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A Democracia Eleitoral no Brasil 
Jacob (J.) Lumier 

 

 
 

EpígrafE  

 

O rEgimE dE vOtO ObrigatóriO 
cOm sançõEs lEgais é ObstáculO 

aO apErfEiçOamEntO dE um 
rEgimE dEmOcráticO E dEvE sEr 

criticadO. a lEi é incapaz dE 
fOrçar alguém a sEr livrE, 

sOmEntE sErvE dE garantia para 
a libErdadE quE prOtEgE.  
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A Democracia Eleitoral no Brasil 

Jacob (J.) Lumier 
 

Apresentação 
Quase todos os países que fazem respeitar as leis onde o 
voto é obrigatório impõem multas. Alguns embaraçam 
publicamente os eleitores que não votam ou vão até 
recusar-lhes os serviços e os benefícios de programas 
governamentais. (Projet  Red de conocimientos electorales 
ACE) http://aceproject.org/main/espanol/es/esc07a.htm?set_lan-
guage=es  
  

As democracias que se aperfeiçoam praticam o 
voto livre. Podem também proclamar o dever cívico 
de votar, mas não com penalizações aos que se 
abstêm de comparecer.  

Por sua vez, o regime de voto obrigatório com 
sanções, ou voto forçado, é um obstáculo ao 
aperfeiçoamento de um regime democrático e deve 
ser criticado. Os poucos países que o praticam só 
alcançam legitimidade quando tomam por base 
unicamente a disposição da lei para recusar aos não 
votantes os serviços e os benefícios de programas 
governamentais e políticas públicas.  

Desvio de finalidade e atitude persecutória 

Acontece que essa disposição coercitiva, mas 
supostamente formativa, dá lugar a um reservatório 
de desvios de finalidade na democracia eleitoral. 
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Daí verificarem, em certas repúblicas federativas 
como o Brasil, nítida extrapolação de 
competência em relação à lei que estabelece 
punições aos eleitores faltosos. Ao invés de 
classificar as sanções com respeito aos direitos civis 
e políticos protegidos pela Convenção Internacional 
de 1966 (ICCPR) i, o regime proibe aos eleitores 
faltosos praticar qualquer ato para o qual se exija  a 
quitação do serviço militar ou do imposto de renda. 
Quer dizer, o eleitor faltoso é concebido e tratado 
como nocivo à segurança do país.  

A lei eleitoral, nesse aspecto das disposições 
supostamente corretivas, é inteiramente desprovida 
de visão formativa. O eleitor que não comparece 
para votar é indevidamente equiparado a um 
desertor e a um sonegador.   

Ao invés de corretiva, incentivo constringente a 
votar, trata-se de uma visão persecutória e punitiva 
nítidamente prejudicial e hostil aos direitos civis e 
políticos que o país proclama reconhecer ao firmar 
as convenções internacionais (ICCPR, 1966) ii.   

A lei do voto obrigatório (forçado) no Brasil recusa 
aos que não votam muito mais do que os serviços  e os 
benefícios de programas governamentais e políticas 
públicas, aos limites dos quais, todavia,  deveria 
acoplar seu elenco de sanções, para preservar a 
especificidade de uma democracia eleitoral.  

Além de cercearem sua cidadania, restringem sua 
nacionalidade, pois não são unicamente os serviços de 
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programas governamentais que lhes são cerceados 
aos que não votam, mas os próprios serviços básicos 
que o Estado presta à cidadania são restringidos.  

Assim, dentre outras, o indivíduo eleitor não vo-
tante é exposto às seguintes penas legais: impedi-
mento para integrar os serviços públicos ou subven-
cionados; impedimento aos empresários para concor-
rências públicas; impedimento aos trabalhadores 
para obter empréstimos ou financiamentos da Caixa 
Econômica; impedimento aos cidadãos brasileiros 
para obter passaporte ou carteira de identidade; para 
renovar matrícula em estabelecimento de ensino ofi-
cial; praticar qualquer ato para o qual se exija quita-
ção do serviço militar ou imposto de renda, (cf. Art.7 da 
lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965).   

Desta forma, com essas disposições severas, os 
eleitores são coletivamente tutelados pelos gover-
nantes contra a abstenção, pretensamente protegi-
dos contra a sua suposta incapacidade política. 

Em face de tal situação que restringe a participa-
ção e proclama os eleitores como incapazes, pergunta-
se: será que o compromisso com a sustentação de um 
regime democrático deve depender exclusivamente do 
desempenho satisfatório dos representantes?  

Do ponto de vista da Convenção Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR, 1966), da 
qual o Brasil é signatário, deve ser objeto de crítica 
o pensamento e atitude persecutórios e punitivos 
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por parte da autoridade legal que, ao invés de reva-
lorizar os direitos civis e políticos internacionalmente 
protegidos, como deveria fazê-lo, extrapola sua 
competência e os rebaixa de seu âmbito, como 
acontece no país.  

É essa crítica que o autor faz no presente ensaio 
de sociologia, onde partilha a compreensão de que, 
incluindo os direitos civis, políticos, sociais, cultu-
rais, econômicos, o respeito da legislação internaci-
onal sobre direitos humanos é indispensável para 
consolidar uma consciência de políticas públicas já 
constitucionalmente projetada. 

Finalmente, deve-se notar que o texto fragmen-
tado deste trabalho resulta do reaproveitamento e 
atualização da série de artigos sobre o estudo soci-
ológico dos eleitores na democracia, que o autor 
vem publicando na Internet desde 2008.   

 
Rio de Janeiro, 06 de Fevereiro de 2014  

O autor Jacob (J.) Lumier  
 

 
  

 
Leituras do século XX – www.http://leiturasjlumierautor.pro.br 



A democracia eleitoral no Brasil©2014 Jacob (J.) Lumier 
13 

 
A Democracia Eleitoral no Brasil 

Jacob (J.) Lumier
 

 

Sumário 
Apresentação ........................................................................... 9 

Desvio de finalidade e atitude persecutória .................... 9 

Introdução: ............................................................................ 17 

Desenvolvimento e Democracia ............................................ 17 

Aspiração democrática comprovada ............................. 18 

Efeito de Liberdade ....................................................... 19 

Educação para a cidadania ................................................ 21 

Tópico 01: ............................................................................. 23 

Democracia social e voto .................................................. 23 

Dualidade no estudo do eleitor .......................................... 24 

Tópico 02 .............................................................................. 26 

Extinção do Eleitor faltoso .................................................... 26 

Concepção reducente ......................................................... 27 

Filosofia social .................................................................. 28 

Axiomática e normas sociais ............................................. 30 

Meios de comunicação e acomodação coletiva ................. 32 

Costume republicano local ............................................ 34 

Tópico 03: ............................................................................. 36 

Oligarquização e Cidadania Tutelada.................................... 36 

 
Leituras do século XX – www.http://leiturasjlumierautor.pro.br 



A democracia eleitoral No Brasil©2014 Jacob (J.) Lumier 
14 

A Hierarquia Parlamentar .................................................. 36 

Critérios de Cidadania ....................................................... 37 

Poder Notarial.................................................................... 38 

Tópico 04: ............................................................................. 40 

Participação e Confiança ....................................................... 40 

Participação cidadã ....................................................... 40 

O filtro da representação de interesses .......................... 41 

A democracia eleitoral como valor em si mesmo ............. 42 

Disposição Draconiana ...................................................... 43 

Forma Republicana ............................................................ 44 

Conformismo e Impotência ............................................... 46 

Uma moralidade social ...................................................... 47 

Marco Zero ........................................................................ 50 

"Brasil moderno" ............................................................... 51 

O interesse do estudo sociológico ..................................... 53 

Regime de voto obrigatório é diferenciado ....................... 54 

Tópico 5 ................................................................................. 56 

A nostalgia do regime monárquico........................................ 56 

Produzir tendência para as políticas públicas .................... 56 

A obediência social como norma ...................................... 58 

O Discurso draconiano e a obediência como valor ........... 59 

A atitude nostálgica ........................................................... 62 

Tópico 06 ............................................................................... 68 

Globalização Neoliberal ........................................................ 68 

 
Leituras do século XX – www.http://leiturasjlumierautor.pro.br 



A democracia eleitoral no Brasil©2014 Jacob (J.) Lumier 
15 

A mentalidade mercadorista .............................................. 69 

Perfil do Autor Jacob (J.) Lumier .......................................... 71 

Notas complementares .................................................... 74 

A Obrigatoriedade do voto em Datas ........................... 74 

Anexo 01 ........................................................................ 77 

Relação dos Códigos Eleitorais ...................................... 77 

Anexo 02 ........................................................................ 85 

O advento da República ................................................ 85 

Notas de Fim ......................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Leituras do século XX – www.http://leiturasjlumierautor.pro.br 



A democracia eleitoral No Brasil©2014 Jacob (J.) Lumier 
16 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Leituras do século XX – www.http://leiturasjlumierautor.pro.br 



A democracia eleitoral no Brasil©2014 Jacob (J.) Lumier 
17 

A Democracia Eleitoral no Brasil 
Jacob (J.) Lumier 

 

Introdução: 

 Desenvolvimento e Democracia  
 

O regime democrático pauta-se como é sabido pela com-
petitividade dos partidos políticos e circularidade nas posições 
de autoridade. Desde o ponto de vista da comunidade interna-
cional de desenvolvimento, isto compreende as duas caracte-
rísticas que definem a democracia, seguintes: (a) - a renovação 
periódica dos mandatos dos líderes por meio de eleições com-
petitivas; (b) - a afirmação de um conjunto de direitos básicos 
de expressão e organização que facilitam o exercício das op-
ções políticas. 

Todavia, não basta que os países sejam democráticos: a 
substância ou a qualidade de suas democracias é igualmente 
importante.  Sob o aspecto do desenvolvimento, a democracia 
oferece a possibilidade de tornar mais efetiva a cidadania, fa-
vorecendo a participação na formulação das políticas de go-
verno e oportunidades para pedir contas dos serviços públicos, 
além de maior transparência e a resolução dos interesses con-
tenciosos através dos meios constitucionais e não-violentos. 

Dentre os fatores democráticos que concorrem para a 
maior coerência e eficácia das políticas públicas inclui-se o re-
gime do voto, cabendo ao eleitor por suas escolhas configurar 
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uma tendência para as políticas públicas. Daí a indispensabili-
dade do voto facultativo para o aperfeiçoamento das democra-
cias que ainda não conseguiram ultrapassar o voto obrigatório 
(como, por exemplo: Brasil, Argentina, Peru). Neste sentido é 
válida a luta contra a abusiva imposição de penalizações comi-
nadas sobre o eleitor votante nos regimes de voto obrigatório - 
notando o caso do Brasil. Tanto mais que o voto livre é uma 
aspiração democrática comprovada.  

Mas não é tudo. No esforço coletivo em favor da mudança 
para o voto facultativo nos países da América Latina, a luta pela 
supressão da abusiva imposição de penalizações cominadas so-
bre o eleitor votante é uma atitude que atende à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, de 10 de diciembre de 
1948, que preconiza a votação livre como direito fundamental 
do homem (cf. Artigo 21).  

Vê-se claramente que a imposição daquela cominação, 
em razão do suposto absenteísmo ou por qualquer que seja a 
razão, segrega na melhor das hipóteses uma contradição do 
desenvolvimento, tanto em face da liberdade de voto quanto 
de sua garantia, haja vista que o eleitor obrigado a votar o 
faz não por motivação política, mas por obediência iii.  

 

Aspiração democrática comprovada 

Para quem ainda acha que sob o voto facultativo os eleitores 
deixariam de votar, cabe lembrar uma pesquisa publicada em 16 de 
Outubro de 2007, então comentada em um blog do Observatório da 
Imprensa. Nota-se ali a preferência da maioria absoluta dos entrevis-
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tados (59%) pelo voto facultativo. O destaque é o seguinte: "O mon-
tante de pessoas favoráveis ao voto facultativo, praticamente igual ao 
daqueles que iriam votar se não fosse obrigatório, é inversamente 
proporcional ao interesse dos políticos em discutir o assunto. [...] O 
apoio ao voto facultativo aparece de forma espontânea, sem que 
existam campanhas a respeito, nem um único político levantando a 
lebre para a discussão".Quer dizer, (1) - existe uma aspiração há al-
gum tempo comprovada em números para que o voto facultativo seja 
adotado na Democracia brasileira; (2) - a maioria dos eleitores é fa-
vorável ao voto facultativo; (3) - as pessoas favoráveis ao voto facul-
tativo votariam se não fosse obrigatório, (4) - dado que a corrente pelo 
voto facultativo expande-se independente dos representantes políti-
cos, cabe reconhecer que o problema do voto obrigatório é diferenci-
ado e seu estudo não se reduz ao sistema de representação de inte-
resses. Aliás, alguns cientistas políticos chamam a atenção para a 
relevância em analisar diferenciadamente a relação entre o compa-
recimento eleitoral e o grau de compromisso dos cidadãos com a sus-
tentação de um regime democrático. Será que esse compromisso 
deve depender exclusivamente do desempenho satisfatório dos re-
presentantes? iv  

Efeito de Liberdade 

Cada vez mais se afirma a percepção de que o voto obrigatório 
traz mal-estar. Até mesmo os estudos sobre desenvolvimento polí-
tico, desde o ano 2000, já incluíram dentre seus critérios o mal-estar 
causado pela obrigatoriedade do voto. De fato, podem ler em um ar-
tigo especializado, elaborado com base em pesquisa de opinião pú-
blica, a ponderação que atribui ao "efeito de liberdade” a razão da 
suposta apatia entre a população em geral v.  
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Toma-se um ambiente hipotético sem obrigatoriedade de voto e se 
confronta as respostas que declaram não votar na suposição de voto vo-
luntário vi. A conjetura compreende, nessas atitudes contrárias ao livre 
comparecimento, que os sujeitos podem estar informando, em algum ní-
vel, seu "mal-estar" com a obrigatoriedade do voto, e não sua indiferença 
quanto aos resultados políticos.  

Quer dizer, os indivíduos pesquisados preferem retomar plena-
mente sua liberdade pelo não comparecimento, mesmo diante do 
voto voluntário. Uma vez que, mudado o modelo e sendo declarada, 
tal atitude repele a indiferença do “não sei” (para o quesito “você vo-
taria no regime de voto facultativo”?), trata-se, então, por exclusão, 
de um indicador preciso do mal-estar com o voto obrigatório. 

Essa conjetura nutre-se na projeção do caso chamado do “analfa-
beto participativo”, lembrando que se trata de uma categoria que não 
está sujeita a obrigatoriedade do alistamento eleitoral nem do voto.  

Assim, os que se incomodaram em retirar o título de eleitor são 
tidos como mais motivados comparados ao restante da população 
registrada. Daí a classificação de analfabetos especialmente partici-
pativos. A retirada da obrigatoriedade torna a ação mais atrativa, e os 
pesquisados "liberados" podem expressar uma disposição maior em 
engajar-se na atividade do que aqueles que estão sob a obrigatorie-
dade. A inclusão da variável mal-estar foi então contemplada diante 
da seguinte constatação: Se os não escolarizados são especialmente 
participativos devido a seu sentimento positivo quanto ao voto (obri-
gatório, mas adotado por motivação), a aplicação na pesquisa do 
novo modelo conjetural de comparecimento voluntário deveria mos-
trar um maior efeito positivo para a educação ou para os mais esco-
larizados. Como tal alternativa esperada não se verificou, os pesqui-
sidores admitiram que nenhuma outra variável explicativa 
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completava melhor que a experiência do mal-estar com o voto 
obrigatório. Ou seja, o "efeito de liberdade" alterou significa-
tivamente o comparecimento voluntário. 

Educação para a cidadania  

O indivíduo que se registra deveria participar de 
um programa de capacitação do eleitor 

Na situação atual de sua participação, o jovem faz seu 
registro eleitoral em uma conduta burocrática, e permanece 
largado como estava antes. A adoção do voto livre deve ser  
encaminhada como um procedimento que mudará tal situação 
no Brasil. Dar-se-á ao jovem a oportunidade de perceber sua 
participação na história eleitoral mediante simples capacitação 
que transformará a conduta burocrática em ato jurídico 
político. A obtenção do registro deve valer como uma 
passagem dos círculos familiares e psicológicos para o 
ambiente mais complexo da cidadania, cumprindo a exigência 
republicana histórica de educação e de instrução do eleitor 
novato.  Desta forma, além de ser obrigado unicamente a se 
alistar na justa idade e a votar em primeira vez, o jovem teria 
como condição para receber e entrar em posse de seu registro 
ser obrigado a comparecer e participar por algumas horas de 
encontros para ler e comentar uma apostila com instrução sobre 
o voto [livre], sobre as eleições e o papel do eleitor no 
funcionamento do regime democrático representativo e sua 
importância para as políticas públicas.  

A instância controladora não precisaria aumentar custos 
para alcançar essa finalidade. Bastaria reaproveitar os recursos 
disponíveis nos cartórios eleitorais que se encarregariam da 
execução desse programa de capacitação. 
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Muitos acham que assumir a causa da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, das Convenções 
Internacionais que preconizam o voto livre, e a causa das 
Nações Unidas em favor da educação para a cidadania não são 
motivos suficientes para a mudança do regime eleitoral e 
adoção do voto livre. Reclamam que seria necessário um 
motivo político mais forte para isso que, evidentemente, além 
das “Diretas já” (1983/84), não existe, haja vista o desvio 
(papel moderante) de que provém o voto forçado vii. 

Isto significa que a democracia no Brasil é menos do que 
imperfeita, é restritiva. Como disse o Presidente Obama, dos 
Estados Unidos da América, O Brasil é um país onde "uma 
ditadura virou democracia" viii. Isto porque a formação das 
maiorias não depende do voto dos eleitores em qualquer nível 
que seja (não há nem eleições prévias nas bases locais e 
regionais para escolher os candidatos das coligações nas 
eleições majoritárias - prefeitos, governadores, presidente). As 
cúpulas partidárias ratificam em convenções os nomes de suas 
escolhas e fazem as coligações por cima, frequentemente 
duplicadas em alternativas para que os eleitores escolham. 

Em face dessa característica restritiva, o argumento que 
atribui valor educativo para a cidadania no voto obrigatório 
revela-se falacioso, mera retórica para "Inglês ver" ix. Coloca-
se o eleitorado à margem do processo de formação de maiorias 
para, no final, convocá-lo, obrigá-lo a votar em alternativas 
impostas e a consagrar uma maioria previamente arranjada.Em 
consequência, prejudicado para exercer sua memória de seu 
voto, a única experiência e aprendizado do eleitor é despolitizada 
e não democrática, é a obediência à obrigação de comparecer 
que lhe é imposta. Daí democracia restritiva, dando razão aos 
que dizem que o Brasil é um país onde "uma ditadura virou 
democracia”.  
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A Democracia Eleitoral no Brasil 

Jacob (J.) Lumier
 

Tópico 01:  
 

Democracia social e voto 
É uma falácia lançar argumentos negativos sobre a 

ligação entre o regime do voto facultativo em sociedade 
capitalista e a participação dos setores mais privilegiados. 

Ao que se sabe, só nas situações de crise do capitalismo 
combinada a um forte movimento social trabalhista, sindical e 
socialista que a participação voluntária das classes subalternas 
nas eleições revela-se majoritária, como na Venezuela. 

As classes subalternas estão inseridas no mundo do 
trabalho onde o mais significativo é votar nas eleições sindicais 
e participar nas associações de defesa das condições de vida e 
dos direitos sociais (moradia, saneamento, educação, 
oportunidades de emprego, saúde, participação nos resultados 
das empresas e nas comissões de fábricas, seguridade, etc). 

Do ponto de vista histórico, as classes inseridas no mundo 
do trabalho têm vocação coletivista e sua participação nas 
eleições da vida parlamentar pode aumentar com a democracia 
social, mas não é certo que isto aconteça, afinal a história par-
lamentar sofre a poderosa incidencia dos modelos e dos interes-
ses da classe burguesa e suas frações x. As classes subalternas 
são mais participativas na medida em que o mundo do trabalho 
é mais valorizado. 
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O acima mencionado argumento contrário ao voto 
facultativo em sua falácia tem base na ideologia populista que 
confunde a valorização do mundo do trabalho com a crença de 
que as classes subalternas devem depender da “boa vontade” 
dos altos cargos do regime. 

Daí o cálculo de que a obrigatoriedade do voto levaria a 
maior participação das camadas de baixa renda que, por sua 
vez, depositariam seus votos naqueles supostamente dotados 
de “boa vontade”. 

O problema do voto facultativo é específico à condição 
diferencial de eleitor, e deve ser objeto de reflexão em termos 
de cidadania e aperfeiçoamento democrático, com a defesa dos 
direitos civis e humanos. 

 

Dualidade no estudo do eleitor  
Há dualidade no estudo dos eleitores. Por um lado, em 

nível jurídico-político, os eleitores são compreendidos em 
relação ao sistema de representação e o mais usual é tratá-los 
em maneira funcionalista: simples função de certo modelo de 
representação.  

Todavia, nesse plano jurídico-político, a condição de que 
os eleitores são cidadãos, portanto ligados ao compromisso 
com a sustentabilidade de um regime democrático pode ser 
posta em relevo, permitindo situá-los de um ponto de vista não 
restritivo, ampliar a visão de sua ligação aos representantes 
políticos sem os subordinar, e relativizar os limites de certo 
modelo de representação.  

Por outro lado, no plano propriamente sociológico, 
quando se busca configurar o perfil dos eleitores em realidade 
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social o mais comum é reduzi-los às camadas de nível de vida 
da população em que se classificam, isto é, às classes de renda 
"A", "B", "C" ou "D", por exemplo.  

Seja por um lado ou por outro se nota quão pouco é usual 
estudar o eleitor a partir do que é essencial e irredutível em sua 
realidade social, a saber: a sua afirmação como votante no instante 
do ato que o diferencia de qualquer outra condição social.  

Em fato, antes de qualquer objetivação em uma função de 
certo modelo de representação mais ou menos cristalizado, os 
eleitores são reconhecidos no momento em que se apresentam 
para votar, pouco importando, igualmente, se um é mais rico 
do que outro ou inversamente.  

Para o sociólogo há uma realidade específica e diferencial 
dos eleitores que constitui um problema de investigação 
sociológica por si só, no caso, matéria de microssociologia xi, 
que não deve ser confundida a qualquer outra dimensão das 
estruturas sociais, sobretudo não deve ser reduzida a esquemas 
prévios tirado das teorias de estratificação social.   
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A Democracia Eleitoral no Brasil 

Jacob (J.) Lumier
 

Tópico 02 

Extinção do Eleitor faltoso  
Se o dever cívico do voto deve excluir qualquer sanção 

administrativa sobre o eleitor já confirmado, decorre que a 
solução passa por uma Ação revocatória da figura jurídico-
política do “eleitor faltoso”, antes de passar por um 
Plebiscito.  

A extinção da figura do eleitor faltoso não exige a adoção 
do voto facultativo. Importa nesse caso que, antes de qualquer 
debate político-jurídico sobre o regime do voto, os eleitores no 
ato de votar não mais estejam confrontados à figura daquele 
outro punido que não compareceu, já que essa situação torna 
restritivo o ato e prejudicado o voto. 

Neste ponto surge a questão de saber a que obstáculos 
deve-se atribuir o não-encaminhamento da solução possível 
visualizada. Ou seja, deixando de lado a crosta do stablishment 
e a inércia dos aparelhos burocráticos, ambos não-
negligenciáveis como entraves nos modelos cristalizados, 
pergunta-se: o que falta para que seja proposta e tenha curso a 
possível iniciativa em prol de revogar a esdrúxula figura do 
eleitor faltoso, malgrado as iniciativas existentes em favor do 
voto facultativo?  
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Trata-se é claro do problema das relações entre os partidos 
políticos e os eleitores no Brasil.  

Primeiro: 

Concepção reducente 
Em nível ideológico, os obstáculos decorrem da 

concepção reducente das relações entre os partidos e os 
eleitores, tidos por limitados ao conflito dos grupos de 
interesses como quadros da teoria de coação, promovida esta 
em amplas ambiências intelectuais a partir da obra do 
sociólogo Ralf Dahrendorf xii.  

Em conseqüência, toda a possível iniciativa para revogar a 
figura do eleitor faltoso vem a ser previamente subordinada à 
suposta determinação de uma discursiva “dialética do mando e da 
resistência” xiii. Desta forma, mesmo antes de ser proposta, tal 
ação revocatória passa a ser vista, ou como imposição dos mais 
fortes ou como astúcia dos que almejam as posições de mando, 
tornando-se uma iniciativa bloqueada não em seu princípio nem 
em sua possibilidade, mas em sua viabilização mesma.  

Com efeito, na concepção reducente, posto que dotadas de 
soberania, são as posições nas hierarquias de prestígio e 
autoridade que permitem aos seus ocupantes exercer o mando: 
os homens que as ocupam estabelecem a lei para seus súditos, 
com o aspecto mais importante do mando sendo o controle das 
medidas de coação, a capacidade de garantir conformidade à lei.  

Dessa noção reducente de mando e sanções dever-se-ia 
concluir o seguinte: (1) – sempre haveria resistência às 
posições de mando (cuja eficiência e legitimidade são tidas  
precárias); (2) – o grupo dos que ocupam as posições de mando 
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seria o grupo mais forte, e (3) – a sociedade se manteria unida 
pelo exercício de sua força, isto é, pela coação.  

É a suposta “solução hobbeseana para o problema 
hobbeseano da ordem”, acontecendo que, nessa teoria, a 
mudança nas estruturas torna-se reduzida ao advento da 
estratificação social, uma circulação de posições nas 
hierarquias de prestígio e autoridade.  

Filosofia social 
Afirma-se o enfoque dogmático da filosofia social, 

referida ao falso problema da “origem das desigualdades entre 
os homens”. 

Nas antípodas do realismo sociológico em sua visão de 
conjuntos, a teoria de coação distancia-se da compreensão 
positiva da sociedade como macrocosmos de agrupamentos e 
formas de sociabilidade em vias de integração relativa. 

No âmbito do funcionalismo em ciências sociais, e tendo 
criado uma alternativa aparentemente menos confusa do que as 
alentadas elucubrações de Talcott Parsons, a teoria de coação 
alcançou ampla influência internacional com sua aplicação da 
concepção conjectural das teorias científicas desenvolvidas por 
filósofos da ciência como Karl Popper xiv. 

Muito marcada pelo trauma histórico do século XX, a 
teoria de coação propôs-se exatamente verificar um 
mistificado modelo de conflito na vida das sociedades 
industriais.  

Para esta finalidade mistificada, Dahrendorf desenvolveu 
uma reflexão orientada para a filosofia social e centrada na 
exagerada separação da análise estrutural e da análise 
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histórica: a primeira, seria baseada na análise de papéis sociais 
e interesses dos papéis, sendo assim largamente formal; 
enquanto que a outra, como análise histórica, trataria de grupos 
reais e seus objetivos reais, sendo conseqüentemente 
substantiva e não formal (op.cit.p.170).  

Na seqüência, o conceito de igualdade é tido tornar-se o 
impulso dinâmico que serve para manter as estruturas sociais 
vivas (ib.p.202), da mesma maneira em que a estratificação é 
examinada em teoria como uma conseqüência da estrutura do 
“poder” (ib.p.197).  

No mistificado “modelo de conflito” projetado por 
Dahrendorf, a força das sanções “produz” a distinção entre 
aquele que viola as leis e aqueles que conseguem não entrar 
nunca em conflito com qualquer norma jurídica (ib.p.194). 

Vale dizer, se no realismo sociológico prevalece a idéia 
de justiça como tentativa de realizar a reconciliação prévia, 
mostra-se procedente a objeção dos sociólogos realistas como 
Georges Gurvitch contra o uso da filosofia social no âmbito da 
sociologia xv. 

Basta assinalar que, devido ao seu vínculo à filosofia 
social, na teoria de coação o tema da realização da justiça é 
abordado por fora da sociologia do Direito e da metodologia 
inspirada na dialética empírica sociológica.  

Tal proceder externalista reduz a justiça à força, pelo que 
retorna às proposições do mecanicismo do século XVIII, 
seguinte: “deve haver coação para garantir um mínimo vital 
possível de coerência” (ib.pág.149). Vale dizer, Dahrendorf 
não leva em consideração de eficácia o embargo procedente do 
ponto de vista da análise e experimentação que se coloca ante 
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a pergunta da filosofia social, a saber: “como a sociedade é 
possível?”. 

Em acordo com sua própria impugnação, para a questão de 
saber “como a sociedade é possível” não é necessária resposta 
alguma. Isto em razão de que, no dizer acertado desse autor, 
dificilmente alguma resposta poderia ser comprovada 
(ib.p.155).  

Axiomática e normas sociais 
Mas não é tudo. Mesmo admitindo que a mudança nas 

estruturas e instituições tem uma dimensão microscópica 
(ib.p.148), e malgrado seu posicionamento, Dahrendorf nos 
deixa ver com clareza, que, por estar amarrada a preocupações 
“axiomáticas” sobre “a grande força” que supostamente 
acarreta a mudança, a filosofia social inviabiliza o 
aprofundamento da microssociologia (ver Notas de Fim)  e, por 
esta via, abisma a própria teoria sociológica. 

Vale dizer, o conflito social dos grupos de interesse deixa 
de ser um aspecto da realidade social para se tornar “a grande 
força” mistificada do discurso axiomático.  

Daí a contradição da filosofia social ao propor que a 
consciência dos problemas não é apenas um meio de evitar a 
deformação da realidade por uma preconcepção (“biás 
ideológico”), mas é sobretudo uma condição indispensável do 
progresso em qualquer disciplina da investigação humana 
(ib.p.144).  

Contradição porque a busca de uma axiomática a que 
serve a filosofia social é dogmatismo -no sentido em que se fala 
de dogmas jurídicos e dogmas religiosos- e, como se sabe, em 
sociologia realista e dialética o dogmatismo exclui o progresso 
científico!  
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Toda a preocupação da filosofia social em sua abordagem 
externalizada, projetada para fora, busca no dizer de 
Dahrendorf estabelecer um imaginário elo perdido entre a 
sanção do comportamento individual e a desigualdade das 
posições sociais (ib.p.193), elo perdido este que, em suas 
preconcepções, a filosofia social encontra como contido na 
noção filosófica de “norma social”, a saber: “as expectativas 
de papéis seriam apenas normas sociais concretizadas” ou 
“instituições”. 

De mais a mais, diz que é útil reduzir a estratificação 
social à existência de normas sociais reforçadas por sanções, 
já que essa explicação teorética ou formalista demonstraria a 
“natureza derivativa” dos problemas da desigualdade 
(ib.p.196).  

Por sua vez, essa derivação teria a vantagem de reconduzir 
a certos pressupostos de valor – tais como a existência de 
normas e a necessidade de sanções – que na filosofia social de 
Dahrendorf “podem ser considerados como pressupostos 
axiomáticos”, isto é, para o nosso espanto, dispensariam uma 
análise maior! (ib.p.196).  

Finalmente, Dahrendorf revela que, menos de uma análise 
sociológica, seu propósito fora ideológico e tivera em vista 
justificar o posicionamento da filosofia social que se projeta 
desde Thomas Hobbes e o atomismo social, a saber: porque há 
normas e porque as medidas de coação seriam supostamente  
necessárias para impor conformidade à conduta humana 
(diferenciação avaliadora), tem que haver desigualdade de 
classes entre os homens (ib.ibidem).  
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Em suma, não se deve buscar contribuição válida alguma 
na chamada teoria de coação para esclarecer a mudança social 
efetiva, tanto mais que, nessa teoria, a variabilidade das 
estratificações sociais é deixada excluída de toda a 
consideração, tornando sem valor ou sem aplicação 
metodológica alguma a discussão de “universais sociológicos” 
neste posicionamento preferido por Dahrendorf. 

Meios de comunicação e acomodação coletiva 
Segundo: 

Mas não é somente em nível ideológico que a possível 
iniciativa em prol de revogar por Decreto a esdrúxula figura 
do eleitor faltoso vem a ser refreada.  

Ademais daqueles que bloqueiam a viabilização, há 
também os obstáculos decorrentes do caráter cultural da vida 
política em um país sob este aspecto subdesenvolvido ou 
periférico, onde a vontade política nas relações com os eleitores 
mostra-se vinculada aos estados coletivos de acomodação e à 
cultura de massa.  

Vale dizer, nos países periféricos como o Brasil, nota-se 
que o caráter social das relações com os eleitores ultrapassa os 
partidos políticos devido ao distanciamento social que os 
alcança.  

Excetuando o voto personalista com sua clientela 
costumeira e o dos grupos de interesse bem organizados, 
sobressai, então, o papel dos meios de comunicação 
(promove a identificação das legendas e dos candidatos com as 
políticas públicas, etc.) que, devido á ampliação dos públicos 
políticos que formam e aglutinam em torno de questões 
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públicas, absorvem as relações sociais deixadas vagas entre os 
partidos e os eleitores, as quais são restritas ao voto em 
legendas, isto é, às relações de representação que, dado a 
diluição da memória do voto (à exceção das ONGs, associações 
e entidades de classe), só acontecem efetivamente no momento 
da escolha ao votar xvi.  

As pessoas que irão votar, homens e mulheres 
desempenhando os mais diversos papéis sociais, participando 
nos mais diversos círculos de relações e já expostos à cultura 
de massa, em decorrência do fato daquele vazio nas relações 
com os partidos políticos, mostram ampla disponibilidade para 
as mensagens dos meios de comunicação, tornados a principal 
referência das eleições.  

Até aqui nada há de estranho. Acontece que, em 
consonância com o regime de voto obrigatório que dispensa a 
motivação política do eleitor, e em contraste com democracias 
desenvolvidas como os Estados Unidos, os meios de 
comunicação preservam-se de expressar uma tomada de 
posição explícita nas eleições, em prol de tal ou qual legenda 
ou coligação. Há uma acomodação ao regime do voto 
obrigatório exercida no vazio das relações entre os partidos 
políticos e os eleitores.  

Daí o obstáculo que surge nas ambiências do voto para os 
mandatos parlamentares e cargos majoritários: a acomodação 
social ao voto obrigatório e o reforço desta acomodação pelos 
meios de comunicação.  

As pessoas que vão votar e objetivamente estariam 
interessadas em refletir para chegar a uma compreensão mais 
elevada do seu papel político como eleitores e votantes nas 
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eleições são largadas ao estado de acomodação coletiva, sem 
dispor de exemplos em escala que valorizem a tomada de 
posição política, muito menos exemplos críticos do modelo 
restritivo e que se oponham ao regime de voto obrigatório com 
penalizações.  

Em suma, a iniciativa possível de revogar a figura do 
eleitor faltoso encontra forte obstáculo na ausência de apoio 
dos meios de comunicação, como instâncias imprescindíveis 
para a promoção do voto facultativo no Brasil.  

Costume republicano local 
Quem fala de cidadania visualiza inclusive a maior 

responsabilização dos partidos políticos, posto que as re-
lações entre os partidos políticos e os eleitores na cultura 
do subdesenvolvimento encontram-se pré-judiciadas en-
quanto não for ultrapassado o controle cartorial e supri-
mida a recorrente punição aos eleitores faltosos. 

Desta forma, o aperfeiçoamento moral da vida polí-
tica (a mudança para um modelo de responsabilização 
política dos partidos passa por uma atitude moral) enseja 
um problema crítico, com alcance sociológico sobre a 
consciência coletiva, a saber: como ultrapassar o cos-
tume republicano local de convocar os eleitores a votar 
nas eleições não para expressar seu próprio compro-
misso com a sustentação de um regime democrático, 
como deveria ser, mas votar unicamente para definir al-
ternativas já estabelecidas antes de qualquer maioria su-
fragada. Ou seja, como; superar o papel moderante em 
face do contencioso recorrente dos grupos em luta pelos 
altos cargos xvii. 
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Tal é o desafio da implantação do voto facultativo 
para todos. Tanto mais difícil quanto o mencionado cos-
tume republicano local projeta-se como a característica 
impar do elitismo à direita e à esquerda, na cultura do 
subdesenvolvimento, a inviabilizar a transformação das 
legendas em partidos políticos com responsabilização 
política plena no controle do sistema representativo, em 
lugar da burocracia.  

Problema de consciência coletiva porque, em razão 
do retardo na adoção do voto facultativo e mediante a 
tecnificação das votações, o costume republicano local 
(papel moderante do voto obrigatório) acoplou-se a um 
componente da estrutura tecnoburocrática, enquadrando 
as próprias lideranças em um amplo grupo de interesses 
(a tecnoburocracia) com forte capacidade de pressão so-
bre a vida parlamentar em tempos de TICs (tecnologias 
da informação e comunicação).  
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A Democracia Eleitoral no Brasil 
Jacob (J.) Lumier

 

Tópico 03:  

Oligarquização e Cidadania Tutelada 
 

A Hierarquia Parlamentar  
A oligarquização da democracia é como sabe um 

processus especial da representação de interesses que se 
desenvolve a partir das vicissitudes da história parlamentar, 
enquanto que, por sua vez, a cidadania tutelada resume-se ao 
modelo de regime eleitoral de voto obrigatório forçado 
mediante punições. Pode acontecer que esse regime seja 
combinado e favoreça aquele processus e reciprocamente, 
porém nada indica que a vigência de um dependa do outro. 

Tendência da estrutura elitária, a oligarquização tem base 
especialmente na acumulação de mandatos. Sua recorrência 
provém do pacto dos notáveis que manuseiam os mandatos e 
dessa forma influenciam a tomada de decisões, dando lugar ao 
rodízio dos grupos nos altos cargos.  

Pode-se conjecturar que, nos limites exclusivos da 
instituição parlamentar no Brasil, a orientação para preservar o 
regime eleitoral do voto forçado seja em parte expressão da 
vontade dos notáveis.  

É possível que, em suas projeções ideológicas e seu 
conservantismo, representem a  preservação do status quo 
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como passando na imposição daquele regime para ocultar a 
distância social com a cidadania. Sem embargo, a permanência 
do regime eleitoral com voto obrigatório forçado é uma 
situação que ultrapassa a hierarquia parlamentar e, se tiverem 
conta do caso da Bélgica, verão que reflete a plataforma 
conservantista sui generis da própria sociedade brasileira, em 
sua nostalgia do regime monárquico e o valor da obediência 
social xviii.  

 

Critérios de Cidadania 
       A democracia é valor universal não só por ser 

recorrente e buscado ao longo da história desde a Grécia 
Clássica, mas no sentido da Declaração dos Direitos Humanos, 
e pode ser bem compreendida se tivermos em conta sua 
fundação nas liberdades humanas essenciais, que são 
apreendidas por si mesmas: Liberdade de Expressão, 
Liberdade de Culto, Liberdade para Querer, Liberdade contra 
o medo (“…freedom of speech and belief and freedom from 
fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of 
the common people… “) como reza o Preâmbulo da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos - UDHR.  

O Art.25 da Convenção Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos (ICCPR, 1966), que compreende as eleições 
como genuínas lá onde é garantida livre expressão da vontade 
dos eleitores, sem restrições irracionáveis de qualquer espécie 
(unreasonable restrictions), acolhe o questionamento das 
restrições não razoáveis adotadas em uma democracia eleitoral 
com imposição do voto obrigatório. O Art. 25 ICCPR põe em 
foco a capacidade política e o compromisso com a sustentação 
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de um regime democrático como criterios de cidadania. Em 
consequência, deixa de lado a ideología que reserva 
únicamente aos representantes tal compromisso. No mesmo 
sentido, anteriormente, o Artigo 21 da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (UDHR, 1948) já preceituara a votação 
livre (free voting procedures).  

 

Poder Notarial 
A ideologia que reserva únicamente aos representantes 

todo o compromisso com a sustentação de um regime 
democrático tem proveniência no princípio de representação de 
interesses que, como base da ordem pública, tem predominado 
na hierarquia da história parlamentar. Nada obstante, o desvio 
acontece ao projetarem na mentalidade coletiva o exagero de 
que, antes de tudo, as eleições devem atender aos esquemas de 
rodízio estabelecidos pelos grupos em luta pelos altos cargos. 
Essa imagem em que “o eleitorado governa através de seus 
representantes”, associada  à compreensão de que ao eleitorado 
é reservado um papel moderante em face do rodízio com 
alternativas previamente pactuadas pelos grupos dos altos 
cargos, prevalece sobre qualquer consideração de função social 
e políticas públicas. Daí a razão para que o eleitorado deva ser 
coagido por sanções administrativas legais que o desestimule a 
deixar de comparecer para votar. Soma-se a isto o velho 
discurso antiabsenteísta de que o eleitorado é desprovido de 
capacidade civil para comparecer e votar se não for coagido 
pelas punições draconianas previstas na legislação do voto 
obrigatório. Sem embargo, a restrição de capacidade aparece 
como se fosse um principio, e encontra-se consolidado na base 
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dessa legislação, de tal sorte que a instância de controle 
funciona como o tutor que protege um eleitorado supostamente 
descapacitado, tutor que fiscaliza o cumprimento da 
obrigatoriedade forçada. Desta forma, configura-se uma 
tendência bastante consistente para a oligarquização da 
democracia, que funciona em nossa sociedade associada e bem 
articulada ao controle de um eleitorado coletivamente tutelado 
pelo poder notarial xix . Notem que a tendência para a 
oligarquização não é novidade. A exigência de oferecer 
confiabilidade aos investidores tornou-se mais acentuada com  
globalização neoliberal, redundando em oligarquização mais 
intensa e transparente. Aliás, esse processus há tempos é 
constatado nos países mais desenvolvidos, a exemplo das 
análises de C. Wright Mills em “A Elite do Poder” (1956).  
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A Democracia Eleitoral no Brasil 

Jacob (J.) Lumier
 

Tópico 04:  

Participação e Confiança   
 

Participação cidadã 
► A chamada democracia direta ou participativa, embora 

válida e prestante à formação da cidadania, não deve ser consi-
derada uma alternativa para uma democracia eleitoral viciosa.  
A crença de que o voto obrigatório deve ser mantido para asse-
gurar a participação política das camadas mais pobres da popu-
lação não procede.  

Primeiro porque, em razão do caráter sem fronteiras da 
cidadania, há intensa participação social na ponta das políticas 
públicas, com inúmeras ONGs, cooperativas, sindicatos, asso-
ciações que cada vez mais cobrem o espaço da sociabilidade 
desde a economia solidária até a defesa dos consumidores, pas-
sando pela defesa da saúde, da educação, dos direitos sociais e 
trabalhistas, direitos da infância, da mulher e muitos outros, no-
tadamente a defesa da ecologia e do meio ambiente, que os gal-
vaniza por todos os lugares do mundo.  

Sendo esta participação cidadã que gera o círculo virtuoso 
da história parlamentar (reclamos coletivos que levam às legis-
lações renovadas que retornam à cidadania, com o concurso das 
correntes parlamentares mais acessíveis à democracia social). 
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 Do ponto de vista histórico, as classes inseridas no mundo 
do trabalho têm vocação coletivista e pluralista e sua participa-
ção nas eleições da vida parlamentar pode aumentar com a de-
mocracia social, mas não há certeza de que isto aconteça, afi-
nal, a história parlamentar em sociedades capitalistas sofre 
como sabem a poderosa ação dos modelos e dos interesses da 
classe burguesa e suas frações.  

Em razão de estar na ponta das políticas públicas, a parti-
cipação das classes subalternas depende da valorização do 
mundo do trabalho, notadamente a maior participação no con-
trole e nos resultados das empresas e do mundo corporativo. 
Tudo indica, entretanto, que, em um círculo vicioso nocivo à 
formação da cidadania, ao ser obrigado a votar, o povo consa-
gra sua situação de tutelado e vota a favor de mais Estado, por-
que é quem lhe garante direitos, como a obrigatoriedade do 
próprio direito ao voto. 

O filtro da representação de interesses 

A questão da participação e da confiança nas instituições 
é com certeza elaborada sob o filtro da representação de 
interesses (“o povo governa através de seus representantes”). 
Inclusive, há análises de organizações internacionais que 
examinam o voto obrigatório forçado do ponto de vista da 
participação e da confiança, e mostram que a eficácia do 
mesmo combina a imposição de sanções legais, por um lado, 
com os valores tradicionais assimilados na sociedade em favor 
da obediência.  

Quer dizer, no regime do voto obrigatório forçado, a 
participação e a confiança nas instituições podem ser 
conseguidas não por consentimento e sua racionalidade de 
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benefício (“me submeto à lei porque meu direito é 
reconhecido”ou “porque posso ter uma chance”), mas por 
obediência social decorrente de valores tradicionais, cujo 
modelo tem base no caso do atual regime monárquico na 
Bélgica xx.  

 

A democracia eleitoral como valor em si mesmo 
A democracia eleitoral como valor em si mesmo: 

Capacidade cívica e Compromisso com a sustentação. 

Sem embargo, a coisa muda de figura quando colocamos 
no centro de análise a democracia eleitoral como valor em si 
mesmo, sem o filtro da ideologia da representação de intereses.  

Os critérios do problema sociológico passam a ser 
Capacidade política e Compromisso com a sustentação de um 
regime democrático. O cidadão como eleitor vem a ser 
reconhecido em liberdade de expressão no foco das eleições e seu 
aprendizado torna-se função de sua capacitação como votante 
bem como da  frequência das eleições e não da ameça punitiva. 

Deste ponto de vista, o compromisso com a sustentação 
de um regime democrático incumbe igualmente aos eleitores e 
não somente aos representantes, já que é reconhecida e 
valorizada a capacidade cívica do cidadão para harmonizar as 
políticas públicas com seu voto não forçado. Em consequência 
chega-se a uma nova formulação do problema sociológico, 
seguinte: 

Será válido colocar em primeiro lugar o aspecto da 
participação e da confiança nas instituições? Pode-se admitir 
um incremento da confiança nas instituições sem respeitar a 
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capacidade cívica dos eleitores? Poder-se-á admitir genuína a 
participação sem ampliar legalmente ao conjunto do eleitorado 
o Compromisso com a sustentação de um regime democrático? 

Tudo indica que há um avanço no sentido de ampliar 
legalmente ao conjunto do eleitorado o Compromisso com a 
sustentação de um regime democrático. Nas instituições 
parlamentares, alguns defendem a constitucionalidade 
duvidosa das restrições a direitos do eleitor que deixar de votar 
e não se justificar. Tais restrições violariam os princípios 
fundamentais, em especial o da cidadania. 

Sabem que a orientação tirada dos principais documentos 
internacionais aponta na direção do reconhecimento e 
dignificação da capacidade cívica do eleitor e sublinha a 
necessidade de valorizar a parte que cabe ao eleitorado no 
compromisso com a sustentação de um regime democrático.  

 

Disposição Draconiana 

 Na República é contrassenso haver tutela coletiva da ci-
dadania. Falso é o problema do controle do eleitorado. "O an-
tiabsenteísmo" é oposição ao direito de o eleitor escolher pelo 
não-comparecimento. Para começar, importa ter clareza sobre 
o dispositivo da forma republicana, por um lado, e por outro 
lado, a coerência da democracia social.  

           A imagem do desenvolvimento político implicando um 
suposto antiabsenteísmo eleitoral releva do radicalismo repu-
blicano que, através dos dispositivos draconianos e da tecnifi-
cação das votações, se aproxima da mentalidade de vigilância 
tecnológica que hoje se propaga em nossas cidades. 
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Esta consideração vem a propósito da notícia divulgada 
no Portal Globo-G1 de que a Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania do Senado (CCJ) aprovou (Jun 9, 2010) uma pro-
posta que acaba com algumas punições que eram aplicadas aos 
eleitores que deixassem de votar. Para passar a valer, a proposta 
ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados.  

Nesta diminuição do número de punições contra o eleitor 
faltoso há que admitir um avanço em relação ao reconheci-
mento de que o caráter obrigatório aplica-se precipuamente ao 
cadastramento eleitoral, chegada à maioridade. Tal é o exíguo 
avanço que na verdade é acidental e resta letra morta. 

A imposição do "voto sob pena de (...)" mantém-se inal-
terada. Quem não votar é punido e obrigado a justificar-se pe-
rante a burocracia, proprietária das eleições. Portanto a dispo-
sição do projeto é draconiana. Tudo o que se fez foi uma su-
gestão para corrigir a aberração da atual cominação de sanções 
(punição sobre punição), inaceitável em matéria eleitoral.  

Ao tê-lo feito, aflorou como disse a prevalência do cadas-
tramento eleitoral. Uma vez reconhecida tal prevalência, deve-
ria seguir a supressão de todas as punições e a desmontagem da 
figura do eleitor faltoso, por uma questão de coerência, indis-
pensável nos atos da autoridade democrática xxi .  

 

Forma Republicana 

Como se sabe, a disposição constitucional reconhece a ca-
pacidade política da maioridade aplicando-lhe a obrigatorie-
dade do cadastramento eleitoral, o que é um valor da Repú-
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blica. Em nenhum momento diz que o eleitor devidamente ca-
dastrado é obrigado a votar sob pena. A interpretação que aju-
íza contra o eleitor tornado suspeito de absenteísmo releva de 
uma postura radical que só favorece como disse a desconfiança 
nas relações institucionais. 

O conceito de desenvolvimento político só é válido tendo 
por quadro de referência a história parlamentar, a reciprocidade 
em torno das legislaturas contemplando os reclamos da partici-
pação cidadã. Daí a compreensão de que ao eleitorado corres-
ponde em modo justo a aspiração para exercer sua parte no 
compromisso com a sustentação de um regime democrático e 
que esse compromisso não é exclusividade dos seus represen-
tantes nas casas parlamentares.  

Há desenvolvimento quando os partidos políticos conse-
guem galvanizar tal aspiração em regime de voto facultativo. 
O voto obrigatório, por contra, não passa de tutela fiscalista ou 
cartorial da cidadania, portanto carente de valor político, exige 
a obediência enquanto posterga a confiança nas relações insti-
tucionais. Em lugar de desenvolvimento, constata-se a "cultura 
do subdesenvolvimento", implicando uma psicossociologia da 
obediência (Cf. "O Imbróglio do Voto Obrigató-
rio" http://www.observatoriodaimprensa.com.br/arti-
gos.asp?cod=552CID006 ).   

A crença de que um comparecimento não-massivo aos 
postos de votação nas eleições estaria a exigir maior defesa da 
forma republicana é falsa, releva de má formulação. A valori-
zação do regime democrático passa, sim, pela maior responsa-
bilização dos partidos políticos, em face do sistema cartorial e 
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das funções de legalidade nas casas parlamentares e nos res-
pectivos procedimentos de representação. Para dar garantia a 
esse desiderato existe o bloco de localidades (incluindo o pacto 
federativo) que é a principal moldura da história parlamentar, 
e enquadra a forma republicana como expressão de soberania.  

Conformismo e Impotência 
Neste ponto cabe aprofundar e pôr em relevo a 

configuração particular da norma social que reforça e 
garante o voto obrigatório no Brasil. 

 Inicialmente se constata que a extensão da cultura de 
massa alcança somente o estado mental da norma social 
de reforço imprimindo a motivação somente psicológica 
(não política) para o conformismo na situação de 
imposição burocrática, portanto resultante da pressão do 
conjunto, no qual o indivíduo aceita seu comparecimento 
forçado como eleitor suspeito de absenteísmo para não 
estar diferente de “todo o mundo vai votar”. 

Há uma docilidade no fato de o eleitor cumprir não 
só a comprovação para sancionar sua conduta como 
votante sob penalização, mas também a justificação 
perante os cartórios para validar a punição sobre os outros 
iguais a ele, e, virtualmente, sobre si mesmo. Há nisso um 
componente da função domesticadora do voto forçado a 
funcionar como fator de reforço da hegemonia burguesa 
(acumulação do capital para o capital, ou primado do 
sistema financeiro sem controle social xxii) que  é 
notadamente um fenômeno cultural, já que implica uma 
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educação em matéria de obediência, imposta sobre a 
tendência para a domesticação das classes subalternas xxiii.   
A domesticação no mais alto grau corresponderia ao 
estado em que, como filhos da sociedade no sentido mais 
literal, os homens coincidiriam substancialmente com ela, 
tornados dóceis expoentes da totalidade coletiva (no caso, 
uma projeção sobre o "vou votar porque todo o mundo 
vai") e estando condicionados socialmente, isto é, não 
simplesmente equiparados ao sistema dominante por um 
desenvolvimento posterior, mas numa relação eternizada 
em nível biológico. T. W. Adorno situa esta matéria em 
seus comentários sobre o “complexo de impotência” xxiv. 

Portanto, a extensão da cultura de massa explica tão 
só as manifestações das correntes de eleitores em direção 
ao comparecimento massivo nos locais de votação, mas 
não esclarece nem de longe vigência e permanência do 
voto obrigatório forçado. Ora, acontece que, por definição 
a norma social de reforço ultrapassa o elemento 
psicológico de pressão da massa sobre os indivíduos. O 
estatuto normativo significa a afirmação de valores 
coletivos não reconhecidos – por ultrapassá-lo – no 
elemento constringente do grande número, ainda que a 
pressão seja potencializada pelas Mídias. 

Uma moralidade social 
►Há que se levar em conta o ponto de vista jurídico-

político quando esclarece sobre a instituição de obrigatoriedade 
do voto com penalizações ao faltoso, a saber: nesse regime é 
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preciso que a norma social de reforço configure os valores 
previamente aceites cuja afirmação se observa justamente na 
vigência e na eficácia do regime do voto obrigatório, em sua 
não transformação para o voto voluntário ou facultativo que 
contemple os eleitores de todas as faixas etárias.  

Há, pois uma moralidade social particular no 
conformismo em face do voto obrigatório no Brasil, cuja 
configuração em atitude deve ser explicitada para atender ao 
interesse no fenômeno político-cultural da cidadania tutelada 
coletivamente.  

Do ponto de vista da história, como se sabe, a política 
como aspecto da cultura do subdesenvolvimento já foi posta 
em relevo em sociologia sistemática pela célebre "Teoria da 
Dependência”.  

Todavia, o problema do conformismo como moralidade 
social tendo eficácia no regime do voto obrigatório é não só de 
ordem coletiva, mas releva de certa espontaneidade social que 
ultrapassa os limites dos estudos sistemáticos sobre as 
ideologias políticas. Antes disso, requer a compreensão de que 
a psicologia coletiva acontece dentro da sociologia e dos 
determinismos sociais. Nos estudos sistemáticos, por sua vez, 
prevalecem os modelos mais ou menos cristalizados, cujas 
referências são as condutas coletivas regulares ou instituídas no 
âmbito do sistema econômico capitalista.  

Vale dizer, o estudo dos valores previamente aceites para 
que o conformismo se imponha em atitudes, como moralidade 
social, nem de longe é coberto pelas teorias sistemáticas, mas 
exige a mirada da sociologia diferencial que acolhe os 
patamares de realidade social como tais.  Desta forma, 
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permanece o desafio de saber como chegar à descoberta do que 
impera em realidade no conformismo subjacente ao regime do 
voto obrigatório na democracia no Brasil.  

O conformismo de que ora se trata pode ser tudo menos 
mera decorrência da implantação de um sistema específico dos 
aparelhos administrativos com instância para controlar a 
prática do voto obrigatório, como conduta de norma social: 
embora deja um componente do capitalismo nos países da 
periferia global, o sistema do “poder notarial” não produz o 
conformismo que projeta, articula e reforça, mas o pressupõe. 

No regime do voto obrigatório, portanto se trata de um 
conformismo “à outrance”, esdrúxulo, bem distinto daquele 
conformismo já visto nos comportamentos habituais ou 
apáticos, relegados à inércia diante do status quo. No 
conformismo para com a imposição do voto obrigatório a 
passividade não equivale à abstenção, não é ausência. Neste 
caso a indiferença típica de todo o conformismo para com a 
ordem imposta exige um ato, exige o comparecimento do 
indivíduo ao ato de votar.  

Devem ter em conta que o caso mais importante de voto 
obrigatório forçado é o da monarquia Belga, regime que 
fornece nem tanto um modelo, mas um indicativo para o exame 
da questão, já que dá base à conjectura ora acolhida de uma 
correlação real ou virtual entre obrigatoriedade de voto e 
obediência social, nesse caso, obediência cultivada como valor 
da tradição histórica em respeito ao monarca.  
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Marco Zero 
No Brasil, as instituições parlamentares datam da 

Constituição monarquista de 1824 xxv, com desequilíbrio entre 
os poderes constituidos (o Poder Moderador do Imperador que 
era um poder pessoal inspirado na tradição do absolutismo 
tinha ascendência sobre o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário). A expressão histórica efetiva da vida parlamentar 
acontece no decênio de 1831 a 1840, entre a abdicação de D. 
Pedro I e a Maioridade proclamada de D. Pedro II. A partir 
dessa época, contam a história da unidade territorial do país e 
da organização das Forças Armadas em torno da questão 
recorrente na vida parlamentar do grau de autonomia das 
províncias e a centralização do regime. Finalmente, existe a 
questão da identidade da República. Todo o mundo sabe que a 
República no Brasil não surgiu de uma ruptura colonial que lhe 
tornasse imprescindível instituir a obrigatoriedade do voto 
como prática de educação republicana (o que é diferente de 
educação para a cidadania). A Constituição de 1891 não 
considerou em absoluto a necessidade de impor o respeito e o 
reconhecimento da nova ordem republicana mediante a coação 
sobre o voto do eleitor, sendo este um cidadão que não se 
recusava em acatar os partidos republicanos. O ideal 
republicano de autoridade legítima é ali afirmado na medida 
em que o cidadão brasileiro exerce em liberdade pelo voto sua 
capacidade política para formar a maioria de razão e fato, 
selando o pacto democrático por todos aceite (ver Seção I do 
Título IV da Constituição de 1891, reunindo os três artigos 69, 
70 e 71). Em face desta determinação originária do pensamento 
constitucional republicano, não há negar o desvio do discurso 
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draconiano na imposição contestável da obrigatoriedade com 
sanções administrativas lá onde deve prevalecer a realidade 
social das relações entre os partidos políticos e os eleitores. 

 "Brasil moderno" 
Na verdade há uma velha tese equívocada que projeta uma 

suposta “entrada das massas na política”, que muitos 
representam como o marco zero do "Brasil moderno" e 
associam equivocadamente ao getulismo. Um exagero. 
Estudiosos notáveis como José Honório Rodrigues já 
esclareceram a história de nossa sociedade e deixaram ver que 
tal projeção exagerada deixa de lado muita informação 
relevante da história parlamentar. Basta observar os anos vinte 
para reconhecer que a história já havia alcançado as classes 
subalternas 

xxvii

xxvi. Aliás, como se sabe, o povo já se fez presente 
de maneira avançada no próprio evento de Proclamação da 
República . Em consequência, não tem cabimento reduzir 
os quadros de referência da história aos períodos desdobrados 
no  chamado “Estado Novo”, como se a vida parlamentar 
brasileira tivesse apenas 83 dos 182 anos que em realidade 
contam em seus sedimentos. Em face disso, podem concluir 
que a imposição do voto obrigatório deve-se em grande parte 
ao apego sentimental daquela tese equivocada, que estimula a 
crença de que o “povão” deve ser protegido. 

Da mesma maneira, mostra-se no mínimo desavisada a 
suposição de que a saída dos vinte anos de autoritarismo militar 
com a Constituição de 1988 equivaleria à recorrência do marco 
zero para a democracia eleitoral no Brasil e que, em 
consequência, a situação da cidadania dos brasileiros precisaria 
da obrigatoriedade por estar no mesmo plano dos países que 

 
Leituras do século XX – www.http://leiturasjlumierautor.pro.br 



A democracia eleitoral No Brasil©2014 Jacob (J.) Lumier 
52 

alcançaram as instituições parlamentares somente após os anos 
de 1950 e o fim do neocolonialismo, isto é, os países em relação 
aos quais é internacionalmente admitida a legitimidade e o 
alcance formativo na adoção do voto obrigatório. Para 
desmistificar tal crença de que “os cidadãos brasileiros não 
sabem votar”, basta contrapor a grande mobilização coletiva 
clamando a realização de eleições: o notável movimento 
"Diretas Já" (1983/84).  

As informações divulgada pela organização chamada 
International Institute for Democracy and Electoral Assistance 
(International IDEA) http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm  , 
juntamente com o teor da rubrica “Compulsory voting”, da 
Wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_voting , 
não estão atualizadas já que, dentre outros possíveis aquí não 
verificados pelo autor, colocam equivocadamente a Bélgica 
junto de países onde o voto é tido por não forçado. O que se 
divulga é o seguinte: 

O voto obrigatório em geral seria adotado em 20 países 
classificados por adotarem ou não sanções: 

(A) – Onze países adotariam o voto obrigatório, mas não 
forçado ou sem sanções, seriam os seguintes: “Bélgica” 
(erro!dos organizadores citados) [a monarquia belga adota o 
voto com sanções], Bolívia, Costa Rica, República 
Dominicana, Grecia, Honduras, Libano, México, Panamá, 
Paraguai, Tailândia [antes de 2011, Egito e Líbia constavam 
nesta lista]. 

(B) – Nove países adotariam o voto obrigatório forçado 
com sanções ou penalizações: Argentina, Austrália, [Bélgica 
deveria constar nessa classificação, junto com os países que 
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adotam o voto forçado] Brasil, República Democrática do 
Congo, Equador, Luxemburgo, Peru, Singapura, Uruguai xxviii .  

Seja como for, de acordo com informação verificada pelo 
autor do presente estudo, cabe notar que dois países são 
positivamente exemplares: no Chile, com a promulgação de lei 
em Janeiro 2012, o alistamento é obrigatório ou automático aos 
17 anos e o voto voluntário sem restrições; em México, “la 
Constitución establece en sus artículos 35 y 36 que votar es un 
derecho y una obligación de los mexicanos, aunque no existen 
sanciones para quienes no acuden a las urnas”. 

    O Regime de Chile parece com a França, onde: 
“L’inscription sur les listes électorales est obligatoire en vertu 
de l’article 19 du code électoral, mais aucune sanction n’est 
prévue. L’inscription est automatique si l’on est en âge de 
voter. Décret n°2006-1231 du 9 octobre 2006 – art. 1 JORF 10 
octobre 2006 “L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire”. Cabe notar que o alistamento ou registro eleitoral 
automático por idade nada tem a ver com o voto obrigatório. 
Ao determinar que o cidadão tenha assegurado seu registro 
eleitoral ao completar a justa idade, a autoridade pública está 
cumprindo sua função de garantir o direito de voto, haja vista  
a preservação da  prerrogativa do cidadão em comparecer para 
votar sem imposição de sanções. Em rigor, nesses casos não há 
voto obrigatório, mas somente o dever cívico. 

O interesse do estudo sociológico 
Uma vez constatado o caráter histórico da cidadania 

brasileira, muito distante de um passado neocolonial e bem 
mais antiga do que os anos de 1950, a indagação que surge com 
interesse sociológico é saber em que razão de fato pode ser 
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explicada a persistência do voto forçado e, em contrapartida, a 
recorrência da não elevação ao voto livre, tendo em conta 
ademais o peso relevante da economia brasileira no cenário 
internacional.  

A conjectura comumente usada é de que o êxito de um 
regime eleitoral com voto forçado ou imposto depende de uma 
norma social de reforço. 

Regime de voto obrigatório é diferenciado 
Certamente é preciso deixar de lado a consciência 

ideológica para alcançar essa compreensão de conjunto sobre o 
regime eleitoral no Brasil. Em modo geral, os comentaristas e 
autores que repelem o voto livre cultivam uma consciência 
fechada às influências das Convenções Internacionais. Quando 
admitem alguma referência à possibilidade do voto livre 
representam-no como mera alternativa para medidas 
domésticas, de que puderam opinar contra ou a favor. Fazem 
aparência de ignorar que a implantação do voto forçado com 
ameaça de punições draconianas xxix (Art. 7º da Lei Nº 4.737, 
de 15 de julho de 1965) não foi uma opção da opinião 
democrática, mas, sim, imposição do autoritarismo, a perdurar 
como um resquício do esquema punitivo, que, por não ter 
passado no crivo da abertura dos anos de 1980/90, é recorrente 
no núcleo mesmo do regime democrático que são as eleições. 
Daí falar-se de “uma ditadura que virou democracia” xxx . 

Em consequência, o regime do voto obrigatório forçado 
deve ser examinado separadamente dos demais componentes 
do sistema político democrático no Brasil, em razão de que a 
instância notarial, controladora e “dona” das eleições (outorga 
capacidade representacional aos eleitores, isto é, manda e 
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desmanda sobre os mesmos, seus “afilhados”), assimila em 
suas atribuições certas prerrogativas exclusivas da história 
parlamentar, que o poder notarial não estaria em medida de 
manipular nem deveria fazê-lo. Esta particularidade esquisita 
exige e justifica uma análise sociológica exclusiva. Em regime 
democrático, para além dos cartórios (notários), dado que não 
há voto sem legenda, as relações com os eleitores são 
prerrogativas dos partidos políticos, cujo foro são as 
instituições parlamentares. São as legendas partidarias que 
produzem o conteúdo objeto de eleição, inclusive as 
plataformas, chapas, listas, propostas, candidatos que se tornan 
os destinatários dos votos depositados. As instituições 
parlamentares não poderiam prescindir das relações com os 
eleitores nem do controle dos votantes sem que isto implique 
ajuizar con antecedência a livre expressão do arbitrio. Mas não 
é tudo. Ao abrir mão das relações com os eleitores em favor do 
poder notarial, optam pela incapacitação política do eleitorado 
e concorrem para establecer la tutela colectiva da ciudadanía. 

*** 
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A Democracia Eleitoral no Brasil 

Jacob (J.) Lumier
 

Tópico 5 

A nostalgia do regime monárquico 
 

Na medida em que mistifica a ausência do eleitor que, real ou 
virtualmente escolheu não-comparecer; e objetiva em seu lugar um 
absenteísmo para justificar a imposição de sanções severas contra 
o mesmo, o discurso draconiano nada mais faz que revelar a 
nostalgia do regime monárquico, de que ensinou Saint-Simon.  

 

Produzir tendência para as políticas públicas 
O Eleitor sob regime de voto obrigatório não se deixa 

compreender como simples função de um sistema jurídico-
político tendo sua figura limitada a um contrato de 
representação de interesses. A ocorrência do regime impositivo 
torna pré-judiciado este sistema representacional e torna 
inócua a abordagem mais funcionalista de explicação da figura 
do eleitor. Isto em razão de que se trata de uma função que 
emana do ato eleitoral, como capacidade de produzir tendência 
para as políticas públicas, função efetiva da liberdade de 
expressão, em perspectiva. Vale dizer, o estudo descritivo do 
tipo microssociológico xxxi  do eleitorado como matriz tem em 
vista a capacidade que, mediante seu voto, o eleitor dispõe em 
produzir valores, critérios e estilo nas relações com as 
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instâncias constituídas, configurando desse modo tendência 
para as políticas públicas (educação, saúde, promoção dos 
direitos civis e sociais, etc.).   

Por essa razão, antes de qualquer coisa impõe-se a reflexão 
sobre a configuração típica dos Nosotros xxxii atualizados pelos 
eleitores no ato de votar, sua realidade em ato.  

 

É no comparecimento que os Nosotros atualizados pelos 
eleitores-plenos se configuram em realidade social efetiva, podendo 
ser apreendidos na mirada e na experiência participante do sociólogo 
no instante do ato eleitoral a partir dos aglomerados de votantes 
formados nesses locais de votação, como uma corrente continua em 
vaivém, um fluxo mais do que um agrupamento que se estabiliza.  

 

No conformismo para com a imposição do voto 
obrigatório a passividade não equivale como disse à abstenção, 
não é ausência. Nesse caso, a indiferença típica de todo o 
conformismo para com a ordem imposta exige um ato de 
aceitação da imposição, exige o comparecimento do indivíduo 
ao ato de votar sob as penalizações da lei.  

Desta forma, o conformismo para com o voto obrigatório 
revela-se obediência social, obediência no sentido de 
atendimento à ordem eleitoral como exigência difusa não de 
uma vontade, mas sim a exigência em si mesma como valor 
superior, portanto compreendendo uma atitude moral do tipo 
juramento, referida na dialética sartreana entre “projeto, 
juramento, invenção, medo”, que é tida como a fonte da 
“dimensão da comunidade” e, mais exatamente, a fonte do que 
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Sartre chama “praxis comum”, ao mesmo tempo uma ligação 
de “reciprocidade ambivalente” xxxiii 

A obediência social como norma 
Tal é a configuração da norma social de reforço que 

garante a vigência e a eficácia do regime do voto obrigatório, 
sua não-transformação para o voto voluntário. Tal é o 
conformismo por obediência social que constitui a cidadania 
tutelada, dependente.  

Ou seja, no ato de votar, lembrando os grupos estamentais 
estudados nas sociedades feudais e encontrados nas sociedades 
tradicionais, o eleitor faz por sua vez um voto de obediência no 
sentido dos votos monásticos, só que, em um espantoso círculo 
vicioso, jura obedecer ao próprio voto obrigatório que está a 
praticar. 

Daí ser inevitável a inferência conclusiva de que, na 
configuração da norma social de reforço ao voto obrigatório, 
como elemento da atitude do conformismo por obediência 
social, afirma-se a nostalgia do regime monárquico no sentido 
das fossilizações sociais examinadas por Saint-Simon que se 
verá adiante xxxiv. Afirma-se inclusive um sentimento de 
carência coletiva, dado que fora no regime monárquico que a 
obediência e o juramento constituíram o princípio de 
autoridade do regime xxxv.   

*** 

 
Leituras do século XX – www.http://leiturasjlumierautor.pro.br 



A democracia eleitoral no Brasil©2014 Jacob (J.) Lumier 
59 

O Discurso draconiano e a obediência como valor 
A nostalgia estacionária se repercute no absenteísmo 

mistificado pelo discurso draconiano por trás da imposição de 
sanções no regime do voto obrigatório. 

Evidentemente, nessa nostalgia se descobre um conteúdo 
não-reconhecido explicitamente, no sentido de que ninguém ou 
instância alguma projeta a existência do “juramento” e da 
“obediência social” como pilares da autoridade controladora da 
democracia eleitoral, em tese com matriz republicana, que deveria 
ser oposta ao tradicionalismo e emplacar um caráter racional legal 
(embora não exclua o tipo carismático de que ensinou Max 
Weber).   

Nada obstante, o conteúdo não-reconhecido é um 
sentimento real efetivo no conformismo por obediência social 
que acabamos de descrever. Ou seja, a nostalgia estacionária se 
repercute não propriamente na ausência, mas no absenteísmo 
mistificado pelo discurso draconiano, por trás da imposição de 
sanções no regime do voto obrigatório. Aliás, d’outro modo 
não se poderia cogitar nem falar de norma social de reforço, a 
qual por definição exige para mostrar-se em vigência um valor 
imperativo coletivo vivido ou apreendido em modo concreto.  

Vale dizer, na medida em que mistifica a ausência do 
eleitor que real ou virtualmente escolheu não-comparecer, 
objetivando em seu lugar um absenteísmo para justificar a 
imposição de sanções severas contra o mesmo, o discurso 
draconiano nada mais faz que revelar a nostalgia do regime 
monárquico de que ensinou Saint-Simon, no caso, a exaltação 
da obediência social.  
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O mandonismo substituiu-se pela nostalgia estacio-
nária, a qual, por sua vez, encontra-se disseminada 
no regime do voto obrigatório forçado. 

 

 

É claro que a nostalgia estacionária examinada por Saint-
Simon tem foco nas características do Ancien Régime, onde 
propalava o absolutismo. Sem embargo, posto que o mito do 
poder pessoal dissemina-se na história parlamentar e não 
somente na Monarquia brasileira, com projeção para além do 
Segundo Reinado e por toda a República (o mandonismo), tem 
procedência neste ensaio a aplicação ainda que virtual daquela 
nostalgia estacionária descoberta por Saint-Simon. 

Neste ponto cabe notar que a legislação do atual Código 
Eleitoral draconiano, datado do autoritarismo militar, não che-
gou a ser considerada "entulho autoritário", como deveria tê-lo 
sido para, no desdobramento da abertura democrática, ter sido 
desativada. O fato dessa omissão é o que dá ensejo à sugestão 
acolhida neste trabalho, de que a explicação para a persistência 
do regime de voto obrigatório forçado, a contrapelo das 
expectativas internacionais pautadas nos Direitos Humanos, 
Civis e Políticos, deve ser pesquisada para além daquelas 
categorias. Neste sentido devem compreender a conjectura de 
que o voto forçado compõe a cultura de subdesenvolvimento 
projetada no prolongamento do Estado Cartorial ou 
neopatrimonial e servindo de quadro de referência estrutural 
por padrão (by default) da nostalgia estacionária.  
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 Como é sabido, o prolongamento do Estado Cartorial 
passa não só pelo chamado estamento burocrático, mas por sua 
modernização no que alguns chamam “despotismo 
burocrático”, bem conhecido dos sociólogos que estudam o 
mandonismo nos costumes políticos brasileiros do tempo 
passado, cuja fórmula se resume no seguinte: os governantes 
tendem a achar que tudo sabem, tudo podem e não têm que dar 
atenção às formalidades da lei, muito menos se as leis que 
devem revalorizar formam a legislação internacional sobre os 
Direitos Humanos.  

Trata-se de cultura do subdesenvolvimento e não ten-
dências reais de estrutura em razão da globalização, que de-
satualizou as possibilidades de perpetuação efetiva do man-
donismo. Daí a conjectura agasalhada, a saber: uma vez tor-
nado obsoleto, o mandonismo substituiu-se pela nostalgia 
estacionária, a qual, por sua vez, encontra-se disseminada 
no regime do voto obrigatório forçado.  

*** 
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Há, pois, em vigência na norma social de reforço ao voto 
obrigatório, uma atitude nostálgico-estacionária afirmada 
como valor imperativo coletivo, vivido ou apreendido em 
modo concreto. 

 

A atitude nostálgica 
►Como se sabe, na Phyisiologie Sociale xxxvi há um 

trecho definindo as fossilizações sociais como obstáculos ao 
progresso social e bloqueios à percepção da própria mudança, 
que a atitude afinada com as mudanças deve conhecer não tanto 
como o seu contrário, mas como seu desafio.  

Trata-se daqueles entraves observados em um estado 
coletivo de melancolia e depauperação que conduz ao 
desaparecimento da vida social à medida que (a) - inibe de 
resolver-se por um regime ativo, e (b) - corresponde a uma 
atitude de repugnância à mudança consentindo em grandes 
sacrifícios para preservar as coisas tais quais são e as fixar em 
maneira invariável no ponto onde elas se encontram.  

Saint-Simon se refere a tal estado como uma corrente de 
opinião estacionária, de natureza puramente passiva e 
nostálgica de uma forma de governo equiparável àquelas que 
duraram tantos séculos sem experimentar nenhum 
estremecimento geral, como houvera durado o “Ancien 
Régime”.  

Em sua análise, tal estado de fossilização sendo referido 
ao “Ancien Régime” se mostra sempre pronto a reter e fixar o 
que é sobrevindo para perpetuar o que existe, impelindo à 
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vigília de um esforço inútil os que têm afinidade com as 
mudanças. 

Do ponto de vista dessa análise de Saint-Simon pode-se 
conjecturar de que há, pois, em vigência na norma social de 
reforço ao voto obrigatório, uma atitude nostálgico-
estacionária afirmada como valor imperativo coletivo, vivido, 
apreendido em modo concreto. Valor aceite este que em 
hipótese alguma pudera ser confundido aos discursos de 
representação de interesses, cujo estatuto não-político sob o 
regime de voto obrigatório os reduz a meras razões 
administrativas; nem muito menos esse valor coletivo pudera 
ser associado ao desprovido “verbalismo” sobre a suposta, mas 
em fato negada responsabilidade do eleitor, “verbalismo” este 
que nada mais faz como disse do que acentuar a pressão 
psicológica do grande número sobre o indivíduo que, para não 
desagradar, comparece por força do “todo o mundo vai votar".  

Além disso, é a inexistência de uma atitude de negação 
em segundo grau que se trata de explicar, sendo exigida res-
posta à indagação do porque a recusa em face do voto obriga-
tório resta não-manifesta, resta virtual, com o eleitor descarac-
terizando qualquer tendência para as políticas públicas pela 
ampla disparidade das suas escolhas.  

Questão tanto mais procedente quanto a obrigatoriedade 
do voto nos sistemas institucionais democráticos, vista no 
paradoxo que a constitui, permanece uma obrigatoriedade que 
por sua vez é negação em primeiro grau, revelando-se uma 
imposição que nega em fato e inviabiliza o reconhecimento da 
capacidade política do eleitor. 
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Aliás, cabe assinalar, tal disparidade nas escolhas dos 
eleitores é correlata com a fragmentação de legendas partidá-
rias no Brasil. Existem 32 partidos políticos registrados no TSE 
(até 02/10/13). Em face dessas disparidades, dentre outras 
(como opulência e pobreza), podem ver a indispensabilidade 
do respeito da legislação internacional sobre direitos huma-
nos (incluindo os direitos sociais, culturais, econômicos, etc.) 
para consolidar uma consciência de políticas públicas 
constitucionalmente projetada no Brasil. 

Seja como for, é inegável que, em maneira positiva ou 
negativa as relações institucionais produzem fatos sociais, no 
caso, as intensas variações nas preferências do eleitor, a ampla 
disparidade das suas escolhas desfigurando qualquer tendência 
para as políticas públicas. 

À luz deste indicador confirma-se o estatuto sociológico 
da nostalgia do regime monárquico como carência coletiva 
personalizada no contrasenso que é a presença republicana e 
sancionada do eleitor faltoso, uma figura de realismo fantástico 
do Sul Maravilha.  

Posto que a lei é incapaz de forçar alguém a ser livre, mas 
somente serve de garantia para a liberdade que protege, temos 
em definitivo que o valor obedecido no voto obrigatório não é 
a lei instituída. Somente a experiência do respeito pessoal à 
imagem sagrada ou consagrada do Imperador na Monarquia 
brasileira, como exigência objetivada na Tradição, nostalgia de 
que ensina Saint-Simon, pudera explicar a persistência da 
norma social garantindo o reforço e viabilizando a obediência 
ao voto obrigatório, num sistema de instituições republicanas 
democráticas e transparentes, em flagrante contradição com a 
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exigência de motivação política inscrita em princípio no 
sufrágio universal.  

 

Os típicos Nosotros virtualmente reconhecidos 
pelos eleitores-plenos em perspectiva do ato 
eleitoral desobrigado, introduz a comunidade dos 
votantes propriamente políticos. Isto é, enseja a 
configuração particular de um modelo libertário.  

 

►Mas não é tudo. Se, no regime do voto obrigatório, os 
Nosotros atualizados pelos eleitores correspondem em seu tipo 
microssociológico como vimos a um modelo de ordem 
estamentária, centrado no juramento, pergunta-se agora qual 
será a configuração diferencial típica dos Nosotros 
reconhecidos como virtuais e afirmados pelos eleitores em 
perspectiva do regime de voto facultativo ou voluntário 
correspondendo à desobrigação?   

Neste sentido, como subjetividade coletiva complexa, 
microssociológica, os Nosotros virtuais dos eleitores 
correspondendo ao regime do voto facultativoxxxvii poderão ser 
buscados na base dessa capacidade espontânea em produzir 
tendência para as políticas públicas, o que exclui a comunidade 
de ordem estamentária na qual essa capacidade faz falta ou só 
existe por falta, é carência.  

Portanto, o eleitor-pleno, não mais tutelado, afirmando-se 
como votante propriamente político ou politicamente motivado 
não deve obediência alguma, mas tampouco configura a 
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irresponsabilidade que se julga pertencer ao soberano, como nas 
filosofias do poder do mais forte (Maquiavel, Hobbes, Hegel). 

Desta sorte, a questão sobre o comparecimento nos locais 
de votação se coloca de novo em nova maneira. Vale dizer, é 
no comparecimento que os Nosotros atualizados pelos 
eleitores-plenos se configuram em realidade social efetiva. Isto 
é, na mirada e na experiência participante do sociólogo, os 
Nosotros atualizados  podem ser apreendidos como tipos 
microssociológicos no instante do ato eleitoral a partir dos 
aglomerados de votantes formados nesses locais de votação, 
corrente contínua em vaivém, um fluxo mais do que um 
agrupamento que se estabiliza.  

Da mesma maneira, aquela capacidade espontânea em 
produzir tendências para as políticas públicas significa não 
somente a motivação política como corrente coletiva para o 
comparecimento voluntário, mas a afirmação da desobrigação 
como qualidade do ato eleitoral e do voto não-obrigatório, 
facultativo ou melhor voto livre. É o liberto, o eleitor-pleno 
como sujeito desobrigado afirmando a liberdade para a 
liberdade: afirmando a liberdade no comparecimento 
voluntário como votante, para a liberdade no produzir 
espontâneo das tendências para as políticas públicas.  

Desta forma, e no sentido dessa liberdade reconhecendo-
se em aspiração como liberdade elevada ao segundo grau, 
poderíamos dizer que a configuração diferencial típica dos 
Nosotros reconhecidos como virtuais e afirmados pelos 
eleitores em perspectiva do ato eleitoral desobrigado, introduz 
a comunidade dos votantes propriamente políticos. Enseja a 
configuração particular de um modelo libertário (no sentido 
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não-ideológico deste termo, isto é, no sentido substantivo de 
comunidade em liberdade política fundada em aspiração sobre 
a liberdade política), por contraposição ao modelo 
estamentário dos votantes por obediência.   

*** 
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A Democracia Eleitoral no Brasil 

Jacob (J.) Lumier
 

Tópico 06 

Globalização Neoliberal 
O efeito da globalização neoliberal como fator de 

perpetuação do regime do voto obrigatório forçado 

(3)-Mas não é tudo. O problema sociológico no estudo da 
democracia eleitoral vai mais longe e põe em foco o efeito da 
globalização neoliberal como fator para a perpetuação do 
regime do voto obrigatório forçado. 

É preciso levar em conta a mudança dos quadros das 
sociedades globais depois da queda do muro de Berlim em 9 de 
Novembro de 1989, bem como o posicionamento das lideranças 
neoliberais de que “não existe sociedade só há o mercado“. Quer 
dizer, se não houvesse tal fato novo em escala das sociedades 
globais, poderiam comentar os estudos sobre democracia eleitoral 
sem dar ênfase nas Convenções Internacionais e na Declaração 
Universal dos Direitos humanos. 

Por um lado, a projeção da globalização neoliberal nos 
últimos vinte anos fez ver que o problema da democratização 
ultrapassa os quadros de uma sociedade nacional, e que os fatores 
de explicação para a perpetuação da imposição do voto forçado 
não se reduzem aos valores tradicionais da obediência, mas, 
notadamente, passam pelo papel dos meios de comunicação. 

Por outro lado, a projeção do neoliberalismo empurrou 
para primeiro plano a mentalidade mercadorista, de tal sorte 
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que a recorrência da imposição do voto obrigatório forçado, 
juntamente com o silêncio da Mídias sobre a inexistência de 
uma agenda para suprimir a estranha figura jurídica do “eleitor 
faltoso” e chegar ao voto como dever cívico, pode ser atribuído 
a essa mentalidade de obter vantagem financeira acima de tudo, 
que absorve a tradicional prática do favor em que a realização 
de serviços públicos são enquadrados na dependencia da boa 
vontado de um representante (“vocês me dão seus votos e eu 
deixo asfaltar as ruas na sua zona eleitoral...”). 

 

A mentalidade mercadorista 
 Se a economia vai bem, se as reclamações dos eleitores 

não assustam, ainda que, desde 2006, seja importante o número 
de absenteístas e afins (cerca de um quinto somente em 
referência dos aptos a votar, e não de todos os inscritos); se o 
voto obrigatório modera o contencioso dos grupos em luta 
pelos altos cargos; se nossa democracia tem transparência; se 
os investidores internacionais estão circulando a contento seus 
dólares por aqui, e o mais importante: se estamos lucrando sem 
a interrupção da recorrência da imposição, então para que 
aperfeiçoar nossa democracia eleitoral com a supressão da 
figura do eleitor faltoso e maior abertura para o voto 
facultativo, e correr algum risco de que isto possa ter algum 
reflexo nas transações financeiras ou causar arrepios em um 
mercado nervoso como as bolsas de valores? 

Para a mentalidade mercadorista, pouco importa se as 
especificidades da história parlamentar são destruídas pela 
busca de vantagem; para que colocar o antiabsenteísmo em 
discussão? Para que debater se a extensão do compromisso pela 
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sustentação de um regime democrático releva da competência 
dos eleitores e não somente de seus representantes. Para que 
incrementar a participação dos eleitores com o reconhecimento do 
alcance profundo do movimento Diretas Já, de 1983/4, sua 
relevância na afirmação da cidadania e na elevação da capacidade 
cívica dos eleitores. Para que, se isso não traz vantagem? 

Vantagem é coisa de “preço” e tem sido projetada sobre 
os níveis culturais da sociedade, indiscriminadamente. Daí que 
a vantagem seja assinalada como fetiche da mercadoria. 
Nenhum objeto nem relações humanas são inteiramente livres 
para escapar de tal intromissão. Pode-se buscar vantagem em 
qualquer coisa: é isto que o neoliberalismo ensina: só há 
mercado; o Estado deve defender unicamente o sistema 
financeiro, a economia do lucro desenfreado, da cobiça 
exacerbada, das bonificações milionárias e não os direitos 
sociais, e não os direitos de cidadania, e não as políticas 
públicas.  
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Notas complementares 
  

A Obrigatoriedade do voto em Datas  
 
A Constituição do Império não condicionou o direito de voto à 

alfabetização, mas a legislação vigente entre 1824 e 1842, ao exigir 
que a cédula fosse assinada, na prática impedia o voto dos analfabe-
tos. Era ainda condição de elegibilidade para o cargo de deputado, 
professar a religião católica, donde se percebe a força da Igreja (Ca-
tólica) à época. 

Na eleição de 1824 para Deputados e Senadores da Assembléia 
Geral Legislativa e dos membros dos Conselhos Gerais das Provín-
cias, a votação foi feita por lista (assinada pelos votantes), que devia 
conter tantos nomes quantos fossem os eleitores da paróquia.  

►O caráter restritivo da liberdade do eleitor já se manifestava 
e o voto era obrigatório, sem embargo, o eleitor podia votar por pro-
curação. Todavia, não existiam sanções a serem aplicadas aos que 
não votassem. Será em 1935 com o 2°Código Eleitoral que cria a Jus-
tiça Eleitoral que o eleitor faltoso será enquadrado no conceito de 
crime eleitoral, mas sujeito unicamente à penalização com multas. 

Será somente em 1965, quando quatro das cinco possibilidades 
de penas que a Constituição prevê serão aplicadas ao eleitor faltoso, 
a saber: a) restrição de liberdade (não pode celebrar contratos, ob-
ter passaporte, nem carteira de identidade); b) perda de bens (não 
pode receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de 
função ou emprego público); c) multa; d) suspensão ou interdição 
de direitos (cancelamento de seu título de eleitor). Excluídos os pro-
cedimentos judiciais, tudo isso é aplicado mediante expedientes ad-
ministrativos dos quais o eleitor sequer toma ciência, ou toma co-
nhecimento na medida em que é atingido.  
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Lei nº 48, de 4 de maio de 1935 // Art. 5º// Paragrapho unico. 

O eleitor que deixar de votar em qualquer eleição só se eximirá da 
pena (art. 183, n. 2), se provar justo impedimento. // Art. 6º O cida-
dão alistável, desde que atinja a idade de dezenove anos, não po-
derá, sem a posse do título de eleitor, a) exercer cargo público ou 
profissão para a qual se exija a qualidade de cidadão brasileiro; b) 
provar identidade. /// Art. 183. São delitos eleitorais: 1) deixar o ho-
mem de alistar-se como eleitor até um ano depois de haver comple-
tado dezoito anos de idade ou a mulher, maior de dezoito anos, até 
um ano após sua nomeação para função pública remunerada: Pena 
- multa de..., sem prejuízo do disposto no art. 6º, letra a. Esta pena 
será imposta cada ano, enquanto o infrator não se alistar, e gradu-
ada segundo as suas condições pecuniárias. /// 2) deixar de votar 
sem causa justificada: Pena - multa de..., graduada segundo as con-
dições pecuniárias do infrator.  

►Veja aqui a disposição completa com as mencionadas penas 
previstas na LEI Nº 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965. A mentalidade 
draconiana, persecutória e punitiva desta Lei é bem clara. O eleitor 
é posto sob ameaça e considerado um infrator em potencial. ////// 
Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz 
eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização da eleição, incorrerá 
na multa de 3 (três) a 10 (dez) por cento sobre o salário-mínimo da 
região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no 
art. 367. (Redação dada pela Lei nº 4.961, de 4.5.1966)  § 1º Sem a 
prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou 
de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor:     I - inscre-
ver-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-
se ou empossar-se neles; II - receber vencimentos, remuneração, sa-
lário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou pa-
raestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institu-
tos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas 
pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspon-
dentes ao segundo mês subsequente ao da eleição; III - participar de 
concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos 
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Territórios, do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas 
autarquias; IV - obter empréstimos nas autarquias, sociedades de 
economia mista, caixas econômicas federais ou estaduais, nos insti-
tutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabe-
lecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja administra-
ção este participe, e com essas entidades celebrar contratos; V - ob-
ter passaporte ou carteira de identidade; VI - renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; VII - 
praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar 
ou imposto de renda. /////     § 2º Os brasileiros natos ou naturaliza-
dos, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos arts. 5º e 6º, nº 1, 
sem prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relaci-
onados no parágrafo anterior. § 3º Realizado o alistamento eleitoral 
pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a inscrição do 
eleitor que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a 
multa ou não se justificar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da 
data da última eleição a que deveria ter comparecido. (Incluído pela 
Lei nº 7.663, de 27.5.1988) ////  Art. 10. O juiz eleitoral fornecerá 
aos que não votarem por motivo justificado e aos não alistados nos 
termos dos artigos 5º e 6º, nº 1, documento que os isente das san-
ções legais. ////  Art. 11. O eleitor que não votar e não pagar a multa, 
se se encontrar fora de sua zona e necessitar documento de quita-
ção com a Justiça Eleitoral, poderá efetuar o pagamento perante o 
Juízo da zona em que estiver.  § 1º A multa será cobrada no máximo 
previsto, salvo se o eleitor quiser aguardar que o juiz da zona em que 
se encontrar solicite informações sobre o arbitramento ao Juízo da 
inscrição. §. 2º Em qualquer das hipóteses, efetuado o pagamento 
través de selos federais inutilizados no próprio requerimento, o juiz 
eleitoral que recolheu a multa comunicará o fato ao da zona de ins-
crição e fornecerá ao requerente comprovante do pagamento. 

 
*** 
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Anexo 01  
Relação dos Códigos Eleitorais 

 
 

1932 (1° Código Eleitoral): criação da Justiça Eleitoral 
Formula o conceito de delito eleitoral, mas não concebe a fi-

gura do eleitor faltoso. 
 
►O chamado Primeiro Código Eleitoral (Decreto nº 21.076, de 

24 de fevereiro de 1932) permitiu que o alistamento eleitoral fosse 
feito de duas maneiras: por iniciativa do cidadão e “diretamente”. 
Comenta-se que, em consequência, os chefes de diversas reparti-
ções públicas eram pressionados para inscrever seus subordinados 
e que, desta forma, restrições informais puderam ser praticadas 
contra os eleitores que não se inscrevessem.  

Ou seja, as sanções teriam sido praticadas em decorrência da 
exigência imposta como condição para o cidadão permanecer no 
cargo de funcionário público, onde tivera que comprovar seu regis-
tro para exercer.  

As sanções seriam de caráter político antes que legalmente re-
gulamentárias, embora juridicamente aceitáveis, dado que o alista-
mento poderia ser “ex Officio”, isto é, a critério dos chefes de repar-
tições públicas. 

Apesar das potenciais punições para os não cadastrados, do 
alistamento ex-officio e da redução da idade para 18 anos, o contin-
gente de adultos cadastrados para votar ainda foi baixo: 3,9% da po-
pulação na eleição de maio de 1933. 
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DESTAQUES sobre a percepção dos eleitores no Primeiro Có-

digo Eleitoral - Decreto nº 21.076, de 24 de fevereiro de 1932 (orto-
grafia de época) 

 
Art. 2º E' eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de 

sexo, alistado na fórma deste Codigo. 
 
(***)  
 

 Art. 5º É instituida a Justiça Eleitoral, com funções conten-
ciosas e administrativas.  
 
      Parágrafo único. São orgãos da Justiça Eleitoral:  

    1º) um Tribunal Superior, na Capital da República;  

     2º) um Tribunal Regional, na Capital de cada Estado, no 
Distrito Federal, e na séde do Governo do Território do Acre;  

     3º) juizes eleitorais nas comarcas, distritos ou termos judi-
ciários.  
 
(***) 

 
  Art. 36. Faz-se a qualificação ex-officio ou por iniciativa do cidadão. 

CAPÍTULO I - DA QUALIFICAÇÃO "EX-OFFICIO" 
     Art. 37. São qualificados ex-officio:  
 a) os magistrados, os militares de terra e mar, os funciona-

rios públicos efetivos; b) os professores de estabelecimentos de en-
sino oficiais ou fiscalizados pelo Governo; c)as pessoas que exerçam, 
com diploma cientifico, profissão liberal;d)  os comerciantes com 

 
Leituras do século XX – www.http://leiturasjlumierautor.pro.br 



A democracia eleitoral no Brasil©2014 Jacob (J.) Lumier 
79 

firma registrada e os socios de firma comercial registrada;e)  os re-
servistas de 1ª categoria do Exercito e da Armada, licenciados nos 
anos anteriores. 

      § 1º Os chefes das repartições públicas, civis ou militares, os 
diretores de escolas, os presidentes das ordens dos advogados, os 
chefes das repartições onde se registrem os diplomas e as firmas so-
ciais, são obrigados, nos 15 dias imediatos á abertura do alista-
mento, a fornecer ao juiz eleitoral, sob cuja jurisdição estejam, listas 
de todos os cidadãos qualificaveis ex-officio. 

      § 2º Devem as listas conter, em referencia a cada cidadão, o 
nome e prenome, o cargo e profissão que exerça, e o que conste 
quanto á nacionalidade, idade e residencia. 

      § 3º Recebidas as listas, declara o juiz qualificados os que se 
encontrem nas condições legais, dando disto conhecimento ao Tri-
bunal Regional. 

      § 4º Sempre que as listas sejam omissas, podem os interes-
sados reclamar perante o juiz, o qual deve pedir informações a quem 
tenha de prestá-las, nos termos do § 1º. 

      § 5º As secretarias dos Tribunais, ou os cartorios eleitorais, 
fornecerão aos qualificados, diretamente ou pelo correio, as formu-
las para a inscrição. 

 
CAPÍTULO II 
DA QUALIFICAÇÃO REQUERIDA 
     Art. 38. Deve o requerimento de qualificação: 
     1) ser escrito e firmado pelo peticionario, com a letra e assi-

natura legalmente reconhecidas; 
     2) declarar a idade, naturalidade, filiação, estado civil, pro-

fissão e residencia do alistando; 
     3) conter a afirmação de se achar o mesmo, segundo a lei, 

quite quanto ao serviço militar, ou de não estar obrigado a êste; 
     4) ser instruido com a prova:  
 a) de maioridade do alistando; 
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 b) da qualidade de nacional, si nascido no estrangeiro o re-
querente. 

      § 1º Apresentado o requerimento, é permitido ao alistando 
identificar-se, no cartorio de seu domicilio eleitoral, mesmo antes de 
deferida a sua qualificação. 

      § 2º Deferida a qualificação, entrega-se o processo ao re-
querente, mediante recibo, em livro especial, sob a guarda do escri-
vão. 

TÍTULO II 
Da inscrição 
     Art. 39. Qualificado, ex-officio ou não, deve o alistando, para 

ser inscrito, comparecer á secretaria do Tribunal ou ao cartorio elei-
toral, onde será identificado, si já o não tiver sido, na forma do § 1º 
do artigo anterior.   

 
(***) 
 
Art. 100. Para todos os atos referentes ao alistamento, é facul-

tado aos partidos políticos, por meio de delegados seus ou repre-
sentantes, que nomeiem junto aos juizes ou Tribunais eleitorais: 

     1) examinar, no arquivo eleitoral, em companhia dos funcio-
narios designados, e com a aquiescencia prévia do Tribunal Superior, 
quaisquer autos ou documentos; 

     2) apresentar alegações e protestos, por escrito, recorrer, 
produzir todo genero de provas e denunciar perante a autoridade 
competente os funcionários eleitorais; 

     3) acompanhar o processo de qualificação e inscrição dos 
eleitores; 

     4) requerer que, com sua assistência, de interrogue em 
forma sumaria, o alistando quanto á identidade e se verifique seu 
conhecimento de leitura e escrita.  

 
*** 
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1934 
►A Constituição de 1934 no Art. 109 – estabeleceu que o alis-

tamento e o voto são obrigatórios para os homens e para as mulhe-
res, quando estas exerçam função pública remunerada, sob as san-
ções e salvas as exceções que a lei determinar.  

*** 

1935 (2°Código Eleitoral): enquadra o eleitor que não compa-
rece no conceito de crime eleitoral, mas lhe aplica unicamente as 
multas. # Art. 183. São delictos eleitoraes: 1) deixar o homem de 
alistar-se como eleitor até um ano depois de haver completado de-
zoito annos de idade ou a mulher, maior de dezoito annos, até um 
anno após sua nomeação para funcção publica remunerada:     Pena 
- multa de ... sem prejuizo do disposto no art. 6º, letra a. Esta pena 
será imposta cada anno, emquanto o infractor não se alistar, e gra-
duada segundo as suas coudições pecuniarias.  2) deixar de votar 
sem causa justificada: Pena - multa de ..., graduada segundo as con-
dições pecuniarias do infractor.  

Art. 6º O cidadão alistavel, desde que attinja a idade de deze-
nove annos, não poderá, sem a posse do titulo de eleitor,  a) exercer 
cargo publico ou profissão para a qual se exija a qualidade de cida-
dão brasileiro; b) provar identidade. 

 
*** 
 

1937 
Carta do Estado Novo, de 1937, a partir da qual, uma vez outor-

gada, suspenderam-se as eleições livres e estabeleceram-se eleições 
indiretas para a Câmara, para o Senado (transformado em Conselho 
Federal) e para a Presidência da República (mandato de seis anos), 
extinguiu-se a jovem Justiça Eleitoral.  

 
*** 
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1945 (3º Código Eleitoral)  
Distancia-se da orientação punitiva contra os eleitores faltosos, 

mas preserva as multas. 
►O Decreto-lei nº 7.586, de 28 de maio de 1945, em seu art. 

4º dizia serem obrigatórios o alistamento e o voto para “os brasilei-
ros de ambos os sexos”, salvo, entre outras exceções, as mulheres 
que não exercessem profissão lucrativa. Preserva o conceito de 
crime eleitoral e enquadra o eleitor faltoso nas infrações penais, mas 
estabelece unicamente as multas como penalização ao que deixar 
de votar e não provar justo impedimento. 

Trechos do DECRETO-LEI N. 7.586 – DE 28 DE MAIO DE 1945 
Regula, em todo o país, o alistamento eleitoral e as eleições a 

que se refere o art. 4º da Lei Constitucional nº 9, de 28 de fevereiro 
de 1945 

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe con-
fere o art. 180 da Constituição, 

Decreta: 
PARTE PRIMEIRA - INTRODUÇÃO 
Art. 1º Esta lei regula, em todo o país, o alistamento eleitoral e 

as eleições a que se refere o art. 4º da Lei Constitucional nº 9, de 28 
de fevereiro de 1945. 

Art. 2º São eleitores os brasileiros, de um e outro sexo, maiores 
de 18 anos, alistados na conformidade desta lei. 

Art. 3º Não podem alistar-se eleitores: 
a) os que não saibam ler e escrever; 
b) os militares em serviço ativo, salvo os oficiais; 
c) os mendigos; 
d) os que estiverem, temporária ou definitivamente, privados 

dos direitos políticos. 
Art. 4º   O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasi-

leiros, de um e outro sexo, salvo: 
a) os inválidos; 
b) os maiores de 65 anos; 
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c) os brasileiros a serviço do País no estrangeiro; 
d) os oficiais das fôrças armadas em serviço ativo; 
e) os funcionários públicos em gôzo de licença ou férias fora de 

seu domicílio; 
f) os magistrados; 
g) as mulheres que não exerçam profissão lucrativa. 
Art. 5º O eleitor que deixar de votar só se exime de pena 

(art.123, nº 2) se provar justo impedimento. 
PARTE SEGUNDA 
DOS ÓRGÃOS DOS SERVIÇOS ELEITORAIS 
Art. 6° Para execução da presente lei, há os seguintes órgãos : 
a) um Tribunal Superior, na capital da República; 
b) um Tribunal Regional, na capital de cada Estado e no Distrito 

Federal; 
c) Juntas Eleitorais; 
d) Juízos Eleitorais nas capitais, comarcas, têrmos e distritos. 
Parágrafo único. Os serviços eleitorais são obrigatórios e não 

interrompem o interstício na promoção dos funcionários para êles 
requisitados. 

 
TÍTULO IV 
DISPOSIÇÕES PENAIS 
Art. 123. São infrações penais: 
1) deixar o homem de alistar-se eleitor até um ano depois de 

haver completado 18 anos de idade, ou a mulher maior de 18, até 
um ano após o exercício de profissão lucrativa; Pena – multa, de Cr$ 
100,00 a 1.000,00 

2) Deixar de votar sem causa justificada: Pena – multa, de Cr$ 
100,00 a 1.000,00. 

3) Subscrever o eleitor mais de um requerimento de registro de 
partido: Pena – multa, de Cr$ 200,00 a 2.000,00. 

4) Inscrever-se, fraudulentamente, mais de uma vez, eleitor: 
Pena – detenção, de três meses a um ano. 
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5) Fazer falsa declaração para fins de alistamento eleitoral: 
Pena – detenção, de um a seis meses, ou multa de Cr$ 500,00 a 
2.000,00. 

6) Fornecer ou usar documentos falsos para fins eleitorais: Pena 
– reclusão, de um a quatro anos. 

7) Efetuar, irregularmente, a inscrição do alistando: Pena – re-
clusão, de um a quatro anos. 

(...) 
 
*** 

1946 
►A Constituição de 1946 confirmou o direito de voto para os 

alfabetizados maiores de 18 anos e a obrigatoriedade de alista-
mento e de voto.  

*** 

1950 (4º Código Eleitoral)  

►O novo Código Eleitoral, promulgado em 1950 (Lei nº 1.164, 
de 24 de Julho de 1950), acabou com o alistamento ex officio, a partir 
de então o alistamento obrigatório passou a ocorrer tão somente 
por iniciativa do eleitor. Todo o cidadão alfabetizado e maior de 18 
anos era obrigado a ir até o cartório eleitoral alistar-se eleitor. Pre-
serva a multa como pena ao eleitor (o homem e a mulher) que deixar 
de votar e não provar justo impedimento (artigo 175, nº 2). 

***  

1965 (5º Código Eleitoral – em vigor) 
►O 5°Código Eleitoral - Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 

incrementa as disposições draconianas contra o eleitor que não 
comparece para votar impondo a cominação de penalizações. 

 
*** 
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Anexo 02 

 

O advento da República 
 

É de conhecimento que o advento da República no Brasil trouxe 
a separação entre a igreja e o Estado: as eleições não ocorreriam 
mais dentro das igrejas, o governo não interferiria mais na escolha 
de cargos do alto clero, como bispos, diáconos e cardeais, e extin-
guiu-se a definição de paróquia como unidade administrativa – que 
antigamente poderia equivaler tanto a um município como também 
a um distrito, vila, comarca ou mesmo a um bairro (freguesia). Além 
disso, o País não mais assumiu uma religião oficial, que à altura era 
a católica, e o monopólio de registros civis passou ao Estado, sendo 
criados os cartórios para os registros de nascimento, casamento e 
morte, bem como os cemitérios públicos, onde qualquer pessoa po-
deria ser sepultada, independentemente de seu credo.  

O Estado também assumiu, de forma definitiva, as rédeas da 
educação, instituindo várias escolas públicas de ensino fundamental 
e intermediário.  

Por fim, extinguiam-se os foros de nobreza, bem como os bra-
sões particulares, não se reconhecendo privilégio aristocrático al-
gum. É certo que alguns poucos, geralmente os mais influentes entre 
os republicanos, mantiveram seus títulos nobiliárquicos e brasões 
mesmo em plena República, como o barão de Rio Branco, mas isso 
mais por respeito e cortesia.  

As antigas ordens honoríficas imperiais que ainda remanes-
ciam, a Imperial Ordem do Cruzeiro e da Imperial Ordem de Avis, 
foram oficialmente extintas, sendo posteriormente substituídas pe-
las ordens Nacional do Cruzeiro do Sul e do Mérito Militar – que 
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mantiveram muitas das características de suas antecessoras. Essa 
continuidade simbólica também se fez notar no pavilhão nacional e 
no hino, cuja música já era considerada, de forma não oficial, o hino 
nacional desde o Segundo Reinado. 

 
2- As Regras Eleitorais na Constituição Republicana de 1891. 
Quanto às regras eleitorais, determinou-se que o voto no Brasil 

continuaria "a descoberto" (não-secreto) e facultativo, sendo exi-
gida a assinatura da cédula pelo eleitor.  Não há o voto censitário, 
que definia o eleitor por sua renda, mas se mantiveram excluídos do 
direito ao voto os analfabetos, as mulheres, os “praças-de-pré”, os 
religiosos sujeitos à obediência eclesiástica. O eleitor apresentava 
duas cédulas (que deveria assinar perante a mesa eleitoral) e em se-
guida depositar uma delas na urna e guardar consigo a outra. 

Além disso, reservou-se ao Congresso Nacional a regulamenta-
ção do sistema para as eleições de cargos políticos federais, e às as-
sembleias estaduais a regulamentação para as eleições estaduais e 
municipais, o que mudaria apenas a partir da constituição de 1934, 
com a criação da Justiça Eleitoral. Ficou mantido o voto distrital, com 
a eleição de três deputados para cada distrito eleitoral do país.  

A Constituição de 1891(que organizou o país por 40 anos) con-
cedeu autonomia aos estados para deliberar sobre a matéria eleito-
ral, o que provocou uma enorme variação quanto ao processo elei-
toral nos municípios1. 

Em 1892, uma nova legislação eleitoral, elaborada pelo Con-
gresso, estabelece que o alistamento eleitoral fosse feito não pelo 
Judiciário, mas sim por comissões de cinco eleitores, escolhidos pe-

1 Comenta-se que em alguns Estados havia eleição para chefe do 
Executivo (o nome variava de acordo com o estado - prefeito, 
intendente, superintendente, agente do executivo) de todos os 
municípios. Em outros, como Minas Gerais (entre 1903 e 1930) e Rio 
de Janeiro (até 1920) o presidente da Câmara era responsável pela 
função executiva. No Ceará e na Paraíba todos os prefeitos eram 
indicados pelo Governador. 
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los membros dos governos municipais (Câmara, Intendência ou Con-
selho). Cada comissão tornava-se responsável pelo alistamento de 
uma seção eleitoral do município.  

Com o alistamento feito pelas comissões as facções majoritá-
rias na política local passaram a controlar o processo de alistamento. 
Os alistados recebiam um título eleitoral para votar nas eleições fe-
derais. Já o cadastramento dos eleitores para outros cargos ficava 
sob a responsabilidade dos estados e municípios. 

A Lei nº 1.269, de 15 de novembro de 1904 (Lei Rosa e Silva), 
mudou a composição das comissões de alistamento, mas não con-
seguiu eliminar a influência da política local, cada vez mais fortale-
cida pelo voto a descoberto, facultativo. 

O voto identificado causava problemas para o eleitor que não 
votasse nos candidatos apoiados pelos grandes fazendeiros, chama-
dos à época de “coronéis”, em virtude da influência destes sobre os 
principais empregos e cargos das cidades. Os “Coronéis” eram inte-
grantes da antiga Guarda Nacional criada no Império (Agosto de 
1831 até Setembro de 1922) e muito influentes nos municípios. A 
dependência econômica (trabalho, dinheiro emprestado) dos coro-
néis tornava o voto “moeda” na “troca de favores” (base do cliente-
lismo na história parlamentar).  

Em razão disto, alguns autores desvalorizam a experiência da 
Primeira República devido à falsa crença de que o clientelismo seria 
um vício e, desta forma, preferem desconhecer o clientelismo na ex-
periência democrática do Ocidente que, em sociologia, foi posta em 
relevo por Max Weber, ao estudar os tipos de dominação racional-
legal (por oposição aos tipos tradicional e carismático).  

Durante a Primeira República, que durou 40 anos, desde a Pro-
clamação em15 de novembro de 1889 até o golpe de 24 de outubro 
de 1930, as eleições eram diretas e periódicas. Criou-se no Con-
gresso Nacional (durante o governo de Campos Sales) a Comissão 
Verificadora das Eleições (órgão do Poder Legislativo a serviço do 
Presidente da República) com competência para reconhecer ou não 
a validade dos resultados eleitorais. 
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Em 1916, no Governo Wenceslau Braz, o alistamento eleitoral 
passou ao Judiciário, e em razão disso muitos consideram que a Lei 
nº 3.139, de 2 de agosto de 1916 teria sido o ponto de partida para 
a criação da Justiça Eleitoral que, no entanto, somente veio a ser cri-
ada em 1932. 
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Notas de Fim 

i A democracia eleitoral está notavelmente expressada no Art.25 da 
Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ICCPR- 1966), que 
compreende as eleições como genuínas lá onde é garantida livre expressão 
da vontade dos eleitores sem restrições irracionáveis de qualquer espécie. 
Anteriormente, já o Artigo 21 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
preceituara a votação livre (free voting procedures). 

ii O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos foi adotado pela 
Resolução n. 2.200-A (XXI) da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 19 
de dezembro de 1966. Logo, é um pacto de amplitude mundial. Entrou em 
vigor em 1976, quando foi atingido o número mínimo de adesões (35 Esta-
dos). O Congresso Brasileiro aprovou-o através do Decreto-Legislativo n. 
226, de 12 de dezembro de 1991, depositando a Carta de Adesão na Secre-
taria Geral da Organização das Nações Unidas em 24 de janeiro de 1992, 
entrando em vigor em 24 de abril do mesmo ano. Desde então, o Brasil 
tornou-se responsável pela implementação e proteção dos direitos funda-
mentais previstos no Pacto. 

iii Há muitos eleitores faltosos que protestam contra o acúmulo de san-
ções sobre sanções para a mesma falta: multa, impedimento para os 
serviços públicos ou subvencionados, impedimento aos empresários para 
concorrências públicas, impedimento aos trabalhadores para obter em-
préstimos ou financiamentos da Caixa Econômica, impedimento aos cida-
dãos brasileiros para obter passaporte ou carteira de identidade; para re-
novar matrícula em estabelecimento de ensino oficial; etc. Uma bar-
baridade que se impõe desde do Código Eleitoral contra a cidadania. 

iv Leia o artigo "Mídia ignora o melhor de uma pesquisa", postado por 
Luiz Weis no blog "Verbo Solto", junto ao Website do Observatório da 
Imprensa, em 16/10/2007.  

 v Cf. “Quem iria votar? Conhecendo as conseqüências do voto obrigató-
rio no Brasil”, Zachary Elkins, Departament of Political Science University of 
California, Berkeley; Opin. Publica vol.6 no.1 Campinas Apr. 2000 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-62762000000100005&script=sci_arttext    
vi Salvo indicação em contrario, os termos voto livre, voto facultativo e 

voto voluntário são equivalentes (free voting). 
vii Na verdade o motivo político para o voto livre existe sim e data de 

1983/84 com a grande mobilização do eleitorado na histórica campanha das 
Diretas Já, marco fundamental da Abertura Democrática. Aliás, o voto livre 
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deveria ter sido instituído nos anos 80/90, houve projetos no Congresso 
Nacional que sustentaram essa mudança. 

viii "Brasil, um país que mostra que uma ditadura pode se tornar uma 
vibrante democracia" (Frase muito elogiada do Presidente Obama em 
pronunciamento no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 21 de Março de 
2011, amplamente divulgada nas Mídias). Ou seja, no âmbito das relações 
internacionais, não se reconhece ainda que o Brasil seja uma democracia 
que tenha aberto seu espaço para-além de uma ditadura. 

ix Fazer algo "para inglês ver" significa maquiar uma situação para en-
ganar alguém, fazendo com que este veja aquilo que gostaria ver e não a 
realidade. 

x O termo classe burguesa se refere ao conjunto social concentrado no 
âmbito do sistema financeiro e da acumulação do capital para o capital. 

xi O pluralismo social efetivo estudado como dinâmica característica dos 
elementos microssociais não se deixa confundir aos posicionamentos 
pseudopluralistas no plano das técnicas políticas, elaboradas estas pelos 
adeptos das chamadas teorias de coação, que favorecem a tecnoburocracia 
e não são democráticas nem orientadas para os direitos humanos. Em 
microssociologia estudam-se as relações com outrem por afastamento, as 
relações mistas, as relações por aproximação. As relações com outrem são 
observadas (a) - como as relações variáveis que se manifestam entre os 
Nosotros, entre os grupos, entre as classes, entre as sociedades globais; (b) 
- como as relações que, em acréscimo, variam com a oposição entre 
sociabilidade ativa e sociabilidade passiva, sem todavia deixar de manter 
sua eficácia de conjuntos ou de quadros sociais, já que são os componentes 
não-históricos ou anestruturais fundamentais na estruturação dos grupos. 
Deste ponto de vista, em cada unidade coletiva real se encontram os 
Nosotros e as relações com outrem em maneira espontânea, que são 
utilizadas pelas unidades coletivas para se estruturarem na medida em que 
o grupal e o global imprimem a sua racionalidade mais ou menos histórica e 
a ligação estrutural a essas manifestações microscópicas da vida social.  

xii Dahrendorf, Ralf (1929 – 2009): “Ensaios de Teoria da Sociedade”, 
Trad. Regina Morel, Revisão e Notas Evaristo de Moraes Filho, Zahar – 
Editora da Universidade de São Paulo (Edusp), Rio de Janeiro 1974, 335  
pp. (1ª edição em Inglês, Stanford, EUA, 1968). 

xiii Dahrendorf fala em “poder”, mas utilizo aquí o termo mais preciso 
“mando”, cujo alcance descritivo é bem mais operante, tem lastro na 
sociología dos costumes políticos (o mandonismo) e exclui a mistificação  
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ideológica dos grupos em luta pelos altos cargos. 
xiv Popper, Karl: “A Lógica da Pesquisa Científica”, traduzida da edição 

alemã de 1973, por L. Hegenberg e O. Silveira da Mota, São Paulo, Editora 
Cultrix / EDUSP, 1975, 567 pp. (1ª edição em Alemão: Viena, 1934). 

xv Gurvitch, Georges (1894-1965) et al.: “Tratado de Sociologia – vol.1e 
vol.2″, revisão: Alberto Ferreira, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964 e 1968, 
(1ªedição em Francês: Paris, PUF, 1957 e 1960). 

xvi Devido a sua articulação personalista em torno da figura particular e 
pessoal do seu representante, o clientelismo costumeiro forma bolsões sem 
alcance para cobrir a amplitude das relações sociais partido / eleitor em 
escala do conjunto do eleitorado. Daí falar-se de que tais relações são 
deixadas vazias de conteúdo, tanto mais que inexiste qualquer rede de 
capacitação dos eleitores, no sentido acima referido. 

xvii Na estrutura de classes, as relações em torno do Estado como apa-
relho organizado e bloco de localidades é muito deteriorada por contencio-
sos. Os documentos internacionais sobre direitos humanos chamam 
atenção para o fato de que a segurança dos direitos civis e políticos preva-
lece sobre os contenciosos. As facções em luta pelos altos cargos devem 
reconhecer esse fato e devem moderar a si próprias ao invés de impor es-
quemas manipuladores sobre os eleitores para perpetuar os contenciosos 
sem minimizá-los. 

xviii Sobre a procedência sociológica da noção de obediência social 
como levando ao juramento, Georges Gurvitch observa que há na sociologia 
de Jean Paul Sartre exposta na sua obra “La Critique de la Razon 
Dialectique” (Tome I: Théorie Des Ensambles Pratiques, précedé de 
Questions de Méthode, Paris, Gallimard, 1960, 756 pp.) um esforço 
desesperado para chegar aos Nosotros sob o aspecto da comunidade. Isso 
é notado na sociologia sartreana dos grupos, já que o grupo, nessa visão, 
não pode ser tornado inteligível sem a dialética sartreana entre “projeto, 
juramento, invenção, medo”, que é tida como a fonte da “dimensão da 
comunidade” e, mais exatamente, a fonte do que Sartre chama “praxis 
comum”, que é ao mesmo tempo uma ligação de “reciprocidade 
ambivalente” (cf. Gurvitch, Georges: “Dialectique et Sociologie”, Paris, 
Flammarion, 1962, 312 pp., col. Science, págs. 215 sq.). 

xix O poder notarial que se exerce através dos cartórios eleitorais 
(estabelecidos na lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, parte terceira: do 
alistamento) é quem outorga capacidade representacional aos eleitores, isto 
é, manda e desmanda sobre os mesmos, seus “afilhados”. Notem que, a  
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capacidade representacional dos cidadãos é inerente à própria forma 
republicana, que não deveria admitir tal excrescência do poder notarial na 
democracia eleitoral. Hoje em dia não se justifica a burocracia eleitoral. 
Recentemente, Janeiro 2012, o Chile mostrou ao mundo que é possível 
passar ao voto livre sem burocratização. Basta seguir o exemplo da França 
(Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964, portant révision du code électoral) 
e adotar o alistamento ou registro eleitoral automático por idade, que nada 
tem a ver com o voto obrigatório. Ao determinar que o cidadão tenha 
assegurado seu registro eleitoral ao completar a justa idade, a autoridade 
pública está cumprindo sua função de garantir o direito de voto, haja vista a 
preservação da prerrogativa do cidadão em comparecer libremente para 
votar, sem imposição de sanções.  
xx  A obrigação de voto na Bélgica é imposta e o eleitor forçado a participar 
com sanções previstas em lei, o que é bem compreensível sendo um regime 
de monarquia constitucional e federativo (como Tavares Bastos queria para 
o Brasil) que pratica a democracia representativa, mas, em face da plurali-
dade de línguas, quer manter a federação coesa. Entretanto, em modo se-
melhante ao Brasil, as penalizações previstas no código eleitoral (o monarca 
não exerce nenhum poder pessoal) podem chegar ao extremo de cancelar 
o registro do eleitor e priva-lo de ser nomeado ao serviço público. Sem em-
bargo, logo após as eleições, o próprio Procurador do Rei examina as listas 
dos eleitores que faltaram sem justificação aceita e, excluídas as penas de 
aprisionamento, encaminha seus nomes ao ministério público para o devido 
processo legal, processo que não acontece no Brasil. Cf http://www.elec-
tions.fgov.be/index.php?id=3300&L=0 . 

xxi A mencionada proposta de 9 de Junho de 2010 revela uma iniciativa 
que vale mais por suas implicações do que seu conteúdo. Mostra que há 
consciência da situação contraditória e conflitante com as Convenções 
Internacionais em torno da figura do eleitor faltoso. Procuram acautelar-se 
emplacando uma medida sem vigência para mostrar reconhecer o dever e a 
obrigação que o país tem de atender a legislação internacional sobre direitos 
humanos nos casos dos eleitores faltosos que tiveram seus títulos eleitorais 
simplesmente cancelados por força de atitude persecutória e discurso punitivo. 
Se esses eleitores atingidos pela recusa das instâncias públicas em prestar-
lhes os serviços devidos aos cidadãos brasileiros resolverem prestar 
reclamação junto às instâncias internacionais o país já tem sua defesa 
preparada e poderá mostrar aquela medida sem vigência como prova. 

xxii O movimento pelo controle social do sistema financeiro tem centro 
na proposta de taxação promovida em escala global pela notável ATTAC-  
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Association pour la Taxation des Transactions pour l’Aide aux Citoyens, de  
que o autor deste ensaio é um aderente. 

xxiii O regime do voto obrigatório revela-se um aspecto de hegemonia 
da classe burguesa não somente em função do caráter vigilantista 
historicamente exercido desde o Brasil Império sobre as classes subalternas, 
atualmente projetado no desprovido antiabsenteísmo do voto sob ameaça, 
ou “sob pena de…”, propalado pelos neo-liberais, mas, notadamente, em 
razão da instituição imprópria do valor cultural da obediência, com 
prevalência sobre o ideal político (aperfeiçoamento da democracia), e isto 
em detrimento da soberania social exercida nos grandiosos atos coletivos 
da inesquecível campanha das Diretas Já (1983-84). 

xxiv  Adorno, Theodor W. (1903 - 1969): “Prismas: la Critica de la Cul-
tura y la Sociedad”, tradução de Manuel Sacristán, Barcelona, Ariel, 1962, 
292 pp. (Original em Alemão: Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. Berlin, 
Frankfurt A.M. 1955). 

xxv Notáveis autores de história social reconhecem e destacam a alta 
relevância do regime monárquico para a inserção do Brasil nas relações 
internacionais. Em sua influente obra "A Era das Revoluções", Eric 
Hobsbawm não só assinala que o Brasil se tornou uma monarquia 
independente e assim permaneceu de 1816 a 1889 (p.103) mas dá destaque 
para o fato de que, em 1822, o Brasil separou-se pacificamente de Portugal 
sob o comando do regente deixado pela família real portuguesa em seu 
retorno à Europa após o exílio napoleônico. Os EUA reconheceram o mais 
importante dos novos Estados quase que imediatamente, os britânicos 
reconheceram-no logo depois, cuidando de concluir tratados comerciais com 
ele, e os franceses o fizeram antes do fim da década.(p.80). Cf. “A Era das 
Revoluções”, edição digital: 
http://baixarbonslivros.blogspot.com.br/2010/01/era-das-revolucoes-eric-
hobsbawn.html   

xxvi No Livro "O Romance Histórico", George Lukacs mostra os mo-
mentos em que a história chega às populações subalternas e põe em 
relevo o irreversível da tomada de consciência da liberdade, em que o 
indivíduo comum passa a reconhecer em acontecimentos aparente-
mente distantes ações e efeitos que alteram sua situação particular e 
modo de vida, o envolvem e o implicam, quer ele goste ou não.Cf. Lu-
kacs, George: Le Roman Historique, Payot, Paris, 1965. 

xxvii O povo em torno da Câmara do Rio de Janeiro com José do Patro-
cínio participou ativamente como é sabido da proclamação da República. 
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xxviii Cf. Compulsory Voting , in International Institute for Democracy and 
Electoral Assistance (International IDEA) http://www.idea.int/vt/compulsory_voting.cfm  
“Compulsory voting”, Wikipédia http://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_voting    

xxix Pelo Art. 7º do atual Código Eleitoral (Lei nº 4.737, de 15 de julho 
de 1965) o eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz 
eleitoral até 30 (trinta) dias após a realização da eleição, incorrerá na multa 
de 3 (três) a 10 (dez) por cento sobre o salário-mínimo da região, imposta 
pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.      (Redação dada 
pela Lei nº 4.961, de 1966) 

        § 1º Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva 
multa ou de que se justificou devidamente, não poderá o eleitor: I - inscrever-
se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou 
empossar-se neles; II - receber vencimentos, remuneração, salário ou 
proventos de função ou emprego público, autárquico ou para-estatal, bem 
como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de 
qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que 
exerçam serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês 
subsequente ao da eleição;  III - participar de concorrência pública ou 
administrativa da União, dos Estados, dos Territórios, do Distrito Federal 
oudos Municípios, ou das respectivas autarquias; IV - obter empréstimos nas 
autarquias, sociedades de economia mista, caixas econômicas federais ou 
estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em 
qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo, ou de cuja 
administração este participe, e com essas entidades celebrar contratos;  V - 
obter passaporte ou carteira de identidade; VI - renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;  VII - praticar 
qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de 
renda.         (...) 

        § 3º Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de 
dados, será cancelada a inscrição do eleitor que não votar em 3 (três) 
eleições consecutivas, não pagar a multa ou não se justificar no prazo de 6 
(seis) meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter 
comparecido.      (Incluído pela Lei nº 7.663, de 1988) 

xxx Invertendo a proposição de que a lei protege a liberdade, só uma 
mentalidade autoritarista pudera representar que, mediante punições 
draconianas, pudera a lei forçar o indivíduo a exercer sua liberdade, 
ignorando que o voto sob ameaça de punição torna no mínimo nula a 
liberdade de votar. Desta forma, o esquema punitivo do modelo restritivo 
de cidadania, que está na base do autoritarismo burocrático dos anos 1960, 
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é em parte reproduzido na instituição do eleitorado democrático 
coletivamente tutelado, viabilizando que uma ditadura se torne democracia, 
no caso, democracia restritiva. 

xxxi Georges Gurvitch (1894-1965) ensina que a microssociologia põe 
em relevo a variabilidade no interior de cada grupo, de cada classe, de cada 
sociedade global, de cada estrutura social (veja acima Nota v). Mesmo no  
estado muito valorado pelos estudiosos da história social, quando as 
relações com outrem são distribuídas hierarquicamente e servem de ponto 
de referência a uma estrutura social (por exemplo: relações com o 
Estado,relações com os empresários, relações com os partidos políticos 
etc.), a síntese não ultrapassa o estado de combinação variável. 

  Em decorrência, houve que desenvolver a dialética como ligada à 
experiência pluralista e à variabilidade, isto por exigência da constatação de 
que, em os Nosotros, as relações com outrem não podem ser identificadas 
nem às fases históricas da sociedade global, nem aos agrupamentos 
particulares, como houvera proposto Durkheim. E isto é assim porque a 
diversidade irredutível dos Nosotros faz com que tais manifestações da 
sociabilidade por relações com outrem não admita síntese que ultrapasse a 
combinação variável dessas relações microscópicas que se verificam 
fundamentalmente no interior de los Nosotros. Veja Gurvitch: “Tratado de 
Sociologia – vol.1 e vol. 2”, Porto, Iniciativas Editoriais, 1964 e 1968. 

xxxii A forma castelhana do pronome pessoal de terceira pessoa combina 
nos y otros em um só termo. Desta maneira, expressa melhor as manifesta-
ções da sociabilidade, já que as relações com outrem só se verificam no 
âmbito dos Nós. Daí a utilização de Nosotros nesta obra! 

xxxiii Cf. Sartre, Jean Paul: “La Critique de la Razon Dialectique” Tome 
I: Théorie Des Ensambles Pratiques, précedé de Questions de Méthode, 
Paris, Gallimard, 1960, 756 pp., op cit. 

xxxiv Saint-Simon empregou o termo fossilizações sociais para designar 
os obstáculos à percepção das transformações no interior das estruturas 
sociais. Gurvitch desenvolve essa problemática no âmbito da dialética com-
plexa e dos desafios à intervenção sociológica sob o termo mumificação do 
discursivo, que inclui a interiorização das normas como obstáculo à capaci-
dade instituinte, atingindo o termo “instituição", considerado, deste ponto de 
vista, demasiado estreito, limitado a designar o instituído, a coisa estabele-
cida, as normas já presentes, o estado de fato confundido como o estado de 
direito, tornando desse modo cada vez mais escondido o aspecto instituinte 
da vida social tal como as condutas efervescentes (reuniões, assembleias, 
debates e reflexões coletivas). 
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xxxv A nostalgia estacionária do regime monárquico a que nos referimos, 
em aplicação do esquema de Saint-Simon sobre as fossilizações sociais, 
leva em conta os mitos culturais do subdesenvolvimento conhecidos nas 
imagens do "Homem Cordial" e da "Conciliação", estudados em detalhes, 
respectivamente, pelos notáveis historiadores Sérgio Buarque de Holanda e 
José Honório Rodrigues, cada um por seu lado. 

xxxvi Cf. édition électronique réalisée à partir du livre Claude-Henri de 
Saint-Simon, La physiologie sociale. Oeuvres choisies. Introduction et no-
tes de Georges Gurvitch. Paris: Presses universitaires de France, 1965, 160 
pages. Collection: Bibliothèque de sociologie contemporaine. (Extraits de 
textes datant de 1803 à 1825). http://classiques.uqac.ca/classi-
ques/saint_simon_Claude_henri/physiologie_sociale/physiologie_so-
ciale.html  

xxxvii Os Nosotros virtuais correspondendo ao regime de voto facultativo 
é existente e pode ser verificado em pesquisas empíricas como, aliás, já foi 
feito. Ver: http://sociologia-jl.blogspot.com/2008/07/os-jornalistas-as-pesqui-
sas-e-o-voto.html   
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