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1. AsPECTOS OOUTRINAnIOS
1.1 - O problema da conceituação do partido

politico '.
A influência decisiva da variabilidade das

circunstâncias históricas -- tendo em vista a
ocorrência de sistemas políticos diversos situa
dos em épocas e lugares distintos -- juntament~
com a evidência do conteúdo ideológico e eivado
de interesses de que se revestem as análises e
os estudos sobre questões políticas, acabam por
determinar a existência de uma multiplicidade I

de conceitos acerca de partido político, sem que
se possa experimentar uma definiçâo verdadeira-
mente unânime na abordagem da matéria.

A dificuldade de uniformização de um concei-
to verifica-se também em virtude de serem os
partidos políticos ,objeto de estudo em diversas
áreas do conhecimento, o que proporciona uma am
pliação do universo de pontos de vista, tornan=
do distante a possibilidade de consenso.

Nesse sentido, a proposta que apresentamos I

neste trabalho, sabendo do ânimo político com
que qualquer dos conceitos existentes necessa -
riamente se veste, é a de tentar manter urna po-
sição de maior neutralidade possível em relação
aos diversos conceitos oferecidos, sem que nos
furtemos, porém, ao fornecimento dos elementos
básicos com os quais se possa forjar, ao menos,
uma idéia da existência dessa diversidade con
ceitua1.

Intentamos aqui, no tratamento do tema, apro
ximar-nos ao máximo dos elementos e conceitos'
pertinente& à esfera jurídica do conhecimento,e
nesses limites fixar a análise. Cientes,porém,
do risco que se correria, tendo em vista os mo-
tivos aqui apontados, em se promover, desde lo-
go, uma conceituação direta de partidos políti-
cos, optamos por procurar deixar ao leitor, no
decorrer da abordagem tópica, a oportunidade de
colher as diversas facetas formadoras do concei
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to, ou melhor, oS.elementos que de alguma forma
s7 fazem comuns aos_diversos conceitos, possibi
lltando urna avaliaçao mais genérica do objeto.~

par~ que se tenha uma idéia do qual falacio-
sa serla a escolha arbitrária de algum concei-
to de pa:tido polít~c~, observe-se, por exemplo,
o entendlmento de Favlla Ribeiro sobre partido
ao concebê-lo como "um grupo social de relevan~
te amplitude destinado à arregimentação coleti-
va, em torno de idéias e interesses, para levar
seus membros a compartilharem do ooder decisó _
rio nas instâncias-.governativas. "L

~ de se notar que tal concepção desconhece o
aspecto jurídico ~a matéria e se deixa abraçar
a~enas pelo ~onteudo sociológico. No mesmo sen
tldo, a ve:sao de Paulino Jacques, que conside=
ra os.partldos como "associações políticas que,
organlza~a: sob a inspiração de,idéias, procu _,
ra~ real;za-las atraves da pregação cívica eda
açao polltica".

~ ~obre a natureza sociológica dos partidos p~
~ltlCOS, explica Max Weber: "Os partidos, nao
lmportam ~s meios q~e empreguem para a filiação
de su~ cl=entel~, sao, na essência mais íntima,
organlzaçoes crladas de ~aneira voluntária, que
partem de uma propaganda livre e que necessaria
mente se renova, em contraste com todas as entI
dades firmemente delimitadas por lei ou contra=
to:'. Obviamente Weber buscou captar o elemento
unlversal que caracterizaria e individualizaria
o~p~rtido político como agrupamento social espe
clf=co. Contudo,o elemento de liberdade e reno=
vaçao~ no que se refere à propaganda, pode ser
ques~lo~ad~ na medid~ em que se recorda da rígi
da dlsclpllna partidaria que caracterizará, co=
mO,ve:emos, o chamado "partido de quadros" e,
prln~lpalmente, o aspecto central da sua concei
tuaç~o, a c7iasã~ vOluntária, inexistente naque
les slsteméS J urldlccs onde se permi te a existêncIa
legal de um único ou de dois partidos políticos.

Do ponto de vista dos ideólogos do liberalis
mo, a P7imeira~c~ntribuição concreta a respeito
de partldo POlltlCO __ que também foi a primei-

8

ra de modo geral - foi dada por Edmund Burke, fl
lósofo britânico, em 1770: "Um partido é um con-
junto organizado de homens para trabalhar em co-
mum no interesse nacional, segundo o princípio
específico acerca do qual se entenderam."

Esse conceito revela-se extremamente restrit~
já que foi engendrado com base na existência,
àquela época, de. agremiações representantes de
um grupo homogêneo, sem estrutura de base, l.iJg~
dos por tradições locais ou familiares e entre
os quais não havia diferenças ideológicas subs-
tanciais. Como veremos mais adiante, é o que se
chama, na literatura sociológica, de "partido dos
notáveis" ou "partido do comitê" ou, ainda, "re-
presentação individual".

Ainda dentro da estreita visão liberal, con-
formada à experiência histórica da época, escre-
ve Benjamim Constant que "o partido '.político é
uma reunião de homens que professam a mesma dou-
trina política". Comenta Levy Bruhl que essa d~
finição tem o mérito de evidenciar o princípio
de organização coletiva, a doutrina comum e a
qualificaçào política dessa mesma doutrina. Corr
tudo, deixa de lado um elemento importante do
partido político, isto é, a luta pela conquista
do poder, o elemento que impele à ação.

E o que é o poder, objetivo primordial do pa£
tido?

Duguit construiu, a propósito, a teoria de
que o mundo é composto de governantes e governa-
dos, uns que dão ordens, outros que obedecem. O
poder seria a essência dessa função, pela qual
uns determinam e outros cumprem. Ao contrário
do poderio, que é o poder do arbítrio, do mais
forte, o pode~ é legitimado pela aceitaçào das
ordens. Reconhecendo que a legitimidade que nos
faz aceitá-lo é um sistema de crenças, Duverger
assinala que na sociedade o poder aparece como
um "fenõmeno tão natural como o fógÇ), a água, a
chuva". Nietzche já afirmava que "sempre que en
contro um ser vivo descubro uma vontade de pcrler".

Para o marxismo, o partido é o instrumento
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(bur-
luta

através do qual determinada classe social
guesia, campesinato, operariado)trava sua
política no terreno político.

A título de ilustração, veja-se corno Josephla
Palombara define quatro critérios para Ique se
se possa falar em partido, a saber:

19 - organização durável, ou seja, urna organ~
zação cuja esperança de vida política seja supe-
rior à de seus dirigentes. Tal critério elimina
do conceito as simples facções que desaparecem
com o fundador. Note-se que partidos podem ser
fundados por um chefe carismático, mas devem de-
monstrar aptidão a que sobrevivam ao chefe, corno
o partido gaulista, na França, ou corno os parti-
dos nazi-fascistas, na Alemanha e na Itália,que,
além de Hitler e Mussolini, renascem das cinzas,
mesmo sob outra denominação;

~ - organização completa, aí incluídas to-
das as escalas em que a ação do partido deve-se
manifestar. Tal critério garante a distinção en
tre partido e um mero grupo parlamentar. Implica
a existência de uma rede permanente de relações
entre o centro nacional e as unidades de base da
organização;

39 - vontade deliberada de exercer o poder ,
por si ou em coligação, em nível local ou nacio-
nal, no presente ou em outro sistema político.Es
te critério diferencia o partido do grupo de
pressão, que procura apenas influenciar o poder,
mas não exercê-lo por inteiro; corno os sindica -
tos, por exemplo;

49 - vontade de procurar apoio popular, em ní
vel dos militantes e dos eleitores. Trata-se a=
qui de colocar em oposição partido e clube polí-
tico, que não passa de um laboratório de idéias.

Feitas essas considerações, torne-se a frisar
que a formulação de um conceito de partido polí-
tico não se prende a regras uniformes, estando
sempre sujeita a urna série de fatores de influên
cia, corno circunstâncias históricas, em tempo e
lugar distintos, ~ vinculada à metodologia adota
da bem corno à postura política de seu autor. -
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1.2 - Origem e evolução dos partidos pollt1-
cos

Os partidos políticos, no con~eito em que os
temos hoje, datam apenas de um seculo.~Como no-
ta Maurice Duverger, em 1850, nenhum pals do mu~
do, salvo os Estados Unidos, conhecia partidos
políticos, no sentido mode:no do termo: encontr~
vam-se tendências de opinioes, clubes populares,
associações~ de pensamento, grupos parlament~
res, mas nenhum partido propriamente dito. Ja em
1950, os partidos funcionavam na maior parte das
nações civilizadas.

Jean Charlot observa que o partido hoje cons
titui elemento natural de todo sistema político~
~ onipresente nos regimes autoritários e nos li-
berais, nos países em desenvolvimento, bem como
nas sociedades industriais. Difícil é citar um
Estado em que não haja, pelo menos, u~ partido
político. No entanto, em 1761, na Gra-Bretanha,
nenhuma eleição para o Parlamento se dava sob a
égide de partidos; já em 1951, nenhum candidato
independente foi eleito, isto é, todos os elei
tos só o foram através de um partido.

A palavra "partido" tem, entretanto, longí
guas relações com os modernos partidos. Chama-
varo-se, de fato, "partidos" as facções que divi-o
diam as repúblicas antigas, os clãs que se agre-
gavam em torno dos "condottieri" da Itália da R~
nascença, os clubes onde se reuniam os deputados
das assembléias revolucionárias.

Mas os partidos de hoje começaram a surgir
na segunda metade do século XIX, no Ocidente,co-
mo decorrência da extensão do sufrágio popular e
da democracia representativa.

Com base-na experiência das velhas democra -
cias européIas e dos Estados Unidos, Duverger e~
tabelece um modelo de surgimento dos partidos,
construindo-o sobre a instituição parlamentar,u-
ma vez que contrapõe os partidos nascidos em seu
seio àqueles nascidos fora dela, e mesmo contra
ela.

Segundo tal modelo - nem sempre aceito ou
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confirmado -- os partidos de criação eleitoral
e parlamentar apareceram primeiro, pelo estabe
lecimento de uma ligação entre os grupos parla~
mentares, de um lado, e comitês eleitorais,mais
tardios, de outro.

Os partidos de origem externa ao Parlamento
originaram-se, ao contrario, de grupos sociais
situados fora do sistema político propriamente
dito, tais como qrupos de pressão, sindicatos,
entidades cooperativistas sociedades de pensamen-
to,etc.

Os partidos de criação externa geralmente
são menos centralizados que os de origem parla-
mentar. Os primeiros nascem, com efeito, a par
tir da base, e os segundos, das cúpulas. -

Daí também porque a influência parlamentar
é menor nos primeiros, de vez que os partidos
de criação externa são constituídos fora da in-
tervenção direta do grupo parlamentar.

Duverger observa ainda que a criação parla-
mentar e eleitoral parece corresponder a um ti-
po antigo, e a criação externa, a um tipo moder
no. Até 1900, a maioria dos partidos era de 0=
rigem parlamentar. A partir daí a criação ex -
terna, salvo exceções, tornava-se a regra.

Deve-se ressalvar, contudo, o caso dos paí-
ses novos, do ponto de vista democrático: aqui,
o desenvolvimento dos partidos, via de regra ,
pauta-se pela origem parlamentar. O que não con
t~adiz a regra, mas a confirma, posto que a cria
çao eleitoral e parlamentar dos partidos corres=
pondente a uma certa fase de evolução democráti-
ca, a do estabelecimento progressivo do sufráqio
universal.

Em outras palavras: a origem parlamentar"cor
responde à criação de partidos num país onde não
existe ainda um sistema de partidos organizados.
Desde que tal sistema funcione, a segunda modali
dade de criação se impõe na maioria dos casos",-
confirma M. Duverger.

Os primeiros partidos políticos modernos não
se manifestaram de modo algum antes do século
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passado. Na Inglaterra, conforme documentaChar-
lot, o partido moderno vem à luz no dia seguinte
ao da reforma eleitoral de 1832, com a organiza-
ção local, por iniciativa dos liberais, de asso-
ciacões de ~~scrição de eleitores nas listas e-
leJtora~s. Na França, a transformação das "li -
gas" parlamentares e dos clubes polític?S em or-
qanlzações de massas acha-se vinculada a Revolu-
ção de 1848. Nos Estados Unidos, embora grandes
partidos bem estruturados tenham surgido entre
1790-1799 com os federalistas de Hamilton e A-, -dams e os republicanos de Jefferson e Madison, e
pr.eciso esperar a época de Andrew Jackson, em
1830, para que a organização dos partidos se de~
senvolva até a criação de sôlidas bases locais ~
poiadas em vastas camadas populares. No Japão ,
o primeiro país asiático a aclimatar as princi -
pais instituições políticas ocidentais, os part~
dos não aparecem an tes da nova era Meij i de 1867,
e mesmo da I Guerra Mundial.

Em todos esses paises, os partidos surgiram,
pois, dentro de um quadro de cultura politica n~
cional consolidada e diferenciada.

Mas o mesmo não ocorre na maior parte dos
novos Estados do Terceiro Mundo, onde a génese
dos partidos politicos parece mais ligada ao ~r~
cesso de desenvolvimento econômico e social,agi~
do como "efeito e condição do ".impulsorumo à mo-
dernização", segundo la Palombara. Nestes ca-
sos, o surqimento dos partidos supõe resolvidos
certos antecedentes, a saber: cconôlOicos - pas-
sagem de economia de subsist~ncia para a de me£
cado; sociais - início da alfabetização, meios
de informação e de transportes, comoço da hOl11o-
geneização social, notadamente pela urbanização;
culturais e políticos - um poder central, II uma
vontade de agir em conjunto.

1.3 - Função dos partidos políticos
Objeto de intenso debate entre estudiosos '

de sociologia e pOlítica tem sido a questão da
identificação das funções exercidas pelos partl
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dos políticos no âmbito de diversos contextos po
líticos e sociais, principalmente após o surgi=
mento dos chamados partidos de massa, seja sob a
forma de partidosde ap:1relhoou sob a forma de partidos
eleitorais.

Em geral, tal expressão tem sido utilizada com
o fim de indicar "todas as atividades dos parti-
dos que geram conseqüências mais ou menos rele-
vantes no sistema pOlítico e social".

~ indispensável lembrar, como forma de se evi
tar a redução do tema ao nível limitpdo de análI
ses teóricas inflexíveis e formais, que, tendo em
vista a importância dos partidos na vida políti-
ca ~ o conte6do ideológico e de interesses que a
sua discussão e análise carregam, o problema das
funções dos partidos deve ser visto como um ques
tâo política da qual, inevitavelmente, decorrem
respostas contrastantes e polêmicas.

Duas funções que unanimemente se têm credita-
do aos partidos políticos, em obras de sociologia
e política, são a de transmissâo do chamado ques
tionamento político da sociedade e a de partici=
pa~ão das massas no processo de formação das de-
cisões políticas. A primeira envolve todas as
atividades dos partidos em que se objetiva tra-
zer à consideração, no momento da decisão, deter
minadas necessidades da sociedade; a participa=
ção no processo político, por sua vez, congrega
atos como a organização de eleições, a nomeação
de pessoal político e a competição eleitoral.
Com isso, o partido torna-se sujeito da ação po-
lítica, podendo agir no sistema com vistas a con
quistar o poder e governar. .

A forma de exercício dessas funções e a.prio-
rização de determinados procedimentos é que vêm
caracterizar as distinções entre um e outro par-
tido, bem como revelar os motivos dos enfoques
contrastantes presentes nos estudos e debates po
líticos sobrê a matéria. -

Especialmente em relação aos chamados parti-
'dos de,massa, que. organizam milhões de pessoas,
as quals podem e~pressar questionamentos nos
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mais diversos sentidos, do tipo setorial ou do
tipo geral, homogêneos ou contrastante$ entre
si, cabe aqui a reflexão sobre uma série de in-
dagações acerca do modo e das conseqüências, no
sistema político, do desenvolvimento das ,fun-
ções do partido.

Tomando por base a configuração organizativa
dos partidos, há os que ponderam, como R. Mi-
chels, que "uma participação política difundida
necessita de estruturas organizativas complexas,
mas é exatamente a existência da organização I

que produz necessária e inevitavelmente tendên-
cias oligárquicas. Isso ocorreria .tendo em vis
ta que o avanço progressivo da organização par=
tidária levaria à profissionalização e à crista
lização da liderança, à superioridade desta em
relação aos demais elementos da estrutura parti
dária e à formação, assim, de um poder oligár =
quico, com o conseqdente afogamento das instân-
cias democráticas.

Veja-se, porém, que 'é difícil e temeroso ado
tar-se uma regra de validade universal, pois ~
modo de funcionamento dos partidos não é unifor
me e varia de acordo com o tempo e o lugar. -

Nesse sentido, na busca de uma resposta que
tenha em conta essa variedade e, ao mesmo tempo,
permita uma verificação empírica do objeto, ofe
rece-se uma hipótese em que se vincula a varia=
bilidade das funções do partido ao grau de par-
ticipação política existente em sistemas políti
cos inseridos em momentos históricos 'variados.-

Sob esse prisma, quanto maior o nível de par
ticipação, maior o exercício do controle sobre
a liderança e as funções delegadas, e mais a-
brangente, em relação às necessidades e exigên-
cias dos associados e simpatizantes do partido,
o teor dos questionamentos políticos postos.

Concluindo, para que se possa captar a verda
deira expressão de um partido no que toca ao
conjunto de funções por ele desenvolvidas, faz-
se mister mergulhar na tipicidade própria de ca
da momento e daí colher os traços gerais e esp~
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cíficos que servirão à análise, definidos den-
tro das circunstâncias históricas e condições
político-sociais bem determinadas.

1.4 - Classificação dos partidos políticos
Poderíamos tratar desse tópico percorrendo a

vasta doutrina que há a seu respeito. Entreta~
to, preferimos ater-nos aos parâmetros fixados
em magistral monografia de Anna Oppo, constante
do "Dicionário de Política" coordenado por Nor-
berto Bobbio,Nicola Mateucci e G. Pasquino, sob
o verbete "partidos políticos". Fazemo-lo cer-
tos de que com isso não optamos por alternati -
va simplista, mas sim pela busca de uma clareza
de visão de uma análise mais científica e me-, -.nos ideológica; universal, ao inves de restrlta
a certas épocas e sociedades.

Na verdade, os tipos de partidos mencionados
nas obras especializadas são tão numerosos qua~
to os enfoques, e até quanto os autores que es-
tudam o tema. Concordamos com Jean Charlot,qu~
do afirma que tal constatação denota a dificul-
dade de classificação dos partidos políticos ,
que, como todos os fenômenos sociológicos, apa-
rece em cada realidade nutrido de aspectos pec~
liares. Por outro lado, isso não constitui ra-
zão para que se corrobore a tese hoje superada
de Georges Lavau, que dizia ser impossível a a-
doção de métodos comparátivos, fazendo-se nece~
sária a recolocação dos tipos partidários em
sua história e na do meio social em que se te-
nham manifestado, a fim de viabilizar sua com -
preensão, descrição, e, conseqüentemente, sua
classificação.

Resta claro que essa postura, aparentemente
abandonada pelo próprio Georges Lavau, contesta
a validade de toda busca de conceitos, tipolo -
gias, premissas e axiomas que permitam a elabo-
ração de uma verdadeira teoria dos partidos.Ch~
ga mesmo a extrair da Ciência Política a sua r~
zão de ser. Assim, embora reconheçamos a ten
dência dos autores de particularizar a aborda -
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gerodo tema, fixando-a em determinados momentos
históricos e sistemas políticos, cremos factí-
vel, a partir . do atingimento de um certo grau
de abstração, formular "tipos ideats", como di-
zia Max Weber, e reuni-los numa tipologia, que
deve ser'a mais abrangente e genérica possível
para que possa encontrar uma certa correspondên
cia em cada porção da realidade multifacetada -
que integra o objeto de nosso estudo.

Em face dessas considerações e tendo em vis-
ta que não há aqui o escopo de esgotar o tema ,
importa-nos preferencialmente expor a proposta
classificatória mais coerente com o método cien
tífico, relevando o intrincado repertório de tI
pologias existentes, que, visto em rápidas pin=
celadas, prestar-se-ia antes a confusões que a
esclarecimentos. Aliás, o levantamento desses
modelos classificatórios, no mais das vezes des
critivos de um ou outro partido político especI
fico, serviria quase só ao propósito de ilustra
ção histórica - mesmo assim sob prisma reducio=
nista - já que a contemplação de realidades es-
tanques e segmentares teria que ser exaustiva ,
se intentássemos chegar a regras gerais e a es-
quemas comparativos de tipos partidários.

Maw Weber definiu o partido político como "u-
ma associação que visa a um fim deliberado, seja
ele objetivo, como p realização de um plano com
intuitos materiais ou ideais, seja pessoal, isto
é, destinado a obter benefícios, ooder e, conse-
qfientemente, glória para os chefe~ e sequazes,ou
então voltado para todos esses objetivos conjun-
tamente". Daí, pode-se inferir que a motivação
de um agrupamento humano constituído em partido
é variável, 'obedecendo ao código de valores e às
necessidades da sociedade e do segmento social
em que está inserido. Nesse caso, o que confere
identidade partidária, funcionando como elo ca _
paz de prender todos os partidos em uma única cd
tegoria científica, é a gravitação dos mesmos em
torno do poder político. Assim, assemelham-se
aos astros de um sistema solar, diferentes e es~
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pecíficos em tamanho, estrutura e consistência,
porém votados ao mesmo destino: permanecer iman
tados ao sol do sistema - o poder de comandar i
"pólis", de determinar os rumos do Estado e os
princípios norteadores das relações entre os
grupos sociais, não importando o fim que se es-
conde por detrás da busca desse poder.

Historicamente, o fenômeno do surgimento dos
partidos políticos é recente, remontando à pri-
meira metade do século passado. Quanto ao po -
der político, trata-se de urna realidade há mui-
to conhecida do homem, tendo-o acompanhado na
sua trajetória desde que os agrupamentos huma _
nos se solidificaram em caráter permanente, en
gendrando a instituição social, alguns milênios
atrás.

Durante o lapso de tempo que medeia a irrup-
ção do poder político e o surgimento dos parti-
dos, aquele certamente foi exercido em total '
dissonância com o modo de exercício que hoje jill
gamos legítimo. Afinal, o que ternos hodierna ~
mente é a política partidária, espalhada por to
do o mundo dito civilizado, conquanto se mànI
feste de maneira peculiar em cada parte, confor=
mando-se aos diferentes ~stágios de amadureci _
mento político-institucional.

As condições determinantes da formação de par
tidos surgiram quando o sistema político de al=
guns Estados atingiu certo grau de autonomia es-
trutural e complexidade interna, a partir de u-
rna divisão do trabalho que organizou os indiví-
duos em segmentos, em partes do todo, evidenci-
ando a estratificação social e a inexistência '
de interesse uno, suscetível de ser encarnado '
por um ou por alguns de forma monolítica, acha
mada "sociedade civil". -

De outra parte, o que viabilizou nesses paí-
ses o ingresso de partidos no cenário político
foi a adoção, por princípio ou imposição fática,
da crença de que esses diversos estratos só-
ciais, através da representação política, deve-
riam assentar-se à mesa para a tornada coletiva
de decições. Em linhas gerais, pode-se afirmar
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que a evolução dos partidos vincula-se direta _
mente à abertura de canais de participação e à
conseqüente incorporação de setores mais amplos
da sociedade civil no sistema político.

~ óbvio que esse processo dé aceitação de no
vos interlocutores na mesa de negociações não
se deu - e nem se dá - de forma espontânea ,
mas sim mediante pressões dos que se encontra _
vam excluídos do exercício do poder político.

A demanda de participação, por seu turno,con
diciona-se a fatores de ordem econômica e so=
cial. Nos momentos de transformação que abalam
a,ordem tradicional da sociedade, ameaçando a
rotina dos papéis desempenhados por cada classe,
esse anseio participativo normalmente é acirra-
do. Então, despontam grupos compostos por indi
víduos politicamente identificados, ou seja,do=
tados de urna visão semelhante da realidade,dis-
pondo-se a revolucioná-la, alterá-la ou simples
mente conservá-la. Naturalmente, o tipo de mo=
bilização e os estratos sociais envolvidos,além
da organização política de cada país, determi _
nam em grande parte as características distinti
vas dos grupos políticos que assim se formam.E=
xemplificando, lembramos que um partido de tra
balhadores terá estrutura e consistência comple
tamente diversas conforme seja integrado por 0=
perários ou por camponeses.

Da mesma forma, a presença de uma classe mé-
dia mais ou mends numerosa e a existência de u-
ma maior ou menor desigualdade econômica entre
as classes sociais importarão variações nos per-
fis dos partidos políticos que dessas se origina
rem. Nesse sentido, poderíamos citar outros in=
contáveis exemplos.

Conforme se disse anteriormente, a demanda de
participação é intensificada nos momentos de rrans
formação das estruturas sociais e econômicas.

Na primeira metade do séc XIX, a Europa assis
tia a uma situação dessa natureza. A Revolução-
Industrial, iniciada nos setecentos, atingia o
seu paroxismo, conduzindo a burguesia à condição
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de classe social preeminente. A essa ascensão
econômica corresponderia um proporcional incre-
mento de poder político, o que ocorreu no bojo
da difusão das instituições parlamentares ou da
batalha política pela sua constituição. Nesse
contexto, apareceram na Inglaterra, com o "Re _
form Act" de 1832, os primeiros partidos, reco-
nhecendo-se de tal modo a legitimidade da parti
cipação das camadas comerciais e industriais,jüõ
tamente com a aristocracia-, na gestão dos negó ::-
cios públicos.

Os "tories" e "whigs", grupos políticos ante-
riores a essa fase, existentes desde o séc.XVIII
e vistos por_muitos como os primeiros partidos,
na verdade nao o foram. Assemelham-se mais ao
que hoje consideramos facções. Representavam um
mesmo segmento social, a nobreza proprietária de
terras, que como um todo tinha interesses comuns
Tratava-se, pois, de grupos homogêneos, sem ãi-
sões ideológicas, divididos apenas por desaven _
ças pessoais ou conflitos locais de interesse en
tre famílias aristocráticas.

Após o "Reform Act", contudo, ingressam no
cenário político forças novas, que, se não eram
antagônicas entre si nem em relação à aristocra-
cia, ao menos traduziam par~e da estratificação
existente no ãmbito sócio-econômico. Destarte,
o poder passa a ser fatiado, servindo o Parlamen
to de palco para o entrechoque de posições. As
estruturas organizativas que se formam nessa fa-
se incipiente do regime representativo-partidá _
r~o voltam-se para um único objetivo: a consecu-
çao de mandato parlamentar.

Organizados em bases locais desarticuladas e
liderados pelo~ próprios candidatos, por grupos
de pessoas notaveis que haviam lutado em favor '
~a ampliação do sufrágio, ou ainda por grupos de
lnteresse, os partidos de então estavam fortemen
te atados aos seus representantes no Parlamento-
q~e definiam as.diretrizes programáticas e a a~
çao partidária.

Logo, os partidos não dispunham de uma máqu~
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na permanente, em que se conjugassem as associa-
ções locais. Na prática, seu funcionamento res-
tringia-se ao período eleitoral, quando ocorria
a cooptação de adeptos. Não existia nenhum la-
ço de tipo organizativo, nem em sentido horizon-
tal nem em sentido vertical. Ou seja, inexistiam
diretórios locais, regionais e nacionais, órgãos
executivos, etc.,que dessem ao partido um cará -
ter orgânico, .vinculando-se por elos de subordi-
nação análogos aos que hoje ligam as várias ins-
tâncias partidárias.

Concomitantemente, via-se no mandato eletivo
uma fonte de poder quase absoluto, incontrastá _
vel e inquestionável. Os parlamentares eram res
ponsáveis apenas diante da própria consciência.-

Esse tipo de partido é que prevalece no con-
texto europeu durante todo o século XIX. Alguns
chamam-no de "partido dos notáveis", tendo em
vista sua composição social. Outros dâo-lhe o a
pelido de "partido do comitê", em face da sua
forma de organização, ou de"representaçâo indivi-
dual", considerando-se neste caso o seu grande I

condicionamento aos membros parlamentares. As
condições para a superação dessa modalidade par-
tidária seriam dadas pelo crescimento da demanda
participativa do proletariado, o que forçaria a
ampliação do sufrágio, transformando a atividade
política em algo além da atividade parlamentar I

burguesa.
Nas últimas décadas do século XIX e nos pri

meiros do século XX verifica-se, nos vários paí=
ses da Europa, uma alteração substancial no qua-
dro geral dos sistemas políticos, fundamentalmen-
te a partir do processo crescente de alargamento
do espectro Qa cidadania. Os novos partidos so-
cialistas fazem surgir um tipo distinto de organi
zação partidária, portadora de um programa polí--
tico-sistemático que virava à promoção das elas
ses subalternas, política e socialmente emancipa
das, à condição de artífices de um novo modo de
c~nviyência civil. O_fundamental para tais orga~
nlzaçoes, portanto, nao se vinculava exclusivamen

~
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te a atividade política por ocasião das elei-
ções e nem tampouco privilegiava a atuação par-
lamentar, mas, pelo contrário, exigia o desen ~
volvimento de uma estrutura organizativa está -
vel e articulada, capaz de uma ação política '
contínua e permanente que envolvesse o maior nu
mero possível de trabalhadores, açambarcando '
suas demandas e exigências específicas em umprograma geral, ou seja, uma estrutura que pos-
sibilitasse a educação das normas, a fim de tor
ná-Ias sujeito ativo e consciente do processo -
político. Portanto, tal estrutura implicava
também a necessidade de pessoas qualificadas e
especialmente p~gas para o trabalho de orgniza-
ção, educação e propaganda, uma vez que os tra-
balhadores não possuíam o patrimõnio financeiro
e o tempo livre imprescindíveis ao exercício da
política. Assim é que, também no que se refere
ao financiamento do partido, houve alteração '
substancial: adotou-se, na ausência de grandes
personalidades, inclusive no que se refere à
possibilidade de sustentação econõmica indivi -
dual ou oligárquica do partido, o sistema de"
"quotas", ou seja, as contribuições permanentes
e continuadas dos associados. A estrutura des
sa organização é necessariamente própria e dis=
tinta daquela dos comitês. Do tipo piramidal,
tem na base as uniões locais - seções -, com
reuniões periódicas, onde serão discutidos os
problemas políticos e organizacionais básicos ê
são desenvolvidas as atividades de proselitismo
e propraganda, os dirigentes internos são elei-
tos, bem como os seus representantes, nas ins -
tãnc~as superiores da organização partidária.
Por sua vez, as seções organizavam-se em circuns
crições eleitorais, ou, em nível regional,em feT
derações, órgãos intermediários de coordenação
política. A cúpula, por fim, era constituída pe
la direção central do partido, eleita por dele--
gados das seções no Congresso ou convenção na-
cional, órgão máximo de deliberação. Todas as
posições ~e relevo tinham caráter eletivo e os
eleitos se sujeitavam a mandato imperativo,obri
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gados a rígido controle de fidelidade partidária
no exercício da atividade parlamentar.

Tais partidos surgem de um movimento organiz~
cional que havia conduzido à construção também
de uma densa rede de organizações econõmicas,so-
ciais e culturais: Sindicatos, Cooperativas, en-
tidades assistenciais, jornais e tipografias.Tal
rede, via de regra, havia contribuído para a fo£
mação do partido e, após tal fato, dele passam a
ganhar reforço, pois envolve instrumentos efica-
zes de organização, de reforço da identidade po-
lítica e de propagação dos valores pelos quais o
partido propugna. Esse fato denota a preo~upa -
ção com a viabilização permanente das facçoes s~
ciais na luta pela conquista de espaços cada '
vez mais amplas na sociedade civil, buscando im-
plementar a adesão ao seu projeto de gestão da
sociedade. A eleição e a conquista de cadeiras
no parlamento são importantes como estratégias
mas não são o objetivo principal do Partido.

Esse modelo, conforme salienta Anna Oppo, é o
denominado "partido de aparelho" ou de "organiz~
ção de massas".

A rápida expansão do sufrágio e dos partidos
de organização de massas na Europa fez com que
os "partidos dos notáveis", em sua maioria, bus-
cassem se adequar à nova realidade, progressiva-
mente ampliando a participação nos circulo~ e c~
mitês eleitorais e buscando unificar, em ambito
nacional, o trabalho eleitoral, potencializando-
o através da contratação de pessoal remunerado.
Contudo, apenas após a Segunda Guerra Mundialco~
solida-se a criação, nesses partidos, de apare-
lhos estáveis para desenvolvimento de propaganda
eficaz e a prática de coligações com grupos e a~
sociações da sociedade civil capazes de dar ao
partido uma base estável de consenso. No entan-
to, a mobilização, mesmo nessa etapa, se vincu-
la aos eleitores mais que aos associados.

são esses os denominados "partidos eleitorais
de massa", de natureza policlassista, que não se
dirigem especificamente a uma classe ou catego-
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ria social e nem propõem uma gestão distante da
sociedade e do poder, mas buscam conquistar a
confiança da população em geral, propondo median
te plataformas políticas suficientemente vagas~
amplas e flexíveis, a satisfação do maior número
de reivindicações e a solução dos mais diversos
problemas sociais.

Precisamente em virtude de seus objetivos es-
pencialmente eletorais, a participação dos seus
filiados na formulação da plataforma política e
fienatureza nominal e formal. O crucial para o
partido não é o debate político de base, mas a
escolha dos candidatos ~leitoralmente mais viá-
veis. Dessa forma, ganham novamente importãncia
os notáveis, que, exatamente por ocuparem posi-
ções-chaves na sociedade civil, podem fazer aflu
ir para o partido grande clientela e fornecer,em
boa parte, os meios econõmicos necessários ao fi
nanciamento da Campanha. Por outro lado, também
a gestão da máquina estatal, tanto ao nível lo-
cal quanto regional ou nacional, é vista como
oportunidade de granjear apoio eleitoral signifi
cativo, mediante o atendimento de alguns recla=
mos sociais específicos e da vinculação a grupos
de interesse poderosos. Finalmente, nesse tipo
de partido não há disciplina partidária acentua-
da, nem tampouco ação política unitária.

A tipologia até agora traçada - partido de no
táveis, partido de organização de massa ou de
aparelho e partido eleitoral de massa - não con-
figura esse elenco de tipos estanques e excluden
tes entre si~ são tipos ideais que na concretu=
de histórica raramente se verificam na sua pure-
za. Há ainda que ressaltar o fato de que em um
único sistema político podem coexistir variados
tipos de partido político.

No que se refere ao Brasil é evidente a reali
zação concreta do tipo ideal do Partido de notá=
veis pelas organizações partidárias, tanto no p~
ríodo Imperial quanto na República Velha. Ao me
nos nominalmente, com o surgimento do Partido Co
munista no Brasil, já no final da Primeira Repú=
blica, acenava-se para a necessidade de um novo
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tlPO de organização partidária. Este novo tipo,
embora marcado pelo caudilhismo, não deixa de
se fazer representar também no PTB de Getúlio
Vargas e de influenciar a organização das demais
agremiações partidárias de então, ainda que de
forma bastante superficial.

A própria legislação sobre organização parti-
dária do período autocrático sob a égide da Cons
tituição de 67/69 obrigava a adoção, pelos partI
dos políticos, de uma estrutura orgánizaaionaI
assemelhada à dos partidos de organização de mas
sas, pelo menos do ponto de vista estritamente
formal.

A Nova República e a Constituição de 1988
abrem e instrumentalizam a possibilidade de efe-
tivar participação da sociedade civil no proces-
so político, viabilizando a consolidação da demo
cracia entre nós. O amadurecimento da organiza=
ção partidária vincula-se diretamente à prática
democrática, entre nós tão rara e limitada ao
longo de toda a nossa história constitucional.
Assim, a incipiente democracia trazida no bojo
da Constituição de 1988, juntamente com a exten-
são do sufrágio ao analfabeto, para se consoli-
dar exige a prática e a habllidade das organiza-
ções partidárias, afim de se adaptarem à reali-
dade de uma democracia de massas, como sobejamen
te o comprova a seleção no primeito turno das re
centes eleições presidenciais, do candidato da
Frente Brasil Popular, capitaneada pelo Partido
dos Trabalhadores, por um lado, e do candidato
do Partido da Reconstrução Nacional, por outro.

Em ambos os casos é fácil reconhecer a inser-
ção desses partidos como canais que instrumenta-
lizam um nOVD tipo de democracia, a de normas. O
Partido dos Trabalhadores apresenta característi
cas típicas de um partido de organização de mas=
sas enquanto a candidatura vitoriosa no segundo
turno forjou a criação de um partido cujas ca-
racterísticas não refogem à sua classificação co
mo um partido eleltoral de massas. -

Assim é que )LI Igamos de todo 1 nteresse a t rans
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crição das observações de Anna Oppo sobre as
itransformações dos partidos de organização de mas
sa na Europa em virtude de sua inserção no jo~o
~nstf~ucional das dem~cracias européias, como
subSldl0 para a reflexao sobre a ausência de rigi
dez da tipologia apresentada e o caráter dinâmi~
~o da matéria em questão.

Foram os partidos de organização de massas os
que mais interesse despertaram na literatura e
nas publicações de caráter sociológico e políti-
k:::o.
I " 1i .. Ju gados.p~r a~guns somo os mais aptos a per
~ltlr a partlclpaçao polltica dos cidadãos e ti=
pos por outros como partidos de estrutura antide
~ocratica dominada pelos aparelhos que servem de
'lnstrumento de manipulação das massas eram toda. 'i"la unanimemente considerados como "partidos mo=
~ernos" por excelência, conseqtiência necessária
pu inevitável da democracia de massa, destinados

~

ocupar o lugar de todos os outros. Houve até
e~tativas de transfo:mar alguns partidos eleit~
alS de massa em partldo de aparelho, assim como
e outros lados era desejada uma transformação de

todos os partidos nesta direção.
"Contu~o, estas tentativas e estes ausnícios

jamais se realizaram completamente, assistindo -
s~, de outra parte, a uma progressiva modifica-
çao dos partidos de aparelho. Em particular,
,les foram perdendo algumas das suas caracterís-
~icas essenciais, como a alta participação das
bas~s na vida do partido, a contínua ação de edu
çaçao moral e intelectual das massas, a precisão
do pro?rama político e o apelo ~ transformação
pa socledade: Do lado contrário, se acentuou
sua orientaçao eleitoral e o empenho maciço em.
ampliar sua influência para além das próprias ba
Ises trad~c~onais e a importância sempre crescen=~7da atlvldade parlamentar. Assistiríamos, as-
jSlm, a um processo de homogeneização dos parti-
~os, todos preparados para se transformar em par
~idos "pegatudo". -

"As razões que servem de base a esta transfoi"
ação são de ordem política e social ao mesmo
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tempo. Em primeiro lugar, nas últimas décadas,a
partir do segundo pós-guerra, foi-se reali~ando
nos principais países. europeus, a integração, pe
lo menos formal, das massas populares no sistema
político: os partidos de origem operária foram
reconhecidos quase em toda a parte como concor
rentes legítimos no "mercado" político - espe-
cialmente os que abandonaram totalmente qualquer
apelo a uma transformação radical da sociedade -
e, portanto, como possíveis detentores do poder
político. Sendo por ela favorecida, esta inte-
gração provocou ao mesmo tempo uma 'intervenção
c~da vez maior do Estado nos setores mais diver-
sos da sociedade e a conseqtiente necessidade de
princípios de planejamento econômico e socia~ou,
em todo o caso, de uma mediação entre interesses
diversos, para a qual se requer a colaboração,
clara ou tacita, dos partidos operários, espe-
cialmente quando eles podem contar com o apoio
das mais poderosas órganizações sindicais do
país. I~to representou uma diminuição ou queda
da p:essao das massas, mantidas antes à margem
do slstema, e uma mudança na qualidade e no ní-
vel das suas exigências políticas. E, fato, ain
da mais importante, se assistiu na esfera social
a profundas modificações que atingiram vastos
setores da população, tais como: a consecução de
um mínimo de segurança social, a difusão do con-
sumo e de símbolos culturais homogeneizados e o. - 's~rglmento de t~ndencias de tipo secular e priva
tlVO. Este conJunto de fatores implicou uma reI
lativa estabilização das relações sociais, uma
CO~ifi.cação mais ou meI20s compartilhada pela
malor parte da populaçao das regras de convivên-
cia civil e,_conseqtientemente, uma menor intensi
dade na participação política com objetivos de
tipo geral e totalizante.

"A possibilidade real ou potencial da gestão
do poder político, a relativa estabilização da
,s~t~açã~ soci~l e, em conseqtiência, a menor par-
tlclpaçao polltica das massas, fez com que os
partidos operários abrandassem os apelos de clas
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se em benefíc~o de urna imagem de si mesmos que
pudesse merecer o assentimento de vários setores
da sociedade: a referência às solicitações ~
aos interesses de urna determinada classe foi acom
panhada ou substituída por programas e apelos
cujo contefido realça o interesse "nacional" e,
em geral, as aspirações globais da sociedade. T~
do isto trouxe conseqdências mesmo a nível de es
trutura organizacional. A participação política
de base se orientou preponderantemente para a
propaganda eleitoral e a obra de educação moral
e política das massas se tornou quase que supêr-
flua. Em contraposição, acentuou-se a importân-
cia do profissionalismo político nos níveis mé-
dios e altos do partido e a cooptação de "peri-
tos" para se poder fazer face a urna atividade po
lítica cada vez mais complexa; do mesmo modo~
tornou-se essencial a escolha dos candidatos com
vistas ao sucesso eleitoral do partido, recorren
do-se para isso aos próprios notáveis de várias
esferas sociais e profissionais.

"Este processo de transformação atingiu, de
forma mais ou menos acentuada, os principais paE
tidos de articulação européia. Obviamente os
partidos podem encontrar limitações, mais ou me-
nos rígidas, às suas tendências do "tudo serve":
certos interesses claramente em contraste com os
da sua base tuadicional não podem ser representa
dos, a não ser que se queira incorrer na defecção
eleitoral dessa mesma base; da mesma maneira, as
persistentes tradições políticas de classe podem
desaconselhar uma propaganda interclassista mui-
to ousada. Porém, em geral, os partidos superam
tais obstáculos evitando assumir posições claras
sobre problemas capazes de criar divisões e con-
flitos decisivos dentro do país, lutando pela
conquista do poder político com plataformas elei
torais e sistemas de gestão do próprio potencial

'que não se diferenciam substancialmente dos de
outros partidos, mas são até muito semelhantes a
eles sob muitos aspectos.

"Em síntese, poderíamos dizer que a persistên
cia dos partidos de aparelho ou vice-versa,a sua
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transformação em partidos eleitorais de massa,pa
rece estar ligada.à qualidade e à intensidade da
participação política~ onde existir um consenso
generalizado sobre certos temas e problemas de
base e a participação popular se manifestar atra
vés de exigências setoriais e específicas, é pr~
vável que prevaleçam estruturas partidárias com
tendências "pega-tudo"; quando,ao contrário, por
qualquer motivo de ordem interna ou internacio-
nal, surgirem crises capazes de criar fortes con
flitos políticos ou de colocar em discussão as
relações sociais existentes, a tendência para
"çonstruir máquinas políticas" profundamente ho-
mogêneas e organizadas deverá ser mais clara."*

1.5 - Natureza juridica dos partidos pôlitioos
Até o século passado a maior parte dos doutri

nadores refutava o caráter jurídico do partidõ
político. Bluntschli, por exemplo, dizia que
"os partidos não sãó uma instituição do Direito
Público, mas da Política, e nem membros do org~-
nismo do Estado, mas grupos sociais em que cada
um livremente entra e sai".

Se, hodiernamente, a opinião do publicista ale
mão prevalecesse, nada haveria a ser dito sobre
a natureza jurídica dos partidos. Porém, ao con
trário dessa visão, pontifica a concepção moder=
na, que identifica nas agremiações partidárias
claro aspecto jurídico-formal. Logo, parece-nos
despiciendo remontar à superada polêmica em tor-
no do cunho sociológico ou jurídico do partido
político.

Não obstante reconheçamos neste um objeto sus
cetível de abordagem sociológica, consideramo-lã
também como ~enômeno político e jurídico, visua-

*BOBBI0,N0rberto.Dicionáriode política. Tq.dução[X)r
Luis Guerreiropinto cacais e outros. Brasília, Ed.
Universidadede Brasllia,1986,p.902-3.
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Inicialmente, convém lembrar que a encampa-
ção da realidade partidária pelo Direito é re-
lativamente recente, espelhando a tendência eVQ
llitiva do final do século XIX, através, sobretu
do, da escola alemã de Direito Público, que pu~
nara pelo reconhecimento da natureza jurídica
da matéria constitucional - administrativa(Gier
ke, Laband e Jellinek, entre outros) . -

A cons~ração dos partidos pelas Constitui -
ções nacionais é algo ainda mais atual, signif~
cando urna espécie de coroamento do processo de
jurisdicização desse fenômeno outrora apenas s~
cial. Nesse sentido, podemos verificar que a
tendência geral do Direito Constitucional dos
países democráticos, a partir da Primeira Guer-
ra Mundial, é de reconhecer explicitamente o
partido político corno urna das peças essenciais
da organização política do Estado democrático,es
pecialmente se o sistema de governo adotado é õ
parlamentarista. Assim, os partidos políticos
tornam-se objeto de normas constitucionais e in-
fraconstitucionais que passam a permitir o seu
tratamento doutrinário também no âmbito específi
co e jurídico. -

Luiz Sanchez Agesta, da Universidade de Ma-
dri, corrobora essa análi~e, frisando que "nos!
nos de após-guerra começa a surgir um novo prin-
cípio de institucionalização dos partidos, os
quais vêm reconhecidos pela Constituição (Fran
ça, Alemanha) em condições que determinam \uma
distinção entre partidos legítimos e ilegíti
mos", conforme se ajustem ou não aos cânones co~
titucionais pertinentes.

Outro jurista de escol a manifestar-se sobre
o assunto é Josaphat Marinho, que nota ter sido
posterior ia 1919 o acolhimento dos partidos pe-
los diplomas legais. Antes disso, segundo o le~
te baiano, ~ão havia um processo definido de

institucionalização dos partidos, que existiam"de
fato", sem se submeterem a um complexo normativo
que os adequasse ao regime pOlítico e às necessi-

dades da vida democrática. Desconheciam-se os
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partidos nas Constituições e nas leis, e oBra -
sil não discrepava da generalidade das naçoes
tendo inclusive afirm~do João Neves da Fontoura
que até 1930, entre nós, "quem quisesse poderia
fundar um partido, corno abrir uma loja". Afirma-
ção que, contudo, merece ainda reparos, pois na
abertura de urna loja ou na criação de um ponto '
comercial, desde 1850, com o advento do código
comercial, já se verificava um fato jurídico,ca-
paz de gerar direitos e obrigações no sistema j~
rídico imperial, enquanto que a criação -de urna
agremiaçãopartidária, consoante a filosofia libe-
rql , em seu purismo original, ou era absoluta -
mente desconhecida pelo Direito ou era objeto de
vedação expressa.

Em face da constataçãode que, hoj e, os parti -
dos políticos são instituições sociais com espaço
peculiar no Direito, tratemos de verificar seu
posicionamento na ordem jurídica interna, bem co
mo na de alguns outros países, levando em conta-
que a natureza jurídica variará segundo a função,
o modo de formação e as regras de organização I

partidária previstos em cada legislação.
Aliás, pode-se concluir, desde já, pela

impossibilidade de qualificar corno idênticos dois
sistemas jurídico-políticos, nesse particular. ~
isso que nos mostra o levantamento de Hans Na
wiasky, que compilou os mais variados estilos or
ganizacionais de partidos existentes no mundo. -

Outrossim, interessa-nos perquirir sobre a
natureza juridica reconhecida doutrinariamente I

ao partido político, tendo em vista que sob esse
ângulo é possível universalizar principios e in-
tegralizar a compreensão do objeto científico em
exame.

É mister lemb~ar,relativamente aos doutrina
dores pátrios, que a ordem jurídica sobre a qual
assentaram suas opiniões é a precedente à Consti
tuição de 1988.

José Alfredo de Oliveira Baracho, em seu ar
tigo "Teoria Geral dos Partidos Políticos", pu=
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blicado na Revista de Informnr,ão Legislativa,
out./dez. 1979, diz que o estudo da natureza ju-
rídica dos partidos nos remete a indagações pe~-
tinentes ao Direito priva(~o e ao Direito públicn,
com o que concordamos plenamente.

Na verdade, diagnosticar a natureza do ente
em questão é algo que requer o exame do conceito
de pessoa jurídica, assim como a averiguação dos
critérios que possibilitam a distinção, princi -
palmente didática, do mundo jurídico nos hemisfé
rios público e privado. -

Definir a natureza do partido político im -
porta, antes de qualquer outra coisa, situá-lo
nesse contexto dicotõmico, cabendo-nos inclusive
refletir sobre a validade científica dessa segre
gação e sobre o cabimento de se supor, aceita ã
divisão metodológica, que o "locus" jurídico do
ente partidário esteja neste ou naquele hemisfé-
rio, em vez de ser interseccional. -

Entre os autores pátrios, Cotrim Neto afir-
ma categoricamente que o Direito brasileiro não
permite considerar o partido senão como pessoa '
de direito público interno, cuja personalidade é
.adquirida mediante regist~o no Tribunal Superior
Eleitoral, nos termos da legislação aplicável. A
pesar dessa "evidência", propõe-se o ilustre ad=
,ministrativista outras perguntas indispensáveis
ià compreensão da modalidade partidária: qual a
exata posição do partido político no quadro do
Governo e da Administração Pública? Qual a natu
reza e a extensão dos controles a exercer sobre-
o partido e quem tem poderes para fazê-lo? Um
partido político pode ser sujeito passivo em a-
ção popular ou mandado de segurança, expedientes
típicos do controle judiciário sobre os órgãos '
da Administração Pública?

Buscando responder a algumas dessas indaga
ções, Cotrim Neto atribui aos partidos políticos,
por analogia, caráter autárquico, em virtude de
a Lei 5.682/71 tê-los regulado nesses moldes, 0-
grigando-os a ter estatuto próprio submetido a
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registros junto à Justiça Eleitoral, que, ade -
mais, exerce sobre eles um controle financeiro
e certo poder de polícia, consoante o que se in
fere do art. 152 da Constituição Federal de 677
69.

Em Accioly Filho encontraremos outro defe~
sor da tese majoritária do caráter publicístico
do partido político. Para Accioly a elevação •
do partido fi condição de pessoa jurídica de di-
reito público decorre do fato de a sua institu!
ção se dar na própria Carta Magna, regulada em
legislação especial. Não mais entidades de di-
reito privado, meras associações tendentes a
fins de natureza política e sem encarte na pró-
pria organização constitucional do Estado. Mas
o partido político passou a interessar a toda a
comunidade, deixando de pertencer ao grupo de
cidadãos que o integrava~ Agora, o partido,f~
zendo parte da organização político-constitucio
nal do Estado, é instituição aberta a todos, se
gundo regras que a própria lei disciplina e,as=
sim, pertence à sociedade inteira.

Situado em ponto diametralmente oposto, An-
tõnio Tito Costa revela argumentos sólidos ao
preconizar que o partido político se afigura na
prática como pessoa jurídica de direito privado,
não obstante a lei o defina de forma diferente.
O advogado paulista aponta inúmeras contradições
entre o verdadeiro (Sic) status jurídico do par-
tido, dado pelas relações que o envolvem, e o
conceito legal, cujo artificialismo vazio é de-
nunciado.

A demonstração dessa discrepância fundamen-
ta-se em detalhado estudo da classificação das
pessoas jurídicas, desenvolvido a partir do qua~
dro das pessoas públicas e privadas elaborado '
por Ferrara nos anos 20. Por isso, pode-se di-
zer que Tito Costa vai ao âmago do problema d~
natureza jurídica partidária, remetendo-se à ques
tão da dicotomia do Direito, sem nenhuma superfI
cialidade. Conquanto se abstenha de enfocar a
dicotomia criticamente, preferindo tomá-la "a
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priori", corno vãlida, Tito Costa explora-a com
detença, cioso, tal corno José Alfredo de Olivei-
ra BarachoW.p.3), de que ela é a chave para a
compreensão da natureza jurídica do partido po-
lítico.

Tendo em vista que ao presente trabalho in
teressa apenas reflexamente a célebre dicotomia
do Direito, preferimos abster-nos de mencionar
as diversas teorias que buscaram justificã-Ia .
Tito Costa as perfilou notavelmente. Porém, a
nós aproveita mais o exame do critério distinti
vo ~qeito na atualidade, porquanto os outros,a=
bandonados, valem somente como curiosidade his-
tórica.

Hoje, os autores diferenciam direito públi
co e privado consoante o tipo de relação por e=
les disciplinado. Ter-se-ia o primeiro quando
se tratasse de relação em que o Estado, através
de algum de seus órgãos, figurasse numa posição
de superioridade sobre o outro pólo relacional.
Nessa hipótese, estariamos diante de urna relação
pública, cuj as normas reçruladorasser iam de direi
to público. Ao poder especial que a norma con=
fere ao Estado nessa situação chamamos "imperi -
um" .

Logo, pessoa pública é aquela capaz de se
reclacionar em pé de desigualdade no mundo jurí-
dico, revestindo-se de poderes especiais de man-
do. ~ o que ocorre, por exemplo, quando um dos
entes estatais desapropria, quando impõe à cole-
tividade um tributo ou, ao criminoso, urna pena.

Por outro lado, estaremos diante de rela-'
ções e normas de direito privado quando os sujei
tos nelas enquadrados estiverem vinculados em um
:mesmo plano, sem que um deles esteja investido I

de "ius imperii". A título de exemplo, citemos
o casamento, a locação, ou o contrato mercantil.
Nessas modalidades de relacionamento jurídico ,
ias pessoas envolvidas, independentes de serem fi
sicas ou juridicas, nada impõem urnas às outras =
valendo ressalvar que estamos tratando as referi
das transações sob o prisma do Direito, não da E
conomia ou de qualquer outra ciência.
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Hã, pois, na relação privada, isonomia entre
as partes, que pactuam em igualdade de condiçõe&
de maneira que o ônus e as restrições gerados p~
la relação não têm sua gênese em ato impositivo,
de império, sendo assumidos pelas pessoas por ato
volitivo.

Tecidas essas considerações, cabe-nos pergun-
tar se o partido político, legalmente definido
corno pessoa jurídica de direito público, reúne
de fato os atributos inerentes a essa classe de
entes morais.

Tito Costa entende que não, explicando que "pa
ra atingir os seus fins não dispõe ele de pode=
res de mando, ou de império, só conferidos ao Es
tado, que é senhor de direitos de poder público:
Suas relações com terceiras pessoas, físicas ou
jurídicas, são exercidas em posição de igualdad~
Por exemplo: se um partido político necessita de
um imóvel, para nele instalar sua sede e seus
serviços, haverã de tratar com o proprietário do
mesmo em situação de absoluta igualdade, ,adqui-
rindo-o mediante compra, ou permuta, podendo o
proprietário recusar-se até a negociar com ele.
Se tivesse, entretanto, poder de império,poderia
declarar o imóvel de utilidade pública e desapro
priá-Io, para nele poder instalar-se. Assim faz
o Estado, que é pessoa jurídica de direito publi
co internoi de igual modo podem agir os Municí=
pios, ou outras entidades de idêntica natureza ,
corno as autarquias. Os partidos políticos, .não.

A esse argumento fundamental o advogado pau-
lista adiciona outros. Para ele, a função desem
penhada ~elo partido político não se subsume na
categoria das funções estatais, conquanto seja
de alta releyância para o Estado. Ora, se pes-
soa pública é a que detém o "ius imperii" e se
esse atributo restringe-se aos entes integrantes
da Administração competentes para praticar atos
tipicos do Estado, claro está que o partido não
se circunscreve no rol das pessoas públicas.pres
ta serviço de utilidade pública, é verdade, mas
não exerce urna função estatal.
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Outro aspecto que segundo Tito Costa denota a
alocação do partido no ãrnbito das pessoas jurid~
cas de direito privado é a ausência de controLe
estatal nos moldes em que esse se dá relativame~
te às autarquias, aos órgãos auxiliares do Esta-
do, em geral.

Assim, os partidos politicos não sofrem inge-
rências do Estado no que tange a sua estratégia,
tática eleitoral, formulação de propostas polit~
cas, organização de seus diretórios,contraimento
tle obrigações, etc. (Sic).

Para Tito Costa nenhum controle especial exe!
ce o Estado sobre tais entidades, a não ser o
con~role prévio, que condiciona o seu registro
perante o Tribunal Superior Eleitoral e gue con-
siste em analisar o programa que se propoe rea-
lizar, a fim de que a existência do partido não
signifique urna ameaça ao regime democrático, co~
sagrado corno principio constituçional.

Acerca dessa avaliação de Tito Costa, é impor
tante frisar que ela foi feita na vigência da
L~i 4.740, de i5 de julho de 1965, e não sob o
"império da Lei 5.682, de 21 de julho de 1971, em
que se pautaram os autores citados anteriormenta
Vale notar~ contudo, que o texto das duas leisé,
em geral, idêntico, emborà o diploma ulterior
acentue a ingerência estatal nos partidos polit~
cos, instituindo limitações novas, corno a proib~
ção de coligações partidárias e a perda de mand~
to por infidelidade às decisões do partido.

De resto, para reforçar sua tese, Tito Costa
compara o partido politico a urna instituição de
direito privado como o Banco do Brasil, que, tal
corno ele, e até em maior proporção, exerce ativl
dade que aproveita notoriamente ao Estado, sem
contudo praticar, revestido de "ius i.rrperii",atos
estatais tipicos, configuradores da competência
das pessoas públicas.

Por último, atribui a "simples engano" ou "c~
chilo" dos nossos legisladores a definição legal
concernente ao partido polltico. Informa-nos,
adernais, que esse engano surgiu no Código Eleito
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ral de 1950 e foi mantido na atual LeQ ~rgânica
dos Partidos Politicos. Porém, não ex~stiu no
Código Eleitoral de 1932 (Decreto n9 21.076, d7b4/02/32). Estatuia esse diploma que eram cons!
derados partidos pollticos os que adquirissem
personalidade mediante registro nos_termos do
art. 18 do Código Civil e os que, nao tendo ad-
quirido personalidade, se apresentasse~ ~ara os
mesmos fins, provisoriamente, com um m1n1mo de
500 eleitores e as associações de classe legiti-
mamente constituidas.

Destarte, no regime do Código de 32, os part~
dos politicos eram pessoas privadas, com regis-
tro obrigatório no Cartório de Registro de Titu-
los e Documentos, adquirindo com este ato sua peE
sonalidade juridica, tal corno qualquer outra so-
ciedade civil.

Feito o levantamento das opiniões mais abali-
zadas sobre a natureza juridica do partido poli-
tico seu caráter público ou privado, impõe-se -
nos ~m breve comentário acerca da concepção dou-
trinária que refuta a dicotomia do Direito, con-
siderando-o uno pelo fato de promanar de urna mes
ma fonte: o Estado.

Entendem os adeptos dessa corrente ~ue as nor
mas, sejam elas destin~da~ a u~a relaçao . ~nt~e
iguais ou desiguais, sao 1nvar1avelmente 1dent1-
cas do ponto de vista ci7~tifico .. Ca:regam c~n-
sigo o elemento indissoc1av~1 do D1re1to que e_a
coercitividade, assegurada a norma pela sançao
estatal.

Nesse sentido, é insólito dividir o Direito,
que é sempre público, na medid~ em_que é estataL

Â luz desse entendimento, nao ha que se bus-
car urna classificação das pessoas juridicas pelo
simples fato de que inexistem comparti~~ntos es-
tanques, não havendo necessidade d7 :r~a-los.

Vistos os vários enfoques doutr1nar10s sobre
o assunto, passaremos a examinar a legislação re!
tinente inclusive o texto constitucional recem-, -elaborado, que não foi objeto de reflexao dos
autores mencionados neste trabalho, posto que
suas considerações se fizeram em tempo anterior,
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Como se pode inferir desses dispositivos ge-
néricos, a ordem jurídico-constitucional de 67/
69, vigente até 5 de outubro de 1988, além de
enquadrar os partidos no rol das pessoas de di-
reito público, regulava-os de forma abrangente,
o que é evidenciado em preceitos como os dos
arts. 69 (proibição de coligações); 79 e 89 (en
traves para a criação e organização partidária);
20, 111, 21, 22, 23 ..~ingerência em assuntos de
economia interna, impedindo-se a livre estrutu-
ração, organização, funcionamento) e um sem-nú-
mero de outras regras ditadas pela Lei Orgânica
dos Partidos Políticos.

sob a égide da Constituição de 67.
Nessa úttima, os preceitos aplicáveis ~ aos

partidos acomodavam-se no art. 152 do Capltulo.
111. Estabelecia o item IV do artigo que a aqul
sição de personalidade jurídica se daria median-
te registro de seus estatutos no TSE.

O 9 39, por seu turno, previa a elaboração
da lei federal que disciplinasse a criação, a
fusão, a incorporação e a extinção partidária ,
assim como sua fiscalização financeira. Ade-
mais, admitia-se que essa lei federal fixasse
regras gerais para a organização e o funciona _
.mento. .
Em consonânciacan a Carta de 67/69,assim dispãs a Lei

Orgânica dos PartidosPolíticosde n9 5.682,de 21.07.71:
"Art. 19 - A orqanização,o funcionamentoe a extin _

cão dos PartidosPoiíticos são reguladosfOr esta lei.
Art.-29 - Os partidos-poTlticos, pessoas jurí

dicas de direito público interno, destinam-se" a-
assegurar, no interesse do regime democrático,a
autentic~dade do sistema representativo e" a
defender os direitos fundamentais, definidos na
Constituição.

Art. 39 - O Partido Político adquire persona
lidade jurídica com o seu registro no Tribunal-
Superior Eleitoral.

........................................... "

Sem dúvida, isso nos mostra que o Estado au-
toritário preocupava-se muito com a vida parti-
dária, tendo buscado ~m rígido controle ~os pa~
tidos, através de excessi~a reg~lament~çao e
da submissão dos membros a Justl?a ~le~to~al em
algumas circunstâncias de sua eXlstencla,lnclu-
sive a do seu nascimento.

Em face disso, embora concordemos com a as-
sertiva de Antônio Tito da Costa de que o~ p~r-
tidos carecem de "ius imperii", atribut~ ln~lto
à pessoa jurídica de direito público, nao.h~ ~~
mo negar que o Estado imantou a v~da ~artldar~a,
encartando-a no contexto da organlzaçao :on~tl-
tucional em virtude de reconhecer como publlca
a função que exerceu.

Sob a égide do regime de exceçao, o partido
deixa de ser o "habitat" político da sociedade
civil. Torna-se uma instituição atrelada ao E~
tado, dependente do consentimento deste para
sua criação e funcionamento, tal como ocorre
com o sindicato.

Perde o partido seu caráter de efetivo "ins
trumento para a formaçâo da vontade estatal, a
serviço da comunidade, transformando-se em au -
têntico biombo, que garante ao regime uma fachà
da de normalidade.

Destarte dadas as condições objetivas a que
foram sujeitos os partidos, ~ão~p~demos co~si~~
rá-los, nessa fase, pessoas ]urldlCas de dlrel-
to privado como quaisquer outras.

Afinal, sofreram limitações que as assemelha
ram às pessoas públicas, sem ~~e l~es f~~~e a-
tribuído o apanágio destas:o lUS lmperll .

Ao nosso ver, isso se deu não em v~rtude. de
"engano" ou "cochilo", m~s ~or inte~çao dellbe-
rada do legislador, que lmpos as pelas s~m ou-
torgar as prerrogativas, de modo a esvazlar o
papel dos partidos políticos.

No que diz respeito a concepçao partidária a
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colhida no novo texto constitucional, constata-
mos que a mesma guarda profundas dissemelhanças
com a da Carta de 67/69.

A consagração do pluralismo político como
fundamento do Estado Democrático de Direito(art.
19, V) marca o reconhecimento dos partidos poli
ticos como instrumentos indispensáveis à cons =
trução de uma verdadeira democracia e areja a
visão que se tinha sobre a vida partidária, que
ganha uma nova dimensão, convertendo-se no ce-
nário da institucionalização dos conflitos so-
ciais. Supera-se, assim, a mentalidade reinan-
te no periodo autoritário, voltada para a subli
mação das divergências ideológicas e contradi =
ções sócio-econômicas e -não para o seu enfrenta
mento e solução.

A nova Constituição atribui ao partido polí-
tico a missão de servir como canal de .mediação
entre a sociedade civil e o Estado, de forma
que as várias propostas de governo nascidas no
seio daquela tenham o espaço próprio de manifes
tação e concorrência, garantindo-se à formação-
da ~o~tade estatal ~ma correspondência com a so-
matorla da corre laça0 social ae forças.

Conforme se depreende do Capítulo V, Título
11 - "Dos Direitos e Garantias Fundamentais",em
que os partidos políticos recebem tratamento es
pecífico, dada a especial importância que o cons

~ituinte lhes conferiu, não é mais possível - se
e que antes era _ (X)nsideraro ente partidário urr
integrante do aparelho estatal.

Dá-se claramente ao partido o status de pes-
soa de direito privado, com personalidade jurldi
ca adquirida na forma da lei civil. O registro-
no TSE deixa de ser o modo aquisitivo da persona
lidade, o nascedouro do partido polltico, tornan
do-se apenas um procedimento administrativo que
a coloca sob as vistas da Justiça Eleitoral (art.
17, 9 29). Contudo, o registro junto ao T.S.E.
bem como os demais requisitos legais são condi -
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ções essenciais para a existência Juríd~ca da
~gremiação partidária.

paralelamente, garante-se maior liberdade'
aos cidadãos no que tange à criação, fusão, in-
corporação e extinção de partidos politicos(art.
17, caput).

Assegura-se autonomia à vida partidária,pres
crevendo-se apenas que do estatuto de cada partI
do constarão normas pertinentes à fidelidade e
à disciplina partidárias. Desaparece, pois, a
regra do artigo 152, 9 39, da Constituição ante-
rior, que previa a edição de lei federal conten-
do normas sobre a criação, fusão, incorporação ,
extinção e fiscalização financeira dos partidos
pOlíticos e podendo dispor sobre regras gerais
para sua organização e funcionamento.

Com o escopo de dar ao partido político não
apenas autonomia jurídica, mas outrossim condi -
ções materiais que viabilizem sua existência e
a consecução de seus fins, a Constituição consa-
graudois direitos partidários: o acesso gratui-
to ao rádio e à televisão, na forma da lei e a
percepção de recursos do fundo partIdário.

De outra parte, fixam-se as seguintes exigên
cias para a criação e a atividade partidárias: -

- caráter nacional
- proibição de recebimento de recursos prov~

nientes do exterior
- prestação de contas à Justiça ~leitoral
- funcionamento parlamentar de acordo com a

lei
- vedação do uso de organização paramilitar.
Concluindo, afirmamos que o espirito imanen-

te às normas constitucionais aplicáveis aos par-
tidos políticos é o de valorização dos mesmos ,
visto que constituem os instrumentos típicos de
efetivação do pluralismo democrático - um dos
fundamentos da República Federativa do Brasil.

A luz da nova Ordem Juridica, o partido e um
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ente constitucionalmente protegido, sujeito a
princípios assecuratórios da democracia,da har-
monia social, da moralidade nos gastos de dinhei
~o público, dos direitos fundamentais da pessoa-
humana.

Livra-se o partido das peias que o embaraça
vam, dificultando a propagação de suas idéias,a
sua estruturação, o seu funcionamento. Garantem-
se-lhe meios econômicos que permitam a difusão
de seu programa, a ampliação de suas bases a
realização de convenções, congressos, etc'e o
desenvolvimento ~e atividades paralelas, como
cursos de educaçao política, seminários e congê
neres. -

Relativamente à sua natureza jurídica, pode-
mos ~gora afirmar, sem sombra de dúbida, que o
partldo político brasileiro é pessoa jurídica I

d= d~reito privado, que, por sua singular impor-
tancla, por seu papel crucial na construção demo
crática, pelo múnus público exercido em sua ati-
vidade, pela predestinação ao poder, mereceu do
constituinte tratamento específico.

No domínio constitucional estrangeiro uarti
do político apresenta status diversificad~. -

Algumas constituições, como as dos EUA In _
g~at~rra, Japão e Suíça, sequer prevêem a ~xis-
tencla ~o ente partidário - o que não quer di-
zer ausencia de partidos ou de sua disciplina I

na vida política dos países mencionados. Vale
le~brar, inclusive, que, de forma indireta, as
proprias constituições desses Estados acolhem
os partidos, na medida em que o direito à liber
dade de associação é em todas assinalado.

Em várias naçôes, contudo, a matéria foi al
çada - aos textos constitucionais, com maior -
ou me~or detalhismo em sua abordagem, e dirigis
mo malS ou menos acentuado em sua disciplina ~
De:t~cam-se, nessa situação, Alemanha, França ,
Italla, Portugal, URSS, Cuba, México, Brasil,en
tre outros. -
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Para que se possa avaliar a diversidadé de
papéis cometidos ao partid~ político,.b~m como
a natureza - jurídica, ou nao - que lhe e reco-
nhecida em cada Constituição, cremos profícua a
transcrição de alguns textos constitucionais,na
parte atinente ao objeto de nosso estudo.

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA FEDERAL DA ALEMA-
NHA - PROMULGADA PELO CONSELHO PARLAMENTAR EM
23755/49, COM EMENõÃS ATt: 21.12.83.'

Artigo 21
~ J9 - Os partidos colaboram na formação da von

tade política do povo. A sua fundação é livre.
A sua organização interna tem de corresponder •
aos principios democráticos. Deverão prestar I

contas publicamente da procedência dos seus re-
cursos. (Redação dada pela 359 lei de modifica -
ção da Lei Fundamental de 21 de dezembro de
1983) .

~ 29 - Os partidos que pelos seus objetivos
ou pelas atitudes dos seus adeptos tentarem pre:
judicar ou eliminar a ordem fundamental democr~
tica e livre, ou pôr em perigo a existência da
República Federal da Alemanha, são inconstituci~
nais. Cabe ao Tribunal Constitucional Federal •
decidir sobre questões de inconstitucionalidade.

~ 39 - As particularidades são regulamenta-
das por leis federais.

CONSTITUIÇÃO DA REPúBLICA DE CUBA
Aprovada em referendum de 15 de fevereiro de

1976; em vig0r a partir de 24 de fevereiro de
1976.

Artículo 5 - El Partido Comunista de Cuba
vanguardia organizada marxista - leninista de la
clase obrera, es la fuerza dirigente superior de
la sociedad'y del Estado, que organiza y orienta
los esfuerzos comunes hacia los altos fines de
la construcción del socialismo y el avance hacia
la sociedad comunista.
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Artículo 7
En sus actividades el Estado se apoya

las organizaciones sociales y de masas,las
además, cumplen directamente las funciones
tales que conforme a la constitución y la
convengan en asumir.

CONSTITUIÇÃO ESPANHOLA/1978
Artículo 6
Los partidos políticos expresan el pluralis

mo ~~lítico, concurren a la formación y manifes
tac~on de la voluntad popular y son instrumento
fundam~ntal para la participación política. Su
creacion y el ejercicio de sua actividad son li
bres dentro del,respeto a la Constitución y a
la le¥. Su estruc~ura interna y funcionamiento
de-beran ser democra ticos.

Artículo 20
La ley regulará la organización y el con~

trol parlamentar io de los medios de comunica
ción sociál dependientes del Estado o de qual-
quier ente público y garantizará el aceso a di-
chos medi~s de los grupos sociales y políticos
significativos, respetando el pluralismo de la'
sociedad y de las diversas lenguas de Espana.

CONSTITUIÇÃO FRANCESA DE 4/10/58
Título I - Da Soberania
Art. 49 - Os partidos e agrupamentos políti

cos concorrem para a expressão do sufrágio. são
livres a sua formação e o exercício da sua ati-
vidade e eles devem respeitar os princípios da
soberania nacional e da democracia.

CONSTITUIÇÃO DA REPCBLICA ITALIANA
19/1/48
Emendas das Leis Constitucionais'de 9/2/63 ,

27/12/63 e 22/11/67.
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Art. 49 - Todos os cidadãos têm o direito de
se associarem livremente a partidos e concorrer
democraticamente na vida política nacional.

Art. 98 - Os funcionários públicos estão ao
serviço exclusivo da Nação.

Se são membros do Parlamento, não podem ser
promovidos a não ser por antigfiidade.

A lei pode limitar ou restringir o direito de
inscrição nos partidos políticos dos magistrado&
dos militares de carreira em serviço ativo, dos
~uncionários, dos agentes policiais e dos repre-
sentantes diplomáticos e consulares no exterior.

CONSTITUIÇÃO MEXICANA DE 1917
Artículo 41 - El pueblo ejerce su soberania

por medio de los Poderes de la Unión, en los ca-
sos de la competencia de estas, y por los de los
Estados, en la que toca a sus regímenes interio-
res, en los términos respectivamente estabeleci-
dos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que 'en riingún
caso podran contravenir las estipulaciones del
Pacto Federal. .

Los partidos pol íticos son entidades:deinterés
público; la ley determinará las formas especifi-
cas de su intervención en el processo electoral.

Los partidos políticos tienen como fin promo-
ver la participación del pueblo en la vida demo-
crática, contribuir a la integración de la repre
sentación nacional y como organizaciones de ciu=
dadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercício del poder público, de acuerdo con los
programas, principios e ideas que postulan y me-
diante el sufragio libre, secreto y directo.

Los partidos políticos tendrán derecho al uso
en forma permanente de los medios de comunica-
ción social, de acuerdo con las formas y procedi
mientos que establezça la ley. -

En los procesos electorales federales los par
tidos politicos nacionales deberán contar, en
forma equitativa con um mínimo de elementos para
sus actividades tendientes a la obtención del
sufragio popular.
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Los partidos políticos nacionales tendrán de-
recho a participar en las elecciones estatales y
municipales.

Ar t . 6 3 •••.••••
Incurrirán en responsabilidad, y se harán

acreedores a las sanciones que la ley senale,
quienes habiendo sido electos diputados o senado
res no se presenten, sin causa justificada a
juicio de la cámara respectiva, a desempenar el
cargo dentro del plano senalado en el primer pár
rafo de este artículo. También incurrirán em
responsabilidad, que la misma ley sancionará, los
partidos políticos nacionales que, habiendo pos-
tulado candidatos en una elección para diputados
o senadores, acuerden que sus miembros que resul
taren electos no se presenten a desempenar sus
funciones.

Art. 13O ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Queda estrictamente prohibida la formación de

toda clase de agrupaciones políticas cuyo título
tenga alguna palabra o indicación cualquier que
la relacione con alguna confesión religiosa. No
podrán celebrarse en los templos reuniones de
carácter político.

CONSTITUIÇÃO PORTUGUESA, EM VIGOR A PARTIR DE
25 DE ABRIL- DE 76

Aprovada pela Assembléia Constituinte em 2 de
abril de 76.

Art. la -
2 - Os partidos políticos concorrem pa-

ra a organização e para a expressão da vontade
popular, no respeito pelos princípios da indepen
dência nacional e da democracia política. -

Art. 40 -
1 - Os partidos políticos e as organiza

ções sindicais e profissionais têm direito a tem
pos de antena na rádio e na televisão, de acordo
com a sua representatividade e segundo critérios
a definir pela lei.

2 - Os partidos políticos representados
na Assembléia da República e que não façam parte
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do Governo têm direito, nos termos da lei, a es-
paço nas publicações jornalísticas pertencentes a
entidades públicas ou delas dependentes e a tem-
pos de antena na rádio e na televisão, a ratear
de acordo com a sua representatividade, de dime~
são e duração e em tudo o mais iguais aos conce-
didos ao Governo, bem como o direito de resposta,
nos mesmos órgãos, às declarações políticas do
Governo.

3 - Nos períodos eleitorais os concor-
rentes têm direito e tempos de antena, na rádio
e na televisão, regulares e equitativos.

Artigo 51 -
l-A liberdade de associação compre-

ende o direito de constituir ou participar em
associações e partidos políticos e de através de
les concorrer democraticamente para a formaçãodã
vontade popular e a organização do poder políti-
co.

2 - Ninguêm pode estar inscrito simul
taneamente em mais de um partido político nem
ser privado do exercício de qualquer direito por
estar ou deixar de estar inscrito em algum partj
do legalmente constituído. -

3 - Os partidos políticos não podem ,
sem preJuízo da filosofia ou ideologia inspirad~
ra do seu programa, usar denominação que conte-
nha expressões diretamen te relacionadas com quai~
quer religiões ou igrejas, bem corno emblemas co~
fundíveis com símbolos nacionais ou religiosos.

Artigo 117 -
1 - Os partidos políticos participam

nos órgãos baseados no sufrágio universal e dir~
to, de acordo com a sua representatividade demo-
crática.

2 - ~ reconhecido às minorias o di-
re ito de oposição democrática, nos termos da Cons
tituição.

3 - Os partidos politicos :epresent~
dos na Assembléia da República e que nao façam
parte do governo gozam, designadamente, do direl
to de ser informados regular e diretamente pelo
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Governo sobre o andamento dos principais assun-
tos de interesse público.

Artigo 167 -
~ da exclusiva competência da Assem-

bléia da Repúbl ica legislar sobre as secTUintesma-térias: .J....................................
d) Associações e partidos políticos.
....................................
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1.6 - Sistemas partidários
A exceção dos regimes totalitários, onde a

norma é o partido único, nos países de regime
democrático o sistema partidário compreende a
existência de dois ou de mais partidos. Isto é
os partidos se organizam, numericamente, de fOE
ma bipartidária ou pluripartidária.

Muitas vezes o sistema bipartidário reflete
mais uma acomodação de fato do que uma imposi -
ção jurídica, como ocorre nos Estados Unidos e
na Inglaterra.

Com efeito, apesar da existência de outros
partidos de pouca representatividade, o biparti-
darismo é a característica clássica da vida polí
tica americana, onde republicanos e democratas -
se alternam no poder, não apresentando, em seus
programas, diferenças doutrinárias e ideológicas
substanciais.

O bipartidarismo inglês originou-se com a di
visão entre conservadores (Tories) e liberais -
(Whigs), até a Primeira Guerra Mundial. Depois,
crescroem força o Partido Trabalhista (Labour
Party), originado de uma federação de sindicatos
e entidades socialistas, que veio a alcançar o
poder nas eleições de 1924. A partir daí, os li
berais passaram a um modesto terceiro lugar, per
dendo qualquer possibilidade de governo. Como os
dois partidos principais têm cerca de 90% dos
votos, o sistema inglês ainda pode ser considera
do como bipartidário, de fato. --

Registre-se também o sistema conhecido como
de "dois partidos e meio", existente na Repúbli-
ca Federal da Alemanha, onde um terceiro parti -
do, o liberal, serve de fiel da balança entre o
cristão-democrata e o social-democrata, fazendo
valer sua presença no cenário político nacional.

O sistema multipartidário tem predominado na
Europa Ocidental, especialmente na França e na I-
tália, onde existem numerosos partidos disputan-
do a preferência do eleitorado e refletindo os
diversos matizes da opinião pública. Em tal ca-
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se, princip:l1menteen.sistanade <jovemo parlamentar, a
formação do poder executivo depende de coliga -
ções que possam assegurar a maioria das casas .
legislativas.

O Brasil do Império foi bipartidário, embora
a partir de 1871 tenha surgido no cenário nacio
nal o Partido Republicano. Na República Velha~
praticamente os Partidos Republicanos de Minas
e de são Paulo alternavam-se no poder. E do pe~
ríodo pós-64 até o início da distensão política
também vivemos o bipartidarismo, muito embora
persistisse o sistema do voto proporcional.

1.7 - Partidos politicos no Brasil

A existência de partidos, tais como os enten-
demos hoje, está diretamente vinculada à cres-
cente complexidade das sociedades modernas, fa-
to sociológico que se deu de maneira mais acen-
tuada a partir de meados do século passado.
No Brasil, a estruturação dos partidos políti-

cos é fenõmeno relativamente recente. Assim I

também o é na maioria das jovens nações democrá
ticas ou que caminham para uma democracia repre
sentativa. -

Começamos, no Primeiro Reinado, a ensaiar os
primeiros passos na formação de agreminações I

partidárias e atravessamos todo o Impérdo sem
chegar à implantação de um partido.

Sob a forma de facções, entretanto, já se no
tava mesmo antes da Independência uma espécie de
formação embrionária do que viria a ser um par
tido político. Eram os "brasileiros" e os "es
trangeiros", a uns correspondendo a idéia da
libertação dê.Pôrtugal e, a outros, a continuida
de dos laços coloniais. Após a Independência~
~ais facções derivaram nos monarquistas, modera
~os e exaltados ou radicias. -

Durante o período regencial, na efervescên -
cia das lutas parlamentares, surgiram três gru-
pos políticos, que, como era costume na época,
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eram designados por nomes indígenas: o "ch1man-
ao" - liberal moderado, favorável ã manutenção
da ordem com reformas superficiais; o "jurujuba"
- liberal exaltado, federalista e até republica-
no; o "caramuru" - fortemente ~onservador. No
decurso dos nove difíceis anos que se seguiram ã
abdicação de D. Pedro I até a Maioridade (1831-
1840), os chimangos foram mais habilidosos na
luta pelo poder e, sozinhos, nele se mantiveram
por todo o período. Os outros dois grupos foram-
se extinguindo. O "C ramuru" dissolveu-se em
1834, ao morrer o Imperador D. Pedro I, de vez
qve sua volta ao trono era. o objetivo máximo do
grupo. O "Jurujuba", com elementos radicais e
inconformados, envolveu-se freqüentemente com as
revoltas armadas ocorridas na Corte e nas provin
cias e, em conseqtiência, foi tratado com energia
implacável pelos regentes, tendo vários de seus
principais líderes sido presos ou exilados. Com
o tempo, ex-militantes dos dois grupos em extin-
ção foram abandonando as lides políticas ou en-
grossando as fileiras do grupo no poder, o "Chi-
mango". O grupo situacionista, por fim, sofre um
"racha": de um lado, os liberais mais avançados
formam, em torno de Feijó, a corrente "Progres-
sista"; do outro, os conservadores se aglutinam
em torno do Regente Araújo Lima e de Bernardo Pe
reira de Vasconcelos, formando o grupo dos "Re=
gressistas". Ao final do período regencial, ]a
se estruturavam claramente os grandes partidos
que dominariam o 11 Reinado: o Conservador,oriun
do do grupo regressista, e o Liberal, originário
do progressista.

A partir de lB36, os Partidos Conservador e
Liberal pola~izaram as lutas políticas até 1889,
ressaltando a presença do Partido Republicano a
partir de 1870. Reafirme-se, contudo, que os
partidos do Império não possuíam nenhuma expres-
são nacional e nem sequer as características dos
partidos modernos.

Na vigência do sistema bipartidário do Impé-
rio, os dois partidos formavam alternadamente o
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Gabinete, sob a égide do poder moderador, que
detinha a última palavra. Com a política de
conciliação, levada a efeito em 1853 por Honó _
rio Hermeto Carneiro Leão, conservadores e libe
rais se aproximaram, reduzindo suas divergên=
cias. Tornou-se famosa como caracterização da
semelhança programática entre ambos a frase:
"Não há nada mais parecido com um saquarema do
que um luzia no Poder": saquaremas eram os con-
servadores, pois Saquarema era a terra de um de
seus principais líderes, Joaquim José Rodrigues
Torres, Visconde de Itaboraí; luzias eram os li
berais, cognominação derivada da Vila de Santã
Luzia do Rio das Velhas, onde se travou a bata-
lha em que a revolta liberal mineira de 1843
foi sufocada pelo General Luiz Alves de Lima e
Silva, à época Barão de Caxias.

Com o advento da República, desapa
rece~am os partidos então existentes, pois en=
tendia-se que os ideais federativos conflitavam
com partidos nacionais. A Constituição de 1891
estabeleceu o principio do partido estadual e,
até o final da Primeira República, ou República
Velha, existiam apenas os Partidos Repub1ica _
nos, de âmbito estadual. Em face da importân-
cia de Minas e são Paulo no cenário da Federa _
;ão, os partidos Republicano Mineiro e Republi-
cano Paulista dominaram grande parte da histó _
ria dessa época, através da "política do café
com leite", sob forte domínio dos governadores.

Em nível nacional, esses partidos aglutina _
vam-se em torno do governo ou da oposição.

Algumas tentativas foram feitas no sentido
da criação de partidos de âmbito nacional, a
primeira das quais girou em torno do Partido R~
publicano Federal, constituído em 1893, na OpO!
tunidade da substituição de Floriano Peixoto na
Presidência da República. Seu objetivo maior
era assegurar a eleição de Prudente de Morais.
Atingido o intuito, nada se fez com vistas a es
truturá-lo e, assim, teve vida efêmera. Melhor
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êxito logrou o Partido Republicano Conservador,
fundado em 1910, obedecendo à liderança de Pi-
nheiro Machado. Agremiação constituida para of~
recer sustentação da maioria parlamentar ao Exe-
cutivo, teve grande soma de poder e funcionou
por 5 anos, tendo desaparecido com a morte de
seu lidero

Em 1913 Rui Barbosa tentou estruturar o Part~
do Republicano Liberal, que não teve duração su-
perior à sua campanha eleitoral.

Tais fatos, sem dúvida, alicerçaram o pensa-
mento de Afonso Arinos de Melo Franco, ao dizer
que "a mentalidade republicana era federativa,em
primeiro lugar; em segundo, antipartidária, no
sentido nacional".

A última tentativa de aglutinação partidária
de ãmbito nacional deu-se em 1929 com a Aliança
Liberal. Tratava-se contudo de uma aliança de
governadores para sustar a continuidade do pro-
cesso sucessório instaurado no inicio da Repúbl~
ca e que desembocou na Revolução de 30, que tev~
por sua vez, como um de seus postulados maiores
e seu melhor mérito, a busca da legitimidade re-
presentativa. Assim é que, sob a égide do Códi-
go Eleitoral de 32, conhecemos pela primeira vez
o voto secreto, a representação proporcional e a
Justiça Eleitoral. Faltavam, entretanto, os paE
tidos políticos nacionais. A legislação eleit~-
ral de 32 virtualmente equiparava os partidos as
outras sociedades civis: bastava inscrevê-los
nos registros públicos para constitui-los. Assim
mesmo, algumas outras tentativas de caráter na-
cional ocorreram, baseadas em ideologias como a
do Partido Comunista, fundado em 1922, e que em
35 inspirouaAliança Nacional Libertadora, e a
Ação Integralista Brasileira, de Plínio Salgado,
fundada em 32 e fechada em 38.

Somente a partir de 1945, após a queda da di-
tadura de Vargas, é que vamos iniciar uma expe-
riência mais rica em termos de vida partidária.
A legislação eleitoral da época tornou obrigató-
rio o âmbito nacional dos partidos, colocando-se

53



em 62, enquanto o PTB sobe de 7,7% para 28,4% no
mesmo espaço de tempo.

Eram os seguintes os 13 partidos então exis-

Diversos autores assinalam a fragilidade de
nosso sistema partidário, no período de 1945/
1965. Se eram frágeis e inautênticos, partidos
de quadros e quase nunca de massas, funcionando
mais como comitês eleitorais do que como verda-
deiros partidos, o certo é que representaram nos
sa mais rica experiência partidária. Ademais,nõ
período havia tendência ao fortalecimento relat~
vo da atividade político-partidária, que veio a
ser obstaculizada com o movimento de março de
1964.

A nova ordem vigente, num primeiro momento,
convive com os partidos políticos existen~es. No
entanto,asexigênciasda Lei n9 4.740/65-.LeiOrganica dos
Partidos Políticos - praticamente levam à extin-i
ção as pequenas agremiações, limitando, por via
oblíqua, o pluripartidarismo. Mas o resultado
das eleições'de 3 de outubro de 1965, para os
executivos de 11 Estados, consagra vitórias ex-
pressivas de coligações lideradas pelo PSD, no
Rio e em Minas. A reação oficial veio com o Ato
Institucionàl n9 2, de 26 de outubro de 1965, pe
lo qual foram declarados extintos os partidos p~
líticos de então, cancelando-se-lhes os respecti
vos registros perante a Justiça Eleitoral. E, pei

assim em contraste com as tendências regionalis
tas de nossa tradição partldária anterior. -

Formando-se com o favorecimento do aparato.
do Estado Novo, com o apoio dos interventores I

federais, o Partido Social Democrático (PSD) as
segurou grande penetração no interior, conseguI~
do formar a maior bancada do Congresso. Sob o
mesmo incentivo su~giu o Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), baseado em grande parte na es-
trutura do Ministério do Trabalho, e que sempre
se postou como aliado do PSD. A oposição_libe-
ral a Vargas aglutinou-se em torno da Uniao De-
mocrática Nacional (UDN).

A história desses partidos - e de 10 outros
partidos menores - está intimamente ligada a
vida política do País, da metade da década de
40 à metade da década de 60, quando foram extin
tos. Nesses 20 anos, entretanto, dos 13 parti=
dos existentes, somente 3 tiveram cdráter naci~
nal: UDN, PSD e PTB. Os demais carregavam a v~
lha conotação estadual, regionalista e persona-
lista. Com efeito, o Partido Republicano (PR)
era na verdade um partido mineiro, o partido de
Arthur Be~nardes; o Partido Social Progressista
(PSP), paulista, de AdhaMIde Barros; o Partido
do Libertador (PL), gaúcho, de Raul Pila. Assim
mesmo quando funcionavam em outros Estados, fa-
ziam-no principalmente como legenda para aco-
lher dissidências locais.

Assim é que PSD, UDN e PTB monopolizavam
nais de 75% (setenta e cinco por cento) da repre
sentação na Câmara dos Deputados (89,5% em 194~;
'18'ío2%em 1950; 74,9% em 1954,77% em 1958 e 79,5%
em 1962), desmentindo, desta forma, no caso bra-
~ileiro, a tendência à fragmentação do eleitora-
~o provocada pela representação proporcional em
fistema multipartidário).
~ Ao longo desse periodo, nota-se o declínio
aos partidos conservadores e o crescimento do po
pulismo: PSD e UDN caem de 81,8% em 45 para5l,rr

tentes:
1. PSD
2. UDN
3. PTB
4. PST
5. PSP
6. PRP
7. PDC
8. PR
9. PL

10. PTN
11. MTR
12. PSB
13. PRT

- Partido Social Dem6crático
- União Democrática Nacional

Partido Trabalhista Brasileiro
- Partido Social Trabalhista

Partido Social Progressista
Partido de Representação Popular

- Partido Democrático Cristão
- Partido Republicano
- Partido Libertador
- Partido Trabalhista Nacional
- Movimento Trabalhista Renovador

Partido Socialista Brasileiro
- Partido Rural Trabalhista.
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o Ato Complementar n9 4, de 20 de novembro do
mesmo ano, institucionaliza-se o bipartidarismo,

~

ela exigência de 120 deputados federais e 20 .e
adores para a constituição de novos partidos. -
isando possibilitar a coexistência, dentro de

I ada partido, de suscetibilidades políticas di-
~ersas ou opostas, criou-se o instituto da suble
genda.
; Constituem-se, então, a Aliança Renovadora Na
cional - ARENA, e o Movimento Democrático Brasi=
eiro - MDB. O'primeiro, congregando a UDN, mas

pontando também com políticos do PSD e mesmo do
pTB, além de representantes dos pequenos parti-
aos; o segundo, minoritário, com o restante do
pSDe do PTB, também com auxílio das pequenas
agremiações. ARENA e MDB foram partidos organi-
~ados i~p~s~tivamente, recebendo despojos da vi-
pa partldarla anterior, organizados em função da
pova ordem castradora das atividades político-
partidárias e das prerrogativas do Poder Legisla
~ivo. -

A ARENA, nos embates eleitorais, foi sempre
bajoritária enquanto existiu, embora o MDB tives
~e começado a ganhar terreno a partir de 1974. -

A partir de então, e ~om o início da abertura'
do processo político, a vida partidária ganha fõ
lego e nova dimensão. Em dezembro de 1979,0 Con
jgresso Nacional declarou extintos os dois parti';
fos, ~onstituindo-se, a seguir e sob novas esti-
rula?oes, o pa~tido Democrá~ico Social - PDS, o
partldo do Movlmento Democratico Brasileiro _
PMDB - , o Partido Popular - PP -, o Partido Tra
palhista Brasileiro - PTB -, o Partido dos Trabã
~hadores - PT - e o Partido Democrático Traba=
lhista - PDT. Inconformado com mudanças na le-
~islação eleitoral, forçando disputas desiguais,
p PP resolve dissolver-se, incorporando-se ao
~MDB. Com tais partidos feriu-se o pleito de
~982, o PDS, era governista.
I Em maio de 1985 a Emenda Constitucional n9 2~
~ob a euforia da reconquista do Estado de Direi-
to, retirava as últimas restrições à formação de
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agremiações partidárias, possibilitando incomum
proliferação de legendas.

Tanto assim é que,. em 1986, estavam em condi-
ções de disputar as eleições gerais, devidamente
registrados ou apenas habilitados, os seguintes
partidos políticos:

01. PDS Partido Democrático Social
02. PDT - Partido Democrático Trabalhista
03. PT - Partido dos Trabalhadores
04. PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
05. PMDB- Partido do Movimento Democrático

Brasileiro
06. PPB - Partido do Povo Brasileiro
07. PDC - Partido Democrata Cristão
08. PFL - Partido da Frente Liberal
09. PH - Partido Humanista
10. PSC - Partido Social Cristão
11. PTN - Partido Tancredista Nacional
12. PL - Partido Liberal
.13. PMC - Partido Municipalista Comunitário
14. PCB Partido Comunista Brasileiro
15. PC do B - Partido Comunista do Brasil
16. PMN - Partido da Mobilização Nacional
t7. PDI - Partido Democrático Independente
18. PSB - Partido Socialista Brasileiro
19. PND - Partido Nacionalista Democrático
20. pJ - Partido da Juventude
21. PMB - Partido Municipalista Brasileiro
22. PS - Partido Socialista
23. PLB - Partido Liberal Brasileiro
24. PASART - Partido Socialista Agrário e Re-

novador Trabalhista
25. PN - Partido Nacionalista
26. PNR - Partido da Nova República
27. PRT -'Partido Reformador Trabalhista
28. PRP - Partido Renovador Progressista
29. PCN - Partido Comunitário Nacional
30. PTR - Partido Trabalhista Renovador
31. PST - Partido Social Trabalhista
Para as mesmas eleições, assim se apresentava

o quadro partidário em Minas Gerais:
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partidos Registradps:
01. PDS - Partido Democrático Social
02. PDT - Partido Democrático Trabalhista
03. PFL - Partido da Frente Liberal
04. PT - Partido dos Trabalhadores
05. PTB - Partido Trabalhista Brasileiro
06. PMDB - Partido do Movimento Democrático

Brasileiro
rartidos Habilitados:

01. PPB - Partido do Povo Brasileiro
02. PDC - Partido Democrata Cristão
03. PH - Partido Humanista
04. PSC - Partido Social Cristão
05. PMC - Partido Municipalista Comunitário
06. PCB - Partido Comunista Brasileiro
07. PC do B - Partido Comunista do Brasil
08. PDI - Partido Democrático Independente
09. PSB - Partido Socialista Brasileiro
10. pJ - Partido da Juventude
11. PMB - Partido Municipalista Brasileiro
12. PS - Partido Socialista
13. PASART - Partido Socialista Agrário e Re-

novador Trabalhista.
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2. PRINCIPAIS PARTIDOS POLfTICOS: ORIGEM, FORMA-
çAO,EVO~uCAo E FILOSOFIA PARTIDARIA
2.1 - PCB - Partido Comunista Brasileiro

e PC do B' Partido Comunista do Bra-sil
Origem, formação e evolução
Entre fins do século passado e o final da se-

gunda década deste século, todo o movimento pop~
lar brasileiro foi dominado pelos anarquistas e
~~rco-sindicalistas. O capitalismo, a religião
e.o Estado eram os alvos principais de seus ata
ques, e acreditavam, por isso mesmo, que não ha
via necessidade de se organizar um partido Idos
trabalhadores. As conquistas populares deviam
vir por ação direta da pressão popular, principal
-mente através das greves. -

A repercussão daoRevolução Russa de 1917 vai
ser fundamental para uma mudança desta poslçao.
Por volta de 1920 já é decisiva a influência do
comunismo internacional no movimento da incipi-
ente classe operária brasileira. Embora contrá-
rios à organização de partidos e ao estabeleci -
mento de uma ditadura do proletariado, os anar-
quistas não podiam negar a eficiência do pavti-
dári8 organizado e disciplinado na construção '
do primeiro Estado proletáriO do mundo. E, mais
ainda, tiveram a convicção de que sem esta or-
ganização não seria possivel a resistência à
contra-revolução do mundo capitalistao. Então,
muitos militantes anarquistas começaram a ques-
tionar. qe o anarquismo ser ia capaz de oferecer
uma opção concreta e eficaz de sociedade para se
contrapor à -sociedade burguês- .capitalista. Co~_
meça, então, uma crescente sedução pelo ideário
marxista-leninista, que levaria um grande número
de anarquistas a abraçar o socialismo revolucio-
nário, e, para sua concretização, funda-se o Par
tido Comunista do Brasil (PCB), em março de 1921,
como seção brasileira da Internacional Comunis -
ta.
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o grupo de ex-anarquistas fundadores do
~'B alinha, pois, o partido às diretrizes inte-
grais do Comintern. O seu surgimento, todavia,
dá-se em circunstâncias difíceis de afirmação e
consolidação do movimento operário socialista -
revolucionário no Brasil, tendo em vista que o
mundo capitalista estava todo concentrado numa
campanha anticomunista, alertado que fora pela
eclosão recente da vitória do bolchevismo na
Rússia. Internamente, a massa operária brasi-
leira estava ainda em estado muito primitivo de
organização, pois nossa industrialização era I

lenta e a maior parte da população ainda se co~
centrava no meio rural.

Ademais, os anos 20 marcam o advento do mo
Tvimento tenentista, de orientação e liderança

pequeno-burquesa e ideário modernizante, sem
maiores preocupações de aprofundamento da pro -
blemática social. E os governos de então caem
impiedosamente sobre qualquer contestação da si
tuação vigente, com uma repressão implacável. O
mandato governamental de Artur Bernardes é todo
feito sobestado de sítio. A perseguição a anar-
quistas e comunistas é vigorosa.

Após o episódio dos "Dezoito do Forte" (ju
nho de 1922), o jovem PCB é colocado na ilegalI
dade. Nesse clima, em 1925, durante seu Segun-
do Congresso, o PCB vai adotar uma postura de
interpretação da realidade brasileira à luz dos
ensinamentos de Marx e Lenin e do Comintern.Sob
argumentos do teórico Otávio Brandão, o partido
adotou uma posição de apoio ao capitalismo mo -
derno, com a finalidade de propiciar à economia
brasileira transpor a fase da revolução burgue-
sa, sem o que não se atingiria o socialismo; a-
liava, assim, o proletariado à burguesia indus-
trial.Esse"desvio direitista "coadunava-se com a
orientação do Comintern, a favor da formação da
"frente ampla" para a instalação de governos de
caráter progressita.

Com o final do estado de sítio e o retorno
à normalidade constitucional, o PCB volta à le-
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galidade, em 1927. Mas esta dura pouco. No me~
mo ano, em agosto, é aprovada a Lei Celerada
que, sob a acusação de que os comunistas desl J~
vam fazer uma revolução armdãa no país, decre-
ta a volta à ilegalidade do Partido Comunista
Brasileiro.

~ nesse meio tempo que o fundador do par-
tido, Astrogildo Pereira, vai à Bolívia e forn~
ce ao exilado Luís Carlos Prestes, o famoso "Ca
valeiro da Esperança" da "Coluna Prestes", vas="
ta bibliografia marxista, na esperança de ali -
ciá-lo ao movimento comunista.

Em 1930, o Comintern lança nova orientação
aos partidos comunistas da América Latina, con-
trária à política anterior de frente ampla de
aliança com a burguesia, agora classificada de
"desvio direitista". A nova ordem era a criação
de células populares, tipo sovietes de solda-
dos, camponeses e operários. Surge a fase "0-
breirista" do PCB, em que se procura desvalori-
zar todo elemento egresso das classes médias ,
tido como "pequeno. burguês revisionista"

Em 1930 ocorre a revolução que inicia a E-
ra de Vargas, cujo golpe de implantação do reg~
me foi apoiado pelas oligarquias dissidentes e
pelos "tenentes". Luís Carlos Prestes fora pr~
curado pelos conspiradores para liderar o golp~1
mas negara firmemente sua adesão e fizera su~
profissão de fé no marxismo-leninismo, atraves
do chamado "Manifesto de Maio". Para ele a ver
dadeira Revolução só viria através da aliança -
proletário-camponesa.

Em 1934, residindo na União Soviética,pre~
tes formaliza seu pedido de filiação ao PCB.Nes
sa mesma ocasião, uma dissidência marxista-le =
ninista no Brasil funda a Liga Comunista, con -
trária à orientação stalinista e alinhada à pr3
posta trotskista.

Apesar da dura perseguição de Vargas
comunistas, o PCB cresce, com aqueles que
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ceitam a política social do ditador e sua le-
gislação paternalista, que atrela os sindicatos
de trabalhadores ao Ministério do Trabalho.

Voltando ao Brasil, Prestes cria, em 1935,
a Aliança Nacional Libertadora (ANL), cujo cre~
cimento e expansão pelo País foi notável em
termos de organização de movimentos de massas ,
concentrando ampla gama de tendências contrá _
rias à ditadura fascista. A reação de Vargas,
colocando na ilegalidade a organização e pren _
dendo vários militantes, precipita a fracassada
revolta armada de novembro de 1935. Com a der-
rota, o governo desencadeia a repressão ao PCB.
O golpe que criou o Estado Novo faz exacerbar a
perseguição aos inimigos de Vargas, silenciando
todo e qualquer conceito de oposição ao regime.

De 1935 a 1942, o partido quase desaparece,
com sua estrutura central desmantelada. Mas, a
partir de 1942, lentamente ele renasce: ressur-
ge na esteira do movimento popular antinazi-fa-
cista, a favor da entrad'a do Brasil na guerra
contra o Eixo.

Em agosto de 1943, a Conferência da Manti-
Gueira marca praticamente o renascimento do pa~
tido; os comunistas reunidos elegem um novo co-
mitê central e Prestes é conduzido à Secretaria
Geral do PCB. O partido continua alinhado com
o seu congênere da URSS, apesar do Comintern
ter sido extinto em 1943. Era uma política de
apoio incondicional a todo movimento antifacis-
ta. Em abril de 1945 foi decretada anistia aos
prisioneiros políticos e, a seguir, permitida a
volta do PCB à legalidade.

Em novembro de 1945, nas eleições para Pr~
sidente da República, o PCB lança candidato pró
prio, I0do Fiúza e, ao mesmo tempo, candidatos-
a todos os níveis. Os resultados das urnas con

firmam um considerável crescimento do prestígio-
jo partido. Era o terceiro partido do País, com
10% da votação. O PCB procura enquadrar-se na
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r conjuntura como partido de respeito à ord~m.e a

legislação vigente. Mas o movimento operarlo c£
meça a escapar de seu controle, radicalizando-se

'em greves contínuas. Colocado nesse meio, o PCB
vacila e começa a perder terreno tanto no !seiol
da classe operária quanto no sistema político vi
gente. Também a conjuntura internacional era
bontrária ao PCB, pois vivia-se o auge da "guer-
ra fria" e o governo Dutra sofria as pressões do
capitalismo internacional, que se refletiam em
nosso país, com a exacerbação dos ânimos contra
movimentos de esquerda. Nessas circunstâncias o
governo encontra pretexto para cassar os repre-
sentantes comunistas há pouco eleitos e,a segui4

•dar o golpe de misericórdia no próprio partido ,
colocado novamente na ilegalidade (1947).

Nessa condição, o PCB adota uma linha forte-
mente antiimperialista e anti-revisionista. A
princípio, o partido toma uma posição de isola-
mento em relação a outros partidos. Mas, com o
tempo, preocupados com'a perda de prestígio, os
seus dirigentes admitem a cooperaçao com outros
grupos, principalmente os trabalhistas.

Sua posição fortemente nacionalista e antiim-
perialista estará presente em campanhas vitorio-
sas, como o caso da criação da petr~~rás e da,d~
fesa de nossas reservas minerais, alem da denun-
cia do acordo militar com os Estados Unidos. No
IV Congresso do PCB, além destes itens, o parti-
do defende a reforma agrária como meta prioritá-
ria.

O famoso X Congresso do PC da URSS, que denu~
cia o "culto da personalidade" e revê a política
de Stalin, teve forte repercussão no Brasil e
foi uma das causas fundamentais para a ruptura
do partido. Outra" decisão ditada por este Con-
gresso e que causa séria polêmica no PCB foi a
orientação no sentido de os partidos dos países
do Terceiro Mundo adotarem uma linha reformista
e anti-revolucionária. Há a destituição de vá-
rios membros do comitê central do partido que
eram pró-Stalin. Vence a linha reformista mode-
r-ada, consolidada no V Congresso em 1960. A bur-
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guesia é at.l"ra um aliado e o capitalismo de Esta
do visto com slmpatia. No ano seguinte, uma Con
ferência Nat'lonal do Partido muda o nome da agr~
miação para Partido Comunista Brasileiro, procu-
~ando agradar a crítica bur~esa que via na.den~
minação anterior a comprovaçao de que o mOVlmen-
to era internacional e o partido apenas uma se-
ção "teleguiada por Moscou". A sig~a p~rmane~e
PCB, donde a afirmação de que esta e a slgla hl~
tórica dos comunistas brasileiros.

Mas, em 1962, ocorre o grande racha, c<;ma ala
pró-Stalin e que~se aprox~~a~a de Mao-T~e-_Tu~g
rejeitando a polltica sovletlca de coexlstencla
pacifica e criando o PC do B. Internamente_este
grupo criticava a inatividade~do PCB nas. ~re~s
de educação das massas. Os 11deres prlnClpalS
são João Amazonas, Maurício Grabois e Pedro Po-
mar.

Depois disso, vão surgir outras correntes di-
vergentes_dentro do PCB que~d~o orige~ ~ outras
organizaçoes: a POLOP (Polltlca Operarla), que
reúne também radicais do PTB e do PSB; a AP (Ação
Popular), abrangendo principalmente jovens uni-
versitários.

O PCB chega a 1964 dividido, mas o movimento
comunista, como um todo, muito atuante._ C:escem
os movimentos de massa e estruturam-se orgaos de
representação nacional dos trabalhadores. Em 1963,
dirigentes operários criam a CGT (Comando Geral
dos Trabalhadores). Criam-se as Ligas Campone-
sas e a UNE (União Nacional dos Estudantes) de-
mon~tra notável atividade e capacidade de mobili
zação política.

Era uma época de confrontação ideológica e
efervescência politica.

O movimento militar de 1964 surpreende as es-
querdas, contra elas agindo com ~igor e deter~i-
nação. Faltou-lhes, nessa ocasiao, uma 'avalla-
~ão mais realista das forças em confronto: elas
~stavam mais fracas do que se julgavam, e as di-
reitas, mais fortes do que nunca.

A partir dai os movimentos populares em geral
e o comunlsmo, em particular, sofrem pesada per-
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segulção. Em reação, os militantes radicais do
partido insistem numa atitude mais firme, de con
fronto com o regime. Carlos Marighela, Mário AI
ves e mui tos outros são expulsos do partido e par
tem decididos para a formação de focos de luta
armada, de acordo com instruções recebidas na
OLAS (Organização Latino-Americana de Solidarie-
dade), realizada em 1966 em Cuba.

Em seguida (1968 em diante), surgem vários gru
pos revolucionários que adotam a luta armada con
tra o regime militar: MR-8 (Movimento Revolucio=
nário de 8 de outubro), PCBR (Partido Comunista
B+asileiro Revolucionário), ALN (Ação Libertado-
ra Nacional), VPR (Vanguarda Popular Revolucioná
ria) e outros. Estes grupos, em luta armada con
tra a ordem vigente, vão ser combatidos com ex=
tremo rigor pelo aparelho repressivo do Estado.
Ao cabo de cinco anos, o movimento guerrilheiro
estava liquidado.

PCB e PC do B tiveram seus quadros sacrifica-
dos nessa luta. Mas, como instituições, sobrevi
veram ao regime militar e puderam participar dos
movimentos de massa, quando da abertura do pro-
cesso de redemocratização do País, a exemplo do
movimento pela revogação do AI-5, das jornadas
pela anistia e da campanha das "Diretas Já".

Com a chamada Nova Repúbl ica, os partidos clan
destinos tiveram condições de se legalizarem. As
sim, o PCB e o PC do B participaram das eleições
de 1984, para prefeitos das capitais.

Filosofia partidária
Ambos na legalidade, PCB e PC do B, conside-

ram-se herdeiros dos princípios socialistas do
marxismo-leninismo. Todavia, ambos admitiram re
visões fundamentais na doutrina original. -

O PCB é hoje mais um partido reformista, preo
cupado com os parâmetros da legalidade constitu=
cional e disposto a uma atuação parlamentar em
busca de um objetivo: formação de uma sociedade
socialista.

Depois de romper com o PCB, por alegação de
que ele enveredara por uma linha "revisionista"
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de transição para.o socialismo por "vi pacifi-
O~", o PC do B, que se orienta por urna linha I

ma~s trotskista, adotou, ap6s sua legalização
em 1984, urna estratégia de atuação dentro da
lei e, portanto, também reformista.

2.2 - PDC - Partido Democrata Cristão
Origem, Formacão e Eyoluc~

Em 1985, fazendo uso da legislação eleitoral
da Nova República, que criou condições para a
ampliação do novo quadro pluripartidário do
país, remanescentes do antigo PDC - sigla que
fora, juntamente com todas as demais até então
existentes, extinta por força do Ato Institucio
nal n9 2, em 1965 - decidiram reestruturar o
Partido Democrata Cristão (PDC) no Brasil.

Embora não tenha, em nosso país, muita tradi
ção e raízes profundas, a Democracia Cristã cons
titui urna tendência forte em algumas nações oci
dentais, chegando mesmo a ser o partido dominan
te na Itália há quarenta anos. Na Europa ele
possui uma longa hist6ria.

Surge em fins do século XIX quando o capita-
lismo está em acelerado processo de expansão e
a doutrina liberal era sqberana no campo econõ-
mico e político. A Europa se transformara rapi
damente, em decorrência do crescente processo -
de industrialização e da consolidação do princí
pio das nacionalidades. Todavia, nesse panora=
ma de franco progresso, a questão social é uma
realidade que agride às consciências humanitá _
rias, diante de um brutal quadro, onde uma imen
sa massa de indivíduos vive em condições infra=
humanas.

As doutrinas socialistas e, particulamente,o
marxismo surgem como propostas revolucionárias
para a solução do problema. Nesse contexto, a
Igreja Católica, visando conciliar a liberdade
de iniciativa com reformas sociais, lança a pro
posta de uma doutrina social-cristã, exposta T
fundamentalmente nas encíclicas papais "Rerum
Novarum" e "Quadragésimo Anna".

Inspirado neste princIpio, surge na Itália o
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movimento pela Democracia Cristã, concreti'zado
politicamente, de início, no Partido Popular,de
D. Luigi Sturgo e, posteriormente, no PDC, de
Alcide de Gasperi. Igualmente, na Alemanha,sur
ge a CSU (União Cristã Social)-durante o r~girne
da República de Weimar. A partir desses paIses
o movimento se alastra, frutificando na ~ustria,
na Bélgica, na Holanda, em todos eles ligado ao
episcopado católico.

No Brasil, o movimento da democracia cristã
surge, um tanto timidamente, com o fim do Esta~
do Novo e o conseqüente entusiasmo cívico le _
vantado pelo novo clima de redemocratização que
varria o País. Então, a revista "A Ordem" re _
solve propor a criação de um PDC nacional, se _
gundo os editores "visando à elevação das mas-
sas populares;sua participação mais ampla possí
vel no governo e na subordinação da vida políti
ca nacional e internacional às exigências do
Direito e da Moral". Explicava que o partido I

teria por metas a consagração do sufrágio )u~i-
versal, "de modo a tornar os governos a expres-
são do consentimento dos governados"; a autono-
mia e o respeito recíproco dos três Poderes cons
tituídos; e a publicidade permanente dos atos
governamentais.

O PDC foi criado pelo professor Cesarino Jú-
nior, da Faculdade de Direito da USP, e seu pro
grama foi elaborado pelo consagrado líder cat6=
lico Alceu Amoroso Lima. Em 1961, o frade domi
nicano Padre Lebret propôs a adoção de urna li =
nha social mais avançada "equidistante do libera
lismo.e do marxismo", dando ao partido um toque
para a esquerda.

Seu desempenho eleitoral foi, durante todo
o regime da Constituição de 1946, modesto, muito
abaixo dodesempenho dos grandes PSD e UDN, do
crescente PTB e até mesmo do PSP de Adhemar de
Barros. Seus nomes mais destacados eram Franco
Montoro, Queir6s Filho, Paulo de Tarso e Plínio
Sampaio, todos da seção paulista. Em Minas, sua
atuação teve pouca expressividade ao longo I de.
toda sua existência, até a extinção dos partidos
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em 1965, por força do AI-2.
Restabelecido vinte anos depois (1985), o no

vo PDC teve desempenho modesto no seu primeiro~
embate eleitoral, em 1986. Em Minas foi um dos
partidos formadores da coligação Movimento pop~
lar Mineiro - que apoiou a candidatura do ex-Se
nador Murilo Badaró ao governo do Esuado, obten
do pequeno apoio do eleitorado.

Contudo, a partir do início de 1988, o parti
do passou a obter a adesão de lideranças expres
sivas do interior do Estado, oriundas de diver=
sas outras siglas como o PDS, o PTB, o PL, o
PDT e o próprio PMDB. Este processo de cresci-
mento foi articulado pelo Governador do Estado,
como estratégia de apoio à sua política, atra -
vés de um partido alternativo. Segundo o jorna
lista Gutemberg de Souza (Folha de são Paulo -
20 de março de 88): "Adotar o PDC como partido
satélite foi solução encontrada pelo Governador
Newton Cardoso para evitar que a oposição aca -
basse arrebanhando pretensões eleitorais sem es
paço no partido oficial". -

A verdade é que seu crescimento, até então '
lento, foi, a partir do início deste ano, por
influêrici~ do próprio Poder Oficial do Estado ,
beneficiado com verdadeira transfusão de sangue,
que lhe tirou do estado de anemia crônica e lhe
proporcionou notável revigoramento, fazendo-o
crescer de tal forma, pelo menos em Minas, que
hoje conta com quin entos diretórios regionais ,
constituindo-se num partido de relativo peso no
Estado.

Filosofia partidária
Em sua origem, a Democracia Cristã apresenta-

va-se como um avanço em relação aos regimes de
liberalismo econômico vigentes, muito embora re-
presentasse também um freio ao avanço das ten-
dências de extrema esquerda, notadamente o mar-
xismo.

No Brasil, ela ocupou um espaço reservado à
tendência centro-conservadora, embora seu progr5
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ma contivesse algumas propostas bastante ousa -
das e de grande avanço social.

Assim, além da defesa dos princípios peculia
res aos partidos de tradição democrático-formal
tais como sufrágio universal, équilibrio dos
três Poderes, primado da lei e preocupações éti
cas, como "direito de familia, de culto, de a=
postolado e coexistência religiosa", o PDC ade-
riu à luta pelo nacionalismo econômico e anti -
imperialista.

Com o Padre Lebret, verifica-se um avanço i-
deológico, a ponto de propor "reformas estrutu-
rais nas instituições sociais". E o programa
partidário propunha a colonização de terras de-
volutas, direito de greve, limitação dos lucros,
elevação do nivelcultural da população, entre
outros avanços de caráter social. O entusiasmo
daspropostas pedecistas chega a uma verdadeira
exortação: "o PDC visa congregar os brasileiros,
sem distinções, a formarem um corpo vivo, cheio
de confiança e fervor, que concorra para a ele-
vação do povo e sua participação na vida públi-
ca nacional". E, num crescendo constante, os pe
decistas chegam mesmo a tocar na pedra angular-
da sociedade capitalista, a propriedade privada,
pregando"reformas estruturais, visando promover
o bem comum e não apenas medidas paternalistas
(...). A propriedade deveria ser extensiva a
todos (moradia, meios de produção), combatendo-
se a concentração nas mãos de uma minoria".

Todavia, reafirmando sua profissão de fé nã
doutrina cristã, o PDC incentiva a "crescente
partioipação da maioria nos negócios governamen
tais", mas ressaltando que esse .movimento deve-
ser cristão,' "porque o fenômeno de ascenção das
massas só será justo se tiver por base a ética
cristã".

Estes são os principios básicos do antigo
PDC. O partido atual é definido por seus diri-
gentes como "um partido econômico e solidaris -
ta, inspirado nos ideais democráticos e nos va
lores humanisticos do cristianismo". Todavia,é-
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patente e notória a descaracterização do atu-
al PDC em relação ~o primitivo, visto ter sido
transformado em legenda de apoio ao grupo no ps
der sem compromisso sério com as raízes confes-
sionais e sociais de suas origens.
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2.3 - PDS - Partido Democrático Social
Origem, formação e evolução
A necessidade da existência de instituições

que atendessem à realidade e à-estratégia de u-
ma abertura política lenta e gradual, preconiza
da pelo governo Geisel, deu margem à reforma do
sistema partidário de 1979. Conseqaência da a-
bertura política, foram criados o Partido Demo-
crático Social (PDS), assim como o Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o Par-
tido Popular (PP), o Partido Trabalhista Brasi-
leiro (PTB), o Partido Democrático Trabalhista
(PDT) e o Partido dos Trabalhadores (PT), sem
que o Estado abrisse mão da centralização, no
Executivo, das decisões políticas e administra-
tivas, das redes de informações, das forças de
segurança e do controle social do País.

Esse processo d~ reformulação partidária ti
nha como pretensão garantir a coesão da base T
parlamentar do regime, através de um partido ma
joritário, substituto da ARENA, simultaneamente
à divisão da forl(j;laoposicionista.

Foi o PDS o terceiro partido a requerer seu
registro e, desde a sua fundação, já contava '
com a maioria Àabsoluta de parlamentares nas
duas casas do Congresso, ou seja, com 220 Depu-
tados Federais e 38 Senadores.

De suas convenções municipais em todos os
Estados e Territórios da Federação, à exceção do
Acre, resultaram nada menos do que 3.080 diretó-
rios do partido.

Desde o início de sua formação o PDS firmou-
se como um partido forte, haja vista que em mar-
ço de 1980 existiam em seus quadros 481 deputa -
dos nas Assembléias Estaduais de todo o País e
apenas no Acre e no Rio de Janeiro não detinha a
maioria absoluta de seus membros.

O PDS manteve-se fiel em sua missão de defen
der e sustentar as ações governamentais em todos
os setores da sociedade até o declínio do parti-
do, decorrente dos problemas surgidos internamen
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te durante o ano de 1983 e agravados até o fi
nal da sucessão presidencial de 1985.

Com efeito, a luta dos partidos oposicionis
tas de então passou a girar em torno das elei -
ções de 1982 e o governo, diante das medidas po
líticas adotadas, estava tranqüilo quanto aõ
seu resultado.

Entretanto, as lideranças do PMDB e do PP(Par
tido Popular), este oriundo das alas mais mode=
radas dos dois maiores contendores da política
no Pais, deciciram por fundirem-se, como o úni-
co método encontrado para a obtenção de uma re-
presentatividade significativa para a disputa
daquelas eleições. Estava, assim, marcado o i-
nicio da derrubada de todo o esforço no sentido
da permanência no poder através da consolidação
de um quadro politico pluripartidário, defendi-
do pelas lideranças pedessistas de então,prin
cipalmente o seu idealizador, Ministro Chefe dã
Casa Civil, General Golbery do Couto e Silva.

As eleições de 1982 eram consideradas as mais
importantes na história brasileira recente, com
55 milhões de eleitores escolhendo nas urnas '
cerca de 400.000 candidatos a todos os cargos.

O resu~tado das eleições de novembro de 1982
demonstrou que os pequenos partidos conseguiram

uma representacão pouco expressiva na Câmara Fe-
deral, com apqnas 45 deputados, enquanto o PDS
atingiu o número de 235 deputados, perdendo, en-
tretanto, a maioria absoluta diante dos 245 par-
lamentares que compunham o conjunto dos partidos
oposicionistas.

Em nivel dos Estados, o PDS conseguiu eleger,
em 1982, 12 ,governadores, ao passo que o PMDB e-
legeu 9 e o PDT apenas 1 governador, no Rio I de
Janeiro.

Na verdade, as eleições de 1982 constituíram
um momento importante na definição e no encami -

lnhamento das divergências presentes no interior
do BDS, as quais, posteriormente, viriam a se
'transformar em dissidências e a desempenhar um

~papel fundamental no desdobramento de todo o pro
cesso político nacional. -
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A seguir vieram daí desgastantes batalhas
politicas enfrentadas pelo partido, questões sa
larias de grande repercussão, reações de protes
to e descontentamento da população, inclusive -
dando motivos a um grupo parlamentar de pedes -
sistas, denominado "Pi'lrt-i.cipação",de se contra
por à orientação da ,liderançadopartido e opor--
se abertamente à pOlitica econômica do governo.
Prova maior desta rebeldia ocorreu quando da vo
tação do Decreto-Lei n9 2.044, fruto de acordo-
com o PTB de Ivete Vargas, em torno da mudança
da legislação salarial, alteração da lei de gre
ve e restrições â intervenção do governo nos
sindicatos, em que 11 pedessistas se juntaram à
oposição para votar contra o decreto.

Estava assim, selada a situação do PDS de
partido minoritário no Congresso Nacional e evi
denciado o fato de que o governo deixara de ser
capaz de, sozinho, ~azer passar pelo Congresso
matérias de seu interesse, principalmente por -
que a dissidência no partido tendia a se alar -
gar ainda mais, como de fato, ficou constatado
na votação do Decreto-Lei n9 2.045, com o núme-
ro de dissidentes atingindo a 32 deputados.

A discussão que tomou conta do partido duran
te todo o transcorrer do ano de 1983 abalou os
alicerces da sua unidade indicando que, a par -
tir dali, as coisas jamais voltariam a ser como
antes e prometiam se agravar ainda mais no 'ano
seguinte, por ocasião da abertura do calendário
sucessório presidencial.

Muito se fez, é verdade, para se chegar à so
lução de tantos problemas enfrentados pelo par=
tido, abrindo-se até mesmo uma linha de conver-
sação entre -os setores ditos "moderados" das o-
posições e os do PDS, da qual resultasse uma
candidatura de consenso para a Presidência da
República.

A tendência do PMDB, apesar de aceitar o diã
logo do consenso, impunha a condição de conces=
.ões politicas concretas para as oposições.

unidade do partido do governo seria sensi-
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1986,
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velmente abalada com a eleição QO Diretório Na
cional do PDS, em convenção realizada em junho
de 1983, quando a chapa "participação",descon-
tente com as orientações da cúpula partidária
e com os rumos da política econômica definidos
pelo Planalto, disputou e conquistou 42 dos 121
lugares do Diretório Nacional e 35% dos votos
dos convencionais. Pela primeira vez após 1964
o governo não encontrou uma chapa única que s~
ria endossada pelos convencionais.

A dissidência se consolidou e se oficiali -
zou pela disputa dos cargos na Executiva Naci~
nal do Partido, perdendo o governo o controle
da bancada pedessista no Congresso com inespe-
radas conseq~ências para o processo sucessório
presidencial.

Após todos esses fatos que contribuíram de-
cisivamente para que a crise se aprofundasse
no PDS, o Presidente Figueiredo devolveu a coor
denação da sucessão presidencial ao partido à-
alegação de que "por temperamento não podia con
duzir negociações políticas", o que trouxe como
conseq~ência o fim da tutela e a entrega do PDS
a sua própria sorte.

Logo no início do ano de 1984, o clamor pop~
lar pelas eleições diretas para presidente assu
miu proporções inesperadas, formando-se no inte
rior do partido duas grandes tendências: uma,re
presentada pelos que abraçaram a tese das dire=
tas e que passou a denominar-se "pró-diretas",e
a outra, por aqueles pedessistas que se mantive
ram fiéis ao processo indireto de escolha dõ
Presidente da República.

Esta divisão do PDS, todavia, não impediu
que a Executiva Nacional do Partido distribuís-
se uma nota datada de 10 de janeiro ~e 1984, na
qual repelia formalmente a tese da eleição dire
ta para a sucessão do Presidente Figueiredo,soo
a alegação de que considerava legítimo o Colé-
gio Eleitoral.

A mobilização popular desenvolvida na época
não foi bastante para a aprovação da "Emenda
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f Dante de Oliveira", que restabelecia as elei-
ções diretas para Presidente da República, eis
que, no dia 25 de abr.il de 1984, embora tenha
recebido a maioria absoluta de votos favoráveis
(298 votos contra 65), faltaram 22 votos 'para
que fosse atingido o quórum de 2/3 exigido para
alterações na Constituição. Ressalta-se,porém,
que 54 votos do grupo pró-diretas do PDS contri
buÍram para a maioria absoluta e para evidenci=
ar o aprofundamento da crise existente no parti
do. -

Os acontecimentos envolvendo a pretendida
p+évia eleitoral junto às bases do partido, in-
viabilizada pelo Presidente da República, acar-
retou a renúncia do Senador José Sarney como
Presidente do partido, formalizando-se, aí, a
dissidência pedessista, que veio a se denominar
"Frente Liberal", em'apoio à candidatura oposi-
cionista de Tancredo Neves à Presidência da Re-
pública, integrada, 'posteriormente, por cerca
de 100 pedessistas.

Em Minas, o Partido Democrático Social so-
brevive com 182 diretórios registrados junto ao
Tribunal Regional Eleitoral, contra 687 regis _
trados em 1982, quando contava ainda com a co -
missão provisória formada nos qemais 35 municí-
pios, o que possibilitou ao partido apresentar
candidatos às eleições daquele ano em todos os
722 municípios mineiros.

A atual representação do PDS mineiro
tringe-se, após as eleições de novembro de
a apenas quatro deputados estaduais e três
rais.

Fi~osofià Partidária
A partir do texto de manifesto do lançamen-

to do Partido Democrático Social pode-se chegar
à conclusão de que a sua principal doutrina con
substancia-se na criação de um Estado Social de
Direito, ou seja, urna mentalidade diversa de to
da a teoria política aplicada até então 'pelã
ARENA, motivando considerações dos analistas do
que "o PDS, pelo menos no programa, mostrava i-

75



inequívocas preocupações sociais e falava até em
co-gestão ...".

Vale lembrar a asertiva traçada a respeito do
então recém-criado PDS, pelo Presidente do Parti
do, Senador José Sarney, ex-Presidente da ARENA~
quando considerava inadmissível a comparação das
duas agremiações. Segundo afirmou, "o PDS quer
ser um partido moderno, exercitando toda sua ca-
pacidade de atuação, com grande potencialdeação
política para ocupar o espaço de partido de cen-
~ro, voltado para os problemas sociais. Por is-
so mesmo, nossa bandeira é a da reforma e trans-
formação que colocamos corno base de nossa filoso
fia ...".

Afirmou mais que ~a ARENA não era um partido
político e, sim, organização fu:adada por decreto,
para ter a função de partido político e, por is-
so, suas atividades eram limitadas por suas ori-
gens e pelo regime de exceção que vigorava no
País, obrigando a um bipartidarismo imposto, cujo
resultado era o confronto entre revolução e anti-
revolução, que tornava a vida partidária total-
mente plebiscitária".

A verdade é que o PDS passou a assumir, em
seus documentos básicos, ,urnaposição vol tada p3.ra
o social e para a legitimidade política, através
de um discurso moderno e reformista, conforme nos
dá conta o "Manifesto ao Povo Brasileiro" e o
"Programa" que adotou.

Pretendia, com o novo discurso, aproximar-se
da opinião pública e ampliar o seu espaço junto
ã sociedade, na convicção de que um partido deve
rá, antes de tudo, ser "construído de baixo para
cima", "capacitar-se através de idéias" e nao
ser apenas ideológico ou dogmático.

Insere em seu manifesto o entendimento maior
de que o "Partido Democrático Social tem o povo,
expressão de soberania nacional, corno o agente e
o destinatário de toda a sua ação política".

"As armas do PDS são a conciliação, o diálogo,
a convivência, a reforma e a transformação; o re
púdio ao ódio, à ruptura social, à violência e ã

~rutalidade", s~gundo expressões de seu ex-Presi
dente Jose Sarney.
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2.4 - PDT - Partido Democrático Trabalhista
Origem, formação e. evolução
A história do Partido Democrático Trabalhista

(PDT) é muito curta. Ele surgiu da leqislação
eleitoral estabelecida no governo Figueiredo
(1980), que abriu oportunidade para a formaçãode

novas agremiações partidárias no País, rompendo
o regime bipartidário, até então vigente. Trata
va-se, na verdade, de urna nova estratégia, criada
pelos mentores políticos do Palácio do Planalto,
visando dividir as oposições, concentradas, du-
rli,ntetodo o regime militar, no MDB (depois,PMDB),
a fim de criar condições de vitória à corrente
de apoio ao governo, a ARENA (depois, PDS), com
vistas às próximas eleições para governadores e
para as Casas parlamentares (1982).

Assim tem sido a legislação partidária no Bra
sil, casuística, sempre mudada ao sabor das con=
véniências do grupo no poder. A tradicional fra
gilidade e a vida efêmera dos partidos existen=
tes ao longo da nossa história vêm atestar essa
afirmativa. E, como a democracia representativa
só se fortalece e se consolida através de parti-
dos fortes, o regime democrático em nosso país
permanece frágil, as instituições políticas fun-
cionam precariamente e a representatividade care
ce de autenticidade.

Um dos pontos fracos da democracia brasileira
tem sido exatamente a debilidade das agremiações
partidárias ao longo de todo o processo de nossa
formação política. Não se podem estabelecer ali
cerces sólidos para a existência de uma socieda=
de pluralista e baseada na vontade e na partici-
pação da mai~ria, sem que existam partidos ex-
pressivos das várias correntes de opinião públi-
ca, fortemente estruturados e consolidados.

Ao longo da história republicana, a rigor,ape
nas as grandes agremiações estruturadas sob a vI
gência da Constituição de 1946 (PSD,UDN e PTBT
chegaram a se esboçar como partidos fortes e re-
presentativos de segmentos mais ou menos defini-
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~os da população. ' O PCB (Partido Comun1.sta) não
e m~ncionado porque, apesar de sua lortgevidade
(malS de sessenta anos de existência) teve efême
ra atuação legal (1945-47) durante o referido re
gime constitucional.

O PTB, fundado por Getúlio Vargas no outono
do Estado Novo, com a finalidade de angariar o
apoio da classe trabalhadora, antes que a mesma
se sensibilizasse com as teses comunistas, sur-
preendeu as classes conservadoras aglutinadas em
torno do PSD e da UDN. Com efeito, o PTB ganhou
terr~n~, ~o longo do período, a ponto de, em pIe
na vlgencla do processo democrático (1945-1964)-
fazer dois presidentes da República (Getúlio Var
gas e João Goulart) além de muitos governadores-
prefeitos e parlamentares. Segundo o entendime~
to de muitos analistas políticos, o golpe mili=
tar de 1964 foi, sobretudo, um golpe no PTB e seu
programa de reformas sociais que assustava as
cl~sses domina~tes. E a dissolução dos partido&
d01S anos depols, com o AI-2 do Presidente Caste
lo Branco, veio evidenciar ainda mais esse temor.
m~ito embora, a es~a altura, a legislação repre;
~:va.e o expurgo violento, através das cassaçõe~
Ja tlvesse castigado amargamente o partido, pri-
van~o-o de seus principais líderes, entre os
qua~s.o popular Leonel Brizola e a sobrinha de
Getullo, Ivete Vargas, naquela ocasião, ambos
deputados federais, respectivamente pelos esta-
dos da Guanabara e de são Paulo.

Com a anistia conce9ida pelo governo Figueire
d~, .em 1979, voltaram a cena política nacional
varlOS ex-cassados, muitos vindos do exílio. Den
tro do processo de abertura política "lenta e
gradual" endossada pelo presidente João Batista
Figu~i:e~o, foi elaborada ~ma nova legislação
p~rtl~arla, revogando as rlgidas regras até en-
tao_vlgentes (que funcionavam como camisa-de-for
ça a livre proliferação dos partidos, estabele =
cendo, de fato, um regime artificial de biparti-
darismo) .

Tão logo foi aberto o espaço para a formação
de novos partidos, agitou-se a antiga família
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trabalhista, no afã de retomar a legenda da he-
rança getulista. Mas logo constatou-se uma rup-
tura irreconciliável: de um lado, uma corrente
mais conservadora, liderada pela ex-deputada Ive
te Vargas; de outro, uma corrente mais progres=
sista, comandada pelo ex-governador Leonel Brizo
la. Cada qual reivindicando o direito de ser
considerada a legítima continuação do Partido
Trabalhista Brasileiro. Caindo a questão em im-
passe insolúvel, as partes houveram por bem en-
tregar a decisão da contenda à Justiça EleitoraL
que, depois de deliberar, decidiu entregar a le-
genda trabalhista ao grupo de Ivete Vargas (1982~

Inconformados com a perda da histórica legen-
da getulista, mas fiéis aos princípios do traba-
lhismo, os comandados de Leonel Brizola decidem,
então, criar um novo partido político: assím sur
ge o Partido Democrático Trabalhista - PDT. Des=
de então, os pedetistas se arvoram em legítimos
continuadores do trabalhismo.

No que se refere, todavia, à tipologia da es-
trutura de sua formação e funcionamento, o PDT
não difere dos partidos tradicionais do País.Tra
ta-se de um partido de quadros, formado a partir
de lideranças políticas de militância antiga, po
líticos de carreira, entre os quais se sobressaI
inconteste e destacadamente a figura de Leonel
Brizola, o presidente'nacional da agremiação. Lo
go, trata-se de um partido que, a par do esforço
de seus principais dirigentes em atrair novos mi
litantes fora do âmbito do "métier" politico~
tem tido êxito apenas relativo (cantores, lideres
indígenas, repórteres, intelectuais). Salta às
vistas de qualquer observador o carâter persona-
lista do partido e sua natural dificuldade em es
tender-se por todo o território nacional. Assim~
sua força reduz-se aos Estados do Rio de Janeiro
e do Rio Grande do Sul, onde a influência de Bri
zola é acentuada.

Por isso mesmo, seu desempenho eleitoral nas
eleições de 1982, 1984 e 1986 foi modesto" com
exceção nos referidos núcleos estaduais, onde ele

79



geu, além de expressiva bancada parlamentar, o
governador do Rio de Janeiro (o próprio Brizola)
e os prefeitos da capital gaúcha (Alceu Colares)
e do Rio (Saturnino Braga) .

A direção nacional do partido tem procurado
dar-lhe urna projeção maior, ligando-o a corren-
tes políticas internacionais que ostentam progra
mas afins, corno o Partido Trabalhista britãnico~
os Partidos Socialistas de Portugal, da Alemanha
Ocidental, da Suécia e outros. Adernais, o 'PDT
integra a COPPAL (Conferência Permanente dos Par
tidos Políticos da América Latina), surgida em
1979, no México, órgão ligado à Internaci0nal 50
cialista, uma vez que o princípio do socialismo
reformista foi adotado corno filosofia da agremia
ção. Pela mesma razão, o partido tem procurado
manter um relativo intercãmbio com os partidos
socialistas da Europa Ocidental, com visitas re-
cíprocas de líderes pedetistas a países europeus
e vice-versa.

Todavia, o PDT continua figurando no rol dos
pequenos partidos, tendo conquistado apenas 4,6%
das cadeiras do Congresso, em 1986, válidas tam-
bém para a Assembléia Nacional Constituinte. Em
Minas, o Partido fez apenas um deputado federal
e cinco estaduais.

Filosofia Partidária
O PDT definiu-se ideologicamente pelo socia _

lismo democrático ou reformista, segundo modelo
dos partidos socialistas da Europa Ocidental, es
pecialmente os de Portugal e da Alemanha Ociden=
tal.

Trata-se, portanto, de urna linha que acredita
no socialismo como meta, mas que aposta no pro-
cesso democrático de reformas progressivas da le
gislação social como meio de atingi-lo sem produ
zir polarização das posições ideológicas, sem lu
tas de classe, sem rupturas bruscas no regime ca
pitalista e, sobretudo, sem provocar traumas nos
segmentos dominantes da sociedade.

Acima de-tudo,. a preocupação do partido é dar
continuidade à luta do trabalhismo, iniciada por
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Getúlio Vargas, acompanhando a evolução econômi-
co-social do Brasil e do mundo no sentido de pr~
porcionar às classes trabalhador~s o bem-estar
social mediante justa distribuiçao dos frutosqu~
elaajudou a produzir com o seu Labo:. O ~DT e
urna continuidade do PTB, segundo a lntençao de
seus fundadores históricos. Por isso, é válida
a definição que Leonel Brizola deu a respeito d~
quele partido na sua primeira entrevista ao re-
gressar do exílio, em setembro de 1979: "O PTB
sempre foi e será um partido de esquerda. O mo-
delo de sociedade que ele defende e o de uma so-
ciedade democrática e pluralista, com crescente
participação popular, moderna e dinâmica, com
suas estruturas econômicas e sociais em constan-
te transformação de tal modo que esta sociedade
venha a ser cada dia mais livre, mais fraterna,
mais igualitária".

E, ainda mais:
"Buscamos o socialismo com liberdade. Nós nos

sentimos muito sólidos do ponto de vista de nos-
so ajustamento à realidade. Os tempos vieram d~
monstrar que nem os russos,nem outros povos que ado
taram aqu~la linha do ~arxismo-leninismo e seus
métodos conseguiram resolver os problemas da d~
mocracia e da liberdade. Aí surgiram de novo os
partidos social-democratas e socialistas da Eur~
pa. E nós, de certa forma, estamos identifica-
dos dentro desse pensamento, da social-democra -
cia européia. Nós queremos avançar, questionan-
do o capitalismo, para novas instituições, que
antecipadamente não afirmamos com muito rigor
quais sejam. É através de urna prática, junto
com a população, que iremos chegar lá. Mas sem-
pre num ambiente de liberdade, numa soc~de pl~
ralista, avançando com o povo, com a populaçao,
sem o elitismo, buscando novas estruturas e re-
formas sociais." ("Edição do Brasil", 18.06.79).

Estes objetivos são ainda mais explicitados
nos trechos abaixo:

"O PDT é um partido que se propõe a adaptar
as tradições do socialismo democrático aos tem-
pos atuais, donde a proposta do socialismo corno
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sua meta, visando mudar pnofundamente as estrut~
ras econômica, politica, social, cultural~em fu~
ção dos interesses básicos da classe operaria;das
'tamponeses e trabalhadores agrícolas, dos que v~
vem do trabalho."

"O PDT preconiza um Estado democrático em t:ta~
'pição para o socialismo e afirma que a democracia
só é real quando materializa ao nível das rela-
ções econômicas, sociais, políticas e culturais,
os interesses e as aspirações fundamentais das
prandes maiorias." "O PDT é, po~s,u~ partid~ ~ue
Visa a ser instrumento de organlzaçao, partlclpa
ção e conscientização das massas, das classes

.dominadas, para a conquista do poder." (Vânia
Bambirra: "Programa dos Partidos Políticos no
Brasil", 1981).

2.5. - PFL - Partido da Frente Liberal
Origem, formação e evolução
O Partido da Frente Liberal (PFL),lançado ofi

cialmente através de um Manifesto de dezembro de
~984, caracterizou a institucionalização da dis-
sidência de um grupo de congressistas do Partido
Democrático Social (PDS), quando dos epis6dios
que antecederam a transição do regime militar de
março de 1964 para a redemocratização do País, em
1985. Suas origens, entretanto, podem ser encon
tradas em eventos políticos de rebeldia nascidos
no seio do PDS e anteriores a esse período.

Se o PDS houvera sido o estuário natural da
.dissolução da Aliança Renovadora Nacional(ARENA),.
o mesmo não se poderia dizer, na verdade, do PF4
em relação ao partido do qual se originou. No
primeiro caso, com efeito, ocorreu uma transfor-
mação de siglas, programas e propósitos políti-
cos, com a conseqtiente extinção do partido origi
pário. No segundo, houve uma dissidência explí=
Eita, com a formação de um novo partido, manten-
l1o-se, entretanto, a organização da qual se des-
~arrou. A diferença fundamental entre os dois
processos está em que o primeiro significou a pa~
J;agem de um partido que fora da "revolução" para
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outro que se pretendia da "democracia", com o.o~
jetivo da manutenção 90 poder; e o.se~undo t~p~
ficou um cisma partidario, com o Ob]etlvo de p~~
sibilitar uma transferência do poder, pondo f~m
ao ciclo revolucionário. _

Se examinarmos a origem, a formaçao e a evol~
ção das organizações partidárias dentro dO,r~gi-
do quadro bipartidário imposto, vamos verlf~car
que a ARENA, "maior partido do oc~dente", .na ex-
pressão de seu Presidente ~rance~l~o Perelra, f~
ra formada para ser o part~do oflclal da revolu-
ção de março de 1964, assim como o Movimento De-
mocrático Brasileiro (MDB) o fora para ser opa!,
tido da oposição. O partido do governo jamais,
entretanto foi efetivamente governo, que nasceu
e permanec~u sob controle do estamento militar-
tecnocrático. Semelhantemente, do lado oposto,
a oposição nem sempre era a rigor exercida, pos-
to que apenas consentida. . ~ .

O maniqueísmo desse quadro partldarlo perdu-
rou inalterado sob os governos militares de Cas-
telo Branco Costa e Silva e Garrastazu Médici., ,

No governo de Ernesto Geisel, com o cresclme~
to das forças de oposição e o inicio do processo
de "distensão lenta e gradual", começou a germi-
nar, sob inspiração e planejamento d~ Golbe~y~do
Couto e Silva, a idéia da reformulaçao partlda -
ria permitindo-se a criação de novos partidos,
mediante a transformação da agremiação oficial e
a fragmentação da oposição.

Com a reestruturação dos partidos, os arenis-
tas transformaram-se em pedessistas. E a propo~
ta pedessista, tal como consignada em seu mani-
festo e em seu programa, era avançada, propugna~
do pela "reforma e transformação, com base em urna
efetiva democracia social, que pudesse, pelo vo-
to livre e direto, chegar ao poder para gerir
urna sociedade aberta e pluralista (...) que lu-
tasse por reformas criadoras de uma nova ordem
econômica e social, onde não tivessem vez a in-
justiça, a fome, o medo, a miséria, a doença, o
desemprego, a ingnorância, os desniveis de r~nd~
a.violação das liberdades, a desnacionalizaçaoda
economia, o div6rcio entre a Nação e o Estado".
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Até o princípio da co-gestão na administração das
~mpresas - um tema polêmico mesmo nas sociais de
~ocracias européias - ali estava contemplado.
! No Congresso Nacional e nas Assembléias Legis
Rativas, entretanto, grupos parlamentares enten=
tliam que a ação do partido não correspondia " às
I, ,- , , -~nsplraçoes que o crlaram, aSSlm como sua praxis
política não era compatível com seu programa.Bus
~ando a revitalização do PDS, surgiu o grupo"par
~icipação", que, na convenção nacional de 1983,
contrapondo-se à orientação oficial da agremia-
pão presidida pelo Senador José Sarney, obteve
trinta e cinco por cento dos votos.

Instalados no diretório nacional, embora mino
ritariamente, os componentes do ",participação"-
hão conseguiram influir nas decisões superiores
do governo ou do próprio partido, no sentido 'de
efetivar a "reforma e a transformação". estabele
cidas a nível de programa.
; Em_1984, exaurido o último governo militar,
de Joao Batista Figueiredo, a Nação exigia nas
ruas, em concentrações jamais vistas no País,
~leições diretas em 1985, com o fim da escolha
po Presidente da República pelo Colégio Eleito-
ral. A t~se, levantada pelas oposições reunidas
pbteve logo de início o respaldo de pedessista;
que se rebelaram contra a orientação oficial. A
~ese das "diretas já" não passou no Congresso Na
cional, apesar de haver obtido maioria na câmara
p~s_Deputados, através ~a soma dos votos das opo
plçoes aos do "grupo pro-diretas" de PDS,que foi
responsável por 55 sufrágios. Não por coincidên'
pia, a maioria do "pró-diretas" havia pertencidõ
ao "participação". Era a dissidência tamncb cor
po.

E na rebeldia desse grupo parlamentar vamos
~ncont:a~ a gênese da dissidência pedessista, da
qual Vlrla a surgir o PFL.
1 Com efeito, e, sob tal clima de divisões in-
(ernas, o partido majoritário viria a desagre-
~ar-se necessariamente, quando da escolha do can
pidato oficial à Presidência da República, a me=
nos que se encontrasse um nome de consenso, pos-
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sível fator de união do partido para a vit6ria
no Colégio Eleitoral em 1985. Mas tal não se
deu, pois quatro can~idatios pedessistas se apre
sentaram: Paulo Maluf, Governador de são Paulo;
Aureliano Chaves, Vice-Presidente da República;
Mário Andreazza, Ministro do Interior, e Marco
Maciel, Senador da República.

O PDS delegara ao Presidente Figueiredo a
coordenação do processo da escolha do candida-
to, coordenação que se fru~ por não ter sido
efetivamente exercida. Marco Maciel, sem chan-
ces na convenção, deixou a disputa, aliando-se
a 'Aureliano Chaves. Tentanto a união do parti-
do, seu presidente José Sarney levou ao Presi -
dente da República a proposta para que as bases
da agremiação fossem ouvidas e respeitadas em
sua manifestação, através de uma eleição prévia,
"interna corporis", anterior à convenção.Acei-
ta a idéia, a proposta foi em seguida desestimu
lada pelas correntes que apoiavam os candidatos
Paulo Maluf e Mário Andreazza. Desautorizado
José ~arney renunciou à presidência do PDS. '

Â epoca, a candidatura de Aureliano Chaves '
li~erava ~s pesquisas de opinião pública.O pró-
P~10 candldato sabia, entretanto, que seu nome
nao obteria consagração na cúpula decisória da
agremiação, cujos convencionais pendiam em fa -
vor da escolha de Paulo Maluf ou de Mário An-
dreazza.

Sepultada a idéia das "prévias", Aureliano de
sistiu de concorrer e, junto com Marco Maciel, a
glutinou a dissidência pedessista. -

Formava-se a "Frente Liberal". Em manifesto
de 05 de julho de 1984, os .d"ssidentes diziam
desejar "servir, no âmbito de nosso partido aos
anseios de conciliação nacional. ~omos, toda -
via, v:tado:. Agora, com o mesmo ideial procla-
mamos a Naçao nossa vontade de unir esforços com
todas as for9~s democráticas que desejam mudança
e transformaçao, com o objetivo maior de cons-
truir a estabilidade política do País, definir
rumos institucionais, fortalecer a soberania na-
cional, aperfeiçoar o sistema republicano,to~nar
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efetiva a Federação, ensejando o pleno exercicio
da ciiemocracia". Propugnavam os fundadores da
Frente Liberal por um governo de conciliação na-
cional: "conciliar com valores e não com interes
ses, com idé~as e não apenas com pessoas. Criar
solidariedade de propósitos, acima de nossas vi-
sões partidárias."

Como passo seguinte, conseqüência da propos-
ta de união de forças, veio a formação da Alian
ça Democrática, unindo o PMDB aos fundadores da
Frente Liberal.

Em 07 de agosto, Aureliano Chaves, Marco Ma-
ciel, Ulysses Guimarães e Tancredo Neves divul-
garam o "Compromisso com a Nação", selando o en
tendimento vásico para a constituição de uma a=
liança, que seria responsável pela viabilização
das candidaturas de Tancredo Neves e José Sarney
à Presidência e Vice-Presidência da República.

Entendiam os novos liberais que tal aliança I

não significava necessariamente adesão mas tão-
só coligação das; forças, tendo em vista o objeti
vo comum: "promover a transição sem traumas para
o pleno Estado de Direito, restabelecer a legiti
midade do Poder, fortalecer as instituições demo
cráticas, .salvaguardar a ~oberania social, promo
ver o desenvolvimento econômico e social do
Pais."

Em 19 de dezembro de 1984, a Frente Liberal
institucionalizou-se como partido politico: nas-
cia o Partido da Frente Liberal, com o lançamen-
to de seu manifesto de fundação.

Filosofia Partidária
Diz o manifesto que o compromisso maior ,I do

PFL é com a liberdade. Entende o partido que a
concentração do poder, o centralismo administra-
tivo, o estatismo, o burocratismo, a interferên-
cia excessiva do Estado na atividade econômica o
põem-se à liberdade. Impõem-se, em conseqüência,
libertar o cidadão de tais formas de exercicio do
p<;der. Entendem, entretanto, os "neoliberais"que
ha problemas e desigualdades - principalmente nu-
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na sociedade em vias de desenvolvimento - que não
podem ser resolvidos pelo livre jogo das forças
do mercado, existindo, pois, um espaço legitimo
para o Estado, principalmente na área social, "o
que não prejudica, mas preservá a liberdade". O
partido préga a desestatização, que "há de se fa
zer sem desnacionalização", mediante o fortalecI
mento da empresa privada nacional, procurando-se
manter sob controle nacional o processo de desen
volvimento; busca reduzir a dependência brasi=
leira em face do exterior, principalmente no cam
~o tecnológico, mantendo, todavia, "abertas ai
janelas ao mundo, onde a interdependência tende
a aumentar e o isolacionismo a desaparecer."

Todavia, a ~onstituinte não confirmou,em gran
de parte, essa profissão de fé, mas, ao invés
disso, criou conceito novo de empresa nacional.

Reafirma o PFL em seus documentos instituido-
res a prevalência do social sobre o individual ,
vendo o homem como destinatário de toda a ativi-
dade social e econômica; comprometendo-se com a
mudança, propugna por reformas para a eliminação
de carências essenciais no campo da alimentação,
saúde, educação e habitação; propugna por prin-
cipios éticos de austeridade e honestidade presi
dindo a ação de governo, que deve inspirar con=
fiança e credibilidade.

2.6. - PL - Partido Liberal
Origem, Formação e Evolução
O atual Partido Liberal é uma agremiação nova

Suas raizes, porém, estão fincadas profundamente
no nosso passado politico, desde que a ideologia
dos iluministas franceses chegou à nossa terra ,
nos fins do século XVIII. As Inconfidências Mi-
neira e Baiana inspiraram-se no liberalismo. E,
desde então, os grandes movimentos politicos do
Pais tiveram como guia a doutrina liberal: a Re
volução Pernambucana, o Sete de Setembro, a Con=
~ederação do Equador, a Revolta Praieira, a Abo-
~ição e outros mais tiveram o signo do liberalis
mo. Os direitos naturais da pessoa humana - di=
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reito à vida, à liberdade, à propriedade, à par-
ticipação política - formulados no século XVIII
-- assentaram as bases da democracia moderna,sqb
a égide da burguesia ascendente.

A luta pela independência do Brasil se fez à
luz do ideário liberal-democrático e sua evolu-
ção política mostra a luta permanente pela afir-
mação dos princípios liberais em choque com as
estruturas que teimam em sobreviver por insistê~
cia dos conservadores, quando seus privilégios
são colocados em xeque.

Ao final do Primeiro Reinado, antes mesmo que
a independência política do País estivesse cons~
lidada, a Nação passou por dura prova em sua or-
ganização política: a luta pela unidade nacio-
nal. E, então, em meio a um clima de intensa
agitação e efervescência política, surgem,embrio
nariamente, os dois grandes partidos que presi=
dirão a vida política do Império: o Partido Li-
beral e o Partido Conservador, que se revezam no
poder ao longo do 11 Império.

No Partido Liberal dessa época assentam-se as
raízes mais remotas da atual agremiação. ~ pres
suposto básico é o de que "o liberal é sempre
oposição ~o conservador" (Álvaro Valle).

A história do atual Partido Liberal é, porem,
recente.

Foi fundado na segunda metade de 1985, antes
das eleições municipais das capitais estaduais,
oriundo de uma dissidência do PFL do Rio de Ja-
neiro, composta de políticos descontentes com os
rumos que tomava a Frente Liberal.

Historiando o fato, vamos encontrar a Nação,
em geral, e a classe política, em particular,pas
sando por um momento de grande entusiasmo cívic~
no momento em que se articulavam as forças para
o pleito indireto que iria eleger o novo 'Presi-
dente da República.

O clamor popular contra o "status quo" políti
co que perdurava há mais de vinte anos atingiu
o clímax com a eleição presidencial iminente~

Pouco antes (1984), a oposição pleiteava
eleições diretas para Presidente da República.

B8

Frustradas em seu intento, as oposições, reunidas
às lideranças liberais, decidiram aceitar o des~
fio do jogo imposto pelo ~=gime: um .con~ron~o
em pleito indireto, sit~açao_q~e o ~eglme )amalS
enfrentara realmente ate entao.

A candidatura Paulo Maluf, pelo PDS, represe~
tava o continuísmo. ~ verdade que não havia mais
general-candidato; os tempos er~m outros.e até
mesmo as correntes de sustentaçao ao reglme en-
tendiam que esta fórmula estava des~astad~ e.an~
crõnica. De qualquer forma, o candldato lnd7ca-
do era visto como candidato do sistema, alnda
qqe civil, logo, um obstáculo aos novos ventos de
liberdade. . .

O desafio dos oposicionistas serla, P01S, der
rotar o adversário em seu próprio reduto:_ O Co=
lig~o Eleitoral, órgão executor das eleiçoes in-
diretas.

O PMDBy maior partido da oposição, não conse-
guiria sozinho, todavia, obter a vitória: o PDS,
partido situac ionista, era o maj"oritár io no Colé
gio. -

A escolha de Tancredo Neves como candidato das
oposições foi importante para a reviravolta dos
rumos da política nacional. Sua nabilidade em
aglutinar forças diversas contribuiu para que
se formasse ampla "Aliança Democrática", inclusi
ve com egressos do PDS, que formaram a Frente LI
ber~l: A h~stórica contenda, última do antigo-
Coleglo Eleltoral, registrou, como se previa am- ,pIa vitoria da chapa oposicionista Tancredo-Sar-
ney.

Passada, porém, a euforia e instalada a máqui-
na administrativa da Nova República (1985), ini-
ciou-se, simultaneamen~e, o processo de deterio-
ração dos ideais que ajudaram a edificar.

_Ocorreu, então, a primeira desagregação parti-
daria da aliança política que suste"ntava o novo"governo.

Álvaro Valle, Deputado do Rio de Janeiro, enca
beçou o movimento visando criar um novo partido-
para aqueles cuja prática política não tinha es-
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espaço dentro do PFL, buscando urna nova legenda
mais rigorosa na arregimentação de seus quadros
políticos. Assim, nasceu o PL (julho de 1985) ~
Segundo seu principal fundador, um partido onde
"não há caciques, não há donos de áreas, nada
disso que marca os velhos partidos". Ao contrá-
rio disso, segundo Valle, "o PL está aberto pa-
ra políticos que acreditem em nosso programa,em
n?sso estilo de fazer política. Não vamos repe
tlr a Frente Liberal e servir de estribo para
quem apenas quer urna legenda".

Urna ~novação demonstra a sua determinação
quanto~a seletividade de seu quadro partidário:
~um pals onde a falta de preparo dos políticos
e terna constante do anedotário, o PL estabeleceu
c~rs?s de formação política ministrados porespe~
clallstas, para todo aquele que quisesse candida
tar:se a car~os eletivos por sua legenda ou à dI
reçao partidaria. -

Seu interesse é sensibilizar principalmente
os segmentos médios da população e, para isso ,
m~nto~ ~ma estrutura que visava transformar seus
d~retor~os em oficinas, para funcionar todos os
dias, mesmo fora dos anos eleitorais.

Em 25 de fevereiro de 1988;0 Tribunal Suoe-
rior Eleitoral concedeu o registro definitivo~ao
PL. O partido está, pois, apto a lançar candida
to a qualquer nível da administração p0blica. -

Filosofia Partidária
O PL, segundo seu fundador, tem a intenção de

firmar-se no cenário politico nacional com urna
posição ética bem definida e representativa de
uma corrente que acredita na liberdade como va-
lor supremo da sociedade desde que usada com res
ponsabilidade, não pretendendo ser porta-voz de
uma classe e nem mesmo de segmentos de classe de
finidos.

Pretendo o PL, segundo apregoou um de seus li
deres, ser um partido sem sectarismo ideológico~
mas com firme posição doutrinária. O manifesto
do partido revela uma agremiação que acredita no
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direito à propriedade privada e na livre empre-
sa, mas que coloca o bem-estar coletivo e a ju~
tiça social corno valores superiores aos interes
ses individuais. A liberdade só tem sentido I

quando_não serve de instrumentá à injustiça e à
opressao.

Ainda é Alvaro Valle que melhor define a filo-
sofia do partido: "todos têm direito à propried~
de, que dá à família segurança e tranqüilidade
para que o homem se realize. ~ urna posição dia-
metralmente contrária à socialista, mas que não
tem nada de conservadora. Não defendemos o di-
reito da propriedade ou dos proprietários, mas o
direito à propriedade. Isto é liberalismo no
sentido moderno, sem ranço do capitalismo libe -
ral individualista, que se esgotou quando preci-
sou alargar o mercado de consumo, e sem a utopia
do socialismo, que cumpriu o seu papel e esgo-
tou-se" .

Segundo a filosof ia do partido, "oEstado é a-
gente da promoção do bem comum, sobretudo no qua
dro brasileiro, marcado pela injustiça social.
Mas deve conter-se: ser árbitro mais que agente:
não tem por quesubstituir a propriedade privada
e nem tentar dirigi-la." (Revista Senhor - novem
bro de 1986).

O PL considera a propriedade "direito naturalY
todavia, não faz da defesa da propriedade um

.instmumento de defesa do latifúndio e de justifi
cação das injustiças sociais. Sendo um direito-
natural, "ipso facto'; a propriedade é um direito
de todos e, portanto, deve ser estendido a to-
dos. Daí ser compromisso do partido a reforma e
conômica e social que vise à melhoria da remune=
ração do trabalho e à. eliminação das desigualda-
de gritantes que afligem a sociedade brasileira.

O manifesto do partido deixa explicitado que:
"Somos liberais porque defendemos os direitos in
dividuais, a liberdade e o fortalecimento da pes
soa na comunidade e diante do Estado. Mas este
iberalismo não deve ser confundido com libera -

lismo individualista, que não enxerga a socieda-
de corno unidade orgânica e vê no Estado apenas '
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um mal inevitãvel. Cabe ao Estado instrumenta-
lizar o poder na busca do bem comum".

2.7. - PMDB - Partido do Movimento Democrãtí-
co Brasileiro

Origem, formação e evolução
O PMDB (antigo MDB), corno o PDS (anti<!]aARENA),

~e~ suas raízes no regime pós-1964. Com efeito,
b primeiro governo .militar, alegando que um gran
~e número de partidos contribuía para a desesta=
pilidade do regime, baixou o Ato Institucional
n9 2, de 29 de outubro de 1965, que dissolveu o
sistema partidãrio vigente sob a égide da Consti
tuição de 1964 e, '~pso facto~ sepultou as 11
(treze) legendas até então existentes, entre as
~uais se destacavam o PSD, a UDN, o PTB e o PSP
entre outros.

A legislação eleitoral, a seguir decretada pa
ra reformulação do quadro partidário brasileiro~
era muito rígida e estabelecia regras tão rigoro
pas para a criação de novos partidos que, na prã
tica, instituía o sistema bipartidário: um par=
tido de apoio político ao governo e outro de opo
sição. E~tão, uma grande maioria de pólíticos
brasileiros optou pela agremiação que daria sus-
tentação ao regime vigente, a ARENA. Por seu tur
no, os inconformados com o regime aglutinaram-se
~m torno do MDB - Movimento Democrático Brasileiro.

A polarização partidãria imposta pela legisla
ção do governo revolucionário fez com que as eleI
ções que se sucederam por todo o período de dura
ção do regime militar (1964-1986) tivessem um
caráter plebiscitário e o MDB fosse sempre taxa-
do de "radical" e, até mesmo, "contesta~rio" pe
las forças de resistência democrática e progres=
sista, como um esteio e um baluarte da democra _
cia em face do regime de exceção. O MDB era um60S raros canais de expressão do descontentamen-
to e dos anseios do povo naqueles dias em que a
participação popular no processo estava reduzida
, <r.ao mlnlmo.
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O PMDB foi e tem sido, na realidade, uma am-
pla frente política, reunindo elementos dos mais
variados matizes político-ideológicos, que, por
razões diversas e justificáveis, se uniram sob a
capa protetora da única legendá partidária que,
diante do rigor da legislação eleitoral, ofere,-
cia-se como alternativa para os políticos que
não comungavam na orientação do "sistema". Desta
forma, o partido tem abrigado comunistas e capi-
talistas, sindicalistas e empresãrios, liberais
e conservadores, ateus e crentes, unidos por in-
teresses circunstanciais do momento político.

De qualquer forma, o PMDB tem a sua história
escrita com sacrifícios de uma plêiade de seus
membros que, nos dias mais difíceis para a demo-
cracia em nosso país, ergueram sua voz e sua ação
contra as autoridades na defesa de direitos fun-
damentais do cidadão e contra atos de injustiça
que afetavam a vida.das pessoas. Muitos foram os
líderes que tiveram cassados seus mandatos eleti
vos, além de suspensos seus direitos políticos ~
através de atos de exceção, por terem adotadopos
tura contrãria a atos governamentais. -

Não obstante o tratamento rigoroso que rece-
bia, a agremiação crescia eleitoralmente, a cada
novo pleito, a partir de 1974.

Ficou sempre clara a posição do regime frente
à ascensão eleitoral do partido da oposição: a
oposição era tolerada, mas não a contestação ao
sistema vigente. Isso significa que não restava
às alas mais progressistas do partido qualquer
esperança de galgar o poder. E, de qualquer for
ma, o MDB, como partido, jamais deveria almejar,
dentro do regime vigente, algum dia, participar
do poder: el.e era o "partido da oposição", com
um papel definido e específico a cumprir, qual
seja, o de manter as aparências do jogo democrã-
tico e a ilusão de regime de alternância livre
do poder.

Com o fracasso da política desenvolvimentista
do regime e a crise geral da economia nacional,
subseqaente ao choque do petróleo em 1973, o sis
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tema implantado entrou num lento processo de de-
bilidade, tornando-se mais vulnerável a críticas
internacionais e à reação da opinião pública, m~
nifestada através de órgãos classistas dlversos,
contra o cerceamento das liberdades fundamentais.
Foi assim que o governo não teve outra alternat~
va senão a de dar inicio ao processo de "disten-
são",que marcou o começo da "abertura lenta, gr~
dual e segura" do regime militar.

Com a abertura e alarmado com o sucesso da
oposição nas eleições de 1978, o govErno enbendeu
que era chegada a hora de acatar can o bipartidarisno, e~
pediente que, na verdade, traduzia a estratégia
dos teóricos do sistema vigente no sentido de d~
vidir as oposições. Assim, surgiram o POS - su-
cessor natural da ARENA, reunindo os políticos
que apoiavam o governo; o PMOB - com o núcleo
central de quase todo o antigo MOB; o PP - reu-
nindo politicos do antigo MOB, uma facção da an-
tiga ARENA e outros nomes sem filiação anterior,
geralmente representando o empresariado; o POT -
criado por Leonel Brizola, reunindo políticos l~
gados ao trabalhismo anterior ao golpe de 1964,
principalmente ex-cassados e exilados políticos;
o PTB - reunindo, sob a liderança da ex-Deputada
Ivete Vargas, os trabalhistas mais conservadores;
e, finalmente, o PT - partido mais à esquerda,
criado a partir das lutas sindicais do ABC pau-
lista e com filosofia e programas socialistas.

Âs vésperas das eleições de 1982 foi proibida
a formação de coligações partidárias. ~odavia,
se a lei proibia coligações, nada impedia incor-
porações. Então, o PP, segundo maior partido de
oposição, incorporou-se ao PMDB, que se tornou o
maior partido do Brasil.

O PMOB estava no auge de sua popularidade e
gozava de ampla credibilidade no seio da opinião
pública, com o crescimento natural do prestigio
de seus principais líderes por seus pronunciame~
tos e suas posições em prol dos direitos humanos
em geral e, particularmente, do direito do povo
brasileiro eleger diretamente o Presidente da
República, processo do qual fora afastado desde
a eleição de 1960.
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I
r Vieram as jornadas cívicas de 1984, quando o

Pais conheceu o fervor político de seu povo, lo-
tando as praças públ~cas de todas as grandes ci-
dades brasileiras com os comicios das "diretas
já". O PMOB, como o mais fortê partido de opos~
ção foi um dos responsáveis diretos pela reali-, .zação daqueles eventos. Por outro lado, os ln-
sucessos econõmicos do governo Figueiredo, as a!
tas inflacionárias, a assombrosa dívida externa
e a divulgação de sucessivos escãndalos ligados
ao regime contribuiram para aguçar a chama do cl~
mor popular por uma mudança geral na diretriz p~
lltica do Pais, que deveria caminhar no sentido
de devolver ao povo o seu direi to de eleger o Pr~
sidente da República. No entanto, a vontage ma-
nifesta da Nação foi frustrada por decisao da
maioria do Congresso Nacional.

O processo de desagregação do regime vigente
era, contudo, irreversível. De nada adiantou a
manutenção do sistema de votação indireta para a
eleição do Presidente da República, via Colégio
Eleitoral. A onda oposicionista crescia e se
avolumava. Uma ala do POS desgarrou-se do parti
do governista, formando a Frente Liberal, também
de oposição; em união com o PMOB, constituiu a
"Aliança Democrática", que gar~ntiu a eleição de
Tancredo Neves e José Sarney para Presidente e
Vice-Presidente da República, no Colégio Eleito-
ral.

A eleição de janeiro de 1985 consagrou a vit~
ria da "Aliança Democrática". Com ela,o PMDB che
gava ao apogeu de seu prestígio popular, alimen=
tado ainda mais pelo Plano Cruzado (de fevereiro
de 1986), o qual se manteve até o pleito parla-
mentar de novembro de 1986, quando elegeu a mai£
ria do Congresso Nacional e, "ipso facto", da
Assembléia Nacional Constituinte.

Filosofia partidária
O PMOB jamais chegou a ser, a rigor, um part~

do político, mas foi sempre, isto sim, uma ampla
frente política que teve um papel hist~rico a
cumprir no contexto do regime de exceçao que con
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trolou o Pais entre 1964 e 1986.
Como partido legal, o MDB teve e o PMDB tem o

seu programa, que preenche as exigências formais
E que traduz a ideologia liberal democrática que
norteia programaticamente a agremiação.

Segundo esta ideologia, o poder politico tem
suas origens no povo e, em conseqtiência, deve ha
ver uma constante mobilização da opinião pública
visando democratizar a sociedade. Esta mobiliza
ção deve ser canalizada para os órgãos de repre=
sentação politica, os partidos, através dos quais
a sociedade se o~ganiza e se estrutura para rea-
lizar as necessárias reformas políticas e sociais.
O papel do Estado, ainda segundo principios libe
rais, deve ser limitado, evitando expor o elemen
to humano à usurpação dos direitos inerentes ao
individuo e, simultaneamente, coibindo as injus-
tiças que se desenvolvem à sombra de qualquer es
pécie de autoritarismo. -

Na atividade prática, todavia, o PMDB, como
frente dominada por uma maioria de políticos oriun
dos dos estratos superiores e intermediários da
nossa sociedade, é o perfil tópico do partido
ideologicamente indefinido e sem rumo. Em sua
atividade concreta, o pa~tido tem-se pautado por
uma atuação de cautela em relação aos extremos
políticos que propugnam por mudanças radicais da
estrutura social do País.

Ademais, nota-se claramente na atualidade a
formação de duas correntes irreconciliáveis den-
tro do partido: uma, um pouco mais progressista
e que se autodenomina "histórica", e outra, ulti
mamente mais forte, composta de membros mais con
servadores e que se diz de "centro". -

2.8. - PSB - partido Sociali3ta Brasileiro
Origem, formação e evolução
No Brasil, o socialismo tem suas raízes no

anarquismo ou no anarco-sindicalismo, movimento~
operários introduzidos em nosso Pais pelos imi-
grantes europeus, principalmente os italianos
nos fins do século passado e início do atual.
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Assim, o movimento socialista no Brasil é
um reflexo do similar europeu e, como tal,seria
Qnevitável que refletjsse a complexidade ideol~
gica do movimento operário dos paises do Velho
Mundo.

O Brasil, nessa época, era eminentemente ru
ralo A industrialização mal articulava os pri-
meiros passos. A classe operá~ia brasileira,em
conseqtiência, era quase inexpressiva A partir
de 1890, as manifestações operárias passam a
adquirir um caráter mais nitido e definido. Su!
gem os três primeiros partidos trabalhistas do
pQis: o Partido Operário do Rio Grande do Sul,o
Partido Operário de são Paulo e o Partido Ope-
rário ou Partido Socialista Brasileiro, do Rio
de Janeiro. Seus programas são nitidamente re-
formistas, liberais, traduzindo mais os intere~
ses das classes médias do que os do operariado.
Dão ênfase à melhoria de condições de vida e
chegam mesmo a conjurar as greves.

Nesse meio tempo, surgem as primeiras men -
ções à revolução social e à conquista do poder
político pela classe operária. Nessa mesma ép~
ca aparecem as idéias de criação de cooperati -
vas e abolição das classes.

Em 1902, surge o segundo Partido Socialista
Brasileiro, que segue mais uma linha marxista ,
semelhante à da ala moderada da 11 Internacio -
nal. Admitia o emprego das greves para oon-
quistas do operariado, mas centrava sua preocu-
pação na luta eleitoral. De seu programa fa-
ziam parte propostas de socialização da assis -
tência médica, da energia elétrica e da educa -
çao.

Todavia, a influência anarquista era, nessa
época, muito mais forte. Em 1906, reúne-se o
Primeiro Congresso Operário Brasileiro, no Rio
de Janeiro. A ala anarco-sindicalista do movi-
mento operário fez valer sua proposta de lança-
mento de um sistema federativo de sindicatos.De
1910 a 1920,os anarquistas são hegemônicos na
luta dos trabalhadores brasileiros.
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Era urna fase de grande repressão governamen
tal, e criou-se urna legislação específica para
cercear a ação do operariado. Houve verdadeira
paroxismo anti esquerdista, com a expulsão de
lideres estrangeiros envolvidos na mobilização
operária. Líderes nacionais eram confinados em
áreas periféricas do País.

Após a Revolução Russa de 1917, as idéiasoo
munistas se propagam no movimento operário bra=
sileiro. Em 1922, surge o Partido Comunista I

Brasileiro, que agrega socialistas de teriden-
cias diversas e anarquistas que aceitam o con
ceito de ditadura do proletariado. O comunismo
vai, aos poucos, tornando a condução do movimen-
to operário.

Em 1925 é fundado outro Partido Socialista
Brasileiro, resultado da fusão de grupos esta -
duais coordenados por integrantes do movimento
tenentista, chefiados por Miguel Costa. Era ti-
picamente partido de classe média. Durou até
1937, com a implantação do Estado Novo. Em 1934
elegeu um deputado constituinte.

Após o fim da ditadura estadonovista, reapa
rece legalmente o Partido Comunista, o movimen
to trotskista e correntes socialistas modera =das. .

O novo Partido Socialista Brasileiro vai
surgir nesse contexto. Inicialmente, surge a
Esquerda Democrática, formada por elementos do
extinto PSB e outros sem limitância anterior.
Seus fundadores compreendiam militantes do movi-
mento de resistência clandestina à ditadura,pes-
soas da classe média que não aceitaram a ortodo
xia do Partido Comunista.

No inicio. a Esquerda Democrática não se re-
gistra corno partido, mas se embute na UDN e, a-
través dela, lança seus candidatos às eleições
de 1945. O movimento tinha seus próprios esta-
tutos e objetivos. Em 1947, emancipa-se,forman
do o Partido Socialista Brasileiro. Seu espaço
de atuação, todavia, mostrou-se logo reduzido ,
'~a vez que as esquerdas estavam já atraídas,de
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um lado, pelo Partido Comunista e, do outrb,pe-
lo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Sem
meios de;;angariar pro.sélitos no meio 0I?erário,o
PSB vai dirigir seus apelos à classe média.

O seu núcleo estava assentado em são Paulo
e ali era editado o jornal oficial do partido,a
"Folha Socialista". A sua atuação foi mais mar
cante na campanha eleitoral de 1950, com lança=
mento de candidato próprio à Presidência da Re-
pública, João Mangabeira. E~ sua plata~orma ~-
leitoral estava a socializaçao dos serVlços pu-
blicos, instauração de comissões de trabalhado-
res nas fábricas, estatização do serviço de a-
bástecimento, intervenção estatal no problema h~
bitacional, planejamento urbano e desapropriação
de terras improdutivas. O seu desempenho eleit~
ral foi modesto e apenas elegeu dois representa~
tes para a Câmara dos Deputados.

Em 1952, o oartido apóia o. candida tura d~ Jâ
nio Quadros à Prefeiturade são Paulo; (:omeça,entao,<í
declinar qualitativamente e a se descaracterizar.
'Cresce quantitativamente em paralelo à carreira
de Jânio Quadros, mas nâo se identifica com suas
origens. Por isso, em 1960, apóia o GeneralLott
contra a candidatura de Quadros à Presidência da
República, fato que consolida a cisão interna. A
tentativa de volta à pureza original nãoé coroa-
da de êxito. Começa então a aproximação com os
comunistas e trabalhistas visando deter a forte
corrente que se articula contra João Goulart.Não
obtém êxito. O movimento militar de 1964 acaba
por extinguir os partidos, entre os quais o PSB.

Com o processo de abertura política que sur-
giu nos últimos tempos de regime militar, foi d~
cretada urna nova legislação sobre a organizaçâo
partidária, mais flexível e democrática, que peE
mitiu o surgimento de novos partidos e legaliza-
ção de outros, antes clandestinos. Nesse proces
so, em 1985, ressurgiu o Partido Socialista Bra=
~ileiro, que apresentou candidatos nas eleições
de 1986, com desempenho modesto, porém.
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'Filosofia Partidária
A filosofia do Partido Socialista Brasileiro

e definida na própria denominação da agremiaçãq.
A expressão "socialista" não foi c<;lc;>cadaaí por
acaso ou por qualquer motivo aleatorlo.

Seus adeptos acreditam na vitória da idéia
de socialização do mundo. As sociedades serão
organizadas de tal forma que os mei~s de ~rodu -
ção econômica e os frutos da produçao serao de
propriedade coletiva, vinculados ao princípio ge
,ral: "de cada um segundo sua capacidade, a cada
,um segundo sua produtividade". Para embasar sua'
filosofia, os socialistas abeberaram-se em todas
as fontes do socialismo através dos tempos, apr~
fundando-se obviamente em Karl Marx, sem, contu-
do, se apegarem dogmaticamente às suas teses.Daí
suas divergências com os marxistas-leninistas.
Fundamentalmente, rejeitaram o princípio de tom~
da e manutenção revolucionária ou violenta do, p~
der político. Acreditam que suas propostas para
se chegar a uma sociedade socialista podem ser
efetivadas de forma pacíf ica e legal, dentro das
instituições da sociedade capitalista, em confo!:.
midade com a democracia nela vigente e com o jo-
go parlam~ntar nela estabelecido. . _

Mas, evidentemente, houve um processo hlStO
rico que acompanhou sua evolução na sociedade
brasileira.

O movimento socialista brasileiro do final
do século XIX foi quase exclusivamente reformis-
ta, com uma mescla de idéias proudhonianas, sa1nt-
simonistas, cristãs e até marxistas. As idéáas
anarquistas eram mais radicais e atemorizavam as
classes dominantes que reagiam com uma legislal-

ção repressiva e através dos meios de comunica -
,çao.

Quando ressurgiu em 1947, sua ideologia era
pouco definida: socialista, mas não-marxista. A-
~usava a União Soviética de haver implantado um
~egime de capitalismo de Estado ao invés do so -
cialismo e de ter criado um sistema totalitário.

Objetivava chegar ao socialismo por via le -
.gal, parcífica e reformista, sem cercear as li-r
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berdaàes individuais e a propriedade privaaa,r~
jeitando a ditadura do proletariado. Recusava
igualmente o trotskismo e aproximava-se do que
é hoje o eurocomunismo.

2.9 - PSDB Partido da Social DemocrQcia
Brasileira

origem, formação e evolução
o PMDB, após sua ascensão ao poder nacional

com a instalação da "Nova República" e, princi-
palmente, após a consolidação de sua hegemonia
no cenário político nacional, com a estrondosa
vitória eleitoral de novembro de 1986, sofreu
grandes transformações, com um crescimento desm~
surado de seus quadros e, concomitantemente, (!Um
visível processo de descaracterização. Pelo me-
nos foi essa a alegação de uma grande corrente '
~e seus integrantes, componentes da chamada "ala
histórica" do partido, para justificar o seu ~eE.
~ontentamento com os rumos atuais da agremiaçao
'e se desligarem para formar um novo part~do. AE
gumentam os históricos que, com a ascensao ac;>.p~
der, o partido foi sofrendo cele~emente uma I,ln-
filtração de elementos estranhos a luta dos tem -
pos difíceis da ditadura, políticos oportunistas
que não professavam sincera fé nos pri~c~piOS e
ideais de luta do partido. Segundo a otlca dos
"históricos" eles se viram despojados, em gran-, -de parte, pelos "fisiológicos", que nao trouxe -
ram nenhuma idéia nova, nenhuma proposta avança-
da para o partido, mas, pelo ~ontrário, desvia -
ram o PMDB de sua rota originariamente proposta,
que informava o partido nas lutas da trincheira
~ntiditator~al para uma posição governamental, - - . -.nitidamente conservadora e ate reaClonarla.

O Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) !. logo consagrado cc;>mo_"par:t~d~ dos tucc;

.ros", e a mais nova ~grE~mlaçao p~17 tl<;:a.do ~als.
Ele surgiu da dissidencla entre hlstorlcos e
bonservadores do PMDB, em que um grupo consider~
vel dos primeiros, insatisfeito com o rumo do
partido no governo, resolveu partir para a forma
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çao de urna nova agremiação, onde melhor se pude~
se acomodar politicamente.

O partido dos "tucanos" afirma a intenção d.e
inovar o quadro partidário brasileiro, pois er.
tende que, tradicionalmente, os partidos de ex-
pressão em nosso Pais caracterizam-se, quando no
exercício do poder, por possuirem grande força
elei toral, mas carecem de ação coerente com quais
quer princípios de aprofundamento da politica 80
cial. No poder, passam a ser conservadores, he=
terogêneos e clientelistas - aliás, razão de se~
de sua força, - pois expressam urna miscelãnea de
tendências sociais diversas e representam o prag
matismo imediatista que caracteriza a improvisa=
ção típica da alma nacional.

"O surgimento do PSDB constitui um dos fatos
politicos mais positivos dos últimos anos, compa
rável à formação do PT nos anos 70 (...). Num
pais em que as elites mostram-se tão conservado-
ras, hostis a qualquer tipo de pacto social efe-
tivo, o PSDB é a retornada histórica dos militan-
tes que animaram a vida do PMDB" (palavras do
jornalista Carlos Guilherme Mota, no Jornal do
Brasil de 31.07.88).

Os tucanos pretendem atingir as massas com um
apeilioideol'ôgico em desa'fio à prática poli tica
corriqueira que consagrou a crença de que para
sensibilizar o eleitorado no Brasil é necessário
que um partido seja heterogêneo, formando urna
frente amorfa.

Formado majoritariamente por dissidentes do
PMDB, contando ainda com egTessos do PFL, do PDT
e outros, o novo partido su-rge corno urna agremia-
ção forte, tendo em nível parlamentar federal 45
congressistas, sendo 8 senadores e 37 deputa-
dos. Em Minas o seu lançamento oficial foi fei-
to dia 8 de julho de 1988." conta com 7 deputa -
dos federais e 5 estaduais, além de eleger o a-
tual prefeito da Capital.

O novo partido foi lançado oficialmente, em
ãmbito nacional, em 26 de junho de 1988, em Bra-
sília, data em que foi adotada oficialmente a si
gla PSDB e aprovados o manifesto oficial, os es=
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tatutos e a proposta do programa oficial.
Da comissão provisória nacional fazem parte,

entre outros, os congressistas Mário Covas, e-
,leito presidente nacional da agremiação, Fernan
do Henrique Cardoso, Franco Mohtoro, José Richa,
Pimenta da Veiga, José Serra, Artur da Távola e'
Afonso Arinos.

Filosofia partidária
O PSDB pretende ser urna agremiação compromis

sada ~om urna ideologia bem definida, alicerçada
e~ ideias de justiça social, dentro dos parâme-
tros da democracia moderna, visando fazer eri
gir urna sociedade socialista por via de refor =
mas que traduzam a vontade da maioria nacional.
Sua filosofia será, pois, bem delineada e homo-
gênea, refletindo interesses sociais bem defini
dos. .

Abr~gando quadros tipicos de centro-esquerda,
o_partldo dos tucanos tende a catalisar as pre
rencias eleitorais das classes médias urbanas.

Entendem os fundadores da nova agremiação que
os partidos tradicionais brasileiros que se su-
cederam ao longo de nossa história política mos
traram-se fortes eleitoralmente, todavia jamais
se caracterizaram corno verdadeiros partidos,pois
sempre lhes faltou fundamento doutrinário sóli-
do e coerência com seus compromissos programáti
cos, ~lutuando ao sabor do jogo do poder, do cIi
entellsmo e do fisiolàg~smo. PSD, UDN, ARENA, -
PMDB e quase todas as atuais agremiações não se
cristalizaram corno partidos, limitando-se a re-
presentar meras siglas eleitoriasi daí a reali-
dade chocante de nossa evolução política: a re-
presentatividade é urna farsa entre nós: as eli-
tes políticas, ao ascenderem ao poder, divorci-
am-se das bases populares,rompendo urna curta
lua-de-mel representada pela fase pré-eleitoral.

t essa realidade que o PSDB pretende romper
tornando a aproximação entre povo e poder urna a~
liança permanente. Seus membros representam I

segmentos das classes médias identificados com
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os percalços e perplexidades das classes mais
sofridas da sociedade brasileira nos últlmos '
vinte e cinco anos.

O novo partido tem como idéias básicas a so-
cial-democracia, o parlamentarismo como sistema
de governo, a supremacia do poder civil, a al-
ternância no poder e o pluralismo na organiza _
ção social.

Pretende combater toda forma de espoliação '
do trabalho e visa atingir, através de deba
tes, a formalização de um modelo de desenvolvi=
mento progressivo e global. Para isso, propõe
colocar no debate político nacional temas nacio
nais e internacionais de profundidade econômicã,
social e cultural. O PSDB busca ser um partido
facilmente caracterizável, pois, como explica
Fernando Henrique Cardoso, tanto as aspirações
populares quanto o próprio clima de liberdade
requerem partidos com maior nitidez de propósi-
tos" .

2.10. - PT - Partido dos TrabalhAdores
Origem, formação e evolução
Com o movimento de 1964 o Brasil passou a ser

gerido por um governo militar de tendência con-
servadora.

O País passou a conviver, então, com
a repressão política e a falta d~ li~e:dade, ao
lado de uma política salarial malS rlglda e do
chamamento às atividades sindicais. ~

Mas, a partir de 1973, manifestaçoes de des-
contentamento, antes reprimidas, começaram ~
aflorar nos vários segmentos da sociedade. Ate
a grande imprensa começou a crit~car abertamen-
te o regime, assim como associaçoes de classe
diversas.

Na segunda metade de seu governo, o General
Geisel (1974-1979), cedendo ao clima adverso d~
corrente da conjuntura econõmica negativa.e ~a
pressão geral da sociedade contra o a~torlt~r~~
mo dá início ao processo de "distensao POlltl-
ca~, que, com o tempo, evoluiria para a chamada
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abertura democrática, assinalando a agonia do
governo militar e a lenta transição para a norma
lização do Estado de Direito.

Neste contexto, de crescente fermentação poli
tica e de anseio generalizado de liberdade, sur-
giu o Partido dos Trabalhadores (PT). Ele foi,
porém, precedido pelo advento de u~ ~ovimen~o
sindical autônomo, nascido da organlzaçao opera-
ria do período pós-1964. O movimento sindical
ressurgiu (1977) na região do ABC paulista, cen-
tro de maior concentração operária do País, de
forma espontânea e rebelde. O sucesso das greves
d~ 1978 e 1979 foi fundamental para dar à novel
vanguarda operária o perfil de uma organização
sindical, desligada do Ministério do Trabal~o.

Cientes de que o operariado nacional, arti-
culado politicamente, representava uma força com
grande potencial de luta, as lideranças trabalhi~
tas entenderam chegado o momento de o trabalha-
dor brasileiro ter o seu próprio partido políti-
co. "A mais importante lição que o trabalhador
brasileiro aprendeu em suas lutas é a de que a
democraci.a é uma conquista que .ou se constrói
pelas mã6s,ou não virá nunca" (Manifesto do PT,
22.03.80). Surge, então, o Partido dos Trabalha
dores, como alternativa legítima do operariado
brasileiro de se organizar politicamente, visan-
do influir, de forma legal e direta, nos desti
nos políticos da Nação e lutar para atingir o p~
der, a partir do qual possa estruturar uma nova
organização social.

Com partido próprio, o operariado brasileiro
deixar.ia de constituir "massa de manobra dos par
tidos tradicionais, instrumentos das classes do=
minantes para se perpetuarem no poder" (...),pois
"só os trabalhadores podem conquistar aquilo a
que têm direito". (Lula, na Convenção Nacional
de 27.09.81). No Congresso dos Metalúrgicos,rea
lizado no Colégio Salesiano "D. Henrique Mourão";
de Lins, em dezembro de 1978, a tese da criação
do partido obteve o consenso dos participantes.
Mas só em 1980 surge o PT no cenário político
brasileiro. Sua criação traduz a "reação dos
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setores mais organizados das classes trabalhado-
ras contra a forma tradicional de se fazer polí-
tica no Brasil" (Lula, ibidem). Este foi o es-
pírito que norteou a criação do Partido dos Tra~
balhadores.

Os documentos básicos (Manifesto, Programa e
Estatutos) de fundação do PT foram definidos e a.
provados durante os encontros nacionais do "Movi
mento Pró-PT", em fevereiro-março de 1980. Em=-
bora com dificuldades, o partido conseguiu orga-
nizar-se em quase todos os Estados da Federação.

O registro definitivo foi conhecido pelo
T.S.E. em 12.02.1982.

O crescimento inicial do partido se origina I

de duas circunstâncias: o descontentamento da es
querda urbana com a linha reformista adotada pe=
lo Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o entusi
asmo que o novo movimento sindical do ABC desper
tou. Outro fator que favoreceu o seu crescimen=
to foi a afinidade com os objetivos das Comunida
des Eclesiais de Base, que lhe emprestaram sua e
ficiente experiência de organização nuclear.Ade=
mais, "o PT não ~ um partido exclusivamente dos
trabalhadores, mas um partido aberto a todos aque
les que tenham vocação preferencial para o traba
lhador", segundo H~lio Bicudo. Quer ser o partI
do d~s.que vivem de_seu trabalho: não apenas o
operarlo e o compones, mas também o professor, o
jornalista, o funcionário público, o profissio -
nal liberal.

O PT, como o PMDB, teve sua origem no próprio
regime militar; porém, não se limitou a combater
o sistema dominante, mas procurou aprofundar .a
questão social; não se contenta com a mudança
de grupo no poder, quer mudança profunda na es-
trutura social, pois "pretende ser uma real ex-
p:essão po~íti~a de todos os explorados pelo
slstema capltallsta" (Manifesto do Partido 22.03
80) • '

Desde então, o PT participou de três eleições
gerais do País: as de i982, 1984 e 1986. Seu de-
sempenho eleitoral foi at~ então modesto, mas
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progressivo. Possui, hoje, representantes no
Congresso, nos Legislativos estaduais e munici-
pais e alguns prefeitos. Nas eleições munici-
pais de 1988 foi o partido que mais progrediu;
além de muitos outros, elegeu ó prefeito damaior
cidade do País, são Paulo, e fez o prefeito de
cinco das sete maiores cidades.

Filosofia Partidária
Na história polItica de nosso País, o ~arti-

do dos Trabalhadores destaca-se como partido de
massa. E, aqui, a expressão "partido de massa"
tem o sentido restrito que lhe foi dado por Mau-
ríce Duverger e que é usualmente empregado pelos
cientistas políticos de todo o mundo.

O PT foi criado fora e independente das li-
deranças parlamentares tradicionais, alheio aos
interesses das oligarquias. Nasceu no bojo do
movimento sindical autônomo que surgira no outo-
no do regime militar. O PT foi organizado de
baixo para cima, a partir das bases operárias,ao
contrário dos partidos tradicionais, que surgem
a partir das cúpulas ou elites dominantes.

Buscando a consciência de classe e a orienta
ção política da massa trabalhadora, os frnrladores
do oartido idealizaramuma agreniaçã')que não se limitas~
à atuação pré-eleitoral, mas que fosse uma insti
tuição de educação das massas. "Nossas ferramen
tas de luta vão além das eleições periódicas. Im
porta-nos fortalecer o movimento popular, os sin
dicatos, as oposições sindicais, os que ltltam
pela terra e todas as formas de organização, de
mobilização e de união do nosso povo" (Lula, l~
Convenção Nacional, 27/09/81). Com essa finali-
dade, o partido "concebeu e colocou em prática os
núcleos de báse, organismos partidários nascidos
nas fábricas, escolas, bairros, onde estão os
trabalhadores mergulhados em seus problemas" (Lu
la, na "Folha de são Paulo", 19/02/85). Nos nú=
cleos, os filiados aprendem a analisar com
espírito crítico a realidade e a agir so
bre esta realidade. E dos núcleos partem as
grandes decisões do partido. -
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Tendo estas características peculiares, o PT
visa ampliar progressivamente as conquistas so-
ciais e políticas dos trabalhadores e alcançar
o próprio poder.

Na Convenção Nacional, em 1981, foi proclama
da a linha ideológica do partido: o socialismo~

Este alinhamento foi uma opção natural: afir
mar-se como partido proletário, com o socialis=
mo, ou conformar-se com, reformas mitigadas e,
neste caso, perder sua autenticidade de classe.

O PT, como partido político, busca um objeti
vo final: estruturar o Estado em consonãncia T
com os seus objetivos programáticos. Ora, os
objetivos finais do PT levam ao "estabelecimen-
to de uma sociedade justa e igualitária, sem a
exploração do homem pelo homem. E o que é isso
senão uma sociErladesocialista?" (Lula, em entre
vista ao "Estado de são Paulo", 22 de novembro-
de 1981).

Não se trata de luta por simples refo::rmasqúe
beneficiem a classe trabalhadora, como fazem os
sindicatos, mas que coloquem a máquina do Esta-
d~ funcionando em proveito da maioria da popula
çao, estabelecendo uma sociedade justa. -

"Sindicato é a ferramenta adequada para me-
lhorar as relaç6es entre ~apital e trabalho. Mas
não queremos apenas isso. Queremos mudar as re
lações entre capital e trabalho. Queremos que-o
trabalhador seja o dono dos meios de produção e
dos frutos de seu trabalho. E isso só se conse-
gue com a política. O partido é a ferramenta
que nos permitirá ativar e transformar o poder '
neste país" (Lula, lê?Convenção Nacional, 27.09.
81) .

O PT entende que capital e trabalho são incon
ciliáveis pela própria essência do capitalismo.-
"A democracia do modelo capitalista nada mais é
do q,:e a ditadura da burguesia" (Lula, "Estado
de Sao Paulo", 22.11.81).

Nessa sociedade, as classes dominantes não se
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riam generosas a ponto de abdicar gratuitamen-
te de seu poder em favor dos menos afortunadosr
"Só os trabalhadores podem conquistar aquilo a
que têm direito. Ninguém nunca nos deu, nin -
guém nunca nos dará nada de graça" (Lula, lê?
Convenção Nacional, 27.09.81).

Portanto, dentro dessa estrutura, o espaço
permitido a um partido qualquer não vai além da
luta pela alternância no poder de grupos ou fac
ções, sem contestação do sistema econômico vi =
gente, que nada mais é do que a própria infra-
estrutura que garante a perpetuação das classes
p~oprietárias no comando das instituições do
poder.

Um partido proletário, uma vez no poder, de-
verá executar um programa que consista em prom~
ver a libertação do trabalhador. "O PT que~
mudar não apenas as pessoas que ocupam o poder,
mas a própria estrutura do poder. A sociedade
brasileira não se divide em contra e pró-gover-
no, mas em exploradores e explorados" (Lula, e~
"Isto t;", 03. 02 .82) .

A filosofia de um partido traduz a própria
ide16g~ã de classe que ele representa. ~ impo~
sível conceber que um partido representativo d~
uma classe alcance suas metas finais dentro do
sistema oposto. E os partidos tradicionais, or
ganizados por segmentos de classes heterogêneas,
não serão, segundo a ótica do PT, porta-vozes
legítimos dos trabalhadores. "Enquanto os ou-
tros partidos dizem que se organizam em prol
da classe trabalhadora, nós somos a própria '
classe trabalhadora" (Lula, em "Isto ~",03.02.
82) •

Mas o socialismo do PT não pretende se mol-
dar nem pelo socialismo burguês-reformista da
Europa Ocidental e nem pelo socialismo burocrá-
tico da Europa Oriental. "O socialismo tem que[
ser baseado num processo de mobilização popular"
que não pode estacionar na tomada do poder" (O-
lívio Dutra, "Em Tempo", 03.12.81). "O socialis
mo do PT se definirá no dia-a-dia das lutas dã~
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classe trabalhador,a" (Manifesto do PT). "O PT
flevêrá procurar a socialização dos meios de pro-
dução, com a eliminação da ditadura burguesa e.o
controle econômico e político da sociedade pelos
trabalhadores, na forma da democracia direta dos
trabalhadores, detendo o poder real" (Raul Pont,
"Em Tempo", 13/01/82). "O socialismo do PT é
aquele que coloca os meios de produção socializ~
dos sob o controle coletivo dos trabalhadores e,
em nível político, coloca o poder nas mãos dos
trabalhadores. E o conceito de poder dos traba-
'lhadores é aquele que foi elaborado a partir da
experiência clássica da Comuna de Paris e dos s~
vietes da Revolução de 1917, poder nascido das
massas e exercido diretamente pelas massas" (J:osé
Genoíno, "Em Tempo", dezembro de 1982).

2.11 - PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

Origem, formação e evolução
A criação de um partido trabalhista consti-

tui idéia bastante remota na nossa história po-
lítico-partidária. Há registro de incontáveis
tentativas, principalmente em âmbito municipal
ou estadual, onde se nota. o esforço de aglutinar
operários em correntes políticas próprias, por
volta do ano de 1920. É conveniente observar to
davia, que, nessa ocasiâo, o Brasil era um país
eminentemente rural, razão por que as concentra-
çôes operárias eram apenas incipientes. As rei-
vindicaçôes fundamentais dos trabalhadores eram:
jornada de oito horas de trabalho, aumento sala-
rial e melhores condições ambientais. Sob a in-
fluência dos imigrantes estrangeiros, principal-
mente italianos, os anarquistas dominavam o movi
mentooperário. O capitalismo nacional passava
pela fase inicial de acumulação primitiva e as
condições econômico-sociais não contribuíam ain
da para o surgimento de partidos socialistas do
tipo europeu.
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Após as greves do período 1917-1921, a ques-
tão social definitivamente marcava a sua presen-
ça no cenário da vida brasileira. O processo de
industrialização do Brasil, embalado pelas cir-
cunstâncias favoráveis da I Guérra Mundial, pre-
cisava entrar num ritmo mais acelerado para se
consolidar. De qualquer forma, a questão sociaL
daí por diante, esteve sempre presente,com maior
ou menor intensidade, nos grandes movimentos po-
liticos do País. A fase é rica em movimentos que
marcam a efervescência dos confrontos políticos
e sociais.

. Nesse clima, o governo de Washington Luiz pr~
mulgou as primeiras leis de cunho social, de na-
tureza ainda bastante tímida,'. Tanto assim que
as corporaçôes estrangeiras, que monopolizavam o
transporte coletivo, a eletricidade, o telefone,
o gás, as minas, a metalurgia, os frigóríficos
etc. simplesmente as desconheceram. E o próprio
governo, no trato direto com os movimentos ope:~
rios, preferia continuar considerando a questao
social "assunto para a polícia".

Veio, então, a Revolução de 1930. E, na sua
seqÜência, a Era de Vargas.

Getúlio Vargas, com habilidade e astúcia, pro
cura formar suas bases de sustentação política~
Aproveitando-se da carência de organização efet~
va do trabalhador brasileiro, jogava com a direi
ta e com a esquerda para consolidar-se no poder~
Contudo, sabia reconhecer a gravidade da questão
social: "o pouco que possuímos em matéria de
legislaçâo social não é aplicado, ou o é em par-
te reduzida, apesar dos compromissos que assumi-
mos a respeito, como signatários do Tratado de
Versalhes" (2 de janeiro de 1930). E, mais tar-
de, já no exercício do Governo Provisório, Var-
gas chegou a estimular a formação de um Partido
Socialista Brasileiro. A idéia, porêm, não flo-
resceu.

Todavia, a pressão do proletariado brasileiro
se intensificava e a maneira de bloquear a evolu
ção do comunismo, pregado agora por Luís Carlos
Prates, teria que passar por uma ampla legisla-
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çao trabalhista e pela organização do operariado
num partido moderado e controlado.

A idéia do partido era ainda muito vaga e em-
brionária. Não obstante, a legislação trabalhis
ta amadurecia. Entre 1931 e 1936, ela se desen=
volveu e se consolidou. Grandes conquistas se
efetuaram: estabilidade no emprego, pensão, apo
sentadoria, limitação da jornada de trabalho pa=
ra oito horas, criação das juntas de conciliação
e julgamento etc., bem comoiRdenização por dis-
pensa injusta. Já em pleno regime do Estado No-
vo (1940) foi estabelecido o "salário mínimo".
E a legislação pertinente foi codificada na CLT
(1943). Toda essa gama de conquistas dos traba-
lhadores foi possível, naquela conjuntura,graças
à sua organização, o seu poder de pressão e a
determinação de suas lideranças. Vargas atendeu
às reivindicações da classe, utilizando-as como
instrumento de sua afirmação política.

~ sabido que, em 1937, Vargas aspirava a for-
mar um partido trabalhista, segundo o modelo bri
tânico ("Labour p.arty"), de cunho reformi sta~
adaptado às condições nacionais do nosso País.
Preocupavam-lhe as perspectivas de crescimento
do PCBi e um partido operário confiável seria uma
excelente solução para, ao mesmo tempo, esvaziar
o_ímpeto dos comunistas e estrutuparuma agremia
çao política de apoio a seu governo. Conveniên=
cias de momento, todavia, fizeram com que a idéia
fosse sendo adiada.

O processo de industrialização se intensifica
va. E, ao longo dos quinze anos da Era de Var-
gas, aprofundaram-se as transformações sociais e
o crescimento urbano. Crescia o proletariado,
o anarquismo se enfraquecia e o comunismo se for
talecia. O sindicalismo ganhava corpo e almeja=
va reformas que viessem a melhorar o padrão de
vida dos trabalhadores.

A evolução de fatores internos, influenciados
principalmente pela derrocada dos países totali-
tários, ao final da Segunda Guerra Mundial, pre-
cipitaram o crepúsculo do Estado Novo, o regime

112

d.1tator ial de Var'las. A pressão das correntes
de esquerda se f~~ presente nesse processo, mas
os militares e as forças conservadoras, embora
favoráveis à liberalização do regime, temiam
perder o controle da situação é, por essa razão,
se movimentavam no sentido de abater a influên-
cia dos trabalhadores e das organizações de es-
querda sobre Vargas.

Vargas percebeu, então, que era chegado o
momento de criar o partido moderado de esquerda,
há algum tempo idealizado. Assim, surgiu o Par
tido Trabalhista Brasileiro - PTB, no outono -
dd Estado Novo e do longo governo de Vargas, lo
go deposto por um golpe militar (outubro de 1945).

Rapidarrenteo PTB se estruturou e se organi -
zou pelo Pais. Embora, em alguns lugares, hou-
vesse adesões fisiológicas, tendo mesmo algumas
oligarquias regionais se assenhorado da legenda,
distorcendo-lhe os objetivos, o PTB aprofundou
sua orientação social e antiimperialista. Nos
anos cinqüenta, com a expansão da industrializa
ção nacional, o partido foi crescendo e se fir=
mando, culminando por se tornar, às vésperas do
golpe de 1964, a agremiação que mais cres-
cera no País. Basta observar que sua bancada na
Cãmara Federal começou com 22 (7,7%) deputados
em 1946, pulou para 66 em 1958, e ~ara 162
(28 ,4% ) em 1962 .

Após a implantação do regime militar,que der
rubou do poder o Presidente petebista João Gou--
lart, o partido viu-se insensivelmente diminui
do, através da cassação de mandatos e da suspen
são dos direitos políticos da expressiva parte-
de seus representantes.

Finalmente, veio o Ato Institucional
2, em 1965, no governo do Marechal Castelo
co, que extinguiu todos os partidos então
tentes. Assim, terminou o PTB.

O regime autoritário impôs ao Pais uma cami
sa-de-forçapartidária que possibilitava a exis=
tência de apenas duas agremiações: uma de apoio,
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outra de oposição .ao Governo. Exaurido, porém,
em sua capacidade de se impor sobre a socie~a~e
e tendo fracassado em seu intento de se legltl~
mar através de sua eficácia, o regime se viu
constrangido a promover um processo de abertu:
ra política. E, dentro deste p:ocesso, a a~oçao
do pluripartidarismo era inevitav~l: Nova le:
gislação eleitoral, em 1980, permltlu a formaçao
de novos partidos.

Os antigos trabalhistas logo se articularam
visando restaurar o PTB. Mas urna cisão irreco~
ciliável surgiu, inviabilizando definiti~amente
o sonho de um partido forte e unido. A lntr~n~
sigência das duas correntes em deter o_mo~op~110
da legenda levou a disputa a urna soluça0 JUdl -
cial. A decisão da Justiça Eleitoral foi pelo
direito do grupo liderado por Ivete Vargas 1 ao
uso da sigla, fato que frustrpuo grupo l~derado
por Leonel Brizola, corrente mais determlnada e
combativa, com urna definição mais clara para a
esquerda.

Filosofia partidária
O PTB histórico, de Vargas, foi um partido

caracter;.,zano claramente pelo empirismo, res-
saltando a preocupação em adaptar sua fil£
sofia ao sabor das circunstâncias políticas, a- I

proveitando o espaço eleitoral deixado pelospar~
tidos conservadores (UDN e PSD) que manobravam o
eleitorado rural e urbano, ,principalmente clas i
ses médias. A preocupação do PTB era sensibil~
zar o trabalhador, propondo-lhe metas de melho .
ria social, sem se aprofundar em 'propostas nit~
damente revolucionárias, típicas de urna ideolo ~
gia de esquerda dogmática. O culto personal~st~
de Vargas esteve sempre presente na formulaçao
da filosofia partidária do PTB, razão pela qual
a agremiação teve sempre fortes características
de partido de quadro.

Alberto Pasqualine, estudioso do trabalhism9
ocidental, foi o primeiro teórico do partido,te~
do procurado aàa{Dtaràs circunstâncias nacionais'
e aos interesses de suas lideranças as diretri-
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zes fundamentais da social-democracia da Europa
Ocidental, temperada por conteúdo da organiza -
ção do trabalho das constituicões do Estado N~
vo de Portugal e da Itál ia fascista. Propugnava
por um regime democrático, a~lce»çado e~ ~ases
populares, pregando a melhoria das condlçoes do
trabalhador através de sucessivas "reformas de
base" que visavam modificar o capitalismo/leva~
do-o a urna condição de efetiva justiça social.

Esta tendência ideológica cristalizou-secam
o suicídio de Vargas e a divulgação de sua his-
tórica Carta-Testamento, na qual explicita o c~
r~ter popular e nacionalista do trabalhismo ..

O novo PTB se diz continuador do trabalhls-
mo e apregoa basear sua ação no ideário de Var-
gas: democracia, corno afirmaçâo autêntica e li-
vre da vontade nacional; trabalhismo, corno defe
sa dos anseios dos que são o arcabou~o da estr~
tura do País; nacionalismo, corno "protesto con-
tra a espoliação do' povo pelo capital internacio
nal" .
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3. REPRESENTAÇAO DOS PARTIDOS POLITICOS
CONGRESSO NACIONAL E NAS ASSEMBL~IAS
LATIVAS (BASE: ELEIÇOES DE 1986)

3.1. - Partidos na Constituinte

NO
LEGIS 3.2. - Relação dos Constituintes por Estados€

Territórios
1 - ACRE

P.ARTIDOS NA CONSTiTUINT£-

P!>1:>EI PH l ;>0$ PDT prs PT PL poc loca PCD PSB PSC TOTAL I

.AC" 7 " , I}. . 1 -- -- _ _ -- - _ _ II
At 5 - i - - 1 - - - - - - - 17

:~,~, ~ ~ 1:= ~ = = = = := = ~ - ~1
aA 7~ :J i -- . - - -- - _ 7 1 - = 47
CE 1~ 6 !., 1 - -- - _ - -- _ _ 75
[li 6 3 I 1 -- - - _ - 1 - _ 11
[5 10 1 - - - 1 __ __ _. I __ __ 13
GO 13 2 -- - - _. - " 1 - _ _ 70
i,IA 9 9 :; - - - - _ - - _ _ 71
lAr 7 -: 1 - - -- ..:- _ - -- _ _ ti
MS 7 :: _ _ 1 _ _ -: _ _ _ _ 1I
MG 36 16 3 1 1 3 1 _ 1 - - _ 56
PA U 3 3 - - - - _ - -- _ __ 70
P9 9 S I - - - - _ - - _ _ IS
PIl 27 S - 1 - -- _ _ - - _ _ 33
Pé 15 17 - - _ - _ _ _ 1 _ _ 78
ri 3 7 3 - - -- - _ - - - __ 13:
RJ U 9 1 13 3 2 5 1 I - 1 - 49
RN 4 4 2 _ I _ _ _ _ _ _ _. 1 I j

R5 20 3 oi 5 - 2 - _ _ - _ _ 34 ,-
RO 7 4 - - - - - _ -;- - _ _ 11 i
IlR - 7 - - 2 -- - _ _ - __ _ A I

se 11 4 4 - - - - _ _ - _ _ 19 1
SP 31 6 4 2 9 8 1 1 - - - I 63
SE 5 S 1 _. _._ I , i

307 131 37 2~ 10 16 7 6 5 3 '2 I 5~'1'
,..••••• - 'pr'éJ ••••' .~.-".' .• l._'"",,, lo"";"'. ,t\ _ .,.,'. IN I._.I~__,,,,_,...~C_'.'''' \..•~ _", _ .SI ••.•• [1.-0.••••.•••••t.~ .•..• _", _,~ ,•••••.""••.

I
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~ENADO
Dl. Nabor Teles da Rocha Júnior - PMDBn2. Aluizio Bezerra de Oliveira - PMDB
03. Mário Maia - PDT
C~MARA
Dl. Alércio Dias - PFL
02. Francisco Diógenes de Araújo - PDS
03. Geraldo Reis Fleming - PMDB
04. José Baptista de Melo - PMDB
05. Maria Lúcia Mello de Araújo - PMDB
06. Narciso Mendes de Assis - PDS
07. Osmir Albuquerque Lima - PMDB
08. Rubens Soares Branquinho - PMDB

2 .".ALAGOAS
SENADO
01. Divaldo Suruagy - PFL
02. Teotônio Vilela Filho - PMDB
03. Guilherme Palmeira - PFL
CÂMARA
01. Alberico Cordeiro - PFL
02. Antônio Ferreira - PFL
03. Eduardo Bonfim - PMDB
04. Geraldo Bulhôes - PMDB
05. José Oliveira Costa - PMDB
06. JOpé Thomaz Nonô - PFL
07. Renan Calheiros - PMDB
08. Roberto Yillar Torres - PTB
09. Vinicius Cansanção - PFL

3 - AMAPÁ
CÂMARA
01. Annibal Barcellos - PFL
02. Eraldo da Silva Trindade - PFL
03. Geovani Pinheiro Borges - PFL
04. Raquel Capiberibe da Silva - PMDB
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.4 - AMAZONAS
SENADO
j
IPl. Fábio Pereira de Lucena Bittencourt - PMDBP2. Carlos Alberto Di Carli - PMDB
03. Leopoldo Peres Sobrinho - PMDB
'CÂMARA
01. Carrel Ypiranga Benevides - PMDBp2. Elisabeth Azize - PDBe3. Eunice Hafalda Michiles - PFL
~4. ezio Ferreira de Souza - PFL
05. José Bernardo Cabral - PMDB
06. José Cardoso Dutra - PMDB
07. José de Oliveira Fernandes - PDT
08. Sadie Rodrigues Hanache - PFL

5 - BAHIA
,SENADO
01. Joaquim Ruy Bacilar - PMDB
02. Jutahy Magalhães PMDB
,03. Luiz Viana Filho - PMDB
CÂMARA
01. Ângelo Mário Peixoto de Magalhães - PFL
02. Antônio França Teixeira - PMDB
03. Benito da Gama Santos - PMDB
04. Carlos Corrêa de Menezes Sant'Ana - PMDB
05. Celso Loula Dourado - PMDB
06. Domingos Leonelli Neto - PMDB
07. Eraldo Melo Tinoco - PFL
08. Fernando Gomes de Oliveira - PMDB
09. Fernando dos Reis Santana - PCB
la. Francisco Benjamin - PFL
.11. Francisco Pinto dos Santos - PMDB
12. Genibaldo de Souza Correia - PMDB
13. Haroldo Borges Rodrigues Lima - PC do B
,14. Jairo Alfredo de Oliveira Carneiro - PFL
15. Jairo Azi - PFL
:16. Joaci Góes - PMDB
!17. João Alves de Almeida - PFL
18. João Carlos Paulilo Bacilar - PMDB
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19. Jonival Lucas - PFL
20. Jorge Dias da Silva Viana - PMDB
21. Jorge Hage Sobrinho - PMDB
22. José Lourenço Morais da Silva - PFL
23. Jutahy Magalhães Júnior - PMDB
24. Leur Antônio de Britto Lomanto - PFL
25. Lídice da Mata e Souza - PC do B
26. Luiz Eduardo Maron Magalhães - PFL
27. Luiz Humberto Prisco Paraíso Viana - PMDB
28. Luiz Viana Neto - PMDB
29. Manoel Figueiredo de Castro - PFL
30. Marcelo Cordeiro - PMDB
3~. Maria Abigail Freitas Feitosa - PMDB
32. Mário Soares Lima - PMDB
33. Mílton João Soares Barbosa - PMDB
34. Nestor Duarte Guimarães Neto - PMDB
35. Raul Carlos de Andrade Ferraz - PMDB
36. Sérgio Luiz Lacerda Brito - PFL
37. Uldorico Alves Pinto - PMDB
38. Virgildásio Senna - PMDB
39. Waldeck Vieira Ornelas - PFL

6 - CEARÁ
SENADO
01. Carlos Mauro Cabral Benevides - PMDB
02. Cid Sabóia de Carvalho - PMDB
03. Virgílio de Moraes Fernandes Távora - PDS
CÂMARA
01. Aécio de Borba Vasconcelos - PDS
02. Antônio Paes de Andrade - PMDB
03. Carlos Eduardo Benevides Neto - PMDB
04. Carlos VirgJlio Augusto de Morais Távora-PDS
05. César Cals de Oliveira Neto - PDS
06. Etevaldo-Nogueira Lima - PFL
07. Expedito Machado Ponte - PMDB
08. Firmo Fernandes de Castro - PMDB
09. Gidel Dantas de Queiroz - PMDB
10. Jorge Furtado Leite - PFL
11. José Lins de Albuquerque - PFL
12. José Mauro Castelo Branco Sampaio - PMDB
13. Lúcio Gonçalo de Alcãntara - PFL
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14. Luiz de Gonzaga Nogueira. Marques - PFL
15. Manoel Bezerra de Melo - PMDB
16. Manoel Francisco Viana Neto - PMDB
17. Moema Corrêa são Thiago - PDT
18. Moysés Santi~go Pimentel - PMDB
19. Orlando Bezerra de Menezes - PFL
20. Osmundo Evangelista Rebouças - PMDB
21.~Ramundo Coelho Bezerra de Farias - PMDB
22. Ubiratan Diniz de Aguiar - PMDB

7 - DISTRITO FEDERAL
SENADO
01. João de Assis Meira Filho - PMDB
02. Mauricio José Corrêa - PDT
03. Roberto Pompeu de Souza Brasil - PMDB
CÂMARA
01. Augusto Carvalho - PCB
02. Francisco de Aguiar Carneiro - PMDB
03. Geraldo Campos - PMDB
04. Jofran Frejat - PFL
05. Márcia Kubitschek - PMDB
06. Maria de Lourdes Abadia - PFL
07. Sigmaringa Seixa - PMDB
08. Walmir Campelo Bezerra - PFL

8 - EspíRITO SANTO

01. Gérson Camata - PMDB
02. João Calmon - PMDB
03. José Ignácio Ferreira - PMDB

CÂMARA
O 1. HélioCarlos Manhães - PMDB
02. Lézio Gomes Sahler - PMDB
03. Nélson Alves de Aguiar - PMDB
04. Nyder Barbosa de Menezes - PMDB
05. Pedro Ceolin Sobrinho - PFL
06. Rita de Cássia Paste Camata - PMDB
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07. Rose de Freitas - PMDB
08. Stélio Dias - PFL
09. Vasco Alves de Oliveira Júnior - PMDE
la. vitor Buaiz - PT

9 - GOIÁS

SENADO
01. Iran de Almeida Saraiva - PMDB
02. Irapuan Costa Júnio.r - PMDB
03. Mauro Borges Teixeira - PDC

CÂMARA
01. Aldo Silva Arantes - PC do B
02. Antônio de Jesus Dias - PMDB
03. Délio José Braz - PMDB
04. Fernando Cunha Júnior - PMDB
05. Jalles Fontoura de Siqueira - PFL
06. João Natal de Almeida - PMDB
07. José dos Santos Freire - PMDB
08. José Wilson Siqueira Campos - PDC
09. Lúcia Vânia Abrão Costa - PMDB
la. Luiz Alberto Soyer - PMDB
11. Luiz Alberto Maquito Vilela - PMDB
12. Mauro Miranda Soares - PMDB
13. Naplitali Alves de Souza - PMDB
14. Nion Albernaz - PMDB
15. Paulo Roberto Cunha - PDC
16. Pedro Chaves Canedo - PFL
17. Roberto Egídio Balestra - PDC

la - MARANHÃO
SENADO
01. Édison Lobâo - PFL
02. Alexandre Alves Costa - PFL
03. João Castelo Ribeiro Gonçalves - PDS
CÂMARA
01. Alberico de França Ferreira Filho - PMDB
02. Antônio da Conceição Costa Ferreira - PFL
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03. Antônio Pinheiro Gaspar - PMDB
04. Cid Rojas Américo de Carvalho - PMDB
05. Davi Alves Silva - PDS
06. Eliezer Moreira Filho - PFL
07. Enoc Almeida Vieira - PFL
08. Francisco de Assis Milhomem Coelho - PFL
09. Haroldo Freitas Pires de Sabóia - PMDB
la. Jaime Manoel Neiva Tavares de Santana - PFL
11. Joaquim Elias Nagib Haickel - PMDB
12. José Carlos Sabóia - PMDB
13. José Sarney Macieira de Araújo Costa Filhd>- P.MDB
14. José de Souza Teixeira - PFL
15. Onofre Rodrigues Corrêa - PMDB
16. Raimundo Vieira da Silva - PDS
17. Ricardo Wagner Lago - PMDB
18. Victor Dias Trovão - PFL

11 - MATO GROSSO
SENADO
01. José Márcio Banoff de Lacerda - PMDB
02. Louremberg Ribeiro Nunes Rocha - PMDB
03. Roberto de Oliveira Campos - PDS
CÂMARA
01. Antero Paes de Barroso - PMDB
02. Joaquim Sucena Rasga - PMDB
03. Jonas Pinheiro da Silva - PFL
04. Júlio Campos - PFL
05. Manoel Antônio Rodrigues Palma - PMDB
06. Osvaldo Roberto Sobrinho - PMDB
07. Percival dos Santos Muniz - PMDB
08. Ubiratan Francisco Vilela Tom Spineli - PDS

12 - MATO GROSSO DO SUL
SENADO
01. Wilson Barbosa Martins - PMDB
02. Rachid Saldanha Derzi - PMDB
03. Antônio Mendes Canale - PMDB
CÂMARA
Dl. Gandi Jamil Georges - PFL
02. Ivo Anunciato Gersósimo - PMDB
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03. José Elias Moreira -,PTB
04. Levy Dias - PFL
05. Plínio Barbosa Martins - PMDB
06. Ruben Figueiro - PMDB
07. Saulo Garcia Queiroz - PFL
08. Walter Pereira de Oliveira - PMDB

13 - MINAS GERAIS
SENADO
01. Ronan Tito de Almeida - PMDB
02. Alfredo José de Campos Melo - PMDB
03. Itamar Augusto Cautiero Franco - PL
CÂMARA
01. Aécio Neves da Cunha - PMDB
02. Aloisio 'Marcos Vasconcelos Novais - PMOB
03. Álvaro Antônio Teixeira Dias - PMDB
04. Alysson Paulinelli - PFL
05. Arnaldo Rosa Prata - PMDB
06. Bonifácio José Tamm de Andrada - PDS
07. Carlos Alberto Cotta - PMDB
08. Carlos Eduardo Venturelli Mosconi - PMDB
09. Célio de Castro - PC do B
la. Cristóvam Chiaradia - PFL
11. Dálton Moreira Canabrava - PMDB
12. Francisco Antônio Moreira de Melo Reis - PDS
13. Francisco Humberto Freitas Azevedo - PDT
14. Genésio Bernardino de Souza - PMDB
15. Gil César Moreira de Abreu - PMDB
16. Hélio Calixto da Costa - PMDB
17. Homero dos Santos - PFL
18. Humberto Guimarães Souto - PFL
19. João Paulo Pires de Vasconcelos - PT
20. João Pimenta da Veiga Filho - PMDB
21. Joaquim de Melo Freire - PMDB
22. José da Conceição dos Santos - PMDB
23. José Elias Murad - PTB
24. José Geraldo Ribeiro - PMDB
25. José Santana Vasconcelos Moreira - PFL
26. José Ulisses de Olivei~a - PMDB
27. Lael Vieira Varella - PFL
2B. Leopoldo Pacheco Bessone - PMDB
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29. Luis Otávio Ziza Mota Valadares - PMDB
30. Luiz Alberto Rodrigues - PMDB
31. Luiz Gonzaga Soares Leal - PMDB
32. Marcos Guimarães de Cerqueira Lima - PMDB
33. Mário Assad - PFL
34. Mário Bouchardet Senior - PMDB
35. Mário de Oliveira - PMDB
36. Mauricio de Freitas Teixeira Campos - PFL
37. Mauricio Pádua de Souza - PMDB
38. M~uro Fernando Orofino Campos - PMDB
39. Ml1ton de Lima Filho - PMDB
40. Milton Reis - PMDB
41. Octávio Elisio Alves Brito - PMDB
42. Oscar Dias Corrêa Júnior - PFL
43. Paulo Gabriel Godinho Delgado - PT
44. Raimundo Monteiro de Resende - PMDB
45. Raul Décio de Belém Miguel - PMDB
46. Roberto Lúcio Rocha Brandt - PMDB
47. Roberto Vital Ferreira - PMDB
48. Ronaldo de Azevedo Carvalho - PMDB
49. Ronaro Machado Corrêa - PFL
50. Sérgio Ladeira Furquim Werneck - PMDB
51. silvio de Andrade Abreu Júnior - PMDB
52. Virgilio Galassi - PDS
53. Virgilio Guimarães de Paula - PT

14 - PARÁ
SENADO
01. Almir Gabriel - PMDB
02. Jarbas Passarinho - PDS
03. João Paiva Meneses - PFL
CÂMARA
01. Ademir Galvão Andrade - PMDB
02. Aloysio da Costa Chaves - PFL
03. Amilcar Benassuly Moreira - PMDB
04. Arnaldo Moraes Filho - PMDB
05. Asdrúbal Mendes Bentes - PMDB
06. Benedito Wilfredo Monteiro - PMDB
07. Carlos Alberto de Aragão Vinagre - PMDB
08. Dionisio João Hage - PFL
09. Domingos Juvenil Nunes de Souza - PMDB
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10. Elyel Rodrigues - PMDB
11. Fausto Fernandes - PMDB
12. Fernando Nílson Velasco - PMDB
13. Gérson dos Santos Peres - PDS
14. Jorge Wilson Arbage - PDS
15. Manoel Gabriel Siqueira Guerreiro - PMDB
16. Manoel Nazareth Sant'Anna Ribeiro - PMDB
17. Paulo Roberto de Souza Matos - PMDB

15 - PARAíBA
SENADO
01. Raymundo Lira - PMDB
02. Humberto Coutinho de Lucena - PMDB
03. Marcondes Iran Benevides Gadelha - PFL
CÂMARA
01. Adauto Pereira Lima - PDS
02. Agassiz Amorim de Almeida - pMDB
03. Aluizio Afonso Campos - PMDB
04. Antônia Lúcia Navarro Braga - PFL
05. Antônio Marques da Silva Mariz - PMDB
06. Cássio Rodrigues da Cunha Lima - PMDB
07. Edivaldo Fernandes Motta - PMDB
08. Edme Tavares de Albuquerque - PFL
09. Evaldo Gonçalves de Queiroz - PFL
10. João Agripino de Vasconcelos Maia - PMDB
11. João da Mata Sousa - PFL
12. José Targino Maranhão - PMDB

16 - PARANÂ
SENADO
01. José Richa - PMDB
02. Affonso Alves de Camargo Neto - PMDB
03. Francisco Leite Chaves- PMDB
CÂMARA---
OI. Airton Ravaglio Cordeiro - PDT
02. Alarico Abib - PMDB
03. Alceni Ângelo Guerra - PFL
04. Aragão de Mattos Leão Filho - PMDB
05. Basilio Villani - PMDB
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06. Darcy Deitos ~ P~IDB
07. Dionisio Assis Dal Prá - PFL
08. Ervin Bankoski - PMDB
09. Euclides Girolamo Scalco - PMDB
la. Hélio Moacyr de Souza Duque - PMDB
11. Iósio Antônio Ueno - PFL
12. Jacy Miguel Scanagatta - PFL
13. José Carlos de Castro Martinez - PMDB
14. José Tadeu Bento Franca - PMDB
15. José Tavares da Silva Neto - PMDB
16. Jovanni Pedro Masini - P~IDB
17. Luiz Carlos Borges da Silveira - PMDB
18. Matheus Iensen - PMDB
19. Mauricio Miguel Nasser Abrão - PMDB
20. Mauricio Roslindo Fruet - PMDB
21. Max Rosenmann - PMDB
22. Nelton Miguel Friederich - PMDB
23. Nilson Romeu Sguarezzi - PMDB
24. Oswaldo Evangelista de Macedo - PMDB
25. Paulo Pimentel - PFL
26. Renato Antônio Johnsson - PMDB
27. Renato Bernard - PMDB
28. Sebastião SantinhoVi"fi'aldos santos Furtado-PMDB
29. Sérgio Spada - PMDB
30. Waldi.r Ortêncio Publiesi - PMDB

17 - PERNAMBUCO
SENADO
01. Pedro Mansueto de Lavor - PMDB
02. Antônio de Arrudas Farias - PMDB
03. Neivaldo Machado - PFL
CÂMARA
01. Egidio Ferreira Lima - PMDB
02. Fernando Bezerra Coelho - PMDB
03. Fernando Soares Lyra - PMDB
04. Geraldo José de Almeida Melo - PMDB
05. Gilson Mach àdo Guimarães - PFL
06. Harlan Gadelha Filho - PMDB
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07. Inocêncio Gomes de Oliveira - PFL
08. Joaquim Francisco Cavalcanti - PFL
09. José Carlos de Moraes Vasconcelos - PMDB
10. José Jorge de Vasconcelos Lima - PFL
11. José Mendonça Bezerra - PFL
12. José Tavares de Moura Neto - PFL
13. José Tinoco - PFL
14. Luiz Freire Neto - PMDB
15. Luiz Gonzaga Patriota - PMDB
16. Marcos Queiroz - PMDB
17. Maria Cristina de Lima Tavares Correio -P~ffiG
18. Maurilio Ferreira Lima - PMDB
19. Nilson Alfredo Gibson Duarte Rodrigues-PHDB
20. Osvaldo de Souza Coelho - PFL
21. Paulo Marques - PFL
22. Ricardo Ferreira Fimza - PFL
23. Roberto João Pereira Freire - PCB
24. Salatiel de Carvalho - PFL
25. Wilson Campos - PMDB

18 - PIAUí

SENADO
01. lIugo Napoleão do Rêgo Neto - PFL
02. Franc isco das Chagas Caldas Rcxlrigues-Pi-1DB
03. João Calisto Lobo - PFL

CÂMARA
01. Atila Lira - PFL
02. Felipe Mendes - PDS
03. Heráclito Fortes - PMDB
04. Jesualdo Cavalcante - PFL
05. Jesus Elias Tajra - PFL
06. José Francisco Paes Landim - PFL
07. José Luiz Maia - PDS
08. Mussa de Jesus Demes - PFL
09. Myriam Nogueira Portella Nunes - PDS
la. Paulo Tavares Silva - PMDB

19 - RIO DE JANEIRO
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SENADO
01. Nélson de Souza Carneiro - PMDB
02. Afonso Arinos de Melo Franco - PFL
03. Jamil Haddad - PSB

CÂMARA
01. Adolpho Barbosa Neto de Oliveira - PL
02. Alair Ferreira - PFL
03. Aloysio Maria Teixeira Filho - PMDB
04. Altomires Sotero da Cunha - PDC
05. Álvaro Bastos do Valle - PL
06. Anna Maria Martins Scorzelli Rattes-PMDB
07. Arolde de Oliveira - PFL
08. Benedita Souza Silva dos Santos - PT
09. Carlos Alberto Caó de Oliveirados Santos -PDT
10. César Epitácio Maia - PDT
11. Daso de Oliveira Coimbra - PMDB
12. Denisar de Almeida Arneiro - PMDB
13. Edmilson José Valentim dos Santos -PC do B
14. Fábio Raunhetti - PTB
15. Flávio Palmier da Veiga - PMDB
16. Feres Osrraia Nader 0- PDT
17. Fidélis dos Santos Amaral Netto - PDS
18. Francisco Oswaldo Neves Dornelles - PFL
19. Jorge Cordeiro Leite - PMDB
20. José Carlos Brandão Monteiro - PDT
21. José Carlos Pires Coutinho - PL
22. José Juarez Antunes - PDT
23. José Luiz de sá- PL
24. José Maurício Linhares Barreto - PDT
25. Luiz Alfredo Salomão - PDT
26. Luiz Fernando Bocayuva Cunha - PDT
27. Lysâneas Dias Maciel - PDT
28. Márcio Baroukel de Souza Braga - PMDB
29. Messias Soares da Silva - PMDB
30. Noel de Carvalho Neto - PDT
31. Osmar Leitão Rosa - PFL
32. Oswaldo Barreto de Almeida - PL
33. Paulo Alberto (Artur da Távola)Moretzsohn

Monteiro de B~rros - PMDB
34. Paulo Gustavo Coutinho de Faria - PMDB
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35. Paulo Sérgio Ramos Barbosa - PMDB
36. Roberto Augusto Lopes - PTB
37. Roberto Ferrareto D'Avila - PDT
38. Roberto Jefferson - PTB
39. Ronaldo Cézar Coelho - PMDB
40. Rubem Medina - PFL
41. Sandra Martins Cavalcanti - PFL
42. Simão Sessim - PFL
43. Vivaldo Vieira Barbosa - PDT
44. Waldomiro Abdalla Miro Teixeira - PMDB
45. Wladimir Gracindo Soares Palmeira - PT

20 - RIO GRANDE DO NORTE

SENADO
01. José Agripino Maia - PFL
02. Lavoisier Maia Sobrinho - PDS
03. Carlos Alberto de Souza - PTB

CÂMARA
01. Antônio Severino da Câmara Filho -'PMDB
02. Flávio Gurgel Rocha - PFL
03. Henrique Eduardo Lyra Alves - PMDB
04. Iberê Paiva Ferreira de Souza - PFL
05. Ismael Wanderley Gomes Filho - PMDB
06. Jerônimo Vingt Rosado Maia - PMDB
07. Jessé Pinto Freire Filho - PFL
08. Wilma Maria de Faria Maia - PDS

21 - RIO GRANDE DO SUL

SENADO
01. José Alberto Fogaça de Medeiros - PMDB
02. José Paulo Bisol - PMDB
03. Carlos Chiarelli - PFL

CÂMARA
01. Adroaldo Marli Streck - PDT
02. Adylson Motta PMDB
03. Amaury Muller - PDT
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04. Antônio Brito Filho - PMDB
05. Arnaldo da Costa Prieto - PFL
06. Carlos Oliveira - PDT
07. Darcy Pozza - PDS
08. Érico Pegoraro - PFL
09. Floriceno Paixão - PDT
la. Hermes Zanetti - PMDB
11. Hilário Braum - PMDB
12. Ibsen Pinheiro - PMDB
13. Irajá Andara Rodrigues - PMDB
14. Ivo Mainardi - PMDB
15. Ivo da Silva Lech - PMDB
16. João de Deus Antunes - PDT
17. Jorge Alberto Mendes Ribeiro - PMDB
18. Jorge Uequed - PMDB
19. Júlio Costamilan - PMDB
20. Lélio Souza - P~IDB
21. Luiz Andrade Ponte - PMDB
22. Nélson Jobim - PMDB
23. Olivio Dutra - PT
24. Osvaldo Bender - PDS
25. Paulo Mincarone - PMDB
26. Paulo Renato Paim - PT
27. Rospide Netto - PMDB
28. Rui Nedel - PMDB
29. Telmo Kirst - PDS
30. Vicente Bogo - PMDB
31. Victor Faccioni - PDS

22 - ROND6NIA
SENADO
01. Olavo Gomes Pires Filho - PMDB
02. José Ronaldo Aragão - PMDB
03. Odacir Soares Rodrigues - PFL
CÂMARA
01. Assis Canuto - PFL
02. Expedito Gonçalves Júnior - ~1DB
03. Francisco Sales de Oliveira Duarte de Azeve-

do - PMDB
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04. José Alves Vieira Guedes - PMDB
05. José Viana dos Santos - PMDB
06. Manoel Francisco das Chagas Neto - PMDB
07. Raquel Cãndido e Silva - PFL
08. Rita Isabel Gomes Furtado Campos - PFL

23 - RORAIf.1A
CÂMARA
01. Francisco Chagas Duarte - PFL
02. Maria Marluce Moreira Pinto - PTB
03. Morazildo de Melo Cavalcanti - PFL
04. Ottomar de Souza Pinto - PTB

24 - SANTA CATARINA
SENADO
01. Dirceu José Carneiro - PMDB
02. Nélson Wedekin - PMDB
03. Ivan Bonato - PFL
CÂIv1ARA
01. Alexandre Puzyna - PMDB
02. Antônio Carlos Konder Reis - PDS
03. Artenir Werner - PDS
04. cláudio Âvila da Silva - PFL
05. Eduardo Pinho Moreira - PMDB
06. Francisco Kuster - PMDB
07. Henrique Córdova - PDS
08. Ivo Vanderline - PMDB
09. Luiz Henrique da Silveira - PMDB
la. Orlando Pacheco - PFL
11. Paulo Macarim - PMDB
12. Renato de Mello Vianna - PMDB
13. Ruberval Bilotto - PDS
14. victor Fontana - PFL
15. Vilson Luiz de Souza - PMDB
16. Walmor de Luca - PMDB

25 - SÃO PAULO
SENADO
01. Mário Covas Júnior - PMDB
02. Fernando Henrique Cardoso - PMDB
03. Severo Fagundes Gomes - PMDB
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CÂMARA
01. Adhemar de Barros Filho - PDT
02. Agripino de Oliveira Lima Filho - PFL
03. Airton Sandoval Santana - PMDB
04. Ant6nio Carlos de Mendes Thame - PFL
05. Ant6nio Delfim Neto - PDS
06. Ant6nio Henr ique Bittencourt da Cunha Bueno-.PDS
07. Ant6nio de Pádua Perosa - .PMDB
08. Ant6nio Salim Curiati - PDS
09. Ant6nio Tidei de Lima - PMDB
10. Anselmo Farabulini Júnior - PTB
11. Arnaldo Faria de sá - PTB
12. Arnold Fioravante'- PDS
13. Caio Sérgio Pompeu de Toledo - PMDB
14. Dirce (Tutu) Maria do Valle Quadros - PSC
15. Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho - PT
16. Elizabete (Bete) Mendes de Oliveira - PMDB
17. Fábio José Feldmann - PMDB
18. Fausto Auromir Lopes Rocha - PFL
19. Felipe Cheidde -PMDB
20. Fernando Gasparian - PMDB
21. Florestan Fernandes - PT
22. Francisco Amaral - PMDB
23. Francisco Rossi de Almeida - PTB
24. Gastoni Righi Coughi ~ PTB
25. Geraldo José Rodrigues Alckmin - PMDB
26. Gérson Marcondes Filho - PMDB
27. Guilherme Afif Domingos - PL
28. Gumercindo de Souza Milhomem Neto - PT
29. Irma .Rosseto Passoni - PT
30. Jayme Paliarin - PTB
31. João' lIermann Neto - PMDB
32. João Jorge Rezek - PMDB
33. João Orlando Duarte da Cunha - PMDB
34. Joaquim Carlos Del Bosco Amaral - PMDB
35. Joaquim Vicente FerreiraBevilácqua- PTB
36. Jorge Maluly Neto - PFL
37. José Camargo - PFL
~8. José Carlos Grecco - PMDB
39. José Genoíno Neto - PT
40. José Mendes Botelho - PTB
41. José Serra - PMDB
42. José Maria Eymael - PDC
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43. José Silvestre Viana Egreja - PTB
44. José Theodoro Mendes - PMDB
45. Koyu Iha - PMDB
46. Luís Inácio Lula da Silva - PT
47. Luís Gushiken - PT
48. Manoel Moreira de Araújo Filho - PMDB
49. Nélson de Carvalho Seixas - PDT
50. Oswaldo Doreto Campanari - PMDB
51. Paulo Zarzur - PMDB
52. Plínio Soares de Arruda Sampaio - PT
53. Ralphi Biasi - PMDB
54. Ricardo Nagib Izar - PFL
55. Roberto Cardoso Alves - PMDB
56. Roberto do Valle Rollemberg - PMDB
57. Robson Riedel Marinho - PMDB
58. Samir Ach6a - PMDB
59. Sólon Borges dos Reis - PTB
60. Ulysses Silveira Guimarães - PMDB

26 - SERGIPE
SENADO
01. Lourival Baptista - PFL
02. Francisco Guimarães Rollemberg - PMDB
03. Albano Franco - PMDB
CÂMARA
01. Acival Gomes dos Santos - PMDB
02. Ant6nio Carlos Leite Franco - PMDB
03. Djenal Gomes Soares - PDS
04. João Bosco França Cruz - PMDB
05. João Machado Rollemberg Mendonça - PFL
06. José Cleomâncio da Fonseca - PFL
07. José Queiroz da Costa - PFL
08. Manoel Messias de Góis - PFL
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3.3. - Composição numérica das Assembléias Le
gislativas,por Partidos*

1) ACRE
PMDB - 14
PDS - 08
PFL - 01
PDT - 01

2) CEARÁ
PMDB - 24
PFL - 13
PDS - 05
PDT - 02
PT - 02

3) EspíRITO SANTO
PMDB - 15
PFL - 09
PT - 03
PDS - 01
PDT - 01
PC do B - 01

4) GOIÃS
COLIGAÇÃO pMbB/PN/~SC/PL
PFL - 05
PDC - 06
PT - 02
PDS - 01

5) MARANHÃO
PFL - 20
PMDB - 11
PDS - 05
PTB - 03
PDT - 02
PMB - 01

* Do Estado do Acre a são Paulo - Fonte: Assem _
bléias Legislativas.
Do Estado do Amazonas a Rondônia - Fonte: Tri-
bunal Superior Eleitoral.
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6) MATO GROSSO
PMDB - 13
PFL - 08
PDS - 01
PL 01
PTB 01

7) MATO GROSSO DO SUL
PHDB - 07
PTB - 05
PFL - 01

8) PARÃ
PMDB - 25
PDS - 06
PFL - 05
PT - 02
PDT - 01
PTB - 01
PMB - 01

9) PARANÁ
PMDB - 37
PFL - 08
PDT - 05
PTB - 02
PDS - 01
PT - 01

10) PIAUí
PMDB - 08
PFL - 14
PDS - 06

11) RIO DE JANEIRO
PMDB - 18
PDT - 17
PFL - 10
PTB - 05
PL - 04
PT - 04
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PSB - 02 16 ) AMAZONAS
PFL - 07PDC - 02
PMDB - 11PTR - 02 PSB - 02

02 PDT - 04PASART -
PDS - 01 17) BAHIA
PC do 01 Pt-1DB- 34B -

PFL 22-PTN - 01 PTB - 03
PMN - 01 PDT - 02

PC do B - 0112) RIO GRANDE DO SUL PT - 01PMDB - 27
18) ALAGOASPDS - 10

PDT - 09 PMDB - 07PFL - 05 PFL - 10PT - 04 PTB - 06
PDT - 031.3) SANTA CATARINA PSB - 01PMDB - 19

19) rUNAS GERAISPDS - 12
Coligação PFL/PDC/PTB - 07 PMDB - 41PDT - 01 PT - 05PT - 01 PFL - 17

PL - 0214) SERGIPE PDT - 05PFL - 11 PDS - 04PMDB- 08 PTB - 03PDS - 03
20) PARAíBAPT - 02

15) SÃO PAULO PMDB - 17
PFL - 11PMDB - 37 PDS - 08PTB - 13

PDS - 11 21) PERNAMBUCO
PT - 10 PDT - 06PFL 09 PMDB - 19PDT - 03 PFL - 18PL - 01 PDS - 01

PDC - 02
PMB - 03
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PARTIOARIA NOS EXECUTIVOS ESTADUAIS
1) AC - ACRE

GOV .PMDB
VICE PMDB

2) AL - ALAGOAS
GOV PMDB
VICE PMDB

3) AM - AMAZONAS
GOV PMDB
VICE PMDB

4 ) BA - BAHIA
GOV PMDB
VICE PMDB

5) CE - CEARA
GOV PMDB
VICE PMDB

6 ) ES - EspíRITO SANTO
GOV PMDB
VICE PMDB

7) GO - GOlAs
GOV PHDB
VICE PMDB

8) MA- MARANHÃO
GOV PMDB
VICE COLlGAÇ$DPIDB/PFL/PIB/FCB/R::

do B

22) RIO GRANDE DO NORTE 4. LEGENDA
PMDB - 10
PFL - 09
PDS - 05

23) RONDONIA
PMDB - 12
PDT - 01
PFL - 08
PT - 02

r
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9)

10)

1)

MG - MINAS GERAIS
GOV PMDB
VICE PMDB
MS - MATO GROSSO DO SUL
GOV PMDB
VICE PFL
MT - MATO GROSSO
GOV PMDB
VICE PMDB
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os
Re-
Po-

12) .PA - PARÁ
GOV PMDB
VICE PMDB

13) PB - PARAíBA
GOV PMDB
VICE PMDB

14) PE - PERNAMBUCO
GOV PMDB
VICE PMDB

15) PI - PIAUí
GOV 'PMDB
VICE PDS

16) PR - PARANÂ
GOV PMDB
VICE PMDB

17) RJ - RIO DE JANEIRO
GOV PMDB
VICE PMDB

18) RN- RIO GRANDE DO NORTE
GOV PMDB
VICE PMDB

19 ) RO - RONDONIA
GOV PMDB
VICE COLIGAÇÃO P~IDB/PSC

20) RS - RIO GRANDE DO SUL
GOV PMDB
VICE PMDB

21) SC - SANTA CATARINA
GOV PMDB
VICE 'PlvIDB

22) SE - SERGIPE
GOV PFL
VICE PSB

23) SP - SÃO PAULO
GOV PMDB
VICE PMDB
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