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SÍNTESE 

 

A necessidade de reforma política é um tema muito recorrente na mídia. São comuns na 

política nacional, tentativas de mudanças que não se mostram tão eficazes no sentido de 

melhorar a relação entre o cidadão e seu representante. Torna-se cada vez mais urgente, sendo 

o grande desafio deste trabalho, sugerir um projeto em que possam se coadunar tanto um 

modelo sólido e eficiente quanto algo que se enquadre dentro da realidade e dos costumes 

pátrios. Tal objetivo é acabar com a crise de representativade tentando-se estabelecer um elo 

entre a sociedade e àqueles que são eleitos por ela. A causa é a insatisfação da população que 

demonstra cada vez menos acreditar nos parlamentares. Por conseguinte, é perceptível que a 

mudança deva ocorrer tanto com modificações na forma de aquisição de mandatos quanto na 

mentalidade do eleitor. O conforto de saber que fez a escolha certa é um direito que todo 

cidadão deveria possuir, sendo esse, um dos pilares da reforma. O trabalho visa a apresentar 

de forma sistemática os problemas que afetam o processo eleitoral, com o intuito de 

transformar o voto no instrumento eficaz sendo utilizado de forma eficiente por cada eleitor.. 
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INTRODUÇÃO. 

 

O trabalho proposto objetiva apresentar ideias para um projeto de reforma política 

que satisfaça aos interesses da sociedade brasileira. A finalidade é mostrar a necessidade de 

uma mudança no sistema político nacional ante a crise de representatividade que assola o país. 

O referido tema tem sido continuamente debatido nos veículos de comunicação e precisa ser 

trabalhado no intuito de garantir um sistema político eleitoral que seja eficaz. 

A consequência principal é a evidente disparidade entre o que é externado nas urnas 

e o resultado final do pleito. O desconhecimento da população com relação ao processo 

eletivo também contribui para tal ocorrência. 

A razão de tal escolha tem como foco melhorar a vida do brasileiro garantindo lhe a 

oportunidade não apenas de ter uma maior participação política, mas também o  entendimento 

e a consciência das escolhas que fez, evitando que haja uma alienação frente ao que ocorre na 

política. 

Ademais, há uma necessidade de redução dos custos de todo o processo eleitoral, 

tornando-o, assim, mais dinâmico e mais produtivo, no que diz respeito aos gastos com 

campanha. 

 O capítulo inicial apresenta uma análise do cenário político vigente, apontando as 

possíveis causas dos problemas que dão ensejo ao descontentamento da população dentro do 

Estado Brasileiro.  Serão mostrados diversos problemas como a questão da fidelidade 

partidária e das coligações de partidos políticos. 

O enfrentamento das questões expostas consiste na implementação de formas 

diferentes de promover a eleição dos referidos cargos, que se dará através da adoção do 

modelo proporcional de lista fechada existente em outros países e adaptando-o a realidade do 

Brasil. 
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Desta maneira, as idéias de reforma política devem vir com objetivo de corrigir esses 

defeitos apresentando soluções que busquem simplificar o exercício do sufrágio para a 

população. Para garantir sua eficácia, primeiramente, deverão ser apontados os principais 

obstáculos existentes dentro do ordenamento jurídico pátrio.  

Nada mais coerente do que, antes de apontar soluções, observar as possíveis causas 

do problema. A partir delas, será possível buscar as alterações que poderão dar contornos de 

melhora no que concerne a combater o problema. 

Os capítulos posteriores têm por objetivo apresentar ideias para o projeto de reforma, 

sendo divididos em dois modelos para melhor entendimento. O primeiro está relacionado a 

modificações pontuais que não tentam alterar substancialmente institutos de amplo 

conhecimento. Trata-se tão somente de modificar o sistema do voto proporcional, a permissão 

de candidaturas independentes e o retorno da cláusula de barreira. 

O capitulo seguinte possui um viés mais experimentalista. O foco não é fazer 

pequenas alterações, mais sim inovar. Busca-se romper com os conceitos para dar ao projeto 

de reforma política uma dimensão mais ousada, que passa a trazer excelentes resultados. 

Estão incluídos nesse tema a inserção do parlamentarismo e o voto pela Internet. 

  As melhorias não deverão ficar restritas tão somente aos aspectos eletivos visto que 

o conceito de reforma política é amplo e envolve não somente o processo eleitoral, mas a 

atuação do parlamentar durante toda a legislatura. Ademais o trabalho também dará ênfase à 

outra forma de mudança: a de mentalidade. 

A metodologia consiste em utilizar modelos existentes e trazê-los para a realidade 

nacional. Alguns terão certo grau vanguardista como a questão relacionada ao voto pela 

Internet, que poderá garantir simplicidade e celeridade maior ao processo eleitoral.  

Outros serão modelos que já foram utilizados, mas não da maneira correta. Trata-se 

da inserção do parlamentarismo onde se terão os desafios de implementá-lo e de se comprovar 
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tanto sua eficácia quanto sua constitucionalidade frente à existência de um plebiscito que 

optou pelo sistema presidencialista. 

Por fim o trabalho tratará de duas possibilidades que se conflitam: a adaptação do 

sistema atual à cultura da sociedade brasileira, ou estabelecimento de um novo modo de 

pensar. Neste momento, têm-se um dilema no qual cabe ao presente trabalho apontar a melhor 

solução para resolvê-lo. Além da modificação no sistema proporcional, serão apresentadas 

outras idéias, que ajudarão a desenvolver um completo projeto de reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10



  

 

11 

1. A PROBLEMÁTICA DO SISTEMA POLÍTICO BRASILEIRO E A CRISE DE 

REPRESENTATIVIDADE. 

 

O modelo de aquisição de cargo eletivo no Brasil é uma questão que enseja reflexão 

acerca do que pode ser feito para atender a real vontade daqueles que elegem o candidato. A 

premissa de estabelecer um sistema em que se consiga dar representatividade a todos os 

setores da sociedade exige uma profunda reflexão. 

A melhor maneira de exteriorizar o princípio democrático é através do voto. Para que 

este seja eivado de eficiência, torna-se necessário garantir ao cidadão uma forma de 

representação que promova o seu bem estar e a garantia de seus direitos constitucionalmente 

assegurados. 

Muito se tem discutido acerca da necessidade de uma reforma política como 

sinônimo de alterações no sistema eleitoral. Embora não seja possível negar sua eventual 

utilidade, o presente trabalho visa a conscientizar também sobre uma outra mudança: 

ideológica. 

De nada adianta a realização de uma reforma se não houver uma mobilização por 

parte dos cidadãos no sentido de exercerem de forma consciente o direito ao sufrágio. Ou seja, 

trata-se de uma mudança recíproca que abrange tanto uma reforma no processo eleitoral 

quanto uma reforma cultural. Daí a importância do voto consciente: 1 

 

Conhecer o funcionamento do processo eleitoral brasileiro, entender o sistema por 

meio do qual os candidatos são eleitos, perceber o que é legítimo e aquilo que 

ofende a moralidade da disputa eleitoral contribui para a conscientização do eleitor 

na escolha de seus representantes. 

 

O voto consciente não implica apenas em conhecer o sistema de votação, mas sim 

estar a par de como será a atuação do político eleito durante toda a legislatura. É de grande 

                                                 
1DIAS, Renata Livia Arruda de Bessa. Voto Consciente: um forte instrumento de mudança política e social. 

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral/revistas-da-eje/artigos/revista-

eletronica-ano-ii-no-5/voto-consciente-um-forte-instrumento-de-mudanca-politica-e-social> Acesso  em: 3 

Nov.2015. 
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importância este juízo de previsibilidade do voto aliado a um constante acompanhamento da 

população no decorrer de todo o mandato.  

 Além de conseguir dar voz a todos os diversos segmentos da sociedade, o voto ajuda 

a construir um poder legislativo de qualidade que, em consequência disto, tende a agir com 

mais ênfase no interesse de quem realmente precisa. 

Tem ocorrido um crescimento da atuação do poder judiciário no que diz respeito a 

diversos temas polêmicos. Um dos motivos para tal protagonismo está relacionado com um 

descrédito do poder legislativo. A população brasileira acaba não tendo a consciência acerca 

da importância do voto por achar que nada vai mudar, imperando um continuísmo. 

A ausência de um eficiente controle preventivo de constitucionalidade e de uma 

racionalização da elaboração de leis são resultados de um erro que começa com o 

procedimento eleitoral. Nas palavras do professor Luís Roberto Barroso, tal fenômeno têm 

como causa “certa desilusão com a política majoritária, em razão da crise de 

representatividade e de funcionalidade dos parlamentos em geral”.2 

A afirmação do parágrafo anterior serve para ilustrar que, ante a crise que assola o 

legislativo, o Judiciário acaba assumindo a responsabilidade por tratar diversos temas que 

poderiam ser discutidos no âmbito do Legislativo.  Saber utilizar o voto ajuda a minorar tais 

problemas, pois tende a eleger pessoas que atuem com responsabilidade e principalmente com 

profissionalismo. 

 

 

 

 

 

                                                 
2  BARROSO, Luís Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Saraiva 

2012 p. 368 
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1.1. Aspectos Históricos Relevantes. 

 

Primeiramente, cabe fazer uma análise da estrutura partidária presente no panorama 

político vigente. A história democrática brasileira sempre foi marcada por uma forte 

instabilidade política, na qual se alternaram momentos de pluripartidarismo e de restrição 

partidária. 

O pluripartidarismo atual é originado da Lei 6767/79 que pôs fim ao bipartidarismo 

que imperou em território nacional desde o AI-23. Tal medida foi motivada pela crise que o 

regime militar passava. Ficava cada vez mais evidente o fim do governo ditatorial e o início 

de uma nova fase. 

 

O bipartidarismo brasileiro foi bastante peculiar dada a sua natureza compulsória. A 

legislação eleitoral da época impedia que se constituíssem outros partidos. Os 

partidos de apoio e de oposição não foram às únicas agremiações partidárias a 

ocuparem os cargos eletivos disponíveis; foram também as únicas a disputarem as 

próprias eleições. Este caráter artificial e arbitrário tornava-o muito diferente do 

bipartidarismo democrático (como, por exemplo, os casos americano e britânico), no 

qual há plena liberdade de organização partidária e de acesso às urnas, mas há 

somente dois partidos com relevância política. 
 

Portanto, a existência de apenas dois partidos políticos durante o governo militar 

advém da característica repressiva do regime. Este é um traço distintivo do bipartidarismo 

americano, no qual não se vislumbra um modelo repressivo como no Brasil. O hábito de não 

permitir oposição é uma marca dos governos ditatoriais, existindo apenas o MDB como 

oposição consentida.4 

                                                 
3Schmitt, Rogério. Partidos políticos no Brasil, 1945-2000. Rio de Janeiro: Zahar 2000 p. 9 Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?hl=pt-

BR&lr=&id=FR583o7hYO0C&oi=fnd&pg=PA7&dq=bipartidarismo+regime+militar&ots=QDbg8wNks0&sig=

N8SvFpM8HumVwp7C5548jevnTr4#v=onepage&q=bipartidarismo%20regime%20militar&f=false> Acesso em 

28 NOV. 2015. 
4O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) é fundado como partido de oposição após a edição do Ato 

Institucional nº 2, que extinguiu os partidos políticos no país e estabeleceu o bipartidarismo. Nasceu como uma 

legenda moderada, de oposição consentida pela ditadura. O MDB recebeu principalmente políticos do PTB que 

não haviam sido cassados e figuras do antigo PSD que participaram dos governos de Getúlio Vargas e João 

Goulart. Entre eles, estavam o ex-primeiro-ministro Tancredo Neves e o ex-ministro Ulysses Guimarães – que 

havia apoiado o golpe, mas decepcionou-se depois com o regime militar. MDB É CRIADO PARA SER FRÁGIL 

OPOSIÇÃO. Memorial da Democracia. Disponível em < http://www.memorialdademocracia.com.br/card/mdb-
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Ciente de que era inevitável realizar alguma manobra política ante a crise que 

abalava o regime militar, foi estabelecido o retorno da diversidade partidária país. Motivado 

pela empolgação de uma liberdade política recente, houve a criação de diversos partidos 

fazendo transparecer como seria a estrutura partidária na Nova República. O processo atual de 

criação dos partidos políticos é regulado pelo artigo 7º da Lei nº 9.096/95.5  

 

Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, 

considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o 

apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 

0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a 

Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos 

por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por cento) 

do eleitorado que haja votado em cada um deles. (Redação dada pela Lei nº 13.165, 

de 2015) 

 

Dentre os principais obstáculos à criação partidária, está o número mínimo de 

assinaturas do eleitorado. Tal limitação acaba por estabelecer a necessidade de um apoio da 

população, sendo uma forma de dar legitimidade à existência daquele. Se o partido político 

representa uma forma de visão política, é compreensível que haja a necessidade deste 

procedimento. 

 Entretanto, tal medida não foi eficiente para coibir a criação de dezenas de partidos. 

A prova de tal fato advém do artigo citado acima que sofreu duas alterações apenas no ano de 

2015 visando estabelecer medidas que possam conter o crescimento desenfreado dos partidos 

políticos. 

O que vem sendo observado desde o inicio da atual Constituição é o surgimento de 

cada vez mais legendas. Tal fato não se coaduna com uma democracia solidificada. Não há 

como falar em desenvolvimento quando um país possui um parlamento composto por mais de 

trinta partidos.  A tendência é que esse número aumento nos próximos anos.6 

                                                                                                                                                         
e-criado-para-ser-uma-fragil-oposicao> Acesso em 30 Nov. 2015 
5 BRASIL. Lei 9096 de 19 de setembro de 1995. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9096.htm> Acesso em 3. Nov.2015. 
6 CASTRO, Gabriel. Não é piada: Brasil deve ter mais seis partidos políticos. Disponível em: 

<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/nao-e-piada-brasil-deve-ter-mais-seis-partidos-politicos-em-2015/>  

14
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A problemática brasileira com relação ao processo eletivo se baseia na dificuldade de 

obter transparência nas representações, nas convicções e opiniões. Esta ausência de identidade 

permite que o político migre entre várias legendas sem que se consiga interpretar em que 

direção se encontra suas convicções7. 

O resultado desta expansão nada mais é do que uma ausência de ideologia por parte 

dos filiados e também dos próprios partidos. Essa afirmativa está presente em duas práticas 

que sempre permearam a rotina política brasileira: a constante troca de partidos e as 

coligações em épocas de eleição. 

 

1.2 Pessoalidade do Mandato Parlamentar. 

 

As mudanças de partidos se revelam cada vez mais uma característica que ficou 

notabilizada dentro do sistema eleitoral brasileiro. Aliada a inflação partidária, à vontade do 

eleitor se coaduna mais com a figura do candidato do que propriamente com a do partido, 

conforme o trecho abaixo.8 

 

O eleitor brasileiro acostumou-se a votar no candidato e não no Partido Político. 

Durante a realização das campanhas políticas, é muito comum, se ouvir o eleitor se 

expressar que o “partido não interessa”, mas, “que ele vota no candidato”. É a 

cultura que se criou no país, devido às várias formações partidárias de criação e 

extinção de partidos políticos. Outro aspecto relevante é que, embora o eleitor seja 

conservador e não goste de mudar, o fato é que em não havendo fidelidade 

partidária, a tendência é votar livremente, não escolhendo programas ou 

plataformas eleitorais, mas objetivando, apenas, votar em quem lhe oferece algo, 

                                                                                                                                                         
Acesso em: 3 Nov. 2015. 
7 O nosso pluralismo atingiu um patamar cuja multiplicidade de ideias não guarda mais congruência. Os nomes 

dos partidos não significam o que eles realmente defendem, na maior parte dos casos. Sem contar que a 

multiplicidade de interesses fulmina a agregação de preferências, função primordial dos partidos políticos, 

segundo nos ensina Bringham Powell Jr. Com um Congresso tão fragmentado e tão incongruente, fica difícil 

haver identidade partidária e, até mesmo, eficiência decisória: um grande desafio para Condorcet caso estivesse 

vivo. DE QUEIROZ, Veon Victor. Partidos e a Crise de Identidade Política. Disponível em: 

<http://politica.estadao.com.br/blogs/legis-ativo/sopa-de-letras-a-incongruencia-dos-partidos-e-a-crise-de-

identidade-politica/> Acesso em 30 Nov. 2015. 
8 D´CÂMARA,Olavo. Fragilidade Política do Eleitor e dos Partidos Políticos no Brasil.Universo Jurídico, Juiz 

de Fora, ano XI, 27 de maio de 2011. Disponivel em: 

< http://uj.novaprolink.com.br/doutrina/7652/fragilidade_politica_do_eleitor_e_dos_partidos_politicos_no_brasi

l_ >. Acesso em: 06 de dez. de 2015. 
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em virtude dos maus exemplos dos próprios candidatos.   

 

Fica evidente que o mesmo candidato seria eleito independente da legenda a qual 

fosse filiado. Portanto, tal premissa representa uma fragilidade no poder ideológico das 

agremiações. Embora formalmente o mandato seja do partido, a cultura brasileira foca muito 

nessa pessoalidade parlamentar.  

Muitos partidos se utilizam disso para conseguir aumentar sua bancada. É a figura 

dos chamados “puxadores de legenda”. São pessoas que gozam de grande prestígio e 

popularidade diante dos eleitores.9 Sua candidatura acaba sendo útil para que determinada 

agremiação partidária aumente a sua bancada no congresso nacional. 

A necessidade de mudar esta cultura torna-se de grande importância para o projeto de 

reforma política. Ademais, a redemocratização proporcionou uma simplicidade para a sua 

criação, conforme se verifica no artigo 6º do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias.10 

 

Art. 6º. Nos seis meses posteriores à promulgação da Constituição, parlamentares 

federais, reunidos em número não inferior a trinta, poderão requerer ao Tribunal 

Superior Eleitoral o registro de novo partido político, juntando ao requerimento o 

manifesto, o estatuto e o programa devidamente assinados pelos requerentes. 

 

A possibilidade do registro provisório serviu para facilitar o procedimento para 

àqueles que almejassem disputar as Eleições Presidenciais de 1989. Deve ser levado em 

consideração, para tanto, o fato de o país estar saindo de um regime repressivo, sendo natural 

que o estímulo ao multipartidarismo fosse inerente a nova Constituição. 

Os anseios por uma reforma política surgem como uma maneira de repensar o 

modelo e partir do zero no que concerne a diversos pilares.  Qualquer tentativa de corrigir o 

que já está errado dificilmente proporcionará um resultado estável. Antes de tudo deve-se ter 

                                                 
9SPINELLI, Evandro. Partidos bancam "puxadores" de votos. Disponível em < 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/po1309201026.htm> Acesso em: 30 Nov. 2015. 
10BRASIL. Atos das Disposições Constitucionais Transitórias Disponível em:< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adct>Acesso em: 3 Nov. 2015.  
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como base para a concretização de tal reforma, a ciência dos erros do modelo atual. . 

Em tese, seria muito fácil simplesmente adaptar o processo eleitoral à realidade na 

esperança de que ocorram melhorias. No entanto, não parece ser a melhor solução, visto que, 

se por um lado descomplica a visão de quem vota, por outro inverte a lógica o sistema 

proporcional previsto na Constituição Federal e vai de encontro a garantir uma maior 

representatividade ao eleitor. 

 

1.2.1 Coligações Partidárias. 

 

Outra prática presente na política brasileira é a das coligações partidárias. Trata-se de 

uma flagrante demonstração de que a ideologia partidária não se faz presente. O Código 

Eleitoral prevê a possibilidade de dois ou mais partidos se coligarem em seu artigo 105 e 

parágrafos ao dispor que “[...] Fica facultado a 2 (dois) ou mais Partidos coligarem-se para o 

registro de candidatos comuns a deputado federal, deputado estadual e vereador. [...]. 11 

 Era de se esperar, aos menos, que as coligações fossem estabelecidas por partidos 

que tivessem uma afinidade em suas visões políticas. Contudo, as alianças se diversificam 

entre praticamente todos. Ademais, a CRFB/88 dispensa a vinculação entras as candidaturas 

nos âmbitos nacional, estadual e municipal conforme o artigo 17 §1º.12 

É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, 

organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 

coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em 

âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer 

normas de disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 52, de 2006). 

 

Outro problema que decorre do referido artigo é o da regionalização das coligações 

                                                 
11BRASIL. Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965.  Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4737.htm>  Acesso em:  30 Nov. 2015 
12BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 1988. Disponivel em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 3 Nov. 2015 

17
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que podem variar entre os partidos nas mais diversas regiões do país13. Por possuir dimensões 

continentais, é inimaginável que haja unidade de pensamento nos mais diferentes lugares, 

sendo um verdadeiro retrocesso querer unificar os pensamentos partidários.  

No relacionamento com a Justiça Eleitoral, as coligações são tratadas como se um 

partido só fosse, devendo ter, inclusive denominação própria segunda a leitura do artigo 6º §1º 

Lei 9504/97.14  

A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos 

partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de 

partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um 

só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses 

interpartidários. 

 

Levando-se em consideração que tal união partidária é tão abrangente durante o 

período eleitoral, há de se indagar o porquê de não se permitir, no mínimo, a troca de partidos 

entre os membros da coligação. Afinal, nesse caso, existe a possibilidade de um parlamentar 

se eleger com votos destinados a outros partidos políticos. 

As regras eleitorais vigentes priorizam os partidos políticos e as coligações nas 

eleições proporcionais. É utilizada a regra do coeficiente eleitoral na qual se divide o número 

de votos válidos (descartando-se os brancos e nulos) pelo número de cadeiras que aquele 

Estado da Federação tem direito no parlamento. Divide-se o coeficiente eleitoral pelo número 

total de votos obtidos pelo partido ou coligação e obtêm-se a quantidade de cadeiras que 

aquela legenda ocupará, consoante dispõe o artigo 106 do Código Eleitoral15. 

 

 

 

                                                 
13 BUBNIAK, Taiana. Interesses regionais levam partidos a firmar alianças estranhas nas eleições. Gazeta do 

Povo. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/interesses-regionais-levam-partidos-a-

firmar-aliancas-estranhas-nas-eleicoes-9tzc9xznfogr62h1i9dkihwzy> Acesso em 30 Nov. 2015.  
14BRASIL. Lei n. 9.504., de 30 set. 1997.Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm>. Acesso em: 3 Nov. 2015. 
15

Ibid 
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1.2.2. A Fidelidade Partidária no STF.  

 

A Câmara dos deputados é formada por representantes do povo eleitos pelo sistema 

proporcional. Tal assertiva é um preceito constitucional que foi corroborado pelo Supremo 

Tribunal Federal quando decidiu acerca da fidelidade partidária ao seu pronunciar sobre o 

tema nas ADIS 3999/DF e 4086/DF  

A Suprema Corte estabeleceu que a desfiliação imotivada gera a perda do mandato 

parlamentar. Deste modo, foi proibida a troca de partidos imotivada podendo resultar na 

penalidade citada, já que este pertence ao partido e não ao candidato. Tratou-se privilegiar o 

sistema proporcional. 

A referida decisão buscou vedar a troca de partido baseada no dever constitucional 

de fidelidade partidária. Entretanto, não logrou êxito porque ainda existem meios para que os 

insatisfeitos continuem a deixar suas legendas migrando para outras sem que para isso percam 

o mandato.  

Uma das alternativas é a criação de uma nova legenda, pois o parlamentar que se 

filia é considerando membro fundador, constituindo uma exceção a vedação da troca de 

partidos imotivada. 

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) editou a Resolução 22.610/07 16 . O referido 

diploma versa exatamente sobre o tema. Tal decisão, à época, também valia para os cargos 

majoritários. 

Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a 

decretação da perda de cargo e letivo em decorrência de desfiliação partidária sem 

justa causa. 

§ 1º Considera-se justa causa: 

I – incorporação ou fusão do partido; 

I – criação de novo partido; 

III – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 

IV – grave discriminação pessoal. 

                                                 
16BRASIL. Resolução nº 22.610, de 25 de outubro de 2007 - Brasília – DF Disponível em 

<http://www.tse.jus.br/legislacao/codigo-eleitoral/normas-editadas-pelo-tse/resolucao-nb0-22.610-de-25-de-

outubro-de-2007-brasilia-2013-df> Acesso em 29 Nov.2015 
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Além da migração para um partido recém criado, a resolução ainda dispõe de outros 

mecanismos que excepcionam a regra, conforme o artigo citado. Cabe ressaltar que se trata de 

uma faculdade do partido pedir a desfiliação tendo como pré-requisito a justa causa. Ainda 

que fosse permitido ao partido ficar com a cadeira de um parlamentar que o deixou, há um 

conflito de legitimidade quando aplicamos tal regra ao “puxador de legenda”.  

Seria mais razoável que a mudança de partido pudesse ocorrer ainda que não 

houvesse motivo para fazê-lo. A identidade partidária continua sendo frágil e o candidato 

possui muito mais legitimidade para ocupar aquela cadeira do que o próprio partido. 

Apesar das críticas às mudanças, não há como negar a possibilidade de que uma 

pessoa possa mudar suas opiniões ou discordar do rumo de sua agremiação partidária. De tal 

modo, o que acaba se tornando mais importante é o compromisso com as pessoas que o 

elegeram ao invés da fidelidade. 

Por causa disso, num choque entre as opiniões e propostas de um candidato e o 

interesse de seu partido deveria prevalecer à primeira, pois se coaduna com aquilo que fora 

prometido durante o período eleitoral. Embora formalmente o mandato seja do partido, a 

cultura brasileira se baseia excessivamente na figura parlamentar. A necessidade de mudar 

esta cultura torna-se de grande importância para o projeto de reforma política 
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1.2.3 Frentes Parlamentares. 

 

Ademais, há um outro fator que torna bastante complexo o funcionamento do 

Congresso Nacional. Os partidos políticos dividem espaços com associações que representam 

diversos segmentos da sociedade brasileira. São exemplos, a Bancada Evangélica, de cunho 

religioso e a Bancada Ruralista que defende interesses agrários, havendo, no congresso, uma 

predominância de questões como religião, terra ou esportes17.  

Em tese, há uma normalidade quando o pensamento político está ligado a algum 

espectro político tradicional como esquerda, direita e centro, não obstante haja algum tema 

que não se encontre dentro destes padrões. No Brasil, esta questão não é bem explicitada 

ficando a dúvida sobre o que cada um pensa ante a similaridade dos partidos, sendo as Frentes 

Parlamentares uma maneira de exteriorizarão dos mesmos.  

Com relação à existência de legendas ligadas à religião, vale a pena ter como 

inspiração a Constituição Portuguesa de 1976 que em seu artigo 51 item 3 veda que os 

partidos usem qualquer tipo de denominação ligada à religião.18 

  

Os partidos políticos não podem, sem prejuízo da filosofia ou ideologia inspiradora 

do seu programa, usar denominação que contenha expressões directamente 

relacionadas com quaisquer religiões ou igrejas, bem como emblemas confundíveis 

com símbolos nacionais ou religiosos. 

 

Não se trata de nenhuma medida que vise impedir a liberdade religiosa ou mesmo a 

divulgação de suas crenças. Entretanto, há de se estabelecer um limite entre atividade política 

e religião. O Estado Brasileiro é laico e não deve estimular que o partidos exteriorizem suas 

crenças de forma a prejudicar outros setores da sociedade. 

Também chamada de Frente Parlamentar, esses grupos aglutinam membros do poder 

legislativo que se aliam independente de partidos ou coligações. O objetivo principal é 

                                                 
17MARTINS, Rodrigo. A bancada BBB domina o Congresso. Disponível em 

<http://www.cartacapital.com.br/revista/844/bbb-no-congresso-1092.html> Acesso em 30 Nov. 2015 
18PORTUGAL. Lei nº 14/79, de 16 de maio Disponível em < http://www.cne.pt/content/lei-eleitoral-da-

assembleia-da-republica> Acesso em 29 Nov. 2015 
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defender os interesses daquele determinado setor da sociedade. É interessante notar que essas 

bancadas têm características ideológicas mais fortes até mesmo do que as próprias 

agremiações políticas.19 

A formação das chamadas bancadas parlamentares é um indício de que é possível 

garantir uma identidade de pensamento. Levar tal forma de organização para dentro do âmbito 

partidário constitui um objetivo a ser buscado no cenário nacional. Muitos dos integrantes 

dessas bancadas são de partidos diferentes. 

O problema que se insurge no universo de tais bancadas está exatamente no conteúdo 

de que muitas representam. Tratam-se muitas vezes de movimento ligadas a religiões ou 

questões relativas a terra, situações que não se enquadram dentro de espectros políticos 

básicos que já foram enumerados. Entretanto, a formação destas bancadas exemplifica mais 

uma vez a ausência de identidade partidária. 

 

1.3 Da ausência de efetividade da lista flexível. 

 

O sistema eleitoral brasileiro é formado através da lista flexível. Ou seja, o voto tem 

um caráter dúplice: o eleitor tem a faculdade de votar no partido e ao mesmo tempo interferir 

na ordem da lista, não se olvidando do voto apenas na legenda. O candidato com maior 

votação fica no topo da lista sendo seguido pelos subsequentes numa ordem decrescente até 

que se preencha no número de cadeiras que aquele partido ou coligação possuem de direito.  

Não há como negar que o sistema proporcional de lista flexível está eivado de uma 

enorme qualidade. Consegue unir a possibilidade do eleitor votar no partido e ao mesmo 

                                                 
19É uma associação suprapartidária de pelo menos 1/3 dos integrantes do Poder Legislativo Federal destinada a 

aprimorar a legislação referente a um tema específico. As frentes parlamentares estão regulamentadas pelo ato 

69/05, da Mesa Diretora. Toda frente tem um representante oficial. 

As frentes podem utilizar o espaço físico da Câmara, desde que suas atividades não interfiram no andamento dos 

outros trabalhos da Casa, não impliquem contratação de pessoal nem fornecimento de passagens aéreasFrente 

parlamentar. Disponível em < http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/100855.html> Acesso em 30 

Nov. 2015 
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tempo definir o candidato que almeje estar no topo dessa lista. Seu grande entrave tem sido a 

dificuldade da população em entendê-lo no momento do voto. A votação por lista flexível 

contribui de forma considerável para a disparidade entre o resultado das urnas e a vontade do 

eleitorado.  

Ao escolher um candidato que certamente terá poucos votos, o eleitor geralmente 

está ajudando a eleger alguém que, muitas vezes, não está no rol de suas preferências. Fica 

evidente que o desconhecimento tem sido o maior entrave para a satisfação plena do sistema 

de lista proporcional aberta. 

Recentemente ocorreu uma alteração em função da publicação da Lei 13625/2015 

onde foi criado um obstáculo a mais para que o candidato consiga ser eleito. Onde outrora 

bastavam figurar entre os mais votados da lista, agora deverá obter um percentual mínimo de 

votos do coeficiente eleitoral, graça a citada lei que alterou o artigo 108 do Código Eleitoral. 

 

Estarão eleitos, entre os candidatos registrados por um partido ou 

coligação que tenham obtido votos em número igual ou superior a 10% 

(dez por cento) do quociente eleitoral, tantos quantos o respectivo 

quociente partidário indicar, na ordem da votação nominal que cada 

um tenha recebido 20. 

 

Atribuir tal ambivalência garante um nível de democracia bastante avançado visto 

que retira a autonomia partidária para decidir acerca do preenchimento de suas cadeiras para 

transferi-lo ao eleitor. Em que pese esta vantagem, a mesma deve ser bem trabalhada no 

sentido de se fazer com que o cidadão consiga utilizar bem o sistema. 

Um exemplo ocorre quando um eleitor tenta ajudar um amigo próximo ou parente 

que se candidata. “Ele vota no sentido de tentar ajudar na eleição e muitas vezes não entende 

como um candidato que recebeu muitos votos não é eleito, se um concorrente bem menos 

votado conseguiu a vaga”.21. 

                                                 
20BRASIL. Lei n. 13.165, de 29 set. 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13165.htm>. Acesso em: 3 Nov. 2015.  
21LOMELINO, Carolina. Brasileiros desconhecem meandros do processo eleitoral. Projeto Comunicar Puc – Rio. 

Disponível em: <http://puc-riodigital.com.puc-rio.br/Texto/Pais/Brasileiros-desconhecem-meandros-do-
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Partindo desta análise, é perceptível a existência de problemas que têm ensejado a 

necessidade de modificações no sistema proporcional. Por ser muito complexo, é difícil fazer 

com o que o eleitor perceba que a votação se baseia primordialmente na escolha do partido, 

sendo o voto na pessoa no candidato tão somente uma prerrogativa para que ele possa colocá-

lo em uma melhor posição dentre os eleitos.  

Como muitas vezes esse candidato alcança uma votação muito aquém do necessário 

para atingir o coeficiente eleitoral, esses votos acabam por ajudar a eleger outro. Com base 

nisso, os partidos usam a figura dos “puxadores de legenda” com o intuito de atrair uma maior 

quantidade de votos para determinada figura pública que possui de um grande prestigio frente 

ao eleitorado. A finalidade será usar esses votos para aumentar a bancada. 

 

1.4 Tentativas de Reformas. 

 

Na reforma eleitoral votada pelo Câmara do Deputados em 2015 houve a tentativa de 

estabelecer o voto majoritário nas eleições proporcionais. Era o chamado “distritão” 22 . 

Transformar a eleição proporcional em voto majoritário representaria um evidente retrocesso, 

sendo algo que não se coaduna com a formação da Câmara dos Deputados.  

O voto majoritário prejudicaria o direito das classes com menor representatividade 

ocasionando possíveis desigualdades. A mencionada Casa Legislativa tem por finalidade 

abarcar os representantes de todo a população do estado, da qual se entendem, as maiorias e 

minorias. 

 Ademais, onde formalmente, se escolheriam vários candidatos, dependendo do 

número de cadeiras obtidas, o direito de escolha se restringiria a apenas um. Portanto, 

                                                                                                                                                         
processo-eleitoral-24929.html#.VjiklJcy08o> Acesso em: 3 Nov. 2015.. 
22 PASSARINHO. Nathalia.  CALGARO Fernanda Do G1, em Brasília. Câmara rejeita sistema 'distritão' para 

escolha de deputados e vereadores. Disponível em < http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/05/camara-rejeita-

sistema-distritao-para-escolha-de-deputados-e-vereadores.html> Acesso em 3 Nov. 2105.  
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resultaria numa diminuição da força do voto que deixaria de abranger toda a legenda para se 

direcionar a apenas um candidato. 

O voto distrital, embora vise uma distribuição mais igualitária dos representantes 

pelas diversas regiões do país, representa uma complexidade que fugiria aos padrões 

brasileiros. Na modalidade simples seria difícil a aplicação por ser o Brasil um país de 

dimensões continentais. Tal peculiaridade geraria a criação de uma quantidade absurda de 

distritos.  

    O problema se agravaria nos Estados do Norte onde a densidade demográfica é 

pequena e geraria a criação de distritos com dimensões quase que do tamanho de Estados e 

dificilmente conseguiria um representante que atendesse toda a população espalhada pelos 

distritos. Em áreas dominadas pelo tráfico ou milícias facilitaria a coação da população para 

que votem em candidatos determinados por esse grupo, ocasionando um vício na escolha 

popular.  

Mas inaplicável é o sistema de voto distrital misto. A necessidade de conscientizar a 

população acerca de que devem ser eleitos um candidato do distrito e um candidato para todo 

o Estado geraria uma complexidade que tornaria mais difícil a obtenção de um resultado que 

vá ao encontro da vontade popular. 

Ademais, tanto o distrital misto quanto o distritão gerarão efeitos negativos no que 

concerne a multipartidarismo. São formas de escolha com grande possibilidade de resultar 

numa concentração partidária, o que em muitos casos pode levar o bipartidarismo conforme 

se analisa abaixo23: 

 

O cientista político Maurice Deverger (1951) estabeleceu a famosa correlação entre 

sistema eleitoral e sistema partidário. Para lei de Duverger, eleições majoritárias com 

maioria simples com um representante (sistema uninominal ou voto distrital) tendem 

                                                 
23 KLEIN, Cristian. O desafio da Reforma Politica. Rio de Janeiro. Mauad 2007 Disponível 

em:<https://books.google.com.br/books?id=NxdhXBROkjwC&pg=PA31&lpg=PA31&dq=italia+lista+fechada&

source=bl&ots=30Q99Rn8t3&sig=RVdun3sEDtLgC9dxabkvLN6WGEs&hl=pt-

BR&sa=X#v=onepage&q=italia%20lista%20fechada&f=false> Acesso em: 3 Nov. 2015.  
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a desenvolver um sistema bipartidário. Pela hipótese de Durveger, eleições 

proporcionais e majoritárias em dois turnos, levam a multipartidarismo. 

 

Segundo a explicação, a escolha do modelo a ser seguido no Brasil será determinante 

para definir a estrutura partidária.  A opção certa é aquela que ao mesmo tempo em que atenda 

aos anseios dos cidadãos, consiga ser efetiva na prática. Numa visão mais voltada para a 

democracia, deve ser considerado mais benéfico o multipartidarismo ante a possibilidade não 

restringir a variação de opiniões.24 

 
No primeiro caso, eleitores cujos candidatos tem pouca chance de vitória tendem a 

votar estrategicamente, isto é, para que seus votos não sejam desperdiçados, 

escolhem um candidato com mais chance ou porque é o segundo preferido ou 

porque ele é capaz de derrotar um favorito indesejado. Esse comportamento 

fortalece os principais partidos.No segundo caso, como a disputa prevê um segundo 

turno ou abre espaço para que haja múltiplos vencedores (eleições proporcionais), 

eleitores de partidos menos favorecidos podem votar sinceramente, de acordo com 

sua primeira preferência, o que propicia o fortalecimento de vários partidos. 

 

Portanto, as eleições proporcionais dão força aos partidos políticos fazendo com que 

consigam prevalecer sobre o candidato propriamente dito. Esta é uma das razões para que a 

reforma política não vá no sentido de dar sustentação ao um mandato exclusivamente pessoal 

A eleição majoritária torna prejudicial à existência do multipartidarismo, não sendo esta a 

melhor opção para o caso brasileiro. 

 

1.5 Conseqüências do modelo eleitoral vigente. 

 

O resultado é a plena descrença do cidadão na hora do exercício do sufrágio. Tal 

problemática é de fato preocupante, pois representa um atraso democrático, sendo algo 

comum nos países em desenvolvimento. Assim como ocorre em vários países da América 

Latina, existe no Brasil a figura do “grande salvador do povo”. Políticos com extremo carisma 

frente à população, usufruindo sua popularidade frente aos seus eleitores para sua garantir sua 

                                                 
24 Ibid. 
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perpetuação no poder25.  

 

A política populista é marcada pela ascensão de líderes carismáticos que buscam 

sustentar sua atuação no interior do Estado através do amplo apoio das maiorias. 

Muitas vezes, abandona o uso de intermediários ideológicos ou partidários para 

buscar na “defesa dos interesses nacionais” uma alternativa às tendências políticas 

de sua época, sejam elas tradicionalistas, oligárquicas, liberais ou socialistas. De 

diferentes formas, propaga a crença em um líder acima de qualquer outro ideal. 

 

Tal atuação ocorre em diversas esferas, desde o município mais simples alcançando 

até mesmo aos maiores cargos. A população vota no sentido de achar aquele que vai salvar o 

povo e mudar o destino da nação. Trata-se de uma figura quase que religiosa representando a 

carência pelo seu “salvador”. No caso brasileiro, este fenômeno acaba se espalhando até 

chegar aos cargos do legislativo, o que acaba representando um verdadeiro atraso. 

A necessidade de controlar tal situação é uma vertente que deve ser levada em 

consideração no sentido de dar efetividade a qualquer tipo de reforma política. Trata-se de 

melhorar a qualidade e a consciência do voto, não mais dando ao processo eleitoral o caráter 

de assistencialismo. 

A atividade política deve ser exercida de forma racional por pessoas com 

competência para administrar o país e elaborar as leis que ajudem no desenvolvimento da 

nação. É possível observar a perfeição deste sistema em muitos países europeus onde há a 

adoção do sistema parlamentarista. Lá, se verifica uma política voltada para uma discussão de 

ideias e com extrema articulação. O chefe de governo exerce mera função administrativa onde 

não há muita em ênfase em sua idolatria, conforme será abordado. 

Não se trata de nenhum devaneio. De fato, a má aplicabilidade da eleição 

proporcional resulta numa proximidade desta com a eleição majoritária. Desta forma, mais 

simples seria fazer as referidas alterações no sentido de adaptar o processo eleitoral a maneira 

pela qual o mesmo se tornou realidade dentro do cotidiano nacional. Embora facilite o 

                                                 
25 SOUSA, Rainer. Populismo Brasil Escola. Disponível em <http://brasilescola.uol.com.br/historia-da-

america/populismo-1.htm> Acesso em 1 Dez. 2015. 
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entendimento da população, não seria a solução mais justa a ser aplicada ao caso. 

A questão da crença dos cidadãos na figura do “político salvador” é uma situação 

ilusória, pois a necessidade de se fazer política é mais complexa do que simplesmente chegar 

lastreado de boas atenções. 

Não há de se negar que a probidade e a boa fé são essenciais para a formação de um 

parlamentar e que tais fatores deve ser primordiais no pensamento do eleitor no momento em 

que exerce o seu direito do sufrágio. O que se busca, é esclarecer o já conhecido pensamento 

que aponta para impossibilidade de ser fazer político sozinho. 

Por mais que alguém esteja dotado de boa fé e vise o bem do povo, tais 

características por si só não garantem a atuação que satisfaça os anseios de quem o elegeu. A 

política é exercida por uma atuação conjunta, através da capacidade de articular e fazer 

acordos no sentido de garantir mais benefícios para o povo. Isso muitas vezes acaba por criar 

situações em que o parlamentar da preferência de determinado eleitor faça alianças com outro 

que não possua o mesmo prestigio. 

. 
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2. ALTERAÇÕES SUBSTÂNCIAIS NO SISTEMA POLITICO BRASILEIRO 

 

Uma reforma política deve ser trabalhada no sentindo de garantir a utilização da 

Câmara dos Deputados como local de representação do povo, consagrando, portanto a 

efetividade do sistema proporcional. É nesse contexto que, o sistema de lista fechada vem dar 

sua contribuição para uma reforma política dotada de plena efetividade.  A atuação deve ser 

no sentido de garantir dentro do cenário nacional um modelo democrático onde há uma 

eleição voltada para o preenchimento de cadeiras de acordo com a obtenção destas pelo 

partido em funcionamento pleno. 

A cultura do voto proporcional deve ser criada no Brasil. Buscar um estímulo para 

uma verdadeira identificação do eleitor ao partido político que representa seus objetivos e 

interesses. Este laço deve partir de uma convicção intima não podendo imergir de forma 

artificial. 

 Chega-se à conclusão de que o vínculo partidário se inicia através de um sentimento 

ideológico decorrente de uma real vontade de seguir determinada visão política. Tal 

argumento é perceptível dentro do sistema político norte americano. Historicamente, a 

eleições são marcadas por um bipartidarismo entre os democratas e os republicanos.   

Apesar da existência de apenas dois partidos, é perfeitamente possível verificar a 

existência de diferenças marcantes entre ambos, que a suficiente para cada um decidir por sua 

opção política e defender suas posições.26 

                                                 
26Historicamente, os republicanos sempre foram a favor de redução nos impostos e nos gastos do governo. O 

setor privado seria o motor da economia. Os democratas, que consideram importante um Estado ativo no 

processo econômico, defendem mais contribuições da população e também aumento dos investimentos 

governamentais. Para eles, o setor público, aliado ao privado, pode ser o responsável pelo crescimento. Esta 

divisão se reflete em toda a sociedade americana. Por este motivo, o país costuma se dividir ao meio em eleições. 

Outros fatores também diferenciam os republicanos e os democratas. Os primeiros tendem a ser mais 

conservadores em questões sociais, enquanto os outros seriam mais liberais. Há variações em política externa, 

que influencia no voto em épocas de insegurança, como no pós-11 de Setembro. CHACRA, Gustavo. 

Democratas versus Republicanos – Entenda o impasse em Washington. Disponível em< 
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Conforme se aprendeu com o modelo partidário citado, há de se criar uma 

identificação partidária que transcenda o formalismo. Uma das saídas para tanto, está em 

alterar o modelo de eleições proporcionais, adotando-se outra forma. 

 

2.1 Sistema Proporcional de Lista Fechada. 

 

A solução mais viável para o caso brasileiro é a adoção do modelo do voto 

proporcional por lista fechada27. A metodologia consiste no fato do eleitor votar tão somente 

na legenda do partido. Através da obtenção de número de vagas pelo sistema do coeficiente 

eleitoral, o número de cadeiras que o este alcançou será preenchido pela lista pré-estabelecida 

pelo mesmo antes do inicio do período eleitoral. Um grande exemplo de país que adotou tal 

modelo é Portugal. O motivo de tal adoção será explicado durante o presente trabalho. 

A primeira razão que garante a importância de tal modelo está no que já fora dito 

no capítulo anterior. No Brasil, inexiste a cultura da ideologia partidária. Embora hajam 

partidos que possuam um grupo de militantes, em regra, a votação se baseia na figura pessoal. 

Tal situação vai de encontro ao que preceitua o Texto Constitucional que prevê a eleição 

proporcional para a Câmara dos Deputados, conforme o artigo 45 caput da CFRB/88 que 

dispõe: “Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema 

proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal”. 

. O sistema de lista flexível, apesar de ser dotado de extremas vantagens, acaba por 

ser prejudicado em razão da ausência da cultura partidária. Por conseguinte, deve-se começar 

a criação do modelo que estimule tal ideologia.  

                                                                                                                                                         
http://internacional.estadao.com.br/blogs/gustavo-chacra/democratas-versus-republicanos-entenda-o-impasse-

em-washington/> Acesso em 30 Nov.2015. 
27MARTINS, Carolina. Votação em lista fechada é o sistema que mais favorece a representatividade dos 

partidos, dizem especialistas. Disponível em <http://noticias.r7.com/brasil/votacao-em-lista-fechada-e-o-

sistema-que-mais-favorece-a-representatividade-dos-partidos-dizem-especialistas-11082013> Acesso em 30 Nov. 

2015. 

30



  

 

31 

 

2.1.1 Vantagens de sua aplicabilidade. 

 

Ao direcionar à população ao voto de legenda, inicia-se um grande avanço que é o 

fim da coligação partidária. Obtém-se o fortalecimento da figura do partido político e a 

gradativa eliminação das legendas de aluguel. Não fará sentido a construção de alianças com 

o intuito meramente eleitoreiro em busca de tempo na televisão, dentre outras vantagens.28  

 

O principal argumento em defesa do sistema proporcional de lista fechada é que ela 

fortalece os partidos. Em primeiro lugar, o processo de escolha dos candidatos ganha 

enorme importância, o que vitaliza os partidos. Em segundo lugar, os partidos 

passam a ter um papel predominante nas campanhas, já que os eleitores passam a 

votar exclusivamente nas legendas. Em terceiro, a disputa torna-se muito mais 

ideológica que pessoal. 

 

Um dos objetivos será garantir uma independência partidária e uma consequente 

aproximação da figura do eleitor com a agremiação que represente seu ideal de 

representatividade cumulado com a eliminação daquelas que não tenham representatividade 

perante os cidadãos. 

Todo o processo eleitoral será mais simplificado e mais econômico ocasionando um 

menor dispêndio com placas de publicidade e facilitando o entendimento de quem irá votar. 

Não é uma situação plausível avistar campanhas políticas com candidatos de partidos 

diferentes unidos em prol de um mesmo apoio. Toda é qualquer aliança ocorrerá 

prioritariamente durante a legislatura na tentativa de alcançar a maioria. 

O objetivo primordial de qualquer sistema político consiste em garantir uma 

identidade dos representantes do povo com a vontade deste. O êxito consiste no entendimento 

de quem está votando, levando a uma verdadeira manifestação de vontade. Ao adotar-se a 

lista fechada é possível delinear tal configuração.  

                                                 
28TEODORO, Pedro Pereira. Representação proporcional e sistema de partidos. Disponível em < 

http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/representa%C3%A7%C3%A3o-proporcional-e-sistema-de-partidos> 

Acesso em 30 de Nov. 2015. 
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Desde o início o eleitor terá total consciência de que estará direcionando sua 

manifestação volitiva ao partido político. As campanhas eleitorais se limitarão em apresentar 

de forma transparente todos os candidatos que integrem a lista e sua ordem, cabendo a lei 

garantir o direito de quem vai votar e punindo qualquer tentativa de mitigação ou desvio de 

conduta por parte das agremiações. 

A votação na lista possui o intuito de garantir a liberdade de exercer o voto livre de 

qualquer tipo de coação ou vício de vontade. A diminuição do culto à personalidade ocasiona 

uma redução de situações desagradáveis. É uma forma de minorar a pessoalidade do mandado 

parlamentar, problema que foi discutido na primeira parte do trabalho. 

Está entre os objetivos da lista fechada garantir a isonomia entre aqueles que 

pleiteiam um cargo eletivo. Dentre as decorrências positivas está o afastamento das vantagens 

de candidatos ligados a veículos de mídia, assim como aqueles que possam ser de interesse de 

grupos que coagem a população a votar por meio de represália por mero clientelismo29. 

 

Outra tática dos grandes poderosos da política é a utilização da maquina pública. A 

partir da relação paternal, onde o cidadão reconhece no candidato o ‘salvador da 

pátria’, os mesmos candidatos, utilizam sua influência na máquina pública para 

programar reformas urbanas, manutenção de praças e campos de prática esportiva, 

saneamento básico, etc.. O problema é que o paternalismo é uma modalidade de 

autoritarismo. A obrigação de manutenção urbana na favela é do Estado e não do 

parlamentar. Vemos o jogo de influência favorecer as decisões arbitrárias e 

inquestionáveis, com elementos sentimentais e concessões que agradam a todos. 

Quem nunca viu uma faixa grande de agradecimento ao parlamentar pelo asfalto na 

rua, pela poda das árvores, pela manutenção da rede de esgotos.  

 

A votação no partido tende a diminuir a ocorrência do paternalismo, até a 

dificuldade de estabelecer um culto a determinado candidato. O voto unipessoal garante que 

esses candidatos se perpetuem através de uma vontade que não é motivada por um ideal. 

Além disso, haveria uma facilidade do controle de possível compra de votos, já que seria 

facilitada a fiscalização. 

                                                 
29 WALMYR JUNIOR. Clientelismo é a corrupção da democracia. Jornal do Brasil. Disponível em 

<http://www.jb.com.br/comunidade-em-pauta/noticias/2014/09/19/clientelismo-e-a-corrupcao-da-democracia/> 

Acesso em 30 Nov. 2015. 
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A escolha da lista cabe ao partido, devendo a lei garantir critérios objetivos para que 

este alcance candidatos das mais variadas regiões e dos diversos pensamentos existentes na 

sociedade. Fora tal balizamento, a escolha é livre do partido, visto tratar-se de uma pessoa 

jurídica de direito privado, devendo possuir autonomia para indicar a ordem que mais lhe 

interessa. Tal liberdade faz parte do sistema democrático, sendo de grande importância para 

manutenção deste princípio. Como exemplo, podemos citar os artigos 14 e 15 da Lei nº 14/79 

portuguesa30. 

 

Artigo 14º Os deputados da Assembleia da República são eleitos por listas 

plurinominais em cada círculo eleitoral, dispondo o eleitor de um voto singular de 

lista. 

Artigo 15º 1 — As listas propostas à eleição devem conter indicação de candidatos 

efectivos em número igual ao dos mandatos atribuídos ao círculo eleitoral a que se 

refiram e de candidatos suplentes em número não inferior a dois nem superior aos 

dos efectivos, não podendo exceder cinco. 2 — Os candidatos de cada lista 

consideram-se ordenados segundo a sequência da respectiva declaração de 

candidatura. 

 

O referido artigo representa uma forma eficiente de organizar a montagem da lista. 

No que concerne a quantidade de deputados, o modelo português estabelece o número 

mínimo de dois deputados sendo o número máximo equivalente à quantia de deputados 

existente acrescentando mais cinco. Em que pese tal artigo servir de parâmetro, a aplicação do 

artigo 10 da Lei 9504/97, conforma alteração da Lei 13615/2015, deve permanecer em vigor 

por ser mais abrangente e permitir umas quantidades maiores de candidaturas, podendo ser 

usado para a formação das listas fechadas no modelo brasileiro. 

 

Art. 10.  Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos 

Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembléias Legislativas e as Câmaras 

Municipais no total de até 150% (cento e cinquenta por cento) do número de lugares 

a preencher, salvo: I - nas unidades da Federação em que o número de lugares a 

preencher para a Câmara dos Deputados não exceder a doze, nas quais cada partido 

ou coligação poderá registrar candidatos a Deputado Federal e a Deputado Estadual 

ou Distrital no total de até 200% (duzentos por cento) das respectivas vagas 

II - nos Municípios de até cem mil eleitores, nos quais cada coligação poderá 

registrar candidatos no total de até 200% (duzentos por cento) do número de lugares 

a preencher. 
 

                                                 
30 PORTUGAL. Lei nº 14/79, de 16 de maio Disponível em < http://www.cne.pt/content/lei-eleitoral-da-

assembleia-da-republica> Acesso em 29 Nov. 2015 
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Além de propiciar a formação de listas maiores que a legislação portuguesa a recente 

alteração organizou a proporção de candidatos. Desta forma, em unidades da Federação que 

elejam poucos representantes e municípios com até 100 mil habitantes aonde o número de 

vereadores chegará a no máximo 17, se permitam uma lista com um número maior de 

candidatos31. 

Ademais a alteração foi benéfica indo em direção do que apregoa o modelo de lista 

fechada, visto que houve uma diminuição do poder das coligações. A redação anterior 

permitia que houvesse um número maior de candidatos independente do número de partidos 

coligado, quantidade esta que foi igualado com a nova lei32. Ademais, a lei traz um ponto 

importante que diz respeito à necessidade de percentual mínimo de candidaturas femininas33. 

 

Em relação aos candidatos sem partido, estes deveriam coletar um determinado 

número de assinaturas para garantir seu direito de concorrer. Seria então incluído na lista de 

candidatos independentes, sendo a ordem estabelecida de acordo com o número de adesões 

conseguidas. Caberá a Justiça Eleitoral fiscalizar para que não haja nenhuma tentativa de 

fraude. 

Não há o que se falar em nenhuma violação ao voto secreto, direto, universal e 

periódico. Trata-se de uma espécie de votação direta tendo em vista de que a escolha dos 

candidatos da legenda advém de uma vontade daquele que exerceu o sufrágio no sentido de 

eleger o grupo de candidatos do partido que mais lhe interessar. 

Tais medidas são eficazes no sentido de aumentar a representatividade dos partidos, o 

que garantirá durante a legislatura uma maior articulação política, com um consequente ganho 

                                                 
31 O Artigo 29 IV (e)  CRFB/88: 17 (dezessete) Vereadores, nos Municípios de mais de 80.000 (oitenta mil) 

habitantes e de até 120.000 (cento e vinte mil) habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
32A redação antiga do artigo 10 I da lei 9504/97  previa que: no caso de coligação para as eleições proporcionais, 

independente do número de partidos que a integram, poderão ser registrados até o dobro do número de lugares a 

preencher. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9504.htm>  A cesso em 30 Nov. 2015. 
33Artigo 10 § da Lei 9504/97:  § 3o  Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido 

ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para 

candidaturas de cada sexo. 
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na qualidade dos trabalhos da Casa Legislativa. Embora não esteja bem enraizado, a 

proporcionalidade das cadeiras do parlamento constitui uma necessidade para o melhor 

andamento do poder legislativo não tendo como prescindir do mesmo. Por evidente, não será 

fácil sua implementação. Haverão barreiras a serem vencidas no sentido de garantir a 

qualidade da presente proposta.  

Embora nossa constituição garanta o pluripartidarismo, não significa que o mesmo 

não deva ser exercido com um mínimo de razoabilidade. O objetivo não é impedir o 

surgimento de novas legendas. No entanto, deve-se atentar para uma série de critérios que não 

vulgarize o sentido de um partido político. Não se trata de abrir um negocio, mas sim de uma 

instituição que represente uma ideologia. 

 

2.2 As Candidaturas independentes. 

 

A Constituição Federal já possui uma brecha para o desenvolvimento das 

candidaturas independentes. Como se pode verificar no Texto da Carta Maior, a exigência de 

filiação é condição apenas de elegibilidade. Não há referência acerca de tal necessidade para o 

exercício do mandato, conforme leitura do artigo 14 §3º, I da CRFB/88.  

Antes do entendimento do STF sobre a proibição da troca imotivada de partidos, 

havia a existência dos chamados candidatos sem partidos. Ocorria sempre quando o 

parlamentar deixava determinada legenda até sua filiação posterior. Tal situação é interessante 

para ser estudada e desenvolvida, pois pode se tornar uma opção a mais para o eleitor que não 

possui preferência partidária. 

Sua aplicabilidade remete prioritariamente aos cargos cuja eleição que se dá pelo 

critério majoritário. Trata-se do Presidente, Governadores, Prefeitos e Senadores onde a voto 

direcionado pelos cidadãos se baseia na figura do candidato e não do partido. No entanto, 
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embora não se coadune com tais cargos, não há de ser completamente descartada, sua 

aplicabilidade dentro da eleição proporcional. 

Recentemente houve a mudança de entendimento no STF que finalmente garantiu 

que o mandato pertence ao candidato e não ao partido. Trata-se da ADI 5081/DF de relatoria 

do Ministro Luis Roberto Barroso.34 

Tal decisão pode servir de base para que esse pensamento acerca de uma 

candidatura independente surja dentro da ótica brasileira. A possibilidade de uma perfeita 

atuação sem partido é demonstrada no período que o ocupante do cargo público deixa sua 

legenda e migra para outra. Mesmo, que por um lapso temporal, há o exercício de sua função 

sem vinculação partidária sendo evidente que em nada atrapalhou seu exercício. 

Para sua efetiva aplicação uma emenda constitucional é necessária, pois a filiação 

partidária é uma condição de elegibilidade. De imediato, cabe ao presente trabalho defender o 

direito do parlamentar caso resolva exercer o restante do seu mandato independente de 

qualquer vinculação a partidos políticos. 

O resultado de uma emenda neste sentido seria altamente proveitoso para uma 

reforma política. Além de garantir um direito a candidatura sem que haja tal filiação, 

proporcionará a existência de candidatos filiados altamente ligados as suas agremiações, visto 

que não haveria nenhuma obrigatoriedade para que o mesmo se filiasse. Tal modelo já vem 

                                                 
34ADI 5081 Ementa: Direito Constitucional E Eleitoral. Ação Direta De Inconstitucionalidade. Resolução Nº 

22.610/2007 Do Tse. Inaplicabilidade Da Regra De Perda Do Mandato Por Infidelidade Partidária Ao Sistema 

Eleitoral Majoritário. 1. Cabimento da ação. Nas ADIs 3.999/DF e 4.086/DF, discutiu-se o alcance do poder 

regulamentar da Justiça Eleitoral e sua competência para dispor acerca da perda de mandatos eletivos. O ponto 

central discutido na presente ação é totalmente diverso: saber se é legítima a extensão da regra da fidelidade 

partidária aos candidatos eleitos pelo sistema majoritário. 2. As decisões nos Mandados de Segurança 26.602, 

26.603 e 26.604 tiveram como pano de fundo o sistema proporcional, que é adotado para a eleição de deputados 

federais, estaduais e vereadores. As características do sistema proporcional, com sua ênfase nos votos obtidos 

pelos partidos, tornam a fidelidade partidária importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor 

no momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimidade de se decretar a perda do mandato 

do candidato que abandona a legenda pela qual se elegeu. 3. O sistema majoritário, adotado para a eleição de 

presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e dinâmica diversas da do sistema proporcional. As 

características do sistema majoritário, com sua ênfase na figura do candidato, fazem com que a perda do 

mandato, no caso de mudança de partido, frustre a vontade do eleitor e vulnere a soberania popular (CF, art. 1º, 

parágrafo único; e art. 14, caput). 4. Procedência do pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade 

(Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, 

Tribunal Pleno, julgado em 27/05/2015, DJe-162  DIVULG 18-08-2015  PUBLIC 19-08-2015) 
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sendo aplicado em vários países do mundo representando um evidente avanço para qualquer 

sistema político. 

O México passou por uma série de reformas políticas e uma das novidades é 

exatamente o surgimento dos candidatos independentes também chamadas de candidatura 

cidadã. No que concerne ao caso mexicano interessante notar que este candidato deve obter 

um apoio mínimo da população através da coleta de assinaturas.35  

 

Essa forma, caso queiram concorrer à eleição como Presidente, esses candidatos 

devem reunir assinaturas de ao menos 1% da lista nominal de todos os eleitores 

mexicanos. Já para os cargos de Senadores e Deputados, o número passa a ser 2% de 

todas as assinaturas nominais da entidade ou do distrito eleitoral. O principal 

objetivo, da inserção desse tipo de candidatura, é proporcionar a abertura de novos 

canais de participação, onde os cidadãos sem partidos possam ser eleitos em 

condições de igualdade e sem restrições indevidas. A reforma política no 

México:uma análise crítica dos avanços e retrocessos nas novas leis eleitorais do 

país  

 

Trata-se de uma maneira de garantir que candidatos com partidos e candidatos 

independentes disputem a eleição com um certo grau de isonomia no que diz respeito à 

legitimidade de suas candidaturas. Nesse caso, o modelo de lista que será defendido mais à 

frente, abrange também a possibilidade de que haja a lista dos sem partido, conforme será 

explicado. 

Portugal é também é um dos muitos países que já aceitam as candidaturas 

independentes. Segundo estudos realizados, a tendência é o crescimento da referidas 

candidaturas. Embora não haja, por ora, uma previsão de serem bem sucedidas, refletem um 

descrédito das instituições públicas”. Mas uma vez espera-se, neste modelo, um boa relação 

entre candidato e cidadão36. 

 

                                                 
35GALLARDO Alfonso Myers. A reforma política no México: uma análise crítica dos avanços e retrocessos nas 

novas leis eleitorais do país. Paraná Eleitoral v. 3 n. 2 p. 1-31 Disponível em 

<http://www.researchgate.net/profile/Alfonso_Myers-

Gallardo/publication/273898415_A_reforma_poltica_no_Mxico_uma_anlise_crtica_dos_avanos_e_retrocessos_

nas_novas_leis_eleitorais_do_pas/links/551006f60cf2ac2905afa878.pdf> Acesso em 28 NOV. 2015. 
36GOMES. Margarida. “Em 2017 haverá mais candidaturas independentes apesar de não estarem a ser bem-

sucedida”, diz especialista. Disponível em < http://www.publico.pt/politica/noticia/em-2017-havera-mais-

candidaturas-independentes-apesar-de-nao-estarem-a-ser-bemsucedidas-diz-especialista-1617712> Acesso em 3 

Nov. 2015. 
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2.3. A Cláusula de Barreira. 

 

Conforme se aprendeu com o modelo partidário citado, há de se criar uma 

identificação partidária que transcenda o formalismo. Conforme já dito nos capítulos 

anteriores, uma das saídas para tanto, está no incentivo à maior identificação entre os eleitores 

e os partidos políticos além de se permitir às candidaturas independentes.  

A grande esperança é a Clausula de Barreira que tem funcionado em países como a 

Alemanha. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu por decretá-la inconstitucional. 

A conjugação dela com a proibição da troca de partidos seria um grande avanço no sentido de 

promover um reforma política mais eficiente.  

Torna-se necessário rediscuti-la no sentido de dar argumentos para mostrar sua 

constitucionalidade e sua importância para o processo democrático. Há de se ter em mente 

que o desafio ficou maior, visto que houve a inflação de legendas, o que deve gerar uma 

maior resistência dos partidos em aprová-la, haja vista que haverá uma maior dificuldade em 

se atingir a votação mínima exigida. 

O principal objetivo é garantir que existam em território nacional, partidos que 

resplandeçam uma ideologia em seu atuar nem que para isso ocorram ações no sentido de 

restringir alguns benefícios, desde que não implique no direito de liberdade partidária. O 

número de partidos existente chegou a um patamar no qual medidas que visem reduzir a um 

número razoável de legendas são necessárias.37: 

                                                 
37Partilha da mesma opinião o atual presidente do TSE o Ministro José Antonio Dias Toffoli ao declara que“Nós 

temos que ter uma reforma que entre na essência dos problemas. Houve alguns avanços: diminuiu o tempo de 

campanha e isso é positivo para que você tenha uma eleição mais enxuta, menos cara. Nós temos que ter uma 

cláusula de barreira, diminuir o número de partidos políticos e os partidos precisam ser repensados. Na época em 

que você tinha o Muro de Berlim, você tinha a opção A e a opção B, contra ou a favor a esse ou aquele governo. 

Hoje, no mundo em que os movimentos são transversais, você tem o movimento dos homossexuais, das 

mulheres, dos negros, independente das classes sociais, e os partidos parecem não saber como agir com esse tipo 

de sistema. Os partidos não têm uma mensagem para essas pessoas que vão às ruas de uma maneira voluntária, 

através das redes sociais”. Presidente do TSE defende diminuição dos partidos. Disponível em < 
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No que concerne a restrição dessas legendas, a legislação brasileira buscou uma 

solução na Lei 9096/95 cujo objetivo era limitar o funcionamento parlamentar, apenas 

permitindo o tal benefício aos partidos que obtivessem um apoio mínimo do eleitorado.  

Conforme dito, o partido político é uma instituição que pressupõe ideologia. Dentro 

deste contexto a exigência de uma quantidade relativa de votos é essencial para dar sentido à 

sua existência, proporcionando a chance de um compartilhamento entre o ideal apresentado 

por aquela agremiação partidária e a identidade de pensamento com quem as elege. 

Tal sistemática quase chegou a ser implantada no país. Tratava-se da chamada 

clausula de barreira. Consistia no artigo 13 da Lei 9096/95 38  que versava acerca da 

necessidade do partido possuir um mínimo de 5% do eleitorado nacional para que mantivesse 

o seu regular funcionamento. Tinha previsão de funcionamento a partir das eleições gerais de 

2006. Todavia, por meio das Ações Diretas de Inconstitucionalidades (Adis) 1351 e 1354, o 

Supremo Tribunal federal declarou a referida cláusula inconstitucional. 

 

Art. 13 da Lei 9096/95. Tem direito a funcionamento parlamentar, em 

todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante, 

o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha 

o apoio de, no mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não 

computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um 

terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada 

um deles. (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8) 

 

A ideia de limitar o funcionamento parlamentar consistia em restrições ao 

funcionamento das legendas que não alcançassem o percentual mínimo de votos. As mesmas 

consistiam em: limitação de tempo e da quantidade de programas em cadeia nacional, e 

restrição do percentual a que este partido teria direito no fundo partidário. Além disso, haveria 

limitações no que concerne à formação de bancadas e exercício de cargos dentro da 

legislatura conforme dispostos em diversos artigos da Lei dos Partidos Políticos.39 

                                                                                                                                                         
http://noticias.band.uol.com.br/brasil/noticia/100000779950/presidente-do-tse-defende-reforma-politica-e-

dimunicao-de-partidos.html> Acesso em 30 Nov. 2015. 
38BRASIL. Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9096.htm> Acesso em: 3 Nov. 2015. 
39Ibid. 

39
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Em suma, o objetivo da Clausula de Barreira não é o de banir partidos 

descaracterizando-se por completo seu caráter repressivo. Não há que se falar em medida 

ditatorial ou elitista que vise calar qualquer voz oposicionista. Em que pese se tornar mais 

difícil a situação das menores legendas, o dispositivo não impede que as mesmas continuem 

existindo e que elejam representantes. Entretanto, surge o requisito da percentual de votos 

para que o referido partido possa ter uma ação mais consistente dentro da Câmara. 

 

2.3.1 A Possível redução do número de legendas. 

 

Embora não haja uma medida que vise extinguir legendas menores, é evidente que 

tal fato poderá ocorrer não sendo este o principal objetivo da norma. Os partidos políticos 

possuem uma grande importância sendo inclusive consagrado pela CFRB/88. A sua liberdade 

de criação e sua função permanente são de grande importância para o desenvolvimento da 

democracia. É uma forma do povo manifestar seus ideais e sua força política não cabendo ao 

legislador dificultar sua existência. 

Tal assertiva nada tem haver com a Cláusula de Barreira, sendo que a mesma visa dar 

grau de valoração ainda maior ao Texto Constitucional. Numa aplicação do princípio da 

isonomia, não deve haver uma igualdade de funcionamento entra uma legenda que possui um 

amplo apoio popular e uma que possui uma votação aquém de um mínimo razoável. 

O parágrafo anterior pode ser explicado por muitos motivos. O primeiro deles se 

relaciona com o aspecto material da medida. Falar que a referida limitação vai restringir a 

liberdade partidária é uma coisa que só funciona no plano abstrato. Em regra, os partidos que 

sofrerão com tais restrições serão as chamadas “legendas de aluguel”, partidos que 

representam basicamente as mesmas ideias de legendas já existentes, sendo utilizados apenas 

como forma de abarcar os insatisfeitos, sem que os mesmos perca seu mandato. Acerca das 

40



  

 

41 

legendas de aluguel, já se pronunciou o Ministro Luis Roberto Barroso40: 

 

O país precisa desesperadamente de uma reforma política que seja capaz de baratear 

o custo das eleições; que seja capaz de dar autenticidade programática aos partidos 

políticos e impedir a pulverização. O cenário político é devastado por legendas de 

aluguel — disse Barroso, que completou: — Há uma grave crise na Federação 

brasileira, os estados estão quase todos à beira de um colapso financeiro. 

 

 

A explanação acima mostra que os problemas no sistema político estão interligados 

visto que uma situação acaba dando ensejo à outra. As legendas de aluguel acabam impedindo 

a construção da ideologia partidária. Conseqüentemente, acaba por geral uma crise em toda a 

Federação Brasileira. 

Em segundo lugar, há de se ter uma razoabilidade no que diz respeito o conceito de 

visão política de cada partido. Existe claramente uma identidade de programas entre as 

agremiações existentes, sendo bem difícil achar uma marca que os diferencie. Embora haja 

uma extrema liberdade de pensamento, a formação social mostra a existência de espectros 

políticos clássicos, dentre os quais citamos a esquerda (geralmente associada a aspectos 

sociais) e a direita (muito identificada com o liberalismo e o neoliberalismo).41 Ainda existem 

algumas variações aceitáveis como a ligada às questões ambientais e uma bem comum no 

caso brasileiro, o trabalhismo. 

É de bom grado que se tenha no parlamento uma representação efetiva de cada uma 

das visões clássicas existente, visto que são aquelas consideradas as mais recorrentes dentro 

da história política do país. Dentro deste número de visões políticas, é razoável pensar que 

                                                 
40FARAH, Tatiana. Barroso: ‘Cenário político está devastado por legendas de aluguel’. O Globo. Disponível em: 

<http://oglobo.globo.com/brasil/barroso-cenario-politico-esta-devastado-por-legendas-de-aluguel-10304756> 

Acesso em 3 Nov. 2015 
41Espectro político-ideológico é um sistema de classificar diferentes posições políticas sobre um ou mais eixos 

geométricos para simbolizar independentes dimensões políticas, dentro do conceito da existência de 

uma Esquerda e Direita. Essa diferenciação começou a ser teorizada após a Revolução Francesa. De acordo com 

o eixo mais simples, o comunismo e o socialismo são geralmente considerados como sendo de esquerda, 

enquanto o fascismo e o conservadorismo ficam à direita. O liberalismo pode significar coisas diferentes 

dependendo do contexto: às vezes à esquerda (liberalismo social), às vezes à direita (liberalismo econômico). A 

política que rejeita o convencional espectro esquerda-direita é conhecida como política sincrética. Entenda o 

espectro ideológico da política. Disponível em < http://charlezine.com.br/espectro-ideologico-politica/> Acesso 

em 1 Dez. de 2015. 

 

41

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_e_Direita_(política)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolução_Francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fascismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conservadorismo
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todas conseguirão obter o percentual mínimo exigido pela Cláusula de Barreira, obviamente 

considerando como aplicável o dispositivo revogado. Todavia, estabelecer um funcionamento 

igualitário para todos os desdobramentos ideológicos que surgirem, é algo que foge ao 

razoável, deixando de ser benéfico dentro de um processo democrático. 

O conflito é uma característica inerente à convivência humana e ocorre com mais 

frequência dentro do ambiente político. É natural que haja divergências e que cause uma certa 

instabilidade dentro de um grupo político. Entretanto, surge-se à necessidade do diálogo e da 

habilidade política para fazer acordos. O que não se pode admitir, dentro de uma democracia é 

criar um novo partido sempre que haja alguma briga ou desavença entre os integrantes de uma 

mesma legenda. 

 

2.3.2 Cláusula de Barreira e Cláusula de Funcionamento. 

 

Há de se perceber que o apoio popular é vital para estabelecer a força de um partido 

político sendo natural que assim o seja. O partido político exerce uma função primordial 

sendo o reflexo da visão da sociedade. A ausência de apoio condena o mesmo ao seu fim, 

tendo como consequência a diminuição da sua força de atuação. O Supremo Tribunal Federal 

declarou a inconstitucionalidade da Cláusula de Barreira sem perceber que a mesma continua 

existindo dentro do ordenamento jurídico brasileiro.  

O artigo 7º § 1º da Lei 9096/95 só permite o registro de Estatuto do Partido que 

atingir pelo menos, 0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral 

para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos 

por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por cento) do 

eleitorado que haja votado em cada um deles.  

Seu § 2º apregoa que o partido que não obter a referida votação fica impedido de 
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poder participar do processo eleitoral, receber recursos do Fundo Partidário e ter acesso 

gratuito ao rádio e à televisão, nos termos fixados nesta Lei.  

Indaga-se, portanto, como se definiria o dispositivo acima senão como uma espécie 

de limitação da atuação de um partido. Trata-se de chamada Clausula de Funcionamento, que 

embora possua outra denominação, possui a mesma finalidade da Cláusula de Barreira, 

gerando um certa similaridade entre elas. 

Existe, portanto uma gradação dentro do sistema brasileiro, presente desde que o 

partido adquire a personalidade civil até à sua plena efetividade. Inicia-se com os requisitos 

para o seu funcionamento que exigiria um apoio mínimo parlamentar até a Cláusula de 

Barreira que seria um filtro posterior no qual daria um funcionamento mais pleno para quem 

obtivesse uma votação maior.  

O objetivo da presente pesquisa não é simplesmente limitar a atuação partidária, mas 

sim estabelecer um padrão mínimo de diferenciação ideológica para representar as diversas 

formas de visão social. Conforme dito anteriormente, existe um enquadramento básico de 

espectros políticos. Chegar a uma divisão partidária na qual haja um partido para cada forma 

de pensar constitui algo desejável para o país, sendo uma forma de representar bem os anseios 

da população. 

A grande vantagem do sistema de Cláusula de Barreira será uma organização do 

sistema partidário brasileiro trazendo um entendimento maior da população e facilitando a as 

negociações e articulações políticas. O resultado final é uma maior celeridade para as 

discussões e uma aproximação maior com a população, contribuindo para que haja uma 

cessação da crise de representatividade. 

Pelos argumentos acima, a conclusão é de que tal instituto não causa a quebra da 

isonomia partidária sendo uma forma de dar qualidade no pensamento ideológico do partido. 

Por conseguinte, deve-se editar uma nova lei visto que a realidade atual exige-se novos 

43



  

 

44 

critérios para definição de como efetivar a referida cláusula.  

Atingir o apoio mínimo será mais complexo ante o aumento de número de partidos 

políticos no Brasil. Tendo em vista argumentos apresentados e por uma questão de cautela, a 

aplicação pode estabelecer um percentual menor de início para posteriormente se chegar ao 

apoio de 5% do eleitorado. 
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3. INOVAÇÕES PARA O PROJETO DE REFORMA POLÍTICA. 

 

Uma reforma política não pode se restringir a pequenas alterações tendo o risco de 

não surtir os efeitos desejados. A solução, em muitos casos, pode estar relacionada a uma 

mudança mais radical visando inovar para trazer melhores resultados. Ao se indagar sobre o 

tema, há de se ter em mente que o conservadorismo não pode prevalecer quando se busca 

melhorar a vida política da população. Os institutos apresentados terão essa finalidade. 

 

3.1 O Voto pela Internet. 

 

A votação no partido também ajuda o crescimento social no sentido de garantir a 

desburocratização do procedimento, tendendo-se a ser de uma análise mais técnica. Neste 

diapasão, seria interessante buscar outros métodos para um maior conforto e celeridade na 

apuração de votos. A Internet pode ser a solução para uma nova era dentro do sistema eleitoral 

garantido ao voto um alcance maior de forma mais simplificada. 

Nas eleições gerais e presidenciais de 2014, percebeu-se uma atuação gigantesca 

das redes sociais em todo o movimento de campanha42. Tanto por parte dos candidatos quanto 

da população em geral houve um maciço trabalho de divulgação e de debates que deram uma 

grande publicação a todo o pleito. 

O uso de meios virtuais no direito vem sendo cada vez mais utilizado no mundo. 

Não se trata tão somente do processo eletrônico que vem sendo cada vez mais frequente no 

ordenamento pátrio. Vem ocorrendo um acesso cada vez maior da população através da 

Internet no que concerne às discussões políticas. O maior exemplo disso foi à última 

                                                 
42GUIMARÃES, Saulo Pereira. Eleições dominam as redes sociais. Entenda o fenômeno. Disponível em 

<http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/eleicoes-dominam-as-redes-sociais-entenda-o-fenomeno> Acesso 

em 29 Nov.2015. 
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constituição da Islândia que teve ampla participação popular com do uso da rede social 

facebook.43 

Trata-se da chamada Constiuição.com ou crowdsourcing na qual sua grande 

utilidade foi trazer para perto da população a possibilidade de interação entre o parlamento e a 

sociedade promovendo inúmeros debates através dos meios virtuais gerando inúmeras 

vantagens que nas palavras o professor Uadi Lammego Bulos são:44 

 

[...] aumenta a efetiva participação popular, pois uma, pois uma nova constituição é 

um novo contato social. Todos devem participar, dizendo o que querem. Nem 

sempre os representantes eleitos pelo voto popular são a boca do povo. Não raro, se 

esquecem daquilo que prometeram na época de suas respectivas campanhas 

eleitorais. 

[...] fomenta a consciência e o respeito aos temas constitucionais, levando o 

complexíssimo processo constituinte ao conhecimento geral e irrestrito. 

[...] vivifica a importância de as constituições se refletirem o que a maioria quer, e 

não apenas aquilo que alguns poucos desejam. 

[...] homenageia a princípio da transparência, pois todos podem falar o que quiserem, 

sem cerceamentos ou medo de reprimenda. 

 

Com o avanço e desenvolvimento dos meios eletrônicos, indaga-se o porquê de 

ainda se gastar tanto com as campanhas eleitorais. Os financiamentos apenas servem para 

distanciar os candidatos de partido maiores daqueles que não possuem tantos recursos, 

tornando o processo eleitoral algo mais do que previsível. 

É notório que o resultado de uma eleição, na maior parte dos casos atribui a vitória 

àquele que possui a campanha com mais recursos financeiros e a maior coligação. Dentro de 

uma ordem constitucional que valoriza tanto o voto e a democracia, as redes sociais aparecem 

como um início de uma democratização no qual proporcionará paridade de chances para todos 

os candidatos, ou pelo menos minorar essas diferenças. 

Levar as campanhas para a Internet proporcionará, além de um gigantesco debate 

de ideias e propostas, uma eleição cada vez mais voltada para a redução de custos.  A 

                                                 
43SETTI, Ricardo. Como foi que a Islândia fez uma nova Constituição usando o Facebook Disponível em < 

http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/vasto-mundo/como-foi-que-a-islandia-fez-uma-nova-constituicao-

usando-o-facebook/> Acesso em 30 Nov. 2015 
44 BULOS, Uadi Lammẽgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva 2014 p.113 
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interação dos candidatos com seus respectivos eleitores podem trazer a real identidade 

ideológica entre partido e seu filiado. 

Não há que se falar em um possível prejuízo na divulgação das candidaturas. A Lei 

11.330/0645 alterou diversos dispositivos da Lei 9504/97 na tentativa de reduzirem gastos.  

Foram proibidos, a titulo de exemplo, a realização de Showmicios e as divulgações em 

outdoors.  

Apesar das restrições, a Lei não prejudicou a divulgação das candidaturas visto que 

os candidatos se adaptaram promovendo formas diferentes para divulgação de suas propostas. 

Percebe-se que a Internet é o melhor meio para que haja uma divulgação das campanhas de 

forma igualitária e um reduzido custo para as partes envolvidas.  

Entretanto, a utilização de meios virtuais deverá vir acompanhada de um intenso 

trabalho no sentido de impedir que candidatos ou correligionários utilizem os meios 

eletrônicos com o intuito de plantar notícias falsas para tentar enganar o eleitor. Tal medida 

deve contar com o apoio da população no sentido de denunciar qualquer tipo de ilegalidade 

que possa causar desigualdades ou injustiça no processo eleitoral. 

A transição talvez não possa ser realizada por completo visto que há pessoas que 

ainda não possuem pleno acesso aos meios eletrônicos de comunicação. A adesão do modelo 

proposto deverá ser feita de forma lenta e gradual até que toda a população possa ter acesso, 

permitindo-se assim a isonomia. 

O voto online, apesar de representar uma verdadeira revolução não é uma novidade 

já existindo sua aplicação. Trata-se do chamado e-vonting46  que vem sendo utilizado na 

Estônia, sendo interessante sua aplicabilidade em território brasileiro. Estabelecer o voto 

                                                 
45BRASIL, LEI Nº 11.300, DE 10 DE MAIO DE 2006. Disponível em< 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11300.htm> Acesso em 30 Nov.2015. 
46ARAÚJO, Rafael de Paula Aguiar. Desenzi, Thiago Henrique.Voto digital na Estônia: uma possibilidade de 

resgate da legitimidade democrática? Disponível 

em<http://www.humanas.ufpr.br/portal/seminariosociologiapolitica/files/2014/08/24360_13974809531.pdf> 

Acesso em 29 Nov.2015 
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eletrônico foi um passo grande dado pelo Brasil em 1996.  

 

A análise mais ampla das razões centrais que motivaram a implantação do voto 

digital na Estônia vem a apontar centralmente para uma tentativa de aumento do 

comparecimento às urnas, pois o voto neste país sendo facultativo tem neste 

indicador um importante instrumento que verifica a legitimidade dos governos 

eleitos, e no caso da Estônia, os índices apontavam para uma substancial queda 

percentual desde a independência deste país no inicio da década de 90.  

 

Observa-se que o voto pela Internet vem acompanhado de outra excelente 

argumentação acerca do implemento do voto facultativo. No caso estoniano, se busca é sanar 

o problema do não comparecimento às urnas. No Brasil a meta será utilizar a tecnologia pode 

aliar uma eleição de baixo custo com a possibilidade do exercício do voto com um direito e 

não como um dever. 

 

Tal dado é confirmado pelos inúmeros trabalhos acadêmicos já realizados acerca dos 

impactos alcançados com a implantação do voto via internet, que buscam 

centralmente entender se o voto veio atrair um maior numero de eleitores ao pleito 

eleitoral, entendendo que a legitimidade da democracia seria resgatada ou 

consolidada a partir do aumento do percentual de comparecimento às urnas quando 

das eleições 
 

O voto pela Internet pode significar uma continuação desta crescente, visto que 

proporcionará uma participação mais efetiva da população, numa tentativa de reduzir 

abstenções e aproximar o eleitor da participação na vida política. 

Assim como no modelo estoniano, o estabelecimento do voto facultativo no Brasil é 

de curial importância para a obtenção de um resultado mais satisfatório no que diz respeito à 

participação popular. Os comentários acerca de uma possível elitização não merecem 

prosperar ante o fato da ausência da experiência no Brasil. O descontentamento frente ao voto 

obrigatório se faz presente no contexto da reforma política favorecendo a ideia de que seja 

possível pelo menos tentar. Um exemplo clássico da necessidade de uma experimentação está 

na reeleição para os cargos executivos oriunda da Emenda Constitucional nº 32/9747: 

                                                 
47BRASIL. Emenda Constitucional n. 16 de 4 junho de 1997. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc16.htm> Acesso em: 30 Nov. 2015. 
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          Atendendo aos anseios da época, objetivou-se fazer a experiência dando a chance de 

que os ocupantes de cargo majoritário concorrerem a um novo mandato, podendo dar 

continuidade aos projetos desenvolvidos durante a sua gestão. Entretanto, restou comprovado 

que a reeleição não foi compatível com o modelo brasileiro. Alias, o instituto da reeleição não 

se coaduna com eleições majoritárias, também devendo ser vista com restrições no que diz 

respeito às eleições proporcionais. É comum a existência de parlamentares que permanecem 

em seus cargos por décadas. Nas palavras de Uadi Lammego Bulos48: 

 

[...] A reeleição, ainda que por um período, abre as portas para a malfadada 

perpetuidade no gozo da soberania, burlando o princípio republicano, que apregoa a 

limitação, rigorosamente temporária, de mandatos eletivos. No momento em que 

funções efêmeras se convertem em permanentes, o uso da máquina administrativa 

do Estado pode vir à tona, ainda que se envidem esforçoes para coibir fraudes, 

aparelhando melhor a Justiça Eleitoral e o Ministério Público. Não raro, os que 

buscam reeleger-se não medem esforços para alcançar seu intento. Alegam que só 

estão começando a trabalhar e que o tempo em que estiveram no cargo foi curto para 

realizar tudo o que pretendiam[...] 

 

A reeleição não funcionou no Brasil, visto que serviu para aumentar a distância entre 

o candidato que já detinha o mandato eletivo e seus adversários.  A democracia se coaduna 

com alternância no poder sendo de grande relevância que não se permita à recondução a um 

mandato subseqüente. 

Contudo, é valida a experiência tanto do voto facultativo como a inserção do voto 

pela internet, visando uma maior participação democrática do brasileiro. Ademais, conforme 

será visto mais à frente, o trabalho proposto apresenta como alternativa de reforma política, a 

inserção do parlamentarismo, sistema político onde são frequentes as dissoluções do 

parlamento, sendo o uso da Internet de curial importância para viabilizar uma bem sucedida 

implementação no Brasil. 

 

  

                                                 
48BULOS, Uadi Lammẽgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva 2014 p. 879/880 
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3.2 Parlamentarismo. 

 

Não há duvidas que dentro de um conceito de reforma política deve se pensar em 

uma solução que seja delineada dentro da esfera constitucional vigente e respeitando os 

aspectos culturais de cada país. Mudar uma cultura, além de uma tarefa árdua, representa um 

verdadeiro desafio, visto que a tradição é um laço que envolve fortemente um povo. Como a 

maioria dos países do continente americano, principalmente no âmbito da América do Sul, o 

Brasil adota o sistema do presidencialismo. 

A adoção do sistema parlamentarista no Brasil é uma ideia que soa com ares de 

mudança devendo ser trabalhada de uma forma bastante positiva no que concerne à 

expectativa de reforma política. Faz-se mister encontrar soluções que possam garantir ao 

cidadão uma forma mais eficiente de acompanhar a vida pública e fazer preponderar seus 

direitos mesmo nos tempos de instabilidade. Logo, a solução que será apresentada representa 

um avanço no que diz respeito a dar representatividade no sistema político brasileiro. 

Em que pese denominar-se parlamentarismo, o modelo a ser implementado no Brasil 

em nada se confunde com o mesmo devendo ser denominado como semipresidencialismo. 

Sua grande distinção em relação ao parlamentarismo clássico esta na repartição de 

competências entre o Presidente da República e o Presidente do Conselho de Ministros. Tal 

modelo é utilizado em países como Portugal, França e Rússia. 

O objetivo é que haja uma cooperação entre ambos havendo uma espécie de freios e 

contrapesos entre os dois. O presidente da República terá funções mais efetivas do que as 

presentes nos modelos parlamentaristas clássicos, cabendo ao Presidente do Conselho de 

Ministros as funções concernentes à administração do governo. Com relação ao Conselho de 

Ministro cabe observar bem o artigo 87 do Projeto de Emenda Constitucional proposto pelo 

Senador Fernando Collor de Mello que delineia bem como seria a inserção do modelo 
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Parlamentarista na Brasil.49 

 

Existe também a República Parlamentarista Clássica, característica de países como a 

Alemanha e Itália. Neles, o presidente da republica na função de chefe de Estado tem suas 

funções sensivelmente diminuídas, havendo uma grande concentração de poder nas mãos do 

chefe de governo. Entretanto, seria difícil sua aplicabilidade dentro do sistema político 

brasileiro sendo essa cumulação de funções entre os chefes de governo e de Estado o 

suficiente para que haja uma reforma eleitoral de qualidade. 

No que concerne à história do referido modelo dentro do direito brasileiro, é 

perceptível que, dentro de uma visão exclusivamente objetiva, não logrou êxito durante seus 

curtos e questionáveis períodos de aplicação. Ademais, ocorreram duas consultas populares 

onde houve amplo apoio popular ao presidencialismo.  

                                                 
49Art. 87. O Conselho de Ministros responde coletivamente perante a Câmara dos Deputados pela política do 

Governo e pela Administração Federal, e cada Ministro, individualmente, pelos atos que praticar no exercício de 

suas funções. 

§ 1 o À exceção do previsto nos incisos I, II, X, XIII, XX e XXI do art. 83,todos os atos do Presidente da 

República devem ser referendados pelo VII – o cumprimento das leis e das decisões judiciais.validade. 

§ 2 o O Presidente do Conselho de Ministros deverá ter idade mínima de trinta e cinco anos e terá a designação 

de Primeiro-Ministro. 

§ 3o O Presidente do Conselho de Ministros será escolhido pelo Presidente da República e submetido à 

aprovação da maioria absoluta da Câmara dos Deputados que decidirá sobre sua aceitação, o respectivo plano de 

governo e os nomes que comporão o Conselho de Ministros no prazo de 48 horas, em turno único, por voto 

secreto. 

§ 4o Não obtendo a aprovação da maioria absoluta da Câmara, caberá ao Presidente da República a indicação, no 

prazo de três dias, de outro nome de sua preferência para o mesmo cargo. 

§ 5o Recusada a aprovação, o Presidente da República deverá, em igual prazo, apresentar outro nome; se 

também este for recusado, o Presidente da República dissolverá a Câmara dos Deputados, convocando novas 

eleições que se realizarão no prazo máximo de 90 (noventa) dias. 

§ 6o Em caso de renúncia do Presidente do Conselho de Ministros, proceder-se-á na forma do disposto nos 

parágrafos anteriores. 

§ 7o A moção de desconfiança em face do Conselho de Ministros só poderá ser apresentada se subscrita por, no 

mínimo, trinta por cento dos integrantes da Câmara dos Deputados e for acompanhada de proposta da 

composição de um novo Conselho e do respectivo programa de Governo que, aprovados pela maioria absoluta 

da Casa, ensejarão a substituição do Conselho. 

§ 8o Verificada a impossibilidade da manutenção do Conselho de Ministros por falta de apoio parlamentar, 

comprovada em moções de desconfiança aprovadas, consecutivamente, em face de três Conselhos, o Presidente 

da Republica poderá dissolver a Câmara dos Deputados, convocando novas eleições que se realizarão no prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, a que poderão concorrer os parlamentares que hajam integrado os Conselhos 

dissolvidos. 

§ 9o A Câmara dos Deputados dissolvida, nos termos dos §§ 5o e 8o,permanecerá no exercício de suas funções 

até a posse dos novos deputados federais eleitos. 

§ 10. A rejeição de medida provisória, por maioria absoluta da Câmara, importará na exoneração dos membros 

do Conselho de Ministros.” (NR) BRASIL. Proposta de emenda à constituição nº 31, de 2007 Disponível em 

<http://legis.senado.leg.br/mateweb/arquivos/mate-pdf/9770.pdf > Acesso em 30 nov. 2015. 
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3.2.1. A Experiência Brasileira. 

 

A experiência parlamentar brasileira se deu de forma mais precisa durante dois 

períodos, após a Independência em 1822. A primeira delas ocorreu durante a Monarquia. Sua 

aplicabilidade foi inócua ante a existência do chamado poder moderador, no qual havia uma 

excessiva concentração de poder nas mãos de Imperador, conforme as palavras do Professor 

Paulo Bonavides “o mais grave vício que comprometeu todo o sistema parlamentar pátrio foi 

indubitavelmente à concentração de poderes nas mãos do Imperador, que se converteu através 

do Poder Moderador, em supremo juiz das questões políticas”50. 

A segunda tentativa ocorreu pouco antes do Regime militar de 1964, mais 

precisamente entre os anos de 1961 e 1963. Em função da renuncia do Presidente Jânio 

Quadros, havia por parte de alguns setores da sociedade, um receio quanto a posso do Vice 

Presidente João Goulart. Num período de Guerra Fria, tal temor era fundamentado por uma 

suposta simpatia de Goulart pelo Comunismo, o que deixava o país na iminência de um golpe 

militar.  

A solução apresentada foi à adoção do sistema parlamentarista para que o futuro 

presidente não assumisse com plenos poderes. Dentre os motivos pelo quais não funcionou se 

destacam51: 

[...]a imperfeição da própria emenda parlamentarista, a inoportunidade da 

introdução do regime parlamentar num momento de gravíssima crise política 

nacional, o despreparo com que a opinião pública recebeu aquela forma de governo, 

a ignorância dor parlamentares subitamente convertidos à conveniência e 

necessidade de sua adoção [..] 

 

Os exemplos acima demonstram que a experiência parlamentar no Brasil se deu de 

forma descaracterizada visto que não visava atender o interesse social. No império, tratava-se 

                                                 
50BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 13ª ed. São Paulo. Malheiros 2007 p.364. 
51Ibid p. 366. 
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de um regime quase que absolutista, podendo ser denominado como um falso 

parlamentarismo.  

Durante o período de 1961 a 1963, houve uma chamada “solução tampão” não tendo 

nenhum cunho de se efetivar uma reforma política. O país vivia uma total instabilidade 

política, o que desgastou por completar qualquer êxito da mudança de sistema de governo. 

Pode-se dizer que houve uma gigantesca contribuição das circunstâncias da época para que 

houvesse uma enorme rejeição ao sistema. 

 

3.2.2 A Constituição e o Plebiscito de 1993. 

 

O advento do atual texto constitucional trouxe mais uma vez o debate acerca da 

possibilidade de alteração da forma e do sistema de governo. O artigo 2º do ADCT dispunha 

acerca da necessidade de um plebiscito que ocorreria em 7 de setembro de 1993 no qual se 

optaria entre a república ou monarquia e entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Tal 

consulta ocorreu em 21 de abril de 1993 tendo a população optado pela manutenção da 

republica presidencialista. 

Ocorreu novamente a perda da chance de que houvesse uma alteração substancial 

dentro da política pátria. O histórico do país indicava a previsibilidade do resultado, não 

obstante a tentativa de que houvesse outra possibilidade de escolha, a mesma se restou 

infrutífera. A manutenção do presidencialismo era uma tendência esperada, conforme o 

histórico brasileiro. Ademais, a ideia do culto personalista, abordada no capítulo anterior 

também influenciou no resultado conforme o cientista político Paulo Kramer:52 

 

 

                                                 
52FAVERO, Daniel. Plebiscito, 20 anos: parlamentarismo evitaria ‘Sarneyzação' do poder. Disponível  em < 

http://noticias.terra.com.br/brasil/politica/plebiscito-20-anos-parlamentarismo-evitaria-sarneyzacao-do-

poder,78254ba21292e310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html> Acesso em 1. Dez. 2015. 
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Nem foi necessário um esforço especial, o presidencialismo ganhou por inércia 

(...)  Esse personalismo e populismo são tendências correntes, profundas e 

tradicionais, arraigadas no imaginário político latino americano. O presidencialismo 

é um regime que dá rosto para a política e leva vantagem sobre o parlamentarismo 

nesse sentido, porque no parlamentarismo se dilui essa figura do líder em um 

cenário mais nebuloso, de grupos, de correntes e partidos, informações que o eleitor 

não consegue assimilar 

 

Portanto, o referido personalismo teve uma participação grande influenciando a 

vontade do eleitor. Tal fato leva a conclusão de que embora formalmente justa, o resultado do 

plebiscito de 1993 passa muito longe de definir uma manifestação de vontade real da 

população, sendo conclusivo crer que a experiência parlamentarista não conquistou ainda o 

seu espaço dentro de uma experimentação empírica no Brasil. 

O parlamentarismo é um sistema diferenciado em relação ao habitual cotidiano 

brasileiro, sendo possível que a um primeiro olhar cause estranheza e ceticismo. A introdução 

de novos conceitos como a moção de censura e de confiança, aliada a diferenciação entre a 

figuras do chefe de governo e do chefe de estado causa uma certa confusão para o cotidiano 

político do qual o cidadão brasileiro está habituado. Por tais motivos, é difícil constatar que o 

plebiscito de 1993 tenha exaurido qualquer possibilidade de discussão acerca de um cambio 

futuro. 

A Constituição de 1988 deixou brechas para um para que houvesse um possível 

parlamentarismo num futuro próximo. A configuração bicameral já se assemelha bastantes a 

sistemas europeus como o Italiano, o Inglês e o Alemão. Trata-se da conhecida repartição 

entra a Câmara Alta (o Senado) e a Câmara Baixa (Câmara do Deputados), dando ênfase a 

uma perfeita aplicação do parlamentarismo. 

As introduções das medidas provisórias foram outro indicio de que o texto 

constitucional não foi feito com uma mentalidade exclusivamente presidencialista. O instituto 

citado advém de países parlamentaristas como a Espanha e a Itália. Sua aplicação esta 

centrada no conceito de responsabilidade política do chefe de governo, sendo este um traço 
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distintivo e motivador para o seu fracasso no caso brasileiro53. 

 

A medida provisória teve sua origem na Itália. O decreto-legge e a medida 

provisória não são, porém, institutos idênticos. A Itália unificada teve apenas duas 

Constituições. A primeira desconhecia a medida provisória; mesmo assim, em casos 

de emergência, o Governo editava decretos com força de lei, os quais, depois, eram 

submetidos à apreciação parlamentar. Foi a Lei n.100, de 31 de janeiro de 1926 que 

conferiu, expressamente, ao Governo a competência para editar decretos-leis, os 

quais só eram possíveis nos casos de absoluta e urgência necessidade.  

 

 

É possível verificar no trecho acima que a medida provisória veio com um caráter de 

extrema urgência e relevância. Uma das grandes característica das medidas provisórias no 

sistema política brasileiro foi, sem nenhuma dúvida as suas reedições. Antes da emenda 

constitucional nº 54/2004, havia a possibilidade de que fossem reeditadas inúmeras vezes, 

tendo sua limitação a uma única reedição com a referida emenda. Numa ótica eivada de 

racionalidade e razoabilidade, é possível aferir que, em existindo a relevância e urgência 

como requisitos, não deveria nem haver a possibilidade de reedição54. 

 

Com a Lei n.129, de 19 de janeiro de 1939, o legislador pretendeu desestimular o 

uso dessa espécie normativa, admitindo-a apenas em algumas hipóteses e 

especialmente para regular matérias urgentes de direito financeiro e tributário e no 

caso de estado de guerra. A Constituição italiana atual, de 1947, com o intuito de 

evitar a edição pelo Presidente de forma ilegítima, optou por conferir-lhe 

expressamente esse poder. 

 

Da mesma forma, a emenda citada buscou citada limitar a aplicação de tal instituto a 

determinados assuntos, pois, além de utilizada em excesso, não se fazia ponderação quanto ao 

que poderia ser objeto da medida provisória. Entretanto, o instituto continuar sendo utilizado 

com freqüência. 

No sistema parlamentarista, a ausência dos requisitos deveria resultar numa moção 

de censura do parlamento resultado ocasionando derrubada de todo o gabinete do governo 

                                                 
53GONÇALVES, Manuela de Oliveira. Da Medida Provisória. Ambitojurídico.com. Disponível em 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=3959> Acesso em 

30 Nov.2015. 
54 Ibid. 
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Esta é a essência de sua aplicação o que a caracteriza como própria dos países onde há o 

sistema parlamentarista de governo. Por conseguinte, sua utilização em território brasileiro 

tem sido descaracterizada, como consectário lógico da irresponsabilidade política, marca 

característica de países presidencialistas. 

O respeito empreendido ao resultado da consulta popular não se pode confundir com 

a necessidade de que haja uma aferição justa acerca do que seria melhor para eficiente 

resposta política. Um plebiscito, por si só representa uma manifestação volitiva baseada a 

íntima convicção que é extremamente ausente de uma precisão confiável. O desconhecimento 

acerca o regime parlamentarista é um sinal de que a escolha da população, embora legítima, 

não resta impossibilitada para uma nova aferição. 

Conforme os argumentos apresentados é possível afirmar que a experiência 

parlamentarista em território brasileiro não alcançou seu apogeu restando ainda diverso 

questionamentos que precisam ser resolvidos. A abertura a novas experiências é de grande 

valia para que se possa caminhar em busca de novos acertos ou até mesmo retroceder no caso 

de possíveis erros. Acertar ou errar é algo inerente às ciências humanas como resultado de sua 

subjetividade. 

Como já foi relatado, um grande exemplo disso foi à possibilidade de reeleição para 

os cargos de presidente, governador, prefeito e seus respectivos vices. A tradição nacional 

sempre se baseou, em sua maior parte do tempo, em um mandato presidencial de cinco anos 

sendo impossibilitada a reeleição. Inclusive a redação originária da Constituição de 1988 se 

direcionou neste sentido. Todavia, ainda restavam aqueles que almejam a possibilidade de que 

houvesse a reeleição. 

 Muitos anos após a tão sonhada transformação, a mesma se mostrou um verdadeiro 

fracasso e nas discussões sobre reforma políticas ocorridas em 2015, o retorno ao modelo 

antigo foi cogitado. 
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No mesmo sentido, é evidente que não cabe encerrar a discussão acerca do atual 

sistema de governo que não constitui a solução mais eficiente. Logo, há de se trabalhar para 

se chegar à conclusão do que seria o ideal de aplicação, não obstante a possibilidade de um 

retorno ao presidencialismo. 

 

3.2.3 Da Não Denominação de Cláusula Pétrea. 

 

Quando se leva em frente uma possível discussão sobre a alteração do sistema de 

governo, uma das barreiras a serem enfrentadas é justamente a questão relacionada ao fato de 

que o parlamentarismo seria uma Clausula Pétrea, portanto não passível de alteração via 

emenda constitucional. Pela análise do artigo 60§ 4º 55  da Constituição da Republica é 

evidente que não se trata de clausula pétrea ante a pura e simples ausência de sua menção. 

Entretanto, há aqueles que a consideram como clausula pétrea implícita. 

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

I - a forma federativa de Estado; 

II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 

III - a separação dos Poderes; 

IV - os direitos e garantias individuais. 

 

Não há como negar que a simples omissão do parlamentarismo no artigo anterior não 

tem o condão de defini-lo como clausula pétrea. A Constituição deve ser analisada como um 

todo para se chegar a um conceito final. É importante considerar dentro destes aspectos à 

vontade popular inserida através do plebiscito de 1993. 

Em que pese respeitados os entendimentos, há de se ter em mente que o 

congelamento de tal pretensão não se configura como algo positivo no desenvolvimento de 

um país.  É perfeitamente possível, apesar de ressalvas, que sejam considerados imutáveis 

direitos e garantias fundamentais conforme se apregoa o artigo 5º da Constituição. Entretanto, 

                                                 
55BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 1988. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm> Acesso em 3 Nov. 2015 
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numa análise do artigo supracitado percebemos que em algumas situações houve um excesso 

de zelo par parte do poder constituinte originário. 

Do ponto de vista material, considerar o Estado Federativo como permanente possui 

um aspecto muito grande de artificialidade. Para se chegar a tal conclusão, basta fazer um 

breve apanhado a cerca da gênese do Estado brasileiro para começar a entender que ele surgiu 

como uma característica bastante unitária, sendo evidenciada ao se visualizar a repartição de 

competências da atual constituição. 

No que concerne ao parlamentarismo, mais evidente fica a possibilidade de que haja 

uma rediscussão acerca do tema desde que respeitando o que fora decidido pela vontade 

popular. Ou seja, toda e qualquer emenda que objetive o seu implemento deverá ser, da 

mesma forma, submetida a consulta popular, não sendo razoável que a simples emenda seja  o 

faça, sob o risco de soar contraditório. 
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CONCLUSÃO 

 

O trabalho proposto teve o intuito de apresentar ideias para que seja desenvolvida 

uma eficiente reforma política no Brasil, com modificações que possam levar o país a uma 

melhoria no que diz respeito à representatividade. Houve a divisão em dois capítulos 

apresentando os problemas existentes e possíveis soluções.  

Cada problema apresentado serviu de inspiração para modificações que possam vir a 

serem úteis no ideal de reforma política apresentando aqui. Em síntese há várias sugestões que 

são apresentadas no decorrer do trabalho que constituem um passo importante para a 

elaboração de tal projeto. 

Ademais, além das mudanças estruturais, também houve mobilização no sentido de 

promover mudanças na forma de pensar a política. Isso se deve a modificações no sistema 

político que visam trazer uma nova forma de encarar as eleições, principalmente no que 

concerne à forma de enxergar os partidos políticos.  

O primeiro passo foi mostrar a crise de representatividade presente no sistema 

política brasileiro. O trabalho se inicia apresentando a necessidade de se estabelecer à 

consciência do voto acompanhado de uma breve explicação acerca o tumultuado histórico 

partidário brasileiro, que abrangeu especificamente a restrição partidária da ditadura militar 

até a redemocratização. 

Foram evidenciados os problemas que assolam o sistema eleitoral brasileiro, 

enfatizando tanto o lado estrutural através da mentalidade do popular que ainda destina sua 

votação para a figura do candidato e abrir a mente para uma nova forma de enfrentar a visão 

partidária.  

Ao mesmo tempo em que se crítica o modelo atual, é proposta uma nova ideia que 
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visa uma a candidatura considerada mais próxima do povo. Trata-se da inserção do sistema 

eleitoral de lista fechada. Apesar de parecer uma mudança bastante acentuada no que 

concerne à cultura brasileira, são demonstradas as vantagens de sua utilização. 

 A simples adaptação à realidade brasileira não traria o efeito de melhoria esperado, 

pois a Câmara dos Deputados é o local de representação da população dos Estado e a presença 

do partido político é de grande importância para se garantir uma representação eficiente, 

conforme os motivos apresentados durante a leitura. 

Sua aplicação acabaria com diversos problemas existentes como as coligações 

partidárias dando um reforço à força a figura do partido político e fazendo com que haja uma 

identificação entre o eleitor e a legenda que o representa. 

Além de estabelecer um novo modelo de votação, a lista fechada também virá 

acompanhada de uma novidade que pode significar uma grande revolução no que diz respeito 

à votação. Trata-se da possibilidade que a votação ocorra pela Internet, já utilizada na Estônia 

vindo a ser uma grande novidade que pode dar certo no Brasil. Há um importante 

comparativo com o que vem ocorrendo na Islândia, primeiro país a utilizar a internet para 

promulgação de seu texto constitucional. 

  A explicação para a utilização de tal forma de votação vem junto à possibilidade 

de estabelecer o voto facultativo. A importância dada pelo poder constituinte originário ao 

sufrágio se coaduna com a necessidade de transforma o exercício do voto é um direito e não 

em um dever do cidadão.  

Tal instrumento que é alvo de muito debates, havendo defensores e opositores, 

precisa ser testado no Brasil, sendo importante uma Emenda Constitucional neste sentido e 

atribuindo ao referido projeto de reforma o momento mais indicado para tal realização. 

A restauração da Cláusula de Barreira também tem espaço dentro do projeto servindo 

com um instrumento para melhor utilização do sistema proporcional de lista fechada. Sua 
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aplicabilidade dará mais consistência aos partidos que conseguirem vencer o percentual 

mínimo de votos, levando ao objetivo principal que seria a obtenção de um pensamento 

ideológico na atuação política. 

Por fim, a introdução do parlamentarismo vem a ser a alteração final que dá o 

contorno de perfeição ao projeto de reforma. Sua experimentação no Brasil ainda ficou 

restrita a momentos pontuais não tendo como aferir se conseguiria lograr êxito. Ademais, é 

necessária, pois existe um elo entre todas as ideias. 

O objetivo primordial é a implementação do sistema proporcional de lista fechada, na 

qual também se permitirá a candidatura independente. A Cláusula de Barreira reforça o 

objetivo de estabelecer a Cultura Partidária. O voto pela Internet vem com o intuito de 

simplificar o procedimento acima e servir de base para que se efetive o sistema 

parlamentarista. 

Portanto, a união de todas as ideias do parágrafo anterior serão os instrumentos que 

em tese, traria a reforma política que daria ao Brasil contornos de melhora. O objetivo a ser 

alcançado, ou seja, eliminar a Crise de Representatividade torna-se possível ao se 

implementar esta nova forma de pensar. 
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