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Democracia: conceito e tipos
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REGIMES POLÍTICOS: DEMOCRACIA 

Primeiro paradigma que temos que quebrar: Democracia vs República

Democracia é Regime Político enquanto República é Forma de Governo.

Conceitos fundamentais:

I. Formas de Estado – Unitário ou Federativo;

II. Formas de Governo – Monarquia e República;

III. Sistema de Governo – Presidencialismo e Parlamentarismo;

IV. Regime de Governo (ou político) – Democracia e Autocracia
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• Duas coisas muito importantes:

1ª é saber essas 4 classificações, porque é muito comum cair em

prova.

2ª, não menos importante: República não é a mesma coisa que

Democracia!

- Repúblicas democráticas: Islândia, Finlândia e Suíça;

- Repúblicas ditatoriais: Coréia do Norte, Chade e Turquemenistão.

- Monarquias democráticas: Noruega, Dinamarca e Suécia e Reino

Unido;

- Monarquias autocráticas: Arábia Saudita, Omã e Suazilândia, por

exemplo).

Ditadores e democratas não são exclusividade das
repúblicas ou monarquias.
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Na República, o chefe de estado vem do povo. Na Monarquia prevalece a hereditariedade.

Essa é a grande diferença. Aprenderemos que a democracia é algo muito maior do que isso. É o

governo das maiorias, respeitados os direitos fundamentais (em diversos níveis, mas minimamente

as liberdades, das minorias).
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Índice de democracia (índex The Economist):

(i) Processo Eleitoral;

(i) Funcionamento do Governo: nível de confiança no governo, índices de corrupção.

(ii) Participação política;

(i) Cultura política – se mede a crença e o apoio popular na democracia.

(i) Liberdades civis;
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Regime Político: basicamente, significa estudar a maneira concreta de organização do

poder.

Os regimes políticos podem ser classificados a partir de três critérios básicos:

i. Titularidade do exercício do poder no Estado – pela totalidade dos indivíduos, por apenas um

grupo de indivíduos ou apenas por um indivíduo;

ii. Modalidade do uso do poder – a decisão pode ser por consenso ou unilateral

iii. Finalidade do uso do poder, que condiciona os destinatários – pode haver inúmeras finalidades,

dificilmente agrupáveis.
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Diante de tais classificações, podemos agrupar os regimes políticos em dois critérios

opostos:

i. Democráticos: com proeminência das liberdades públicas e do Estado representativo;

ii. Autocráticos: quando são sonegadas as liberdades públicas e desacreditadas as instituições

democráticas de representatividade – em geral, a escolha dos governantes não se dá pela obra

dos governados.

• Influências históricas:

Base do conceito é a noção de governo do povo.

Democracia Grega x Democracia Moderna

São semelhantes no conceito: o governo do povo. Mas, se distanciam no conceito de povo.
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Para Aristóteles, cidadão (aquele que poderia de fato influenciar nas decisões do governo)

deveria ser apenas aquele que teriam a virtude política. E, para isso, não teriam necessidade de

trabalhar para sobreviver. Concepção bem restrita de democracia, com participação limitada da

sociedade.

A concepção de democracia Moderna, que passa a se construir a partir do século XVIII com a

ascensão da burguesia é bem mais ampla.

• Três grandes movimentos político sociais marcam o advento do Estado Democrático:

(i) Revolução Inglesa – influenciada por Locke, que teve seu auge no Bill of Rights (1689);

(ii) Independência dos Estados Unidos –declaração de independência das 13 colônias (1776);

(iii) Revolução Francesa – Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, influenciado por Rousseau

(1789)
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Esses três movimentos fixam três grandes pilares norteadores dos Estados

Democráticos:

(i) Supremacia da vontade popular;

(ii) Preservação da liberdade;

(iii)Igualdade de direitos.
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“A DEMOCRACIA É A PIOR FORMA DE GOVERNO IMAGINÁVEL, À EXCEÇÃO 

DE TODAS AS OUTRAS QUE FORAM EXPERIMENTADAS.”

Winston Churchill
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• Democracia Direta, Semidireta, Participativa e Representativa

A grande pergunta aqui é como o povo vai externar a sua vontade.

O caso suíço:

A Suíça é o país que mais se aproxima do modelo de democracia direta, ou que a dá à

população a maior possibilidade na participação das decisões do dia a dia.

Em média, quatro vezes por ano, os suíços recebem envelopes que lhes solicita opinião

sobre diferentes assuntos. A maioria das votações ocorre secretamente, por meio de urnas ou pelos

correios.

Em alguns cantões ou comunas, ainda persistem o sistema de assembleias em praças

públicas (chamados de Landsgemeinde), onde os cidadãos votam erguendo seus braços;
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Democracia Direta ou Semidireta

A verdade é que o modelo de Democracia Direta se tornou cada vez mais inviável, em

virtude do tamanho dos Estados e do volume de decisões a serem tomadas.

Além do caso suíço, existem institutos que são consideradas formas de exercício de

democracia direta. Mas, não dão ao povo a possibilidade de deliberar profundamente sobre o

tema, e por isso, são mais definidos como representativos da democracia semidireta. São eles:

referendo, plebiscito, iniciativa, veto e o recall.
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(i) Referendo: consulta à opinião pública para a introdução de uma Emenda Constitucional ou de um

projeto de Lei, quando afeta interesse público relevante.

Existem países que tornam os referendos obrigatórios para todas as Emendas.

A principal característica é que o refendo é uma consulta à população após a tomada de decisão.

Apenas para que o ato normativo seja confirmado ou não.

(i) Plebiscito: consiste em uma consulta prévia à opinião popular. Dependendo do resultado do

plebiscito é que serão adotadas as providências legislativas.

(ii) Iniciativa: concede a um certo número de eleitores o direito de propor uma emenda constitucional

ou um projeto de lei.

Nos EUA existem duas espécies de iniciativas (props – abreviatura de propositions): direta – quando o projeto

deve ser obrigatoriamente submetido à deliberação nas próximas eleições, neste caso, o Congresso ainda

tem o direito de veto, e indireta – quando dá ao Legislativo a possibilidade de discutir o votar o projeto

proposto pelos eleitores, antes que seja submetido à aprovação popular. Exemplo foi o uso recreativo de

maconha no Oregon.

No Brasil, chamamos de Iniciativa popular (art. 61 §2º, CF) – no mínimo 1% do eleitorado nacional,

distribuído por, no mínimo, 5 estados, com não menos de 0,3% (três décimos de por cento) dos eleitores de

cada um deles.
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Obs.: O Brasil, em quase 30 anos, só teve 4 projetos de iniciativa popular convertidos em lei. E, na
verdade, nenhum deles seguiu o rito da iniciativa popular. Em todos os casos, o projeto foi “adotado”
por algum parlamentar, que sempre sugerem mudanças significativas nos projetos. O argumento da
Câmara dos Deputados é de que não têm estrutura para conferir e contar as assinaturas

São os 4 projetos aprovados até hoje:

• Lei 8.930/1994: o caso Daniella Perez

Após a morte da atriz Daniella Perez, em 1992, a mãe dela, Glória Perez, autora de novelas,

mobilizou uma campanha que conseguiu assinaturas suficientes para incluir homicídio

qualificado no rol de crimes hediondos, que têm penas mais duras. O projeto foi sancionado

em 1994.

• Lei 9.840/1999: combate à compra de votos

Com o patrocínio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a lei aprovada coíbe o crime de

compra de votos. Foi sancionada em 1999.
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• Lei 11.124/2005: moradia popular

A lei determinou a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social para garantir a

pessoas de baixa renda o acesso a recursos para a construção, compra ou reforma da casa

própria. Foi sancionada em 2005, após 13 anos de tramitação.

• Lei Complementar 135/2010: a Lei da Ficha Limpa

Aprovada em 2010, a Lei da Ficha Limpa torna inelegível por oito anos a pessoa que tiver sido

condenada em processos criminais em segunda instância, políticos cassados ou que tenham

renunciado para evitar a cassação.
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(iv) Veto popular: bem semelhante ao referendo. É a possibilidade de os eleitores serem

consultados sobre um projeto de lei já aprovado pelo legislativo. A lei não entra em vigor até que

decorrido o prazo estabelecido ou autorizado pela população por meio de votação.

(v) Recall: mais um instituto norte-americano. Esse tem o objetivo de revogar a eleição de um

legislador ou funcionário eletivo.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

O povo concede um mandato a alguns cidadãos, para, na condição de representantes, 
externarem a vontade popular e tomarem decisões em seu nome, como se o próprio povo 
estivesse governando – por meio de um mandato.

• O mandato político é ordem, mandato é representação.

Mandato político é peculiar e não se confunde com mandato privado.
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Características específicas do mandato político:

i. Generalidade: O mandatário, apesar de ser eleito por parte do povo, expressa a vontade geral

do povo, ou pelo menos da circunscrição em que for candidato. As decisões são em nome de

todos os cidadãos e não apenas em nome de seus eleitores;

ii. Liberdade: o representante exerce o mandato com inteira autonomia, não podendo ser

coagido por nenhuma força externa;

iii. Irrevogabilidade: em regra, o mandato é irrevogável, por prazo determinado. Exceção do

recall;

iv. Independência: os atos do representante estão legitimados a priori. Presume-se que seus atos

já são a vontade nacional.
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DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Leva em consideração que a participação política é o valor mais relevante da democracia

e não pode ser completamente substituída pela representação. Quanto maior for a quantidade de

instrumentos para ampliar a participação direta da população, maior é a participação do cidadão

no dia a dia político.


