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Resumo 

Com a abolição da Monarquia no Brasil, em 1888, que deu ensejo ao 

aparecimento da República no cenário nacional, no ano seguinte, a vitaliciedade 

pessoal e familiar na chefia do Poder Executivo se extinguiu, para louvor da 

democracia. É sabido que a República passou por momentos conturbados, como 

nas ditaduras que o país enfrentou desde o fim do Império, mas a nova ordem 

constitucional é mais atenta ao sentido democrático. A perpetuidade pessoal no 

poder, nesses termos, é vedada pela Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, todavia, os princípios da variação e temporariedade do cargo, fundamentos 

elementares da República, dão o sopro ético de que necessita a plausibilidade deste 

trabalho, que busca justamente conjugá-los com o tema da perpetuação no poder. 

 

Introdução 

 

Diante dos avanços que o mundo presenciou a partir do movimento 

constitucionalista iniciado em meados do século XVIII, que veio pôr termo ao 

absolutismo e às longas permanências de ditadores à frente de um Estado, há a 

sensação de que esse modelo individual de governar já não mais se faz presente 

em várias nações, principalmente nas ocidentais. A adoção de um documento 

fundamental no ordenamento jurídico de uma nação, qual seja, a Constituição, foi 

imprescindível para esse processo de amadurecimento, que se iniciou basicamente 

nos Estados Unidos e Europa, na roupagem do Estado de Direito.    

 

A origem formal do constitucionalismo está ligada às Constituições escritas 

e rígidas dos Estados Unidos da América, em 1787, após a Independência 

das 13 colônias, e da França, em 1791, a partir da Revolução Francesa, 

apresentando dois traços marcantes: organização do Estado e limitação do 

poder estatal, por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais 

(MORAES, 2012, p.1) (grifo do autor). 

 

Com essa evolução, hoje é de se observar que realmente há um esforço em 

variar o chefe executivo de uma nação. No ordenamento jurídico brasileiro, sequer é 

permitido que um governante ocupe o cargo de chefe do Executivo por mais de oito 

anos ininterruptos, haja vista o art. 14, §5º, da Constituição Federal, que proclama 

que o chefe do Executivo dos entes federados e “quem os houver sucedido ou 



substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único mandato 

subsequente”1. 

No entanto, pelo presente trabalho, a proposta é indagar sobre a questão 

mais a fundo, em um plano ideológico.  A perpetuação no poder é vedada à pessoa 

física do governante e seus familiares, mas sabe-se que o mesmo governante faz 

parte de um partido político, pessoa jurídica, sendo regido por uma conjuntura de 

ideias e princípios que hierarquicamente emana as diretrizes a serem seguidas por 

seus componentes. Nessa hierarquia vê-se no topo a sua concretude exponencial, 

algo sólido irradiando mananciais ideológicos a seus membros, dos quais faz parte o 

governante. O indesejado corolário disso é que, havendo troca de um Presidente 

(governador ou prefeito) por outro membro do mesmo partido na chefia do 

Executivo, muda-se a figura do governante, mas quase que incontestavelmente não 

se muda a linha principiológica do mandato, pelo fato de ambos serem latentes de 

uma mesma essência. A partir disso, surgem as indagações justificadoras da 

presente pesquisa. O que mais se encaixa nos ideais republicanos: restringir-se 

apenas ao mero sabor de variar a pessoa física do governante, não importando que 

assuma ou não uma linha de pensamento nova no mandato? Ou na realidade é 

impedir que uma única vertente ideológica se perpetue no poder? 

Devem as normas referir-se única e exclusivamente à pessoa do governante 

e seus familiares, ou também é sensato que façam menção a uma mudança 

principiológica, primando pela variação não só física do poder, mas também 

ideológica? 

 

Objetivos 

 

O propósito deste trabalho é abordar um aspecto da perpetuação no poder 

que não é tratado pela Constituição Federal, referente à omissão no que tange à 

continuidade dos partidos políticos à frente do Poder Executivo dos respectivos 

Entes Federados. Buscar-se-á abordar o partido como uma instituição sólida que dá 

todo o suporte para o governante numa democracia representativa, como é a do 

                                                           
1
 Redação dada pela emenda nº 16/97, pois o instituto da reeleição não fora previsto na Constituinte 

de 1988, sendo fruto do Poder Constituinte Derivado Reformador, algo que constituiu total inovação 
no histórico constitucional brasileiro, pois nunca a reeleição havia sido prevista em uma constituição 
brasileira. 



Brasil, com o intuito de atentar sobre a possibilidade que há de uma única ideologia 

se perpetuar no cargo ou nele permanecer por longas décadas, já que a Carta de 

1988 nada obsta a que essa instituição se reeleja por indeterminados mandatos. 

Compreendendo-se que na democracia representativa partidária brasileira 

governante e partido são figuras muito aliadas, quiçá indissociáveis, será sensato 

atinar-se para uma perpetuação ideológica na chefia do Executivo nacional. Não 

tendo viés partidário, busca-se, porém, trazer questionamentos que podem ser 

produtivos para a preservação idônea do Estado, a importantíssima instituição que 

permite o contrato social dos homens, como ensinam as lições de Jean-Jacques 

Rousseau.  

 

Metodologia 

 

Foram buscadas doutrinas renomadas no meio jurídico e acadêmico para que 

pudessem dar a base creditória necessária ao trabalho. A orientação do corpo 

docente da instituição de ensino também teve sua enorme valia, além, claro, do 

entendimento dos tribunais brasileiros, extraído de decisões judiciais.    

 

Desenvolvimento  

 

Forma Republicana 

 

O país adotante da Monarquia é aquele em que o chefe do Executivo não 

cumpre mandato, está na cadeira pelo fato de pertencer a uma linha sucessória 

familiar, e, portanto, permanece nela o tanto quanto permitirem suas condições 

vitais. Ao invés disso, tem-se a República, um modelo que privilegia a rotatividade no 

poder, não aceitando que um governante se perpetue no cargo ou nele permaneça 

durante longas décadas. 

 

[...] a república possui como características: (a) a temporariedade, ou seja, 

o chefe do governo é investido de um mandato com prazo de duração, por 

exemplo, 4 anos com direito a uma reeleição, como no caso brasileiro; (b) a 

eletividade, uma vez que, não sendo admitida a sucessão hereditária na 

República, o chefe do governo é eleito pelo povo; (c) a responsabilidade, 

tendo em vista que, por ser investido de mandato eletivo popular, o chefe do 

governo é politicamente responsável, devendo prestar contas e justificar 



suas orientações políticas (DE CICCO; GONZAGA, 2012, p.84) (grifo 

nosso). 

 

O paradoxo da República 

 

A teoria do Estado Republicano induz ao pensamento de rotatividade, 

temporariedade no poder. Essa variação, no entanto, refere-se à pessoa individual 

do governante e à sua família apenas, por ter como paradoxo a Monarquia, em que 

o rei é sucedido por seu descendente familiar mais próximo. Os ideais republicanos 

se formaram, logo, contrapondo-se aos monárquicos, sendo exatamente contrários a 

estes em sua justa medida, nada trazendo, porém, de novidade na forma de 

governo, somente se contrapondo nos pontos característicos. O constitucionalista 

José Afonso da Silva (1994, p.104) também reconhece que “o termo República tem 

sido empregado no sentido de forma de governo contraposta à monarquia” (grifo do 

autor). 

São contrapontos principais entre os dois modelos: hereditariedade versus 

eletividade; vitaliciedade versus rotatividade; pessoal versus responsabilidade. 

Talvez por unicamente opor-se à Monarquia é que a República, pelo menos nos 

moldes brasileiros, revela-se insuficiente para impedir a perpetuação ideológica no 

poder. O modelo visto hoje se contrapõe à pessoa do governante e de sua família 

caso estes pretendam tomar como sua a cadeira do Executivo. Mas na democracia 

representativa nacional é obrigação que ninguém2 se eleja sem que antes faça parte 

de um partido por pelo menos um ano (art. 18 da lei 9.096/1995), ou seja, o partido 

faz parte do candidato, o que torna insuficiente a proibição de perpetuação só ao 

governante e familiares. O candidato ao cargo, ou à reeleição, é incorporado à 

atmosfera do partido que optou, fazendo muitas vezes abstração do que é seu por 

natureza para atender a interesses partidários, sob pena de não se encaixar naquela 

agremiação. É evidente que o partido é um corpo uno, defensor de uma bandeira, 

que pode se perpetuar no poder, afrontando o fortalecimento republicano brasileiro. 

A crítica que aqui se faz é ao processo de formação do ideal republicano no 

cenário nacional, que procurou apenas se contrapor à monarquia, nada trazendo, 

porém, de novidade no que tange às agremiações que há por trás de um 

                                                           
2
 Com exceção dos militares, que antes do pleito não podem estar filiados a nenhum partido, mas 

necessariamente precisam filiar-se caso se elejam. Apenas antes da eleição é que a filiação é 
vedada, sendo obrigatória, contudo, para o exercício do mandato. 



governante, dando-lhe suporte. A crítica sequer é a essas agremiações 

especificamente. Tendo, no entanto, adotado a República como forma de governo, é 

plausível que se apegue a seu caráter, sob pena de o Estado se tornar pérfido a 

seus princípios, não fazendo a necessária rotatividade no Executivo de seus Entes 

Federados.  

A busca por uma alternativa contraposta à monarquia pode ser entendida no 

cenário da Revolução Francesa, numa fase em que floresciam os ideais 

republicanos: 

 

Na Assembleia Legislativa os deputados da Gironda, Danton, Desmoulins, 

Roland e Condorcet, iniciaram a luta pela República. Nessa época, o rei 

Luís XVI era casado com a princesa austríaca Maria Antonieta, cujo irmão 

era imperador da Áustria. Este planejava invadir a França, para restaurar a 

monarquia absoluta, temeroso de que o exemplo francês se espalhasse 

pela Europa, tendo buscado coligação com a Prússia e a Savoia. 

Considerando uma possível ligação com o exterior, a família real francesa 

foi encerrada na prisão do Templo. Tal ligação nunca será provada, mas, 

entrementes, a República foi proclamada em 22 de setembro de 1792 (DE 

CICCO; GONZAGA, 2012, p. 217). 

 

Preservar a idoneidade do Estado é fundamental na preservação dessa 

instituição que Platão (2000) exalta mais do que uma importância do Estado, 

enxergando-o como uma necessidade, quando diz que sua causa de ser encontra 

fulcro na impossibilidade que cada indivíduo tem de se bastar a si mesmo e sua vital 

necessidade de várias outras coisas. 

 

A necessária imbricação entre democracia e república 

 

A democracia brasileira, apesar de ainda distante de uma consolidação plena, 

vem angariando bons avanços e constantemente é tema dos debates políticos, não 

obstante ter recebido atenção especial do constituinte originário, que previu o 

plebiscito, referendo e iniciativa popular como alguns de seus direitos. Porém, não 

se vê tanto foco no princípio republicano, este quiçá deixado à margem, uma 

omissão que suscita entender que só a democracia basta para que um país se 

desenvolva legitimamente, algo sabidamente falso. 

 

Apenas disseminar a democracia, considerando que somente garantir a 

ampla participação de todos será a solução para os males políticos, éticos, 



econômicos e sociais é dar ao tema uma solução pueril. Diante da realidade 

da ética e política é preciso temperar a democracia com a república (SILVA, 

2011) (grifo nosso).  

 

O que se pretende dizer é que a democracia pura não angariará a evolução 

desejada do Estado, pois não basta só que os representantes sejam eleitos pelo 

povo sem que seus cargos funcionem sistematicamente para o povo. E ‘funcionar 

para o povo’ implica em incorporar a forma republicana de governo, já que a própria 

origem da palavra, que vem do latim, indica ser uma ‘coisa pública’. Se há de ser 

público, logo é arrazoado pensar que uma única legenda partidária seja impedida de 

cumprir indeterminados mandatos sucessivos no poder, praticamente tomando-o 

como seu. Com efeito, o TSE julgou recurso especial contra o chamado ‘prefeito 

itinerante’, que busca perpetuação no poder com sucessivas mudanças de domicílio 

eleitoral. Como um dos fundamentos da decisão, elencou: “finalidades incompatíveis 

com a Constituição: a perpetuação no poder e o apoderamento de unidades 

federadas para a formação de clãs políticos ou hegemonias familiares” (BRASIL, 

2008). O Egrégio Tribunal racionalmente repudia a formação, em seus termos, de 

“clãs políticos”, e o apoderamento do poder por um único partido pode facilmente ser 

entendido assim, um verdadeiro clã. 

Um povo doutrinado nos ideais republicanos não aceitaria remeter a figura do 

poder sempre às mesmas cores, à mesma instituição política, mesmo que o 

governante em si seja trocado a cada quatro ou oito anos.  

 

Ente personalizado: o partido político 

 

De acordo com o Código Civil, em seu Título II da Parte Geral, que trata das 

pessoas jurídicas, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, 

elencadas no art. 44. Maria Helena Diniz, em alusão ao conceito de pessoa jurídica, 

diz que, pelo fato de o ser humano ser 

 

eminentemente social, para que possa atingir seus fins e objetivos une-se a 

outros homens formando grupos. Ante a necessidade de personalizar tais 

grupos, para que participem da vida jurídica, com certa a individualidade e 

em nome próprio, a própria norma de direito lhes confere personalidade e 

capacidade jurídica [...] (DINIZ, 1989, v.1, p.112). 

 



Em uma dialética constante, os membros3 de uma pessoa jurídica, diversos 

entre si, dão unidade a esse ente formado fora de seus planos intrínsecos, uma 

ideologia soberana resultante do debate dos componentes. A regra é que, em 

virtude das limitações imanentes ao ser humano, o homem se conjuga com outros 

para melhor obter seus fins.    

 

Nem sempre as necessidades e os interesses do indivíduo podem ser 

atendidos sem a participação e cooperação de outras pessoas, em razão 

das limitações individuais. Desde a unidade tribal dos tempos primitivos até 

os tempos modernos essa necessidade de se agrupar para atingir uma 

finalidade, para alcançar um objetivo ou ideal comum, tem sido observada 

(GONÇALVEZ, 2013, p. 215) (grifo nosso). 

 

Se seus membros compartilham da mesma linha de pensamento, logo, é 

insuficiente obstar somente a pessoa física do candidato, sem também fazer menção 

à instituição jurídica a que pertence, já que nela todos os outros membros lutam por 

uma mesma bandeira, mesma ideologia, pelo menos de forma presumida. Leciona 

da seguinte maneira José Afonso da Silva: 

 

O partido político é uma forma de agremiação de um grupo social que se 

propõe organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de 

assumir o poder para realizar seu programa de governo. No dizer de 

Pietro Virga: ‘são associações de pessoas com uma ideologia ou interesses 

comuns, que, mediante uma organização estável (Partei-Apparat), miram 

exercer influência sobre a determinação da orientação política do país’ 

(SILVA, J. 1994, p.375) (grifo nosso).  

 

Pelas credenciadas palavras do doutrinador, não resta dúvida de que o 

partido é uma instituição sólida e ideológica o bastante para se fazer confrontar com 

o princípio republicano de alternância no poder. O partido político é uma imagem, um 

corpo, assim como é o governante, que não pode permanecer no cargo por mais de 

dois mandatos consecutivos. Não há outro motivo pelo qual estão unidos (membros 

do partido) senão o fato de pensarem de uma mesma maneira, numa mesma linha.  

 

A equiparação entre a personalidade natural e jurídica 

 

                                                           
3
 Em regra, a pessoa jurídica é formada por mais de uma pessoa natural, com exceção da EIRELI, 

inovação no direito brasileiro, que se constitui por um único sócio, e das fundações, basicamente 
formadas por patrimônios. 



O ordenamento jurídico brasileiro, a exemplo de outros internacionais, não 

raramente equipara à pessoa natural a pessoa jurídica, seja para protegê-la, seja 

por reconhecer em determinados casos as suas semelhanças e a suscetibilidade 

que têm de se submeterem às mesmas regras. É que se torna bastante cômodo 

fazer com que determinadas regras sejam aplicadas a quem detenha personalidade, 

não importando que seja a natural ou a jurídica. Isso porque há várias coincidências 

entre ambas. O Código Civil/2002, ajustado à ordem constitucional, proclama em 

seu artigo 52 que “Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos 

direitos da personalidade.” Ora, se há casos em que ambas as personalidades se 

confundem, merecendo o mesmo tratamento do Direito, não é absurdo suscitar que 

não só a pessoa natural seja vedada à perpetuação no poder, mas a jurídica 

também, pelo princípio de que ambas personalidades (jurídica e natural) amiúde 

merecem tratamento igual. Ou seja, há um laço forte entre o membro de uma 

instituição, o partido político, e a própria instituição, o que torna inócuo obstar 

somente ao candidato a perpetuação.  

 

Inelegibilidade reflexa 

 

No território de jurisdição de um prefeito, governador ou presidente, é vedado 

a seus familiares até o segundo grau ou por adoção, sejam consanguíneos ou afins, 

além do cônjuge, serem eleitos, tanto no Executivo como no Legislativo, desde que 

o mencionado governante não renuncie ao cargo seis meses antes da eleição. Essa 

relação de incompatibilidade é descrita no §7º do artigo 14 da CF, ao prescrever que 

“são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 

consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção”. Ou seja, no Município 

em que um pai for o prefeito, o filho não pode se candidatar a vereador nem a 

prefeito, salvo se o pai renunciar a seu cargo seis meses antes da eleição ou se o 

filho já for detentor de mandato eletivo e estiver concorrendo à reeleição, como diz o 

artigo na parte final. O fundamento dessa norma tem fulcro republicano, em que 

vigora a linha principiológica da alternância no poder. Essa alternância não atinge 

somente a pessoa do governante. Sua família e pessoas próximas também entram 

no rol da vedação, por ser evidente que fazem parte de um mesmo núcleo. A 

subordinação existente no referido núcleo familiar também é um caractere a ser 



observado na questão. Havendo hierarquia, como naturalmente há em todo grupo 

organizado, não seria suficiente trocar a figura do governante sem nada mencionar 

sobre sua família. Ora, se o legislador entendeu essa sistemática, de que nada 

adiantaria obstar só a pessoa do governante à sucessão sem também fazer menção 

a outras pessoas com vínculo próximo, não é demais estender essa ligação a seu 

partido, instituição que da mesma maneira possui hierarquia, organização e etc., 

assim como a família. 

Se o alcance da inelegibilidade reflexa não alberga só os parentes de sangue 

por entender que outras pessoas diretamente ligadas ao governante também 

representam uma afronta ao princípio republicano caso queiram se eleger, nota-se a 

incúria do legislador constituinte, pela fácil constatação de que não são somente o 

cônjuge e os parentes afins que ocupam essa relação direta para com ele. Seus 

colegas de partido, mais do que um irmão às vezes, são muito mais próximos. O art. 

14, §7º da CF se revela reticente, aberto a outros casos de impedimentos, uma vez 

que a intenção da norma aparenta ser vedar que figuras associadas por fortes 

vínculos se perpetuem no poder. Os colegas e membros de partido deveriam ser 

inclusos nesse rol. 

Pode ser um raciocínio ainda estritamente moral no que se refere à exegese 

do princípio republicano, mas, como se sabe, a moral não é senão um campo de 

extração de normas do qual o direito positivo amiúde se aproveita. Leciona Carlos 

Roberto Gonçalves que “há mesmo uma tendência das normas morais a converter-

se em normas jurídicas, como ocorreu, exemplificativamente, com o dever do pai de 

velar pelo filho [...]” (GONÇALVES, 2013, p. 22). 

Em plano constitucional, o diploma brasileiro também protege a moralidade 

nas relações de sucessão do poder, ao prescrever, em seu art. 14, §9º, que “Lei 

complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua 

cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o 

exercício do mandato [...]” (grifo nosso).     

 

Resultados 

 

Analisar a unidade corporal do partido político, entendendo-o como uma 

instituição individualizada, foi primordial para o entendimento da pesquisa. Também 



pôde ser confrontada a possibilidade de perpetuação partidária com o princípio 

republicano de alternância no poder. Tais conclusões reúnem em si a plausibilidade 

deste trabalho, posto que estender a vedação aos partidos políticos é, no mínimo, 

aprazível à república, diante do que foi exposto. Nesses termos, Michel 

Mascarenhas Silva (2011) apresenta a imprescindibilidade do princípio republicano 

para que não se use os meios públicos para promover interesses privados. 

 

Considerações Finais 

 

A pesquisa buscou, até o momento, delinear uma visão diferente acerca da 

perpetuação do poder no cenário nacional, um assunto que frequentemente é pauta 

de discussões políticas. A república, surgida há tantos anos, precisa ser fortalecida 

em âmbito nacional, a fim de que interesses privados não se enraízem na esfera 

pública, tal qual fora apresentado por este trabalho.  
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