a respeito dos Estados Unidos, onde é alarmante o grau de abstenção eleitoral 

e o número de eleições parciais não-competitivas (isto é, sem disputa do cargo), chegando-

se a uma situação rotulada por Diether Nohlen como de “desolação política”. 
30

  

 

    É frequente, naquele país, a realização de eleições com menos de 

50% dos eleitores (note-se que sendo ali o voto facultativo, o número de eleitores situa-se 

bem abaixo do número de cidadãos): nas eleições congressuais de 1994 compareceram 38% 

dos eleitores; Ronald Reagan foi eleito com votos de menos de 30% dos eleitores, e Bill 

Clinton foi reeleito em 1996 com 24,1% dos votos. 
31

 Quanto a eleições parlamentares não 
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competitivas: em 1998 houve mais de 90 cadeiras não disputadas, de modo que alguns 

Estados (Arkansas, Florida e Louisiana) não se deram o trabalho de contar votos. 
32 ,

 
33

  

 

    Ademar Seabra da Cruz Júnior relaciona alguns elementos que, a seu 

ver, impedem que as instituições políticas norte-americanas sejam designadas como 

democráticas: “elevado absenteísmo eleitoral, baixo nível de representatividade do 

Legislativo (a House of Representatives é eleita normalmente com menos de 15% do total 

da população apta a votar), práticas comuns de gerrymandering, representantes que se 

elegem em seus distritos com 100% dos votos, candidatos que se apresentam sem 

competidores, taxas elevadas de reeleição (média superior a 90% entre 1960 e 2000), 

correlação direta e invariável entre proporção de recursos gastos na campanha e chances 

de reeleição, monopólio das mídias locais por constituents e seus apoiadores, leis 

obsoletas e omissas quanto a financiamento de campanhas, sistema político e eleitoral 

dominado por burocracias partidárias, congressistas responsáveis somente perante seus 

apoiadores... censura a publicações e até a obras literárias, independência 

(unaccountability) das grandes agências burocráticas e, sobretudo, a CIA, etc.” 
34

 

 

    Basicamente, são dois os tipos de sep: o aberto e o fechado. No 

sistema eleitoral-partidário aberto, permeável à competição e à alternância no poder, que 

privilegia o pluripartidarismo partidário como expressão do pluralismo social, a função 

principal do partido político é a representação da sociedade; o quadro partidário é 

determinado, aí, pelos grupos espontaneamente organizados em torno de propostas políticas 

variadas.  No sep fechado, ao contrário, a composição do quadro partidário é determinada 

direta ou indiretamente pela lei, sendo a atividade parlamentar ou governamental a 

principal função reservada ao partido político.  

                                                                                                                                                     
religião e política: o protestantismo conservador norte-americano como ópio do povo (Dados, 41-1/173). 

Observa Hazel Henderson: “[....] metade do eleitorado dos Estados Unidos se recusa a comparecer às urnas, 

cansada de eleições corruptas, mestres da invencionice e campanhas corrosivas.” (Paradigms in Progress, 

Life beyond Economics, cit. cf. tradução de Merle Scoss: Transcendendo a economia, São Paulo, Cultrix, 

s/d, p.31).Sobre os índices de abstenção nas eleições presidenciais norte-americanas (de 1932 a 1992), veja-se 

Roberto Amaral, A democracia representativa está morta; viva a democracia participativa, in Eros 

Roberto Grau e Willis Santiago Guerra Filho, Direito constitucional – estudos em homenagem a Paulo 

Bonavides (São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 19-56). 
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 Charles Lewis, id., p. 9. Nos Estados Unidos a manipulação dos distritos ficou conhecida como 

“guerrymandering”.  A designação reporta-se ao governador Eldridge Gerry, de Massachusetts; por interesse 

eleitoreiro ele criou um distrito com desenho tão esdrúxulo que parecia uma salamandra. O Congresso 

recusava-se a acolher impugnações, à diplomação de candidatos, baseadas na manipulação dos distritos.  A 

fraude também não sofreu repressão eficaz por parte de tribunais estaduais, ou da Suprema Corte. Somente a 

contar da década de 60 é que esta –  levando em conta o princípio da igualdade do voto – enunciou que os 

Estados eram obrigados, na demarcação dos distritos, a fazer “um esforço honesto para atingir a exatas 

igualdades matemáticas”.  É óbvio, entretanto, que para evitar-se a manipulação não basta atribuir a todos os 

distritos um número aproximado de eleitores. 
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 “Segundo cálculo de 1998, cerca de 3,9 milhões de pessoas adultas estariam sem direito político de votar 

nos Estados Unidos em virtude dos efeitos colaterais da condenação. Além dos efetivamente encarcerados, 

diversos estados impedem o voto de condenados em regime de „probation‟ ou „parole‟. Outros inviabilizam o 

direito de voto até de condenados que já cumpriram suas penas. O quadro atinge de forma marcante a 

minoria negra: cerca de 1,4 milhão de indivíduos (13% do total). Em dez estados, a proporção era de um em 

cada cinco negros sem direito de voto.” Luís Francisco Carvalho Filho, A prisão (São Paulo, Publifolha, 

2002, pp. 15-16). 
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 Ademar Seabra da Cruz Júnior, Justiça como eqüidade (Rio de Janeiro, Lumem Juris, 2004, p. 280). 



 

    Dizer que uma sociedade deve ser pluralista não significa fixar-se 

uma determinação numérica, acima de alguns e abaixo de muitos, dentro da qual se permite 

a convivência dos diferentes: significa, ao contrário, o dever de criar e manter o espaço de 

convivência dos diferentes.  O mesmo acontece com o princípio do pluralismo partidário, 

do qual se costuma dizer, erroneamente, que está atendido no bipartidarismo induzido pelo 

sistema eleitoral partidário. É tão antipluralista a lei que fixe um número  “x”  de  partidos 

políticos  (2 ou 3) quanto a lei que crie condições que empurram o quadro partidário, 

inevitavelmente, para esse número “x”. Ou seja, é tão inconstitucional a cláusula de 

exclusão (interferência direta do Estado, cerceando a existência de partidos políticos) 

quanto a exclusão indireta, que resulta da aplicação da lei. 

 

    Tanto o perfil dos partidos políticos quanto o quadro partidário são 

determinados pelo sep, sendo certo que:  

   

    1. para a definição de uma democracia, o sep é tão importante quanto 

o sistema de propriedade;  

     

    2. a existência de um sep não significa, de per si, a existência de 

democracia: um sep é tanto mais democrático quanto mais aberto à competição;   

 

    3. o regime político e o respectivo sep tendem a ser, um, projeção do 

outro; ou são compatíveis, ou são mutuamente excludentes;  

 

   4. alterações no sistema eleitoral afetam o sistema partidário, e vice-

versa. 

 

    Para avaliar se um sep é antidemocrático, não serve saber qual o 

número dos partidos existentes, se dois, se poucos, se vários.  O que importa é verificar se 

ele cerceia a implantação de novos partidos e põe ativamente em risco a sobrevivência dos 

já existentes. A ciência política construiu instrumentos de detecção e aferição desses 

elementos mórbidos, com base nos quais é possível tanto impugnar leis eleitorais 

inconstitucionais quanto denunciar a atuação dos grupos que agem contra a democracia, a 

soberania, o pluralismo e os direitos fundamentais. 

 

    São essas as características básicas de um sep democrático, alinhadas 

ao modo de decálogo:  

 

    1. eleições periódicas e competitivas, a prazos regulares, certos, e 

previstos em lei;   

     

    2.  sufrágio universal; voto secreto;  

     

    3.  acessibilidade universal aos cargos públicos e inalterabilidade dos 

mandatos (a regra do mandato é a do momento de sua outorga, e não se altera durante o seu 

curso);   

     



    4.  voto igual;   

     

    5.  correspondência proporcional e isonômica entre número de votos 

e número de cadeiras; 

 

6. garantia de posse dos eleitos;   

 

    7. liberdade de organização e de funcionamento dos partidos 

políticos; respeito aos direitos das minorias e ao direito de oposição; 

 

8. funcionamento democrático dos partidos políticos;   

     

    9. acesso isonômico dos partidos à mídia e a fontes públicas de 

receita;  

 

10. controle do abuso do poder econômico. 

  

     

6. Propostas de solução 

 

    As várias propostas de solução para a crise da democracia 

representativa, com as quais diariamente nos defrontamos em jornais, revistas, e na 

literatura especializada, podem ser reunidas em dois grupos, que passo a designar como 

grupo A (as que buscam o aperfeiçoamento do modelo de representação) e grupo B (as que 

buscam saídas fora da representatividade, em fórmulas da democracia direta e da 

democracia participativa).    

 

    Não podendo examinar em detalhe, aqui, o conjunto dessas 

propostas, contento-me com algumas indicações. 

 

    Se vivemos em determinado sistema político, é natural a tendência a 

atribuir, a esse sistema, vícios – verdadeiras constantes do comportamento político – que 

podem ser encontrados em todo e qualquer sistema. Por exemplo: pode ser grande a 

surpresa de quem considera a corrupção como algo decorrente da representatividade, ao 

descobrir que ela também se encontra em sistemas nãorepresentativos, ou nãodemocráticos.  

 

    O descontentamento do grupo B parece decorrer, em grande parte, 

menos de vícios da democracia representativa, considerada em si mesma, do que de vícios 

do processo político. Durante a Constituinte brasileira de 1987-1988, no receituário para a 

instauração de uma verdadeira democracia, havia grande insistência quanto às figuras do 

ombudsman (ouvidor público) e dos conselhos populares. Pois bem: onde foram criadas, 

ambas as figuras foram absorvidas pelas estruturas clientelísticas do poder instituído pela 

via representativa.     

 

    Para haver democracia não é preciso que todos participem das 

decisões fundamentais, ou que todos sejam obrigados a participar das decisões 

fundamentais: essencial é que possuam iguais oportunidades de participar, e que não sejam 



desestimulados de participar. A imposição de participação obrigatória no processo político, 

se por um lado pode exercer função pedagógica, também pode encobrir sua ilegitimidade; 

conforme as circunstâncias, o abstencionismo pode ser interpretado como sinal de 

alienação, como sinal de satisfação com o sistema vigente, ou como sinal de sua rejeição. O 

homem é um animal político mas não é necessariamente um animal politizado, de modo 

que a muitos basta possuir trabalho, família e lazer para se sentirem satisfeitos com o 

sistema político, do qual preferem não se ocupar.   

 

    Requisito da democracia é que exista oportunidade de participação, a 

par de uma cultura da participação. Não é necessária a participação de todos em todas as 

decisões, se quem decide foi previamente autorizado em processo aberto a todos: 

autoridade é quem, durante algum tempo, está autorizado a decidir sobre a matéria de sua 

competência. Inexiste delegação popular perpétua e absoluta: no exercício de sua 

competência a autoridade serve apenas enquanto bem servir, é submetida ao controle do 

delegante, e pode ser destituída se deixar de bem servir. Em regime democrático-

republicano inexiste autoridade que não tenha sido escolhida dessa forma, que seja vitalícia, 

e que seja irresponsável, isto é, livre de controle por parte do povo. 

 

    Propostas provindas de setores populares descontentes com o estado 

da política costumam ser desqualificantes da democracia representativa, tais as que buscam 

legitimar órgãos da sociedade civil para agir como se fossem dotadas de uma autêntica 

representação. Convém lembrar que também o poder econômico busca desqualificar a 

representação na medida em que pretende outorgar poder político a órgãos não eleitos e 

independentes do poder eletivo (assim, por exemplo, as chamadas agências reguladoras). 

    

    O sep pode, sem dúvida, ser aperfeiçoado, tal como ocorreu no 

Brasil, em diferentes períodos e conjunturas, com a universalização do sufrágio (voto 

feminino, voto do analfabeto), com a instituição da cédula oficial, com a criação da 

propaganda eleitoral gratuita; na sequência dessas medidas a mais importante, agora, 

parece-me a adoção do financiamento público das eleições. 
35

  

 

    Mas o maior passo para renovação do sep, neste momento, é a 

implantação da democracia intrapartidária. Os partidos políticos funcionam hoje como 

cartórios para a formalização de candidaturas, como facções do oficialismo e como 

propriedade de seus caudilhos. Mas se em pouco mais de duzentos anos foi possível um 

grande progresso na implantação da democracia constitucional, parece igualmente possível 

conseguir-se a democratização dos partidos políticos, de modo que passem a desempenhar 

o papel para eles reservado na teoria democrática.  

   

    As normas constantes dos estatutos partidários são insuficientes para 

assegurar a democracia interna. Tenho ouvido de muitas pessoas, em convenções de 

partidos políticos, que a assembleia é soberana. Essa afirmação não é correta: a assembleia 
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 Note-se que o financiamento já é público, embora clandestino, na medida em que os maiores apoiadores 

financeiros das candidaturas são empresas que contratam com o governo, e se pagam por via de licitações 

fraudadas e contratos superfaturados.  

 



é soberana nos limites do estatuto, assim como o povo é soberano nos limites da 

Constituição. Por outro lado, a justiça eleitoral não costuma interferir em convenções 

partidárias, alegando que se trata de questão “interna corporis”.  

 

    Errado. A Constituição brasileira de 1988, de fato, em seu art. 17, 

assegura a liberdade de criação e organização dos partidos políticos; mas, à semelhança do 

que o judiciário já reconhece, hoje, com relação ao regimento interno das casas legislativas, 

a jurisdição vai até onde vige a norma, e o estatuto é norma (não fosse assim, seria 

desnecessário). Um sucinto exame do estatuto partidário revela se ele é democrático ou 

autoritário. Será autoritário se permitir, por exemplo, que o ocupante de funções partidárias 

executivas se apresente como candidato; se não impedir a curralização dos seus quadros 

(por exemplo, editando normas estabelecendo para o novo filiado quarentena que o impeça 

de votar nas próximas convenções e de se candidatar nas próximas eleições); se não 

reconhecer direitos às minorias partidárias; se não contiver disposições normatizando a 

realização das convenções partidárias, principalmente quanto ao credenciamento de 

delegados e à forma do escrutínio.  

  

    Enfim, inexiste medida isolada que permita superar a crise da 

representatividade. Seu remédio está na conjugação de diversos fatores, correspondentes ao 

progresso da democracia social, organização da sociedade civil, efetividade constitucional e 

avanço do processo político considerado em si mesmo. O ânimo humanístico (para não se 

dizer “ânimo revolucionário”) quer essas reformas desde já, mas nada se consegue contra as 

leis biológicas que governam a evolução da sociedade. 

 

Em 5.3.2012, enviei o texto (a pedido de Gilberto Bercovici, José Augusto Fontoura Costa 

e José Maria Arruda de Andrade), para compor um volume de ensaios em homenagem ao 

prof. Eros Roberto Grau. 

 

publicado em Direito: teoria e experiência,Estudos em homenagem a Eros Roberto Grau 

(São Paulo, Malheiros, agosto de 2013, p. 618) 


