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aPrEsEntação

O extremismo político tem aumentado nas democracias ocidentais, em 
especial na Europa. Essa é uma afirmação constante em diversos estudos que 
versam sobre o tema1, e é possível encontrar indícios desse crescimento em 
diversas frentes: i) a generalizada onda de ataques a imigrantes e minorias no 
continente europeu, especialmente a mulçumanos; ii) a escolha da violência 
como forma de luta política pelas minorias étnicas que começam a perceber 
a sua alienação da cidadania; iii) o aumento da propaganda extremista, com 
a divulgação pela internet de discursos que incitam o ódio e a discriminação; 
iv) o aumento da descrença na democracia, ilustrado por uma “generalizada 
antipatia por políticos”2, pelos altos níveis de abstenção do voto e pelos ques-
tionamentos cada vez mais comuns de cientistas políticos: afinal, seria a de-
mocracia “algo a mais que uma simples competição da elite veiculada através 
da televisão...?”3. 

Contudo, provavelmente o sinal mais perceptível do aumento do extremis-
mo é o sucesso eleitoral dos partidos de extrema-direita na Europa. Após sofrer 
uma esmagadora derrota nas eleições presidenciais da França em 2002, o Frente 
Nacional (FN), partido de Jean Marie Le Pen4, vem crescendo novamente em 

1 EATWELL, Roger; MUDDE, Cas. Western Democracies and the New Extreme Right Challenge. Oxon: 
Routledge, 2004, p. x.

2 STEWART, Rory. “Why democracy matters”. Ted Talks. Junho de 2012. Disponível em: <https://www.
ted.com/talks/rory_stewart_how_to_rebuild_democracy>. Acesso em: 01 de mar. de 2015.

3 EATWELL, Roger. “Introduction: the new extreme right challenge”. In: Western Democracies and the 
New Extreme Right Challenge, por Roger Eatwell e Cas Mudde, 1-17. Oxon: Routledge, 2004, p. 1. 
Tradução livre.

4 Jean Marie Le Pen, fundador do Frente Nacional, é famoso por suas declarações de cunho racista e 
xenófobo. Em uma entrevista para a emissora BBC, se referiu às câmaras de gás como um “pequeno 
detalhe” no holocausto e, mais recentemente, em 2014, afirmou nos bastidores de um comício que o 
“Sr. Ebola” poderia solucionar os problemas com a imigração em apenas três meses. Ver: “Ébola “pode 
resolver” problema da imigração na Europa, considera Jean Marie Le Pen”. Público. 21 de maio de 2014. 
Disponível em: <http://www.publico.pt/mundo/noticia/ebola-pode-resolver-o-problema-de-imigracao-
da-europa-considera-jeanmarie-le-pen-1636950>. Acesso em: 01 de mar. de 2015.
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popularidade. Nas eleições de 2012, a candidata à presidência Marine Le Pen 
terminou o pleito em terceiro lugar, com 18,12% dos votos5, e em 2014 o FN 
foi o partido francês mais votado nas eleições para o Parlamento Europeu, 
conquistando 24 dos 74 assentos em disputa6. 

De fato, nesse pleito europeu de 2014 encontramos outros exemplos de 
ascensão política do extremismo. Na Dinamarca, o ultranacionalista – e alega-
damente xenófobo – Partido Popular Dinamarquês (DF) conseguiu obter cerca 
de 26,7% dos votos, o que lhe rendeu quatro dos treze lugares no parlamento 
europeu; na Suécia, a extrema-direita registrou a maior subida, ficando o Par-
tido dos Democratas Suecos (SD) com 9,9% de votação e dois parlamentares 
eleitos; na Áustria, o Partido da Liberdade (FPÖ) encerrou a votação com 
20,5% dos votos, quase o dobro dos 12% que obteve em 20097. 

Todavia, nos cenários nacionais, o movimento se repete. O Partido do 
Progresso (FrP) da Noruega foi o primeiro colocado nas pesquisas de apoio 
popular em 20028; o Aurora Dourada da Grécia viu sua representatividade nas 
eleições parlamentares nacionais subir de 0,27% dos votos em 2009 para 7% 
em 20129; e o ultranacionalista Verdadeiros Finlandeses (PS) passou de partido 
minoritário em 2007 para a terceira maior força política do país em 2011 ao 
conquistar 19% do eleitorado10. 

5 “Eleição na França vai a 2º turno com Hollande e Sarkozy”. G1. 22 de abril de 2012. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2012/04/hollande-vence-1-turno-das-eleicoes-na-franca-apontam
-estimativas.html>. Acesso em: 01 de mar. de 2015.

6 “Conheça os resultados das eleições nos restantes países da Europa”. Correio da Manhã. 26 de maio de 
2014. Disponível em: <http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/conheca-os-resultados-das-eleicoes-
nos-restantes-paises-da-europa.html>. Acesso em: 01 de mar. de 2015.

7 “Conheça os resultados das eleições nos restantes países da Europa”. Correio da Manhã. 26 de maio de 
2014. Disponível em: <http://www.cmjornal.xl.pt/mundo/detalhe/conheca-os-resultados-das-eleicoes-
nos-restantes-paises-da-europa.html>. Acesso em: 01 de mar. de 2015.

8 EATWELL, Roger. Op. cit., p. 1.
9 O Aurora Dourada é um dos mais emblemáticos casos de extremismo político: o símbolo do partido é extre-

mamente semelhante à suástica; vários de seus líderes estão presos por serem considerados integrantes de uma 
organização criminal responsável por homicídios, atentados a bomba e agressões físicas; membros do partido 
fazem abertamente a saudação nazista e formam grupos similares a milícias que exigem aos imigrantes tran-
seuntes a checagem de seus documentos, agredindo ou destruindo as propriedades daqueles que não exibem a 
documentação correta. Sobre o resultado das eleições, Ver: “Grécia: vitória esforçada da direita.” Euronews. 
s.d. Disponível em: <http://pt.euronews.com/tag/eleices-legislativas-na-grecia/>. Acesso em: 01 de mar. de 
2015; sobre a prisão dos líderes, Ver: “Líderes do partido Aurora Dourada são presos na Grécia”. Globo TV. 
28 de setembro de 2013. Disponível em: <http://globotv.globo.com/rede-globo/jornal-nacional/v/lideres-do
-partido-aurora-dourada-sao-presos-na-grecia/2855546/>. Acesso em: 01 de mar. de 2015; sobre a formação 
da milícia, Ver: “A ameaça nazista que surge dos escombros da crise grega”. Caros Amigos. 01 de agosto 
de 2012. Disponível em: <http://www.carosamigos.com.br/index.php/politica/especial-grecia/2333-a-ameaca-
nazista-que-surge-dos-escombros-da-crise-grega>. Acesso em: 01 de mar. de 2015.

10 “Conservadores vencem eleições legislativas na Finlândia”. G1. 17 de abril de 2011. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/04/finlandia-conservadores-vencem-legislativas-nacionalis-
tas-se-destacam.html>. Acesso em: 01 de mar. de 2015.
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Entretanto, não é só a extrema-direita que tem se expandido. O fundamen-
talismo religioso e étnico tem ascendido de forma notável nos últimos anos tam-
bém, especialmente nas democracias onde houve um grande fluxo de imigração 
islâmica ou sérias ameaças de ataques terroristas11. O problema parece mais com-
plicado quando se percebe que o extremismo da direita agrava o fundamenta-
lismo islâmico e vice-versa. De fato, ambas as formas de extremismo crescem de 
maneira diretamente proporcional: a “islamofobia” da extrema-direita fornece 
combustível para o fundamentalismo islâmico e as práticas fundamentalistas 
islâmicas agravam o sentimento de medo da população nativa – medo este que é 
largamente explorado pelo discurso populista da extrema-direita.

Diante desse contexto, não tardou para que questionamentos acerca dos 
limites da liberdade, do relativismo e da tolerância começassem a ser feitos. 
A proteção à liberdade de expressão alcança os discursos de discriminação e 
ofensa? Existem valores democráticos que sejam universais e verdadeiros e que 
precisam ser defendidos? A democracia deve ser tolerante com os intolerantes? 
Reacendeu-se, enfim, a problemática da defesa da democracia contra ideolo-
gias e atores políticos antidemocráticos. 

Por todo o continente europeu, partidos com visões extremas passaram 
a ser alvos de questionamentos acerca da sua legalidade, constitucionalidade 
ou, de forma mais valorativa, da sua democraticidade. Partidos como o NPD 
(Alemanha)12 e o Aurora Dourada (Grécia) sofreram tentativas de banimento 
em 2004 e 2013, respectivamente; outros como o Vlaams Blok (Bélgica), Bata-
suna (Espanha), CP’86 (Holanda) foram banidos ou tiveram que se dissolver 
para evitar consequências jurídicas mais graves para seus líderes. 

Assim, se de um lado da moeda há o fortalecimento do extremismo, do 
outro ocorre um “rejuvenescimento da teoria da ‘democracia militante’”13, termo 
cunhado por Loewenstein14 em 1930 para se referir àquele regime que se protege 

11 EATWELL, Roger; MUDDE, Cas. Op. cit., p. xi. 
12 O NPD, certa vez, enviou uma carta para parlamentares de origem estrangeira pedindo que eles voltas-

sem para casa. Além disso, lançou pôsteres xenófobos e antissemitas e os colocou em uma autoestrada 
que levava ao antigo campo de concentração Mittelbau-Dora. O partido, contudo, nega que seja xenó-
fobo, justificando no seu website: “nós não temos nada contra turcos na Turquia”. Ver: “Far-right party 
calls on immigrants to emigrate”. DW. 20 de setembro de 2013. Disponível em: <http://www.dw.de/
far-right-party-calls-on-immigrants-to-emigrate/a-17102083>. Acesso em: 01 de mar. de 2015.

13 Macklem identifica que são manifestações do rejuvenescimento da democracia militante: o enrijecimento 
da legislação antiterrorismo pós 11 de setembro; a proliferação das leis de censura ao hate speech e os novos 
casos de banimento de partidos políticos. Para o autor, essa teoria tem ganhado novamente atenção – e uma 
nova roupagem – em partes por causa das novas formas de terrorismo, fundamentalismo religioso e movi-
mentos de extrema direita que exploram os receios da população em relação à globalização da economia 
e da cultura. Ver: MACKLEM, Patrick. “Militant Democracy, Legal Pluralism, and the Paradox of Self-
Determination”. Legal Studies Research Paper No.05-03. Toronto: University of Toronto, April de 2005.

14 LOEWENSTEIN, Karl. “Militant democracy and fundamental rights”. The American Political Science 
Review 31, n. 3 (1937): 417-432.
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ativamente contra o totalitarismo e a intolerância, ou seja, que autoriza o bani-
mento de partidos e associações políticas com ideais não democráticos. 

A problemática da proibição de partidos políticos, portanto, começou a 
ser discutida desde as primeiras décadas do século XX, justamente no período 
em que surgiram as ideologias máximas da extrema-direita e esquerda – o fas-
cismo e o comunismo15. Contudo, note-se que a teoria da democracia militan-
te teve por base a experiência histórica traumática da ascensão do totalitarismo 
ao poder no início do século XX – em especial, da ascensão de Hitler por vias 
democráticas. Assim, o foco da preocupação foi, durante muito tempo, os par-
tidos contrários à democracia no seu sentido mais estrito, ou seja, contrários 
ao sistema pluralista, à alternância de poder e às realizações de eleições livres; 
os fascistas, nazistas e comunistas, portanto. 

A progressiva consolidação dos ideais democráticos no ocidente fez com 
que a perspectiva do retorno do totalitarismo desvanecesse e, por um breve 
período entre as décadas de 80 e 90, o assunto ficou praticamente esquecido. 
Eatwell e Mudde16 lembram que, no início da década de 90, “a democracia libe-
ral parecia destinada a se tornar a norma de governo universal”. Porém, diante 
do recente crescimento do extremismo, percebe-se que “a vitória universal da 
democracia” foi celebrada prematuramente. Assim, a democracia militante entra 
novamente em pauta no fim da década de 90 como uma resposta às novas amea-
ças antidemocráticas: partidos racistas e xenófobos, fundamentalistas religiosos e 
étnicos e partidos que apoiam o terrorismo como meio de luta política17. 

É necessário sublinhar que “as novas ameaças” diferem das ameaças do 
início do século XX. Naquele tempo, os partidos extremistas eram totalmente 
contrários à democracia como regime de governo (democracia strictu sensu ou 
procedimental), ou seja, buscavam declaradamente a instauração de um regime 
autoritário ou totalitário. Como explica Revel18, os inimigos do regime demo-
crático jogavam uma partida fácil, pois exploravam o direito de discordar, ine-
rente à própria democracia, para contrariar os fundamentos mais básicos desta. 

15 Martins lembra que antes da Segunda Guerra mundial as constituições democráticas liberais adotavam uma 
posição ideologicamente neutra. Depois, estas passaram a restringir a formação e a atividade de determina-
dos partidos extremistas. Ver: MARTINS, Ana Maria Guerra. “A interdição de partidos políticos contrários 
ao princípio democrático”. In: Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge Miranda, por Marcelo Rebe-
lo de Sousa et al. (coord.), 185-213. Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2012, p. 186.

16 EATWELL, Roger; MUDDE, Cas. Op. cit., p. x Tradução livre.
17 Otero chama atenção para o fato de que o totalitarismo pode não estar morto – há mesmo quem diga que o 

século XXI ou será religioso, ou totalitário. Revela, assim, que a semente do totalitarismo ainda está pre-
sente mesmo nas democracias europeias liberais, como se pode verificar pelas limpezas étnicas ocorridas 
na década de 90 na ex-Iugoslávia, decorrentes da “negação de dignidade de cada ser humano, a ausência de 
pluralismo político e a institucionalização de uma violência organizada pelo próprio poder contra grupos 
indefesos (...)”. OTERO, Paulo. A Democracia Totalitária. Cascais: Princípia, 2001, p. 148.

18 REVEL, Jean-François. Como acabam as democracias. Lisboa: Difel, 1984, p. 12.
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Atualmente, contudo, nenhum dos partidos rotulados como extremistas 
se declaram contrários ao pluralismo e alternância de poder do sistema demo-
crático, mas tão somente a valores da democracia material, como a igualdade 
de cidadania entre nativos e imigrantes e uma maior distribuição social das 
riquezas. Pode-se mesmo afirmar que ideologias que rejeitem totalmente a 
democracia, como o fascismo e o comunismo, “estão fora de moda”19, e, com 
isso, o arcabouço tradicional de justificativas jurídico-filosóficas para a defesa 
do regime construído com base no exemplo da queda de Weimar – ao qual 
chamaremos de “democracia militante original” – perde muito da sua rele-
vância também. Uma vez que os partidos extremistas atuais não colocam em 
risco a manutenção da democracia como regime de governo, os argumentos 
da “legítima defesa da democracia”20 não são mais suficientes para justificar o 
banimento de partidos políticos, já que o sistema democrático em si não está 
sendo ameaçado. 

Assim, é necessária uma nova compreensão do fenômeno de banimento de 
partidos políticos, pois a democracia militante original já não comporta mais 
as especificidades do extremismo contemporâneo. O objetivo deste trabalho, 
portanto, é investigar a democracia militante sob uma perspectiva atual na Eu-
ropa, analisando o entendimento da doutrina, das constituições nacionais e das 
entidades internacionais em relação ao banimento de partidos políticos. 

Ainda assim, antes de falar da “nova” democracia militante, é preciso 
compreender bem a antiga. Assim, no capítulo 1, explicaremos os fundamen-
tos da democracia militante original. Quais partidos eram considerados anti-
democráticos? De que forma as suas ideologias ameaçavam a democracia? Em 
que momento estes poderiam/deveriam ser banidos? Estes são os questiona-
mentos centrais. Mas, neste primeiro capítulo também iremos enfrentar uma 
questão filosófica muito relevante: o paradoxo da tolerância. A democracia 
deve tolerar os intolerantes? Se sim, então ela própria irá incorrer em into-
lerância, tornando-se contraditória; se não, arriscar-se-á a ser completamente 
destruída, o que, por sua vez, implica também na vitória da intolerância. Mos-
traremos ainda como as diferentes concepções de democracia – procedimen-
tais ou materiais – influenciam na resolução desse paradoxo.

De posse das bases teóricas originais acerca da democracia militante, 
poderemos passar para a análise de suas manifestações atuais nos dois ca-
pítulos seguintes. Especificamente no capítulo 2, analisaremos a posição de 

19 BLIGH, Gur. “Defending democracy. A new understanding of the party banning phenomenon”. Vander-
bilt Journal of Transnational Law 46, n. 2 (2013): 1321-1379, p. 1325. Tradução livre. 

20 Pelas teorias militantes da legítima defesa da democracia, uma Constituição democrática não seria “um 
pacto suicida” e a ordem liberal não teria sido criada “para permitir aos seus inimigos o abuso da tole-
rância com vistas à destruição total da democracia”. Ver: JENKINS, David et al. The long Decade: How 
9/11 Changed the Law. New York: Oxford University Press, 2014.P.17. Tradução livre.
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algumas constituições europeias sobre a possibilidade de restrição da liber-
dade ideológica de partidos políticos para saber se o banimento é possível 
ao menos em teoria. Também abordaremos alguns dos casos de banimento 
já ocorridos no continente europeu. Além disso, veremos ainda a regulação 
da questão nos diplomas internacionais e o entendimento do TEDH sobre 
a aplicação da medida.

Já no terceiro capítulo, buscaremos compreender quais partidos políticos 
atuais (de forma genérica) constituem uma ameaça à democracia, dividindo-
-os em três categorias: i) partidos que incitam o ódio e a discriminação; ii) 
partidos que contrariam um aspecto fundamental do Estado; iii) partidos que 
apoiam a violência como meio de luta política. Neste ponto, além de trazer-
mos dispositivos de constituições europeias que se encaixam nestas categorias, 
também iremos enfrentar os aspectos substanciais da matéria. Não podería-
mos, por exemplo, deixar de refletir sobre a liberdade de expressão ao falar 
sobre o banimento de partidos que incitem o ódio e a discriminação, ou sobre 
os riscos que o emocionalismo do discurso dos partidos fundamentalistas reli-
giosos apresentam para a democracia. 

No capítulo 4, faremos algumas reflexões finais, porém bastante relevantes, 
sobre aspectos práticos da medida de banimento. Ainda que as constituições dos 
Estados e as cortes nacionais e internacionais permitam a aplicação dessa medi-
da, devemos ainda verificar se ela é eficaz no combate ao extremismo e necessária 
diante da gama de medidas alternativas de defesas que serão apresentadas.

Por fim, após percorrer todo esse caminho, esperamos ser capazes de 
compreender os aspectos essenciais da “nova democracia militante”, pois é 
de fundamental importância definir com o máximo de precisão possível os 
limites desta, de forma que o regime democrático e seus valores possam ser 
eficientemente defendidos ao mesmo tempo em que se evita a ação abusiva do 
Estado contra as liberdades fundamentais dos seus atores políticos.


