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presidencialismo, técnica da democracia repre: 
vícios do presidencialismo, 335 - 15. O impea 
responsabilidade presidencial, 336 - 16. A el 
República e o impeachment no sistema presi 
- 17. Elogio do sistema presidencial de gover 
dencialismo no Brasil : strrpresa e intempestivid 
- 19. O malogro da experiência presidencial e ( 
Rui Barbosa, 340. 

CAPÍTULO 22 - O PARLAMENTARISM 

I. A formação histórica do sistema parlament2 
tativo e a monarquia limitada como ponto de ~ 
lamentarismo dualista (monárquico-aristocráti<i 
clássico, 347; 2.1 A igualdade entre o executivo 
A colaboração dos dois poderes entre si, 349; 2. 
de ação recíproca no funcionamento do exec 
350 - 3. O parlamentarismo monista (democri 
século XX, 353 - 4. Do governo parlamentar ao 
(governo convencional), 357 - 5. Crise e transfi 
tarismo: as tendências "racionalizadoras" conteI 
pseudoparlamentarismo do Império (um pariam 
Ato Adicional de 1961 , com o malogro da nov, 
ção do sistema parlamentar no Brasil, 364. 
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TO de candidatos eleitos (sistemas adotados), 271 
"sobras" eleitorais e os métodos empregados para 
. O problema da eleição dos candidatos nas listas 
. As "cláusulas de bloqueio" (Sperrklauseln) e a 
ue pesa sobre os pequenos partidos, 274 - 12. O 
,ileiro: princípio majoritário e princípio de repre
11,275. 

) MANDATO 

landato, 277 - 2. O mandato representativo, 278 
:sticos do mandato representativo: 3.1 A genera
berdade, 279; 3.3 A irrevogabilidade, 281; 3.4 A 
- 4. O mandato imperativo, 282; 4.1 Ascensão 
andato imperativo, 283. 

DEMOCRACIA 

lemocracia, 285 - 2. A democracia direta: sua 
I Estado-cidade da Grécia, 288; 2.1 As bases da 
, isonomia, a isotimia e a isagoria, 291; 2.2 O 
'emocracia na antigüidade clássica, 292 - 3. A 
representativa) e a impossibilidade do retomo à 
'13; 3.1 Os traços característicos da democracia 
democracia semidireta, 295 - 4. A democracia 
XX. Apogeu e declínio de seus institutos, 296 

)s partidos políticos: a realidade contemporânea 
298. 

S INSTITUTOS DA DEMOCRACIA 
EMIDIRETA 

Ilocracia semidireta, 302 - 2. O referendum, 303; 
"eferendum ",303; 2.2 O critério da classificação 
4; 2.3 O "referendum" consultivo, 305; 2.4 O 
I, 306; 2.5 As vantagens do "referendum ", 306; 
do "referendum ", 307; 2.7 Síntese dos resulta

'lO constitucionalismo contemporâneo: o caráter 
wrio da instituição, 308 - 3. O plebiscito, 309 
- 5. O direito de revogação, 313; 5.1 O "recaI! ", 
os juízes e das decisões judiciárias, 314; 5.3 O 
115 - 6. O veto, 316. 

r 


li 


sUMÁRIO 
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1. As origens americanas do sistema presidencial de governo, 317 
- 2. Os princípios básicos do presidencialismo, 318 - 3. Relações entre 
Executivo e Legislativo na forma presidencial de governo, 319 - 4. Os 
poderes do Presidente da República, 320 - 5. O poder presidencial nos 
Estados Unidos, 321 - 6. O poder presidencial no Brasil (as atribuições 
do Presidente da República), 322 - 7. A modernização do Poder Execu
tivo e o perigo das "ditaduras constitucionais", 325 - 8. O Ministério, 
325 - 9. O Ministério no presidencialismo brasileiro, 327 - 10. A figura 
constitucional do Vice-Presidente: 10.1 A inutilidade do cargo, 328; 
10.2 Um Vice-Presidente para ser ouvido e não apenas visto, 329; 10.3 
O Vice-Presidente nas crises da sucessão presidencial, 330; 10.4 A 
valoração deliberada da Vice-Presidência nos Estados Unidos, 331; 
10.5 A substituição do Presidente em caso de incapacidade, 331 - 11. A 
Vice-Presidência no presidencialismo brasileiro, 332 - 12. O Congres
so e a competência das Câmaras no sistema presidencial, 333 - 13. O 
presidencialismo, técnica da democracia representativa, 334 - 14. Os 
vícios do presidencialismo, 335 - 15. O impeachment e a ausência de 
responsabilidade presidencial, 336 - 16. A eleição do Presidente da 
República e o impeachment no sistema presidencial brasileiro, 337 
- 17. Elogio do sistema presidencial de governo, 338 - 18. O presi
dencialismo no Brasil: surpresa e intempestividade de sua adoção, 339 
- 19. O malogro da experiência presidencial e o testemunho idôneo de 
Rui Barbosa, 340. 

CAPÍTULO 22 - O PARLAMENTARISMO 

1. A formação histórica do sistema parlamentar: o governo represen
tativo e a monarquia limitada como ponto de partida, 342 - 2. O par
lamentarismo dualista (monárquico-aristocrático) ou parlamentarismo 
clássico, 347; 2.1 A igualdade entre o executivo e o legislativo, 348; 2.2 
A colaboração dos dois poderes entre si, 349; 2.3 A existência de meios 
de ação recíproca no funcionamento do executivo e do legislativo, 
350 - 3. O parlamentarismo monista (democrático), característico do 
século XX, 353 - 4. Do governo parlamentar ao governo de assembléia 
(governo convencional), 357 - 5. Crise e transformações do parlamen
tarismo: as tendências "racionalizadoras" contemporâneas, 359 - 6. Do 
pseudoparlamentarismo do Império (um parlamentarismo bastardo) ao 
Ato Adicional de 1961, com o malogro da nova tentativa de implanta
ção do sistema parlamentar no Brasil, 364. 
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CAPÍTULO 23 - OS PARTIDOS POLÍTICOS 

I. Da definição do partido político, 369 - 2. O conceito de partido no 
século XX, 370 - 3. A impugnação doutrinária dos partidos políticos, 
372 - 4. Partidos e facções, 375 - 5. O elogio do partido político e a 
compreensão de sua importância essencial para o Estado moderno, 376 
- 6. Omissão e presença dos partidos políticos na literatura política e 
jurídica, 378 - 7. Os partidos políticos como realidade sociológica: 
sua ausência dos textos constitucionais, 379 - 8. Os partidos políticos 
como realidade jurídica: tendência contemporânea para inseri-los nas 
Constituições, 382 - 9. As modalidades de partidos: partidos pessoais 
e partidos reais (Hume), partidos de patronagem e partidos ideológicos 
(Weber), partidos de opinião e partidos de massas (Burdeau), partidos 
do movimento e partidos da conservação (Nawiasky), 385. 

CAPÍTULO 24 - OS SISTEMAS DE PARTIDOS 

I. Sistema bipartidário, 389 - 2. O sistema multipartidário, 391 - 3. O 
partido único, 393 - 4. A teoria marxista do partido político, 396 - 5. 
A representação profissional e os partidos políticos, 399 - 6. O partido 
político na Inglaterra, 400 - 7. O partido político nos Estados Unidos, 
402. 

CAPÍTULO 25 - O PARTIDO POLÍTICO NO BRASIL 

I. A escassez de estudos sobre o partido político no Brasil, 406 - 2. 
Conservadores e liberais, no Império, reduzidos a um só partido: o do 
poder, 407 - 3. Mentalidade antipartidária e estadualismo dos partidos 
na República Velha, 409 - 4. A reforma eleitoral e o partido político 
depois da Revolução de 1930,4) 0- 5. O retrocesso do Estado Novo: 
extinção dos partidos políticos e malogro do partido único, 411 - 6. A 
institucionalização jurídica dos partidos políticos no Brasil (o avanço 
da Constituição de 1946) e a crise do partido nacional, 412 - 7. Re
quisitos para a formação dos partidos e evolução do sistema partidário 
nas Constituições brasileiras, 415 - 8. O novo Estado partidário do 
constitucionalismo brasileiro, 4) 7; 8. J O regime representativo e 
democrático, 4) 7; 8.2 A personalidade jurídica, 420; 8.3 A atuação 
permanente, 420; 8.4 A fiscalização financeira, 422; 8.5 A disciplina 
partidária, 424; 8.6 Âmbito nacional, 425; 8.7 A vedação de coliga
ções partidárias, 427 - 9. A dimensão sociológica do partido político 
brasileiro, 428. 
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452 - 11. O golpe de Estado, 454 - 12. Até 
456 - 13. Golpe de Estado e revolução, 457. 
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I. Conceito e importância dos grupos de pres 
pressão e os partidos políticos, 463 - 3. Mo( 
organização, 465 - 4. A técnica de ação e co: 
são, 467 - 5. A institucionalização dos grup 
aspecto negativo, 471 - 7. O aspecto positi 
ação dos grupos, 475 - 9. Na tecnocracia, a t 

CAPÍTULO 28 - A OPINIÃO PÚBLIC 

I. A opinião pública, um dos temas de mai 
Ciência Política, 481 - 2. Do conceito de OI 
opinião pública e sua aparição no pensamen 
sadores políticos e estadistas proclamam o 
485 - 5. O Estado liberal e o dogma da op 
Estado autoritário e a opinião pública, 490 
e a natureza irracional da opinião pública, 49· 
do prestígio da opinião pública no Estado de 
- 9. A opinião pública e os meios de propaga 
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IS PARTIDOS POLÍTICOS 

utido político, 369 - 2. O conceito de partido no 
A impugnação doutrinária dos partidos políticos, 
icções, 375 - 5. O elogio do partido político e a 
mportância essencial para o Estado moderno, 376 
nça dos partidos políticos na literatura política e 
; partidos políticos como realidade sociológica: 
os constitucionais, 379 - 8. Os partidos políticos 
ica: tendência contemporânea para inseri-los nas 
9. As modalidades de partidos: partidos pessoais 
e), partidos de patronagem e partidos ideológicos 
opinião e partidos de massas (Burdeau), partidos 
dos da conservação (Nawiasky), 385. 

S SISTEMAS DE PARTIDOS 

0,389 - 2. O sistema multipartidário, 391 - 3. O 
t A teoria marxista do partido político, 396 - 5. 
ssional e os partidos políticos, 399 - 6. O partido 
400 - 7. O partido político nos Estados Unidos, 

PARTIDO POLÍTICO NO BRASIL 

dos sobre o partido político no Brasil, 406 - 2. 
'ais, no Império, reduzidos a um só partido: o do 
!idade anti partidária e estadualismo dos partidos 
W9 - 4. A reforma eleitoral e o partido político 
de 1930, 410 - 5. O retrocesso do Estado Novo: 
políticos e malogro do partido único, 411 - 6. A 
'ídica dos partidos políticos no Brasil (o avanço 
t46) e a crise do partido nacional, 412 - 7. Re
ão dos partidos e evolução do sistema partidário 
sileiras, 415 - 8. O novo Estado partidário do 
rasileiro, 417; 8.1 O regime representativo e 
, A personalidade jurídica, 420; 8.3 A atuação 
A fiscalização financeira, 422; 8. 5 A disciplina 
'mbito nacional, 425; 8.7 A vedação de coliga
- 9. A dimensão sociológica do partido político 

,. 
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crítica da revolução, 448 - 9. A reforma, 451 - 10. A contra-revolução, 
452 - 11. O golpe de Estado, 454 - 12. A técnica do golpe de Estado, 
456 - 13. Golpe de Estado e revolução, 457. 

CAPÍTULO 27 - OS GRUPOS DE PRESSÃO E A 
TECNOCRACIA 

I. Conceito e importância dos grupos de pressão, 460 - 2. Os grupos de 
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