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                                   A  lei  dos  partidos  políticos 

                           (Lei 9.096, de 19 de setembro de 1995) 

 

                                                      Sérgio Sérvulo da Cunha 

 

 

 
 

                                                                                “A hostilidade à formação dos par- 

                                                                                  tidos, e portanto, em última análi- 

                                                                                  se,   à  democracia,  serve  -  cons- 

                ciente ou  inconscientemente   -  a 

                forças  políticas que visam ao  do- 

                mínio absoluto  dos  interesses  de 

                um só grupo”. 

 

                                                                                      Hans Kelsen 

                                                                                      Essência e valor da democracia 

 

 

 

 

 

 

1. Introdução 

 

 

 

 

   A  fonte  do  art.  17 da Constituição Brasileira - que 

a lei 9.096, de 19 de setembro de 1995, se propõe regulamentar (1) - é, 

com a interrupção de 1937, a experiência iniciada em 1930  (mais 

precisamen- te  com  o  código eleitoral de 1932), que floresceu a partir 

de 1945, e en-cerrou-se em 1964.      O período de 1964 a 1985 é o 

contraponto  autori-tário que, nessa qualidade, matiza aquela 

experiência. 

 

 

 

   Durante  a  Constituinte,   no  amplo   receituário   

das  
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__________________________________________________________ 

 
(1) Seria  melhor, com respeito à Constituição, dizer “implementar”. 

propostas, ressurgiram  as  fórmulas  restritivas  e  intervencionistas  tão 

a gosto do autoritarismo  :  voto majoritário, cláusula de barreira, 

cartoriali- zação do partido político.       Foram derrotadas.        O 

constituinte optou pela liberdade  de  organização  do  partido  político,  

e  assegurou-a  com  uma  verdadeira garantia  :  nenhuma  exigência,  

para  sua criação,  além  daquelas que constem, da lei civil, para a 

existência de  qualquer  associa- ção. 

 

 

 

 

   Isso,  evidentemente,  não  faz do partido político 

uma pessoa jurídica de direito privado.       O acesso à existência legal 

sem ou-tro requisito além dos exigidos para  qualquer associação civil, 

protege os partidos  políticos  contra  a  intervenção dos interesses 

dominantes, habi-tualmente encartada nas normas infra-constitucionais. 

 

 

 

 

   Mesmo antes da constitucionalização dos partidos 

po- líticos era  possível  apreender-lhes  a  natureza  no  seu  

“reconhecimento pelas instituições públicas”, como diz,  com  lucidez,  

Yves  Mény  (Dic- tionnaire Constitutionnel, PUF, pg. 704).  O germe 

desse reconhecimento já se encontrava no art. 124 da Constituição de 

Weimar  :  “Toda associa- ção pode adquirir capacidade jurídica, 

conforme  as prescrições  do  di- reito civil.      Essa capacidade não 

pode ser recusada a uma associação pelo motivo de propor-se um fim 

político, social ou religioso”.   Atento a esse processo de publicização - 

como parte do processo maior  de  “racio- nalização do poder” - já 

estava, na década  de  20,  Mirkine  Guetzevitch,  que menciona a 

experiência norte-americana  e  checoslovaca,  no  “reco- nhecimento 

das atribuições de direito público aos partidos políticos”  (v. “As  novas  

tendências  do  Direito   Constitucional”,  Cia.  Ed. Nacional, 1933). 
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   No Brasil, o reconhecimento veio com  o Dec. 

21.076, de 24.2.32.        Independentemente de que o dissessem a 

Constituição ou a lei, até então, os partidos políticos  -  entidades 

privadas com fins públi- cos - organizavam-se, como toda associação, na 

forma da lei civil.         O reconhecimento publiciza a categoria, na 

medida em que a  integra  como elemento indispensável à organização 

do poder político. 

 

 

 

 

   Nasceu,  aí,  a duplicidade de registro, que se mantém 

no posterior código eleitoral (a lei nº 48, de 4.5.35).       E é com o 

código eleitoral de 1950 (lei nº 1.164, de 24.7.50), que  se  passa  a  

designar  ex- pressamente,  o  partido  político, como pessoa jurídica de 

direito público.   Estávamos já sob a Constituição de 1946, que, embora 

sem  uma  aborda- gem sistemática, tratava dos partidos políticos em 

vários dos  seus  dispo- sitivos. 

 

 

 

 

   A  natureza  pública  dos  partidos políticos é também 

referida expressamente pelas leis da ditadura  :  a  primeira   (lei 4.740, 

de 15.7.65) e a segunda  (lei  5.682,  de  21.7.71)  lei  orgânica  dos  

partidos políticos.   Entretanto, já não vivíamos, aí, o processo de 

publicização dos partidos políticos, mas de sua estatalização.  Porque, ao 

mesmo tempo em que criava um registro especial para a  personalização 

do partido político, o Estado desligava-o de seu berço espontâneo, em 

que  surgia  como  ins-  trumento da sociedade civil, mediador entre esta 

e o poder político.     Se-   gundo  o  interesse  dos  grupos  dominantes,  

que tinham o Estado  a  seu  serviço,  os  partidos passaram a ser criados 

cartorialmente  :  é  o Estado, com suas “leis orgânicas”, que passa a 

organizá-los de cima para baixo. 
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   Contudo, se há democracia, a Constituição e os  

parti- dos  políticos não podem ser produtos artificiais.       A 

personalização do partido na forma da lei civil não significa o retorno à  

primeira  república,  quando  o partido não possuía status público; nem o 

regresso à década de 30, quando  o  partido não possuía status 

constitucional.           Significa a reafirmação do seu caráter público  não  

estatal,  emanação  da  sociedade civil, não só  a  fórmula  

institucionalizada através do seu reconhecimento público, mas a fórmula  

institucionalizada  como  institucionalizante,  ele-  mento  indispensável  

para formação do poder político.       O artigo 17 da Constituição de 

1988 é a síntese feliz dessa evolução. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objeto deste estudo 

 

 

 

 

 

   Há   leis   cujo  principal  escopo  é  trair  a  

Constitui-ção. (2) 

 

 

 

 

   Nas  vinte  laudas deste comentário não cabe o rol 

das inconstitucionalidades contidas na lei 9.096.    Selecionei algumas 

que me parecem mais graves  e que dizem respeito à  natureza do partido 

político, aos requisitos de sua existência e funcionamento, e  a  algumas  

ineguala-ções desigualizantes. 

 

 

 

 



 5 

   Também  não  poderei falar sobre as lacunas desse 

di-ploma.   Preso à visão policialesca, o legislador perdeu a ocasião de 

editar a nossa primeira lei de liberdade partidária : uma lei dedicada a 

dizer, não o que o partido não pode fazer, mas a protegê-lo naquilo que 

pode  e  pre- cisa fazer. 

 

__________________________________________________________ 

 

(2) A elas assim se refere Josaphat Marinho : “Será fraude à Constituição a  lei  que, 

     a título de regulá-la, a deformar ou subverter, ferindo-lhe o texto ou  o  espírito”. 

     Direitos e garantias fundamentais, RIL, 127/09. 

   Exemplo  :  convinha à lei dizer - não por 

necessidade intrínseca, mas para uso do foro - que ao impetrar  mandado 

de segurança coletivo,  assim  como faz ao ajuizar ação direta de 

inconstitucionalidade, o partido tutela interesses gerais, e não apenas 

interesses dos seus filiados. 

 

 

 

   Também é tempo de se fazer o partido co-

responsável, politicamente, por atos praticados, no exercício do 

mandato, por represen-tantes eleitos sob sua legenda.     A co-

responsabilidade do partido é fator do seu fortalecimento e da 

desindividualização da prática política. 

 

 

 

   Especificamente, a mais grave lacuna - porque o 

legis- lador foi expressamente incumbido de disciplinar a matéria (art. 

17-IV da Constituição) - diz respeito ao funcionamento parlamentar do 

partido  po- lítico.  A Constituição quer que a lei - e não o regimento 

interno das casas legislativas - trate do funcionamento parlamentar, para 

subtrair,  à  discri- cionariedade das  formações  majoritárias,  a  

definição  dos  direitos  das bancadas minoritárias.  Havendo reserva 

legal, é flagrante a inconstitucio- nalidade do art. 12 da lei partidária, 

que remete  às  disposições  regimen- tais a disciplina do funcionamento 

parlamentar; igualmente inconstitucio- nal o inciso II do art. 56, que 

entrega,  à  Mesa  Diretora  da  Câmara  dos  Deputados, competência 

para dispor sobre o funcionamento de  represen- tações partidárias 

diminutas. 
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3. Natureza jurídica do partido político 

 

 

 

 

   No Brasil,  os cargos políticos nos poderes 

Legislativo e Executivo são preenchidos mediante eleições, e  só  se 

admite candidato mediante a inscrição partidária (v. art. 14-§ 3º-V da 

Constituição).     Por-   tanto,  sem  o  concurso  dos  partidos, não há 

como organizar e desempe-nhar as funções estatais.   Na democracia 

moderna, não há poder político, nem Estado, se não há partido político.    

Ressalta, daí, a natureza pública do partido. 

 

 

 

   Como  os  partidos  políticos  adquirem  

personalidade   jurídica  na  forma da lei civil (Constituição, art. 17-§ 

2º), alguns excelen-tes autores, precipitadamente, entenderam  que  são  

pessoas  jurídicas  de  direito privado.    No mesmo equívoco incidiu a 

lei 9.096, em seu art. 1º. 

 

 

 

   Sabemos,  porém,  que  o  nome  não  dá ser às 

coisas.   Mesmo a lei designa erroneamente, se designa em desacordo  

com  o  que deflui dela mesma e do ordenamento, em seu conjunto. 

 

 

 

   Para caracterizar as pessoas jurídicas de direito  

públi- co,  a  doutrina,  com  alguma  insegurança, tem sugerido vários 

critérios.    Marcello Caetano  (Manual  de  Direito Administrativo, 

Almedina, Coim-bra, 1991, 1/181), conceitua com precisão : 
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   “Muitos têm sido os critérios propostos para 

caracte- 

    rizar as pessoas coletivas de direito público   :    o 

de 

    criação  pelo  Estado,  o  da  tutela  do Estado, o 

dos 

    fins coincidentes com os fins do Estado, o dos fins 

de 

    realização obrigatória, o da titularidade  de  

poderes 

    de  supremacia   sobre  outras  pessoas, e outros 

ain- 

    da... Ora, como já ficou dito, o que caracteriza o Di- 

    reito Público é a proteção direta e imediata dos 

inte- 

    resses públicos, resultando  da  supremacia  destes 

a 

    atribuição  de  prerrogativas  aos  sujeitos  de 

direito 

    que os prosseguem.   Portanto, pessoa coletiva de 

di- 

    reito público será aquela que nasça  da  necessidade 

    de realização de interesses  públicos,  isto é,  

interes- 

    ses  que  sejam  considerados   fundamentais  para a 

    existência, conservação e desenvolvimento da  

socie- 

    dade política”. 

   Não podemos esquecer, também, que no sistema  par- 

tidário brasileiro  -  reposto  nos  trilhos de sua evolução democrática 

pela Constituição de 1988  -  temos o duplo registro partidário.      O 

primeiro, realizado na forma da lei civil, que confere ao partido político  

uma  exis- tência embrionária, podendo exercitar pregação, 

movimentação política  e arrebanhar prosélitos; e o segundo registro, 

realizado na Justiça  Eleitoral, com que adquire capacidade  jurídica  

específica, isto é, a de participar de eleições, inscrevendo candidatos. 
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   No  sistema   constitucional-partidário  brasileiro,  

são três os estágios em que se pode situar o partido político  : a infância  

(par- tido com registro na forma da lei civil), a maioridade (partido  com  

regis- tro  na justiça eleitoral) e a maturidade (partido com 

representantes eleitos e funcionamento parlamentar) (v. A nova lei de 

liberdade partidária,  RIL 114/125, abr-jun 1992).      Esses os degraus 

que, face à Constituição, es-tabelecem  diferenças  legítimas  entre  os 

partidos políticos existentes, si-tuando-os em classes ou categorias 

distintas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Requisitos de existência do partido político 

 

 

 

 

 

   Diz o art.  17  da  Constituição que é livre a criação 

de partidos políticos (caput), assegurada autonomia para definir sua 

estrutura interna, organização e  funcionamento  (§ 1º);  diz  também  (§ 

2º) que os partidos políticos adquirem personalidade jurídica na forma 

da lei civil. 

 

 

    Portanto,  não  pode  haver,  para a personalização 

de partido político, nenhuma outra regra além das previstas  de  modo  

geral, na lei civil, para a personalização das associações.    Essa norma, 

como se indicou acima, foi solução sábia do constituinte  para  frear  as  

agressões do legislador à liberdade de criação do partido político. 

 

 

 



 9 

 

 

   São, assim, francamente inconstitucionais, as  

disposi- ções da lei 9.096 que exigem, para o registro de partido político 

: 

 

 

 

 

 

   a) assinatura, no respectivo requerimento, de no 

míni- mo cento e um eleitores, com domicílio em no mínimo um terço  

dos  Es- tados (art. 8º, caput); 

 

 

 

 

   b) comprovação do apoiamento de eleitores em 

núme- ro correspondente a pelo menos meio por cento dos votos dados 

na última eleição  geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos por 

um terço ou mais  dos  Estados,  com um mínimo de um décimo por 

cento do eleitora-do que haja votado em cada  um  deles  (arts.  7º-§ 1º,  

8º-§ 3º  e  9º-III   e   § 1º); 

 

 

 

 

   c) indicação do endereço da sede do partido na 

capital federal (arts. 8º-§ 1º e 15-I). 

 

 

 

 

   Essas exigências  exorbitam  do  texto  

constitucional,  

contrariam-no manifestamente, e representam resíduo da legislação  

auto-  

ritária, incompatível com a nova organização dos partidos políticos. 
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   O requisito  referido  na  letra  “b”  acima  é, aliás, 

um exemplo curioso de resquício autoritário.        Ou o “apoiamento” aí 

men- cionado representa - como tudo indica - apenas uma etapa formal 

na  gin- cana  cartorialesca dos currais, ou significa uma providência 

praticamente proibitiva da criação de novos partidos. 

 

 

 

 

   Em São Paulo, por exemplo, votaram  na  última  

elei- ção para a Câmara dos Deputados 8.662.689 eleitores.      Os 

patronos da incipiente  (ou  da  já  gigantesca)  organização  precisariam  

conseguir  o apoiamento de  866.268  eleitores   -   sendo  a veracidade 

das respectivas assinaturas e o número dos títulos  atestados  pelo  

escrivão  eleitoral  (art. 9º-§ 1º)  -  e  completar semelhante  proeza  em 

no mínimo nove Estados.      Anote-se que  na  última  eleição (1994) 

apenas quatro  partidos  (PMDB,  PFL,  PPR  e  PSDB) conseguiram 

mais de 10% dos votos em no mínimo nove Estados da Federação. 

 

 

 

 

   Por último, observe-se  a  gritante 

inconstitucionalida- de dos arts. 59 e 60 da  lei 9.096, ao pretender 

modificar o Código Civil e a lei  dos  registros  públicos para submeter a 

existência e registro do  par- tido político aos requisitos de uma “lei 

específica”.    

 

 

 

 

    O legislador ordinário, infelizmente,  viu  no art. 17-

§ 2º da Constituição o que nele não está (privaticidade do partido  

político), e no mais ignorou essa norma em todos os seus propósitos. 

 

 

5. Inegualações desigualizantes 
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      “Sendo genérica , a lei não pode excep- 

       cionar salvo a presença de  fatores  ob- 

       jetivos, amparados por preceitos  cons- 

       titucionais inequívocos” 

        

              Geraldo Ataliba 

              República e Constituição 

 

 

 

 

 

 

5.1.   O princípio da isonomia - cuja concreção oferecia  

di- ficuldades,  no passado, ao aplicador da lei - aos poucos veio 

encontrando traduções precisas. 

 

 

 

 

   A  lição  do  pranteado Geraldo Ataliba expressa, 

com felicidade,  aquilo  que  Francisco Campos já tentara em formulação 

mais analítica : 

 

 

 

 

   “Desde que, ao regular um ato, um fato, uma ativida- 

    de ou ao criar um  direito  ou  uma  obrigação  a  lei 

    prescreva um determinado regime jurídico para  

um, 

    sem que o estenda a todos os demais da mesma clas- 

    se, está violando o princípio constitucional da  

igual- 

    dade perante a lei”.       (Igualdade de todos perante 

a 

    lei,   RDA 10/399). 
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   À elucidação do mesmo tema  dedica-se  Celso  

Anto- nio  (O  conteúdo  jurídico do princípio da igualdade, Ed. RT, 

1978), que indaga ao início de sua investigação : 

 

 

 

 

   “Como as leis nada mais fazem senão discriminar  

si- 

    tuações para submetê-las à regência de tais ou 

quais 

    regras - sendo esta mesma sua característica funcio- 

    nal - é preciso indagar quais as discriminações  

juri- 

    dicamente intoleráveis”.  (pg. 16) 

 

 

 

 

   E passa, em seguida, a responder : 

 

 

 

   “Tem-se que  investigar,  de  um  lado,  aquilo  que  é 

    adotado como critério  discriminatório;  de outro 

la- 

    do, cumpre verificar se há justificativa racional,  

isto 

    é, fundamento lógico, para, à vista do traço 

desigua- 

    lador acolhido, atribuir o específico tratamento  

jurí- 

    dico construído em função da  desigualdade  procla- 

    mada.   Finalmente, impende analisar  se  a correla- 

    ção ou fundamento racional abstratamente  

existente 

    é in concreto afinado com os valores prestigiados 

no 
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    sistema normativo constitucional”.   (pg. 28) 

 

 

 

 

   Semelhante  é  o  ponto  de vista de Geoffrey 

Marshall (Constitutional Theory) : 

 

 

 

   “Dado que se aceita que  o  legislador  pode determi- 

    nar pessoas ou grupos para um  tratamento  

distinto, 

    posto que a  ‘classificação  é  inerente  à 

legislação’,  

    cabe decidir várias coisas  acerca  das condições 

ne- 

    cessárias  para  compatibilizar  tal  classificação  

ou 

    discriminação com a garantia de igualdade.        

Por 

    exemplo : 

     1. Que entre a classificação e os objetivos da 

norma 

     deve haver algum tipo de conexão. 

     2. Que a classificação deve basear-se em  uma  

dife- 

     renciação compreensível. 

     3. Que  a classificação  deve  basear-se  em  

alguma 

     distinção real e substancial. 

     4. Que a classificação tem que ser pertinente ao ob- 

     jeto da norma. 

     5. Que a classificação deve estar relacionada 

racio- 

     nalmente com o objeto. 

     6. Que  a  classificação deve estar  relacionada  ho- 

     nestamente com o objeto. 

     7. Que a classificação não  deve ser  caprichosa  ou 

     discriminatória. 
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     8. Que a classificação não deve  ser arbitrária. 

     9. Que a classificação deve ser razoável. 

            10. Que a classificação deve ser justa.” 

   (cf. edição espanhola da Espasa-Calpe, 1982, pg. 

187) 

 

 

 

 

 

5.2.   Ao diferenciar ou discriminar  (ou  seja, ao 

inegualar), o legislador o faz seja para igualizar os desiguais, ou para  

não  desigualar os iguais.    Os critérios da inegualação,  expostos  

acima,  subordinam-se ao conteúdo  dos  princípios  e  das  normas  

hierarquicamente superiores.   Admitem-se as inegualações que buscam 

a realização dessas regras; e ve- dam-se  aquelas  que  as contrariam, ou 

marcham em sentido contrário ao da sua realização : ou seja, as 

inegualações desigualizantes.  

 

 

 

   O  grande  princípio reitor  da vida do partido 

político, inscrito   na   Constituição   Brasileira    de   1988,   é  o  da  

liberdade  de organização e de funcionamento : exceções a  essa  

liberdade  -  que  aqui significa autonomia - são apenas as indicadas 

expressamente pela própria Constituição, umas concebidas em termos 

abertos,  outras  em obrigações concretas de fazer ou não fazer.        São 

exceções  “em  branco”  as  que jungem o partido político à soberania 

nacional, ao regime democrático, ao pluripartidarismo, aos direitos 

fundamentais  de  pessoa  humana (art. 17, caput) e ao caráter nacional 

(art. 17-I). 

 

 

 

   O  intérprete  dirá  o que se entende, aí,  por  

“sobera-nia nacional”,   “regime  democrático”,   “pluripartidarismo”,   

“direitos  fundamentais da pessoa humana”, e “caráter nacional”.       

Não cabe ao legislador dizê-lo, porque esses são conceitos 

constitucionais cuja  defini- ção a lei fundamental não entregou ao 

legislador ordinário.        E, ao pre- tender  fazê-lo,  o legislador poderia 
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trair, restringir ou estender o  concei- to, a dano do princípio que 

excepciona.        É o que acontece com o con- ceito de  “caráter  

nacional”, que o  art. 7º-§ 1º  da  lei  9.096  confundiu com “âmbito 

nacional”.           O legislador, note-se,  não  é  intérprete da 

Constituição,  salvo  ali  onde o constituinte lhe  haja  entregado 

expressa-mente essa incumbência. 

 

 

 

   Cabe porém ao legislador, na sua tarefa de  

implemen- tar a Constituição, dizer : a) se aqueles requisitos (referidos 

nas exceções) apenas se verificam formalmente, nos atos constitutivos 

dos  partidos  po- líticos   (criação,   fusão,   incorporação)  ou  também  

materialmente,  no  exercício  da  sua  atividade pública e parlamentar;   

e    b) qual  a sanção aplicável ao partido político que deixe de observar 

aqueles preceitos. (3) 

 

__________________________________________________________ 

 
(3) V. o art.141-§ 13 da Constituição de 1946 : “É vedada a organização,  o  registro 

     e o funcionamento de qualquer partido político ou associação, cujo programa  ou 

    ação contrarie o regime democrático, baseado na pluralidade dos partidos e  nos 

    direitos fundamentais do homem” (grifo meu).O dec. lei 9.258, de 14.5.46, em seu 

    art. 26, mandava cancelar o registro do partido político  “a) quando se provar  que 

    recebe de  procedência  estrangeira  orientação  político-partidária,  contribuição 

    em dinheiro ou qualquer outro auxílio; 

    b) quando se provar que, contrariando o seu programa, pratica atos ou  desenvol- 

    ve atividade que colidam com os princípios  democráticos,  ou  os  direitos  funda- 

    mentais do homem, definidos na Constituição”. 

 

   São exceções concretas  correspondentes a 

obrigações 

de fazer ou não fazer, as constantes  do  art.  17,  incisos  II  (proibição 

de recebimento de recursos  financeiros  de entidade ou governo 

estrangeiros ou de subordinação a estes) e  III  (prestação de contas à 

Justiça Eleitoral) (4), bem como do § 4º (proíbe a utilização de 

organização paramilitar). 
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   O  segundo  grande   princípio  reitor  que   preside   

à organização e funcionamento dos partidos  políticos, situado 

praticamente no mesmo  nível,  e  em  parte  corolário  do  princípio da  

autonomia, é o princípio do pluralismo.   

 

 

 

   Peço licença para  transcrever  o  que incluí em 

estudo apresentado à XV Conferência Nacional da OAB, e publicado na 

Rev. de Inf. Legislativa, 125/5-11 : “O princípio da liberdade 

partidária, indiscu- tivelmente posto pela  Constituição,  vincula-se  ao  

princípio  pluralista.  Por quatro vezes  a lei fundamental utiliza o 

termo ‘pluralismo’ : em seu preâmbulo (pluralismo social), no art 1º 

(pluralismo político), no art. 17 (pluralismo partidário), e no art. 206-

III (pluralismo de idéais e concep- ções pedagógicas).      Esse não é, 

certamente, um termo vazio.   Ao con- trário, possui uma significação 

prescritiva, qualitativa.     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  permi- te a convivência dos 

diferentes.   Significa, ao contrário, o dever de criar e manter esse 

espaço de convivência; restringi-lo, direta ou indiretamen- te, 

corresponde a ferir o princípio pluralista.     Pluralismo, instrumenta- 

ção da liberdade, tem sentido mais concreto, mais preciso do que esta”. 

 

 

 

   Da  noção  de  pluralismo  é  indissociável  o  

conceito  moderno de democracia, que bem por isso, a partir de Dahl,  

vários  auto-   

 

__________________________________________________________ 

 
(4) A fraude a essas normas constitucionais já está montada no art. 53  da  Lei  9.096, 

      via fundações ou institutos paralelos ao partido.   

res denominam  “poliarquia” (5)  e que Lijphart caracteriza como 

“demo-cracia de consenso”   :    “Nas sociedades plurais, norma de 

maioria sig- nifica ditadura da maioria e contenda civil antes que 

democracia.        O que essas sociedades necessitam é um regime 

democrático que acentue o consenso”.  Esse autor delineia o modelo da 

democracia de consenso me-diante  oito  elementos  limitadores  da 
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maioria, entre os quais um sistema pluripartidário  (Las democracias  

contemporáneas,  Ed. Ariel, Barcelona, 2ª ed., 1991, pg. 38 e ss.).         

Para impor o princípio pluralista, por con- sequência, bastaria à  

Constituição  Brasileira  ter  mencionado, como fez em  seu preâmbulo  

e em seu art. 1º,  o propósito  de  instituir  um Estado democrático;  a 

reiterada menção ao princípio pluralista significa  explici-tação enfática 

do que já se continha implicitamente naqueles enunciados. 

 

 

 

 

   Seria por isso tão inconstitucional a lei que fixasse 

um número  “x”  de  partidos políticos  (3, 4 ou 5), quanto a lei que 

criasse as condições que empurram, o quadro partidário, para um 

número “x”.    Ou seja, é tão inconstitucional a cláusula de exclusão, 

quanto a exclusão  que - não obstante inexistir preceito explícito - se 

opera como resultado da lei. 

 

 

 

 

   O terceiro e quarto princípios reitores da vida  

partidá- ria são o da representação e o da competição.      Todos esses 

conceitos se interligam.   Só pode aceder a cargo público eletivo  quem  

possui filiação partidária (art. 14-§  3º-V  da  Constituição), e a  Câmara  

dos  Deputados compõe-se  de  representantes  do povo, eleitos pelo 

sistema proporcional.    Cabe ao  legislador-complementar  estabelecer  

o  número  de  Deputados proporcionalmente à população  e tendo em 

vista a representação dos  Es- tados e Distrito Federal (art. 45-§ 1º), e 

cabe ao  legislador  ordinário  dis- por  sobre  o  sistema  proporcional 

(art. 45, caput), o que significa fixar a  

 

__________________________________________________________ 

 
(5) Para Wanderley Guilherme dos Santos, a poliarquia define-se “por  elevado  grau 

     de institucionalização da competição pelo poder, associado a  extensa  participa- 

     ção política” (“Razões da desordem”, pg. 80). 

fórmula para conversão de votos em cadeiras.  O princípio da 

competição pelo poder implica a existência de regras gerais de 

competição, vale dizer, iguais para todos. 
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5.3.   Para sistematizar  esta  abordagem,  versaremos  

neste tópico as inegualações desigualizantes inscritas nos arts. 7º-§ 3º, 

13, 41-II e 48-49 da lei 9.096, que tratam, respectivamente,    a) da 

proteção ao no-me, sigla e símbolos partidários,  b) do funcionamento 

parlamentar,  c) da distribuição de recursos  do  Fundo  Partidário,  e   d) 

do direito de antena (propaganda partidária gratuita no rádio e 

televisão). 

 

 

 

 

 

   a) proteção  ao  nome,  sigla e símbolos partidários 

(art. 7º-§ 3º, da lei 9.096). 

 

 

 

   O art. 7º-§ 3º da lei 9.096 assegura  “exclusividade de 

sua denominação, sigla e símbolos” apenas ao partido que  possua  o  

du- plo registro.       É constitucional a classificação dos partidos em  

partidos com um, ou partidos com os dois registros.     O legislador 

ordinário pode disciplinar  -  para  prevenir  manipulações   maliciosas  -  

a  utilização de denominações, siglas e símbolos partidários.   Mas sendo 

esses elementos inseparáveis da existência de  um partido  como  tal  

(como  conceber um partido  sem  nome ?)  não  pode  negar proteção 

aos partidos que tenham somente o primeiro registro e reservá-la apenas 

para os partidos  com  du- plo registro. 

 

 

 

   O que faz o § 3º  do  art. 7º é negar efeitos próprios 

ao primeiro  registro, tornando-o  inoperante,  e  inócuo  o  § 2º do art. 

17 da Constituição. 
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   b) funcionamento   parlamentar   (art.   13   da   lei 

9.096). 

 

 

 

   Diz  esse  artigo  que   “tem  direito  a  

funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as 

quais tenha elegido representante, o partido que em cada eleição para a 

Câmara dos  Depu- tados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por 

cento  dos  votos  apura- dos, não computados os brancos e os nulos, 

distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de 

dois por cento do total  de  ca- da um deles”. 

 

 

 

   Entende-se   por  “funcionamento  parlamentar”,  nos 

termos da lei, a constituição  de  uma  bancada e respectiva liderança 

(art. 12), bem como a representação partidária nos  cargos  e  funções  da 

Casa Legislativa (art. 25).   Assim, os deputados eleitos por um partido 

que não haja alcançado aquela  marca,  ou migram  para  outro  partido  

ou  ficam  impossibilitados de alcançar postos reservados à 

representação partidária.        Esses postos não correspondem  apenas  a  

funções  administrativas,  mas também  a  funções  tipicamente  

legislativas, como a participação em co-missões permanentes ou 

especiais.      Parece claro, portanto, que essa  re-gra  fere  o  princípio 

da isonomia, seja considerada quanto ao direito  dos  deputados, como  

considerada quanto ao direito dos partidos. 

 

 

 

 

   Estaria  o legislador autorizado a efetuar essa 

amputa-ção nos mandatos, cujas regras têm sede constitucional ?          

Indaga-se, primeiro, se ele - além de fixar o quociente partidário contido  

no  sistema proporcional (para o  que foi  autorizado  pelo  art.  45 da  

Constituição) - pode estabelecer uma  outra  exigência, que desiguala os 

mandatos.       O que permite acesso à plenitude da representação é a 

fórmula de conversão de votos em cadeiras, que o legislador está 

autorizado a  fixar  como parte do sistema proporcional.      Podem os 

direitos daí decorrentes ser relativi- zados pela introdução de uma outra 
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exigência,  estranha  ao  sistema  pro- porcional, e que o legislador não 

foi autorizado a estabelecer ? 

 

   É  impossível  perceber,  para  essa  inegualação,   

um critério compatível com os objetivos e regras constitucionais.       

Alguém poderia dizer que a existência  de  muitas  bancadas  dificulta  o  

processo decisório.     A busca da eficiência é sem dúvida um princípio 

prático que deve presidir qualquer atividade.       Mas ela não constitui 

um valor, e se- quer um fim.     Considerada em si mesma, 

independentemente dos fins a que sirva, não possui relevância política 

ou ética.       E sua definição par- lamentar (seria a rapidez nas 

deliberações, seria a ausência de dissenso ?), associada a expedientes 

como o voto de liderança, ou a aprovação de pro- jetos  mediante  o 

simples decurso de prazo, tem servido à implantação de processos 

mecânicos,  de ínfima transparência e participação, à supressão de 

etapas no processo  deliberativo,  ao  predomínio absoluto das direções 

partidárias, e ao atrelamento do Legislativo ao Executivo.    Anote-se, 

por fim, que se a eficiência em política por ventura alcançou expressão 

jurídi- ca, terá sido através do modelo democrático. 

 

 

 

 

 

   A pluralidade de representações é condição da 

decisão democrática, e  inexiste  quadro  partidário  autêntico  que  não  

sofra  um processo natural de seleção, limitando o número dos partidos 

efetivos.   O que fazem as regras interventivas, cerceadoras da liberdade, 

é exatamente favorecer os arranjos artificiais, sem base na realidade 

social. 

 

 

 

 

 

 

   c) distribuição  de  recursos  do  Fundo  Partidário 

(art. 41-II). 
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   O  art.  41  da  lei 9.096 encarrega o Tribunal 

Superior Eleitoral de distribuir os recursos do Fundo Partidário aos  

“órgãos nacio- nais dos partidos”.     O legislador começa errando aí, 

porque só o estatu-to partidário poderá dizer se  o partido possuirá ou 

não um  “órgão nacio-nal”.  O partido pode formar-se no município 

com um número mínimo de aderentes,   e  ter  “caráter” nacional - ou 

seja, identificação programática com os atributos  da nacionalidade - 

sem instalar sede em Brasília, e  sem  possuir um diretório nacional, 

entendido como soma de  delegações  fede-  rativas.  Quem exigir, de 

um partido, “âmbito” nacional (o que estava nas Ordenações militares, 

mas não está na Constituição de 1988), inviabiliza- rá a norma do art. 

17- caput e seu parágrafo 2º, da Constituição.    Assim, os recursos do 

Fundo devem ser distribuídos ao órgão diretivo máximo do partido, 

conforme  definido  no  respectivo estatuto, que para  isso  - entre outras 

razões - deve ser registrado no Tribunal Superior Eleitoral. 

 

 

 

 

   Ofende aos princípios da isonomia e da livre 

competi- ção  o  inciso  II  desse  art.  41, que manda entregar 99% dos 

recursos do Fundo Partidário, na proporção dos votos obtidos na última 

eleição para a Câmara dos Deputados, aos partidos  que,  nessa eleição, 

hajam obtido no mínimo 5% dos votos apurados, na forma prevista no 

art. 13 da lei. 

 

 

 

 

   À primeira vista, parece  justo  distribuirem-se  os  

re- cursos do Fundo proporcionalmente ao tamanho de cada bancada.      

Dir--se-ia, até, que a regra é resultado do princípio da competição. 

 

 

 

 

   A falácia, entretanto, reside exatamente aí.     Se 

todos os partidos com representação parlamentar participam, como  de  
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fato,  da mesma competição pelo poder, os ônus e encargos  dessa  

competição são iguais para todos, e as regras desse processo competitivo 

devem ser iguais para todos.       Aliás, fosse o tamanho da bancada a 

determinar vantagens para um ou outro competidor, certamente o 

critério do  equilíbrio  manda- ria reforçar os mais fracos; porque os 

membros destes precisam se desdo- brar  e desgastar muito mais, a fim 

de emparelhar com os mais fortes.    O que seria de um  torneio  no  qual  

o  vencedor  do  último  campeonato já entrasse com vários pontos de 

vantagem ? 

 

   A  regra  do  reforço  do  mais  forte  é uma âncora no 

passado.     É um diferenciador  progressivo que crescendo  de eleição 

em eleição compromete o  futuro;  fomenta a invencibilidade de quem 

um dia foi mais forte,  e  a extinção de quem, um dia, foi mais fraco.     

Intervém arbitrariamente no processo de  seleção  natural, favorecendo 

ectoplasmas  partidários (como, por exemplo, teria ocorrido  com  o 

PRN, em 1990 um dos partidos com maior  representação  na  Câmara 

dos Deputados, e hoje praticamente extinto). 

 

 

 

 

 

   Portanto, essa regra é não  apenas  formal  e  

material- mente  injusta,  mas  presumivelmente  desonesta,  se  

quisermos adotar o decálogo de G. Marshall. 

 

 

 

 

 

   d) propaganda partidária gratuita no rádio e  tele- 

visão (arts. 48 e 49 da lei 9.096). 

 

 

 

 

   Aplica-se  inteiramente, aqui, o que se incluiu no 

item acima,  sobre a desigualdade na distribuição dos recursos do Fundo 

Parti-dário. 
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   A  propaganda  partidária  gratuita  é uma das 

maiores conquistas da democracia brasileira, fator de moderação  da 

influência do poder econômico.   A inegualação que a lei agora busca 

fazer é desiguali- zante, e cria  privilégio  para  os  partidos  mais fortes, 

em detrimento dos mais fracos. 

 

 

6. Algumas observações sobre a cláusula de barreira. (6) 

 

 

 

 

 

 

   Não obstante a  lei  9.096,  acertadamente,  não  

tenha incluído   cláusula de barreira - à qual, durante a tramitação do 

respectivo projeto de lei, a imprensa se referia  insistentemente  como   

“cláusula  de  desempenho”  -  parecem-me pertinentes algumas 

observações a esse res-peito. 

 

 

 

 

   As Ordenações militares que vigoraram no Brasil 

jun- tamente  com os Atos Institucionais, criaram exigências 

praticamente im-peditivas para a formação de partidos políticos. 

 

 

 

 

   A Carta de 1967, além de proibir  coligações  partidá- 

rias  (art.  149-VIII)  exigia,  para  que  pudesse  existir  partido político 

o apoio de “dez por cento do eleitorado que haja votado na última  

eleição geral para a Câmara  dos  Deputados,  distribuídos  em  dois  

terços dos Estados, com  o  mínimo  de sete por cento em cada um deles, 
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bem assim dez por cento de deputados  em  pelo  menos um terço dos 

Estados, e dez por cento de senadores” (art. 149-VII). 

 

 

 

 

   Essas  marcas  foram  reduzidas,  pela  Ordenação  de 

1969,  para  “cinco  por  cento  do  eleitorado  que haja votado na 

última  

 

__________________________________________________________ 
 

(6) Sobre a cláusula de barreira, v. José Antonio Giusti Tavares,  “Sistemas eleitorais 

      nas democracias contemporâneas”, ed. Relume-Dumará, 1994, ,pgs. 112/113. 

  

eleição  geral  para  a  Câmara dos Deputados, distribuídos em pelo 

me- 

nos sete Estados, com o mínimo  de  sete  por cento em  cada  um  deles”   

(art. 152-VII).      A  emenda nº 11, de 1978,  as  diminuiu  para   “5% do 

eleitorado que haja votado na última  eleição  geral  para a Câmara 

dos Deputados,  distribuídos,  pelo  menos,  por nove Estados, com o 

mínimo de 3% em cada um deles”. 

 

 

 

   Essas   exigências,  sempre  inaplicadas  por  

variados motivos, eram coerentes com o bipartidarismo, e com a 

concepção autori- tária do regime militar.        Não se tinha aí, porém, o 

chamado “umbral”,     “barreira”  ou   “bloqueio”, que  põe  exigência,  

não  para  a  criação  de  partido  político,  mas para sua sobrevivência 

após uma eleição parlamen-tar. 

 

 

 

   Cláusula  de  barreira  é a disposição, posta em 

norma legal, que nega ou existência,  ou  representação  parlamentar,  ao  

partido que não tenha alcançado um determinado número ou percentual 

de votos.  Já a tivemos  com  o  Dec.  lei  8.835,  de 24.1.46,  art.  5º, 

com o Código Eleitoral de 1950 (lei 1164, de 24.7.50) - cujo art. 148, 

em  seu parágrafo único, mandava cancelar o registro do partido que não  
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conseguisse eleger ao menos um representante para o Congresso 

Nacional, ou que  não  obti-vesse ao menos 50.000 votos - e também 

com a “emenda  constitucional” nº 11/85, que vedou representação ao 

partido  com  votação inferior a 5% do eleitorado, distribuída, pelo 

menos, por nove Estados,  com  o  mínimo de 3% em cada um deles.      

 

 

 

   Suponhamos  que  se  desejasse  criar,  no Brasil, 

uma barreira  semelhante  à  instituída,  na Alemanha, pela lei de 15.6.94 

(exi-gência de 5% dos votos). 

 

 

 

   Cinco por cento   parecem  um  número  inocente, 

que justificam o sacrifício de um partido.     À primeira vista, adotada 

essa re- gra,  haveria espaço para no máximo vinte partidos, o que 

parece bastante razoável do  ponto  de  vista democrático 

(representativo), e até um pouco exagerado do ponto de vista da 

“governabilidade”. 

 

 

 

   Entretanto, a aritmética não é bem esta.        Se 

aquela regra incidisse desde logo, eliminando do  Congresso  os partidos 

que não superaram  a  barreira  na  eleição  parlamentar  de  1994,  

teriam perdido  seus mandatos 53 deputados, correspondentes a 10,30% 

dos membros  da  Câmara (7).     Os 5%, no seu primeiro golpe, 

transformam-se em 10,30% da representação nacional.       Os eleitores 

que votaram nesses deputados deixariam de ser representados, donde se 

vê o teor majoritário da regra. 

 

 

 

   O voto restrito é forma de voto majoritário.   Se, 

antes da  implantação  do voto proporcional, o eleitor minoritário estava 

conde- nado a ser dirigido por aquele em quem não votou, hoje, com  o  

moderno  voto restrito, nos países onde existe,  esse  eleitor  vê-se  

obrigado  a votar em partidos e candidatos que não são os da sua 

preferência. 
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   Com  uma  barreira de 5%, também estariam 

correndo risco de  eliminação os deputados do PDT, do PP e do PTB 

(partidos que, na eleição de 1994, situaram-se  imediatamente abaixo 

dos partidos  mais  votados : PMDB, PFL, PSDB, PPR e PT).  Foram 

estes os percentuais de votação daqueles partidos, situados na área de 

risco : 

 

 

    PDT - 7,22663% 

    PP    - 6,95580% 

    PTB - 5,21093% 

 

 

   Vigente a barreira, não é improvável  que  os  

partidos da faixa de risco pereçam na eleição seguinte.   Os efeitos da 

barreira não   

__________________________________________________________ 

 
(7) PSC (3),  PL (13),  PPS (2),  PMN (4),  PRN (1),  PSB (15), PSD (3), PV (1), 

PRP 

     (1) e PC do B (10).  

se verificam somente depois da eleição,  mas  começam a se exercer 

antes  da eleição, com a fuga dos candidatos às legendas ameaçadas.    

Se a bar-reira, ao seu primeiro  impacto,  sacrificasse  também esses 

partidos,  que abrigam hoje 101 deputados, correspondendo a 19,40%  

do total,   os  5% teriam se convertido  em  29,70%  da representação 

nacional resultante da eleição de 1994.      Esse não é um número 

desprezível. 

 

 

 

 

   Não  estou  interessado  aqui  em  examinar  o  

umbral face aos princípios democráticos, ou democrático-

constitucionais.         A quase unanimidade dos autores o condena.         

Ao sofisma da “governa-bilidade”  (8)  já  respondeu,  entre  nós 

Wanderley Guilherme dos Santos (Crise e castigo - partidos e generais 
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na política brasileira, 1987).     Tam-  bém Kelsen dedicou, ao tema, 

algumas linhas : 

 

 

 

 

   “... O sistema proporcional indubitavelmente 

consoli- 

    da essa tendência à liberdade, que deve impedir   

um 

    domínio incontestado da vontade da maioria sobre a 

    vontade da minoria. 

    Contra o sistema  proporcional  objetou-se  

especial- 

    mente que ele favorece a formação de pequenos par- 

    tidos, ou melhor,  de  partidos  minúsculos,  compor- 

    tando assim o perigo  de  um  desmembramento   

dos 

    próprios partidos.   Isso é correto e tem como conse- 

    quência a possibilidade de nenhum partido dispor 

da 

    maioria absoluta  no  parlamento  e  de,  com isso, a 

    formação da maioria, indispensável  ao 

procedimen- 

    to parlamentar, vir a se tornar  essencialmente  mais 

    difícil.      Mas o sistema eleitoral proporcional 

nesse 

    aspecto implica apenas  que  a necessidade de coali- 

 

__________________________________________________________ 

 
(8) Para Sartori, “é débil a „lei‟ de que uma alta fragmentação origina  coalizões  ins- 

      táveis e governos ineficazes”  (Parties and party-system - a framework for  analy- 

      sis; cons. na ed. da Alianza Edit., Madrid, 1992, pg. 448). 

 

    zão dos partidos, isto é, a necessidade de superar  

as 

    diferenças menos importantes entre  os  grupos  e  

de 
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    unir-se pelos  interesses  comuns  mais   

importantes, 

    desloca-se do âmbito do eleitorado para o âmbito 

do 

    parlamento ... O sistema da proporcionalidade pres- 

    supõe, mais do que qualquer outro sistema,  a  orga- 

    nização dos cidadãos em partidos políticos e, onde a 

    organização dos partidos não estiver 

suficientemente 

    evoluída, terá forte tendência  a  acelerar  e 

reforçar 

    essa evolução.          Esse é um passo decisivo para 

a 

    transformação   dos   partidos   políticos  em  

órgãos 

    constitucionais da formação  da vontade  do  

Estado. 

    A proporcionalidade, portanto, mesmo  onde  não 

le- 

    vou a esse resultado, produziu um efeito que 

identifi- 

    camos como o resultado do jogo de forças que  

cons- 

    titui a essência do Estado democrático de partidos”. 

    (O princípio da maioria, in Essência e valor da 

demo- 

    cracia; coletânea de textos de  Hans  Kelsen,  

publica- 

    dos em português pela Martins Fontes Ed., 1993,  

sob 

    o título “A democracia”). 

 

 

 

 

 

 

 

7. Considerações finais 
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   Os estudos sobre matéria eleitoral-partidária,  com  

ra-  ras  exceções, ou se debruçam exclusivamente sobre seu aspecto 

jurídico--formal,  ou,  na linha do que se convencionou chamar de 

ciência política, dão ênfase a aspectos sociológicos e quantitativos.      

Contudo, nem o ju- rista pode ignorar os fatos sociais e políticos que 

subjazem à lei, nem  po- de,  o  cientista político, desdenhar da 

influência que a lei exerce sobre os fenômenos eleitorais-partidários.        

As reduções não dão conta da reali- dade. 

   Um certo voluntarismo acadêmico,  de  sabor  

platôni- co, gostaria de estabelecer, a priori, cânones matemáticos para  

a  estrutu- ração partidária.      Padecemos muito, em boa parte deste 

século, das fór- mulas racionais salvacionistas.  

 

 

 

 

   Também  tivemos a experiência de regimes que, sob 

o signo da eficiência, alcançaram notáveis êxitos econômicos, 

administrati- vos e militares.       Mas abriram o caminho da catástrofe ao 

proscrever as minorias e as oposições, juntamente com as garantias do 

jogo  democráti- co. 

 

 

 

 

   A Constituição prevalecerá se o Judiciário resistir : 

 

 

 

 

   a) à retórica oficial; 

 

 

   b) aos preconceitos do academicismo liberticida; 
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   c) às soluções que priorizam o partido como 

elemento legitimador de decisões, em detrimento de sua função como 

emanação da sociedade civil, canal democrático da representação. 

 

 

 

                                                           Santos, novembro de 1.995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


