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RESUMO 

 

O presente trabalho analisa os quatro pilares da atual Reforma Política em 

tramitação no Congresso Nacional, quais sejam: a implementação do modelo 

parlamentarista, fim das reeleições para os cargos dos chefes do Poder Executivo, 

instituição de cláusulas de barreira e do fundo especial partidário, e instauração do 

sistema distrital misto. O escopo precípuo desta obra é a verificação da 

compatibilidade entre tais reformulações com o anseio popular de melhoria do sistema 

político-eleitoral, principalmente em relação ao aprimoramento da representatividade 

pública e o fortalecimento da democracia. O estudo se desenvolveu a partir da revisão 

da literatura jurídica, notadamente da do Direito Constitucional, e a apreciação de 

julgados dos Tribunais Superiores, permitindo uma profícua investigação sobre o 

tema, e contribuindo para o aperfeiçoamento do conhecimento teórico dos institutos 

estudados, com a elucidação dos reais propósitos das alterações apresentadas no 

que concerne à melhoria da representatividade popular. Com a finalização do 

presente estudo, obteve-se a conclusão de que as modificações concernentes aos 

quatro pilares da Reforma Política não se coadunam com as aspirações populares de 

melhoria do sistema político-eleitoral vigente no Brasil; pelo contrário, demonstram em 

verdade que o objetivo parlamentar com as referidas proposições é de salvaguarda 

dos próprios interesses da classe política, olvidando-se os clamores públicos. 

 

Palavras-chave: reforma política; sistema político-eleitoral; paradigma.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present study analyzes the four pillars of the current Political Reform in the 

National Congress, which are: the implementation of the parliamentary model, the end 

of reelections for the positions of the heads of the Executive Power, the institution of 

barrier clauses and special party fund, and the establishment of the mixed district 

system. The main purpose of this work is to verify the compatibility of such 

reformulations with the popular desire to improve the political-electoral system, 

especially in relation to the improvement of public representativeness and the 

strengthening of democracy. The study developed from a review of the legal literature, 

notably that of Constitutional Law, and the appraisal of judgments of the Superior 

Courts, allowing a profitable investigation on the subject, and contributing to the 

improvement of the theoretical knowledge of the studied institutes, with the elucidation 

of the real purposes of the amendments presented with respect to the improvement of 

popular representation. With the finish of the present study, the conclusion reached 

was that the modifications concerning the four pillars of the Political Reform do not 

correspond to the popular aspirations of improvement of the political-electoral system 

in force in Brazil; on the contrary, demonstrate in truth that the parliamentary objective 

with these propositions is to protect the own interests of the political class, forgetting 

the public clamor. 

 

Keywords: political reform; political-electoral system; paradigm. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A presente obra se insere em período no qual a conjuntura nacional está 

marcada por intensa crise não só econômica, mas também política e institucional. O 

atual sistema político-eleitoral e o modelo de representatividade popular são alvos de 

graves questionamentos por grande parcela da população brasileira. A operação 

policial denominada Lava-jato, realizada pela Polícia Federal em conjunto com o 

Ministério Público Federal, uma das maiores operações investigativas já realizadas na 

história do país, provocou constrangimentos públicos e embaraços legais a grandes 

figuras da política brasileira. No Supremo Tribunal Federal (STF), inúmeros inquéritos 

policiais já foram autorizados para a investigação de atuais deputados federais e 

senadores, suspeitos de cometerem atos criminosos.   

Diante deste cenário, marcado por críticas ferrenhas da população à estrutura 

política vigente no Brasil e por grave crise do Congresso Nacional, possivelmente a 

sua pior desde a redemocratização do país, em 1985, emerge no Parlamento nacional 

um conjunto de alterações constitucionais e legais visando a suspostamente alterar o 

paradigma político-eleitoral brasileiro, aprimorando-o. Trata-se da atual reforma 

política, em trâmite nas casas do Congresso Nacional.     

 Cabe ressaltar que o termo reforma política é bastante amplo, abrangendo 

inúmeras propostas legislativas que possuam o escopo de alterar a estrutura política-

eleitoral brasileira. Certamente inconcebível a análise aprofundada de todas estas 

proposições nesta monografia. No entanto, a investigação detida da reforma, em 

planos gerais, revela os principais pontos e propostas da mesma. Estes constituem 

os quatro pilares da atual reforma política.             

Dessa forma, a presente obra focalizará na estrutura fundamental da reforma 

política, que é justamente os seus quatro pilares, quais sejam: a implementação do 

modelo parlamentarista, fim das reeleições para os cargos de chefes do Poder 

Executivo, instituição de cláusulas de barreira e do fundo partidário especial, e 

instauração do sistema distrital misto para eleições de deputados federais e estaduais, 

além dos cargos de vereadores. Essas são as alterações legislativas formadoras da 

estrutura dorsal da reforma política. Cabe destacar que, embora três dos quatro 

pilares ainda estejam em fase de tramitação no Congresso, o terceiro pilar da reforma, 

relativo à instituição de cláusulas de barreira e fundo partidário especial, já foi 

aprovado recentemente pelos parlamentares, em outubro do ano de 2017.  
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O escopo desta presente obra, destarte, é analisar a problemática relativa à 

verificação da existência ou não de consonância entre as reformulações legislativas 

relativas aos quatro pilares da reforma política com o desejo popular de melhoria do 

sistema político-eleitoral, principalmente em relação ao aprimoramento da 

representatividade pública e o fortalecimento da democracia. Para a realização deste 

estudo, a metodologia adotada é a revisão da literatura jurídica, principalmente das 

obras de ilustres autores de Direito Constitucional, e a apreciação de julgados dos 

Tribunais Superiores. Esta profunda e diligente investigação contribuirá para, além de 

aperfeiçoar o conhecimento teórico dos institutos estudados, elucidar os impactos 

destas alterações na estrutura política vigente, caso aprovadas, e a compatibilidade 

ou não destas com a melhoria do atual paradigma eleitoral.  

Faz-se mister salientar, ainda, que o desenvolvimento da presente monografia 

está dividido em quatro sessões ou tópicos, cada um destes relativos a um dos pilares 

da reforma política. A primeira sessão dispõe acerca da proposta de instituição do 

sistema de governo parlamentarista no Brasil, por intermédio da Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) 102/2015. Neste tópico, são examinadas as principais 

características deste modelo, sua evolução e os aspectos que o diferenciam do 

presidencialismo, possibilitando que, no último subtópico desta sessão, seja feita a 

análise crítica dessa proposta legislativa.  

Na segunda sessão do desenvolvimento, a investigação recai sobre a proposta 

legislativa que visa extinguir o instituto da reeleição para os cargos de chefes do Poder 

Executivo, quais sejam: o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 

Distrito Federal, e os Prefeitos. Esta proposta está prevista na PEC 113-A de 2015. 

Neste tópico, será examinado o instituto da reeleição no Brasil, permitindo-se a 

averiguação da compatibilidade entre a alteração proposta e as aspirações públicas 

por melhoria da estrutura política nacional. 

Já no terceiro tópico, é realizada a perquirição acerca do financiamento público 

de campanhas, com a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha 

(FEFC), e das cláusulas de barreira, advindos das Leis nº 13.487/2017 e nº 

13.488/2017, e da Emenda Constitucional 97 de 2017, respectivamente. O estudo dos 

aspectos centrais e resultados práticos desses dois temas permite que, ao fim do 

tópico, seja realizada uma análise crítica das alterações realizadas pelo legislador no 

segundo semestre de 2017. 
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Por fim, na quarta sessão do desenvolvimento da monografia, será feito o 

exame da modificação constitucional prevista na Proposta de Emenda Constitucional 

nº 61 de 2007, a qual possui o objetivo de instaurar o sistema distrital misto para a 

eleição dos deputados federais e estaduais, além dos cargos de vereadores. Este 

estudo prévio do quarto pilar da reforma política permitirá que, no segundo subtópico 

dessa sessão, seja averiguado se esta proposta atende aos anseios da população 

brasileira quanto à melhoria do sistema político-eleitoral vigente, promovendo o 

aprimoramento da representatividade pública. Em sequência, no sexto segmento da 

obra, é realizada a conclusão da presente monografia.      
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2 - PARLAMENTARISMO  

 

2.1 - NASCIMENTO E EVOLUÇAO HISTÓRICA DO PARLAMENTARISMO 

 

Neste presente subtópico, serão analisados o surgimento e a evolução histórica 

do sistema de governo parlamentarista. Nos subtópicos subsequentes, realizar-se-á 

o exame da história do parlamentarismo no Brasil e as principais características deste 

modelo, diferenciando-o do sistema presidencialista. Todas estas antecedentes 

investigações permitirão que, por fim, seja uma realizada uma análise crítica acerca 

da instituição do parlamentarismo como sistema de governo na República brasileira.  

O surgimento do parlamentarismo como sistema de governo está vinculado a 

fatos históricos dos locais onde ele é inicialmente instituído, diretamente vinculado à 

conjuntura econômica, política, social e cultural. O argumento proposto, pois, é de que 

o nascimento do sistema parlamentarismo não pode ser visto como mero dado fático, 

mas sim como um produto da conjuntura onde inicialmente estava inserido.  

O jurista paulista Dalmo Dallari sustenta firmemente que o surgimento do 

sistema parlamentarista ocorreu na Inglaterra, ainda no Século XIII. Vejamos suas 

lições.  

    

A Inglaterra pode ser considerada o berço do governo representativo. Já no 
século XIII, o mesmo que assistiu à elaboração da Carta Magna, numa 
rebelião dos barões e do clero contra o monarca, irá ganhar forma de 
parlamento. No ano de 1265 um nobre francês, Simom de Montefort, neto de 
inglesa e grande amigo de barões e eclesiásticos ingleses, chefiou uma 
revolta contra o rei da Inglaterra, Henrique III, promovendo uma reunião que 
muitos apontam como a verdadeira criação do parlamento. (DALLARI, 1995 
apud PINTO, 2008, p. 2). 

 

Este fato histórico apontado por Dallari representa perfeitamente o embrião do 

sistema parlamentarista. A Inglaterra do Século XIII era marcada por um modelo 

absolutista de monarquia, com concentração total dos poderes de Estado nas mãos 

do monarca. A rebeldia de Simon de Montefort contra o Rei, promovendo uma reunião 

de ingleses para contrapor os atos promovidos pelo monarca, é ponto de 

sobremaneira magnitude, demonstrando claramente um choque entre o sistema que 

surgia e o modelo de monarquia absolutista.  
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Embora Dallari assevere que este tenha sido o marco inicial do sistema 

parlamentarista, observa, contudo, que na própria Inglaterra cinco décadas antes 

havia ocorrido o que considerou como uma faísca do parlamentarismo. Segundo este 

jurista (DALLARI, 1995 apud PINTO, p. 2) a faísca do parlamentarismo surgiu no ano 

de 1213, no qual "João sem Terra convocara ‘quatro cavaleiros discretos' de cada 

condado, para com eles 'conversar sobre os assuntos do reino”. De fato, visualizam-

se, neste fato histórico apontado pelo autor, singelas sementes do sistema 

parlamentarista. É manifesto que no evento apontado não houve efetiva delegação 

de poderes estatais pelo Rei, bem como as opiniões e recomendações manifestadas 

pelos cavaleiros não vinculavam a atuação do monarca, entretanto essa reunião 

consultiva apresenta traços rudimentais de um modelo que viria a se desenvolver no 

sistema clássico de parlamentarismo inglês. Acerca do tema, ensinamentos foram 

escritos pelo jurista brasileiro Humberto Theodoro Júnior.  

 

A história do Parlamento inglês, não obstante, remonta ao Século XIII, 
quando o rei promovia assembleias de nobres para obter consentimento na 
instituição de novos tributos. Ao invés de ir aos condados, para obter o 
assentimento dos nobres, a partir de 1213 passou-se a adotar o sistema de 
convocá-los para assembleias que se realizavam, ordinariamente, em 
Westminster. De 1265 em diante as assembleias ampliaram-se, para 
abranger, também, representantes das cidades mais importantes. (JUNIOR, 
1986, p. 191). 

 

Como já mencionado, o sistema parlamentarista deve ser necessariamente 

estudado em vista da conjuntura em que é instituído. Ao se analisar o surgimento e 

desenvolvimento do parlamentarismo na Inglaterra, imprescindível, portanto, expor 

os fatores que determinaram a implantação desse sistema, os quais foram objeto de 

exame pelo jurista Mário Lúcio Quintão Soares.  

 

Vários fatores contribuíram para a instauração definitiva do sistema político 
parlamentar na Inglaterra: a vitória em 1688, após a Glorious Revolution, do 
governo representativo sobre o absolutismo; o controle parlamentar sobre o 
governo na votação da proposta tributária anual; a formação de dois grandes 
partidos; o preparo cultural da aristocracia inglesa; O advento de uma 
linhagem estrangeira de monarcas que não dominavam a língua inglesa, 
demonstrando-se incapaz de acompanhar as deliberações do parlamento. 
(SOARES, 2004, p. 358). 

 

Ressalte-se, contudo, que existe corrente de autores que sustenta que a origem 

do parlamentarismo não ocorreu na Inglaterra, mas sim no ano de 1188 D.C., no reino 

de Leon, sob a monarquia de Alfonso IX.     
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In March 1188, a generation before King John’s Magna Carta 1215, “Alfonso 
IX convened the first ever Cortes”. The triangle of representation was formed 
for the first time ever by the nobles, bishops and urban citizens, so we could 
describe it as a “modern” practice of parliamentary representation, an 
institution to advise and to serve the monarch. It moved with the changing 
residences of the monarch. Delegates from the three region’s estates -the 
nobility, Church and towns- met for the first time to adopt decisions together, 
related to important issues that over time would form part of a constitution. 
These men referred to as “cives” or “bonni hominess”, good men, were to 
present to the king all the issues affecting their towns and to contribute to the 
army and to give money to the kingdom on the king´s commands. Their 
leadership stemmed from their prior election as officers of the town councils 
called “fueros”. The other part of the compromise was Alfonso’s IX promise to 
provide protection for their towns, basically through a detailed regulation of a 
judicial procedure. (VILLADANGOS, 2015, p. 8).1 

               

 O antigo Reino de Leon se localizava no que hoje corresponde ao território 

noroeste da Espanha. Foi neste reino que, para considerável número de autores, 

ocorreu a primeira nítida manifestação do sistema parlamentarista. A Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 19 de junho 

de 2013, reconheceu os decretos de Leon do ano 1182 como herança mundial, em 

virtude de terem sido os documentos mais antigos de manifestação do sistema 

parlamentarista na Europa.2  

Dessa forma, embora haja controvérsia acerca de qual seria a primeira 

aparição do modelo parlamentarista, pode ser definido que determinados marcos 

históricos foram de sobremaneira relevância para o surgimento, ainda embrionário, 

deste novo sistema de governo. Os séculos XII e XIII, na Europa, foram o cenário de 

                                                 
1. “Em março de 1188, uma geração antes da Carta Magna de 1215 do Rei John, Alfonso Em março de 
1188, uma geração antes da Magna Carta 1215 do rei John, "Alfonso IX convocou a primeira Cortes". 
O triângulo da representação foi formado pela primeira vez pelos nobres, bispos e cidadãos urbanos, 
então podemos descrevê-lo como uma prática ‘moderna’ de representação parlamentar, uma 
instituição para aconselhar e servir o monarca. Mudou-se com a transferência das residências do 
monarca. Delegados dos estados das três classes - a nobreza, a Igreja e as cidades - se encontraram 
pela primeira vez para adotar decisões em conjunto, relacionadas a questões importantes que, ao longo 
do tempo, formariam parte de uma constituição. Estes homens chamados de ‘cives’ ou ‘bonni 
hominess’, bons homens, deveriam apresentar ao rei todos os problemas que afetam suas cidades e 
contribuir com o exército e dar dinheiro ao reino nos comandos do rei. Suas lideranças decorreram de 
suas eleições anteriores como oficiais dos conselhos municipais chamados de ‘fueros’. A outra parte 
do compromisso foi a promessa IX de Alfonso de prover proteção para suas cidades, basicamente 
através de uma regulamentação detalhada de um procedimento judicial.” (VILLADANGOS, 2015, p. 8, 
tradução  nossa). 
2 Disponível em <http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-
world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-decreta-of-leon-of-1188-
the-oldest-documentary-manifestation-of-the-european-parliamentary-system/.> Acesso em: 
10/10/2017.  

 

http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-decreta-of-leon-of-1188-the-oldest-documentary-manifestation-of-the-european-parliamentary-system/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-decreta-of-leon-of-1188-the-oldest-documentary-manifestation-of-the-european-parliamentary-system/
http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-decreta-of-leon-of-1188-the-oldest-documentary-manifestation-of-the-european-parliamentary-system/


16 

 

um enfraquecimento constante do modelo absolutista de monarquia. Novas ideias e 

filosofias afluíam no continente europeu, fazendo com que certos grupos dentro da 

sociedade passassem a contestar o poder absoluto do monarca, sem a participação 

do povo nos atos governamentais. As lições de Georges Burdeau (BURDEAU, 1947 

apud JÚNIOR, 1986, p. 190) são precisas nesse sentido, revelando que o 

parlamentarismo surge a partir do enfraquecimento da monarquia absolutista, com a 

atribuição de realizar determinados atos governamentais deslocada do Rei aos 

ministros.   

Em segundo plano, portanto, fica a discussão acerca de qual o marco inicial do 

parlamentarismo, seja os decretos de Leon de 1188, a revolta de Simom de Montefort, 

ou mesmo a elaboração da Magna Carta pelo Rei João sem-terra em 1215. O foco 

principal dos cientistas políticos é asseverar, pois, que o parlamentarismo surge como 

um modelo de choque em relação à monarquia absolutista, contestando diretamente 

suas bases. Desponta, pois, como um sistema inovador e progressista, tendo passado 

por constante evolução durante os séculos até o estágio atual em que se encontra. 

É manifesto que, neste quase um milênio de existência, o modelo 

parlamentarista sofreu mudanças estruturais, desenvolvendo-se para adequar-se a 

novos pensamentos, ideais e conjunturas político-econômicas. Quanto a esta 

evolução, segundo as lições do jurista Paulo Bonavides (2000, pg. 421-435), haveria 

duas formas históricas de parlamentarismo. A primeira delas seria o chamado 

parlamentarismo clássico (legítimo ou autêntico), também conhecido na linguagem 

dos tratadistas como parlamentarismo dualista, monárquico-aristocrático ou 

aristocrático-burguês. Esta primeira formação histórica do sistema parlamentarista 

surge em um momento de crise das monárquicas absolutistas, contrapostas com a 

ascensão da autoridade política do povo, tornando-se mais definido três princípios 

estruturais essenciais: igualdade entre os poderes executivo e legislativo, colaboração 

dos dois poderes entre si, e existência de meios de ação recíproca no funcionamento 

do executivo e do legislativo. Já a segunda forma histórica do parlamentarismo, 

segundo o mesmo autor, é o parlamentarismo contemporâneo, também denominado 

de parlamentarismo monista, democrático, o qual é o modelo adotado atualmente 

pelas monarquias ou repúblicas parlamentaristas. Os traços principais do 

parlamentarismo contemporâneo são primorosamente expostos nas lições de Paulo 

Bonavides.  
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Conservando os mesmos traços anatômicos, sua fisiologia é bem distinta 
daquela que o século passado conheceu, sob a forma já referida daquela 
dualidade de poderes essenciais: os poderes monárquico-aristocráticos em 
decadência e os poderes democráticos em progressão. Transitou-se, pois 
para uma modalidade de parlamentarismo na qual entra a imperar 
decisivamente o poder oriundo das fontes democráticas do consentimento. 
Ao parlamentarismo aristocrático sucede o parlamentarismo popular; ao 
parlamentarismo de compromisso e equilíbrio de poderes, o parlamentarismo 
de gabinete com inteira fusão de poderes; ao parlamentarismo dualista, o 
parlamentarismo monista, com preponderância do ministério, no chamado 
governo de gabinete, ou com hegemonia do Parlamento, a meio caminho já 
do chamado governo de assembleia. É este, a breves traços, o quadro das 
instituições no sistema parlamentar contemporâneo. Concentrou o 
Parlamento o poder democrático e este se exerce com tal monopólio, que 
ficou de todo impossibilitada a reconstituição do parlamentarismo primitivo e 
dualista, tão do sabor ideológico da liberal-democracia, substituído já pelo 
parlamentarismo monista. (BONAVIDES, 2000, p 428-429).  

 

Tem-se, portanto, segundo Bonavides (2000, p. 429), dois aspectos primordiais 

definidores do sistema parlamentarista contemporâneo, na sua variante democrática 

do chamado governo de gabinete. O primeiro deles seria o afastamento do chefe 

tradicional do poder executivo (rei ou Presidente da República, seja em Monarquias 

ou Repúblicas, respectivamente) de qualquer participação efetiva do governo, ficando 

sua missão essencial circunscrita apenas ao papel de Chefe de Estado. E o segundo 

aspecto seria a entrega da autoridade soberana ao gabinete, perfazendo-se uma 

acentuada união entre o poder executivo e o poder legislativo.  

 

2.2 – AS BASES DO SISTEMA PARLAMENTARISTA E SUA DIFERENCIAÇÃO 

FRENTE AO MODELO PRESIDENCIALISTA.  

 

Neste segundo subtópico, analisar-se-á as principais características do modelo 

parlamentarista, investigando como está estruturado hodiernamente. Esse estudo 

será acompanhado, em sequência, pela comparação entre o sistema parlamentarista 

e presidencialista, sendo este último o sistema de governo adotado atualmente pela 

República brasileira.  

Inicialmente, cabe ressaltar que a mera existência de um primeiro ministro e de 

um parlamento não importa necessariamente na adoção do modelo parlamentarista, 

assim como o sistema presidencialista não se reduz apenas à existência de um 

Presidente da República. É inequívoco que a existência destas figuras é indício da 

doação dos respectivos sistemas, entretanto, tanto o modelo parlamentarista como o 

modelo presidencialista, são sistemas de governo estruturados por características 
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essenciais que formam suas estruturas dorsais. Não há de se olvidar que as 

Repúblicas ou Monarquias parlamentaristas possuem determinadas características 

singulares que lhes são próprias, contudo compartilham entre si a espinha dorsal 

destes sistemas. Alguns países, embora adotem formalmente as figuras típicas destes 

modelos, na realidade desvirtuam as características essenciais do parlamentarismo e 

do presidencialismo. A despeito de no papel adotarem estes sistemas, as atividades 

governamentais se demonstram ditatoriais, com a presença de um parlamento fraco, 

sem funções governamentais efetivas.  

O sistema parlamentarista, como já visto no subtópico anterior, desenvolveu 

suas estruturas na Inglaterra, ainda durante a Idade Média. A própria etimologia da 

palavra parlamento deriva da região.  

 

According to Pollard, the earliest use of the word Parliament occurred in the 
phrase en sun plenier parlement of Jordan Fantosme, who wrote towards the 
end of Henry II´s reign , in the twelfth century. It is held that Bishop Stubbs 
uses it, inadvertently according to Pollard, in an assembly held at Gaitington 
in 1189, but it does not occur in the authorities he cites so the reference is 
uncertain. In 1244, Alexander II of Scotland was granted of a safe-conduct “in 
coming to meet the King or his council in Northumberland …. And so long as 
the parliament there shall last” (...) (VILLADANGOS, 2015, p. 8-9).3 
 

Ressalte-se que, ainda no século XIII, a expressão parley já era utilizada para 

denominar os encontros do Rei Henry III com o Great Council (grande conselho). 

Parley, na língua inglesa, tem o significado de discussão/debate, sendo 

absolutamente pertinente a denominação de parlamento ao local onde acontecem os 

debates sobre a política pública.  

Superada a questão acerca da etimologia da expressão “parlamento”, faz-se 

mister a exposição das principais características deste sistema de governo.  

Definitivamente, o aspecto fundamental do parlamentarismo é a partilha do Poder 

Executivo, que se divide entre um chefe de Estado e um chefe de Governo. Este é 

geralmente denominado de Primeiro-Ministro, sendo escolhido pelo Parlamento, 

                                                 
3 De acordo com Pollard, o primeiro uso da palavra Parlamento ocorreu na frase en sun plenier 

parlement  de Jordan Fantosme, que escreveu no final do reinado de Henrique II, no século XII. 
Considera-se que o bispo Stubbs o usa, inadvertidamente de acordo com Pollard, em uma assembléia 
realizada em Gaitington em 1189, mas não ocorre nas autoridades que ele cita, de modo que a 
referência é incerta. Em 1244, a Alexandre II da Escócia foi concedido um salvo conduto ‘para chegar 
ao Rei ou ao seu conselho em Northumberland. E enquanto durar o parlamento’ (...) (VILLADANGOS, 
2015, p. 8-9, tradução nossa). 
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comumente entre os próprios membros que o compõem. Ressalte-se que a estrutura 

do poder continua tripartida, nos moldes do princípio da tripartição dos poderes, 

formulada inicialmente por Montesquieu, sendo o ponto de diferenciação principal 

frente ao presidencialismo a característica de que, no sistema parlamentarista, ocorre 

uma subdivisão no Poder Executivo, passando a existir duas figuras principais: a de 

chefe de Estado e a de chefe de governo. Contudo, embora a tripartição de poderes 

ainda se manifeste nos países parlamentaristas, é notório que nestas nações a 

repartição tripartite se flexibiliza, permitindo um vínculo mais profundo entre os 

poderes Executivo e legislativo. Dessa forma, o esquema clássico e rígido de 

tripartição de poderes apresentado por Montesquieu não se amolda perfeitamente ao 

parlamentarismo, já que neste sistema os três poderes, principalmente o Executivo e 

o legislativo, associam-se de forma mais acentuada.    

O chefe de governo é, portanto, o representante do Parlamento no Poder 

Executivo. A este é incumbido a realização dos atos governamentais do Poder 

Público, exercendo a Administração Pública, e dirigindo o aparelho estatal, com auxílio 

de seu gabinete, órgão central do governo formado pelos ministros de sua escolha. 

Por ser o representante escolhido e sufragado pelo Parlamento, o Primeiro-ministro 

pode, a qualquer momento, ser destituído pelos parlamentares, caso haja perda da 

base de sustentação parlamentar.  

Disto, pode-se retirar uma característica basilar do sistema parlamentarista, a 

de que o primeiro-ministro depende permanentemente, para a manutenção de seu 

governo, da maioria do parlamento. Caso haja uma crise institucional ou descrença 

quanto ao ocupante do cargo de chefe de governo, o parlamento pode, a qualquer 

momento, aprovar uma moção de desconfiança, destituindo o Primeiro-Ministro e seu 

gabinete, e promovendo nova escolha. Ressalte-se que o Parlamento pode destituir o 

chefe de governo por motivos que não sejam afetos ao âmbito legal. Dessa forma, 

questões políticas, éticas e morais podem embasar legitimamente a troca do gabinete. 

Não é incomum, portanto, que em países parlamentaristas, ocorra a alteração do 

chefe de governo diversas vezes durante uma mesma legislatura. Diferentemente se 

opera o sistema presidencialista. Neste, o Presidente eleito garante sua manutenção 

no cargo até o fim de seu mandato, exceto se ocorrer procedimentos excepcionais, 

como o impeachment. A falta de apoio da maioria parlamentar, no entanto, não é 

motivo legítimo para a sua destituição, sendo absolutamente possível, e até comum 
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nos países que adotam o modelo presidencialista, que o Presidente exerça seu 

mandato em períodos em que não possua a seu favor a maioria parlamentar.  

Já ao chefe de Estado, no sistema parlamentarista, é incumbido, 

predominantemente, o papel de representação simbólica do Estado. Elevado número 

desses cargos, atualmente, é ocupado por monarcas. Dentre eles, podem ser citadas 

as monarquias parlamentaristas do Reino Unido e da Dinamarca, cujos chefes de 

Estado são a Rainha Elizabeth II e a Rainha Margarida II, respectivamente.  

Deste aspecto característico do parlamentarismo, observa-se nítida diferença 

quanto ao modelo presidencialista. Neste sistema de governo, que surge nos Estados 

Unidos da América, com a revolução americana de 1776 e com a elaboração de sua 

Constituição, os poderes da chefia de Estado e de Governo estão aglutinados nas 

mãos do Presidente, escolhido diretamente pelo povo, e auxiliado pelos Ministros de 

Estado de sua escolha. Nos países que o adotam, a separação de poderes é 

marcante, não havendo um vínculo tão acentuado entre os Poderes Executivo e 

Legislativo como no parlamentarismo.  

Faz-se mister ressaltar que um dos elementos estruturais do sistema 

presidencialista, como acima exposto, é o de que a escolha do ocupante do cargo de 

Presidente da República se realiza por meio de eleições diretas, pelo voto popular, 

contudo existem exceções a esta regra geral, as quais não alteram a natureza 

presidencialista de um país. Exemplo disto é a República brasileira, cujo sistema de 

governo adotado atualmente é o presidencialista. No artigo 81 da Constituição Cidadã, 

está previsto expressamente que, ocorrendo a vacância dos cargos de Presidente e 

Vice-Presidente da República, nos dois últimos anos do período presidencial, a 

eleição para ambos os cargos deverá ser realizada pelo Congresso Nacional. Embora, 

neste caso, a escolha do Chefe de Estado e de Governo seja realizada pelos 

parlamentares, trata-se de clara exceção ao modelo de eleição direta. O modelo 

presidencialista é composto, portanto, por determinadas estruturas basilares 

essenciais, mas que comportam flexibilização e adequação à conjuntura da região 

onde é adotado como sistema de governo. 

 Outro elemento importante de diferenciação entre os sistemas parlamentarista 

e presidencialista está relacionado à existência de mandatos com prazos 

determinados.  No parlamentarismo, habitualmente o Primeiro-Ministro não possui 

tempo fixo de mandato, somente saindo da chefia do governo quando perde a maioria 

parlamentar. Necessita, pois, de permanente apoio de sua base aliada no Parlamento, 
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não sendo raro os casos de sucessivas crises institucionais e perda do apoio da 

maioria parlamentar por primeiros-ministros. Segundo o Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Luís Roberto Barroso (2006, p.12), “é comum que alguns países 

parlamentaristas passem por períodos de sucessivas trocas de gabinete. Em 54 anos 

de pós-guerra, a Itália já havia conhecido 58 gabinetes”. Já no sistema 

presidencialista, o presidente é eleito para mandato com prazo determinado, após o 

qual deverá desocupar o cargo para o seu substituto eleito ou se recandidatar para 

reeleição, no caso de países que permitam esta prática. Não depende, destarte, de 

maioria parlamentar, tendo o direito de cumprir o mandato até seu termo final.  

Todas estas características apresentadas formam a estrutura dorsal destes 

sistemas de governo. Vários juristas trazem, em suas lições, listas de aspectos típicos 

do parlamentarismo e do presidencialismo, os quais se encaixam perfeitamente nos 

elementos já apresentados neste tópico. Para engrandecer a discussão do tema, de 

sobremaneira importância a apresentação de duas destas lições, expostas pelos 

autores Paulo Bonavides e Sahid Maluf, acerca dos elementos constituintes do 

presidencialismo e do parlamentarismo, respectivamente.    

 

Em se tratando do sistema presidencial, a técnica constitucional estatui os 
princípios cardiais dessa forma de governo: a separação, independência e 
harmonia dos poderes, sua limitação pela Constituição, tendo por guarda um 
supremo tribunal de justiça, o ministério da confiança exclusiva do Presidente 
da República, a eleição do Presidente pelo sufrágio universal da Nação e a 
presença de prazos certos fixando a temporariedade dos mandatos da 
representação popular em câmaras indissolúveis. (BONAVIDES, 2000, p. 
405). 

  

Segundo Sahid Maluf, as peças essenciais, são cinco, vejamos sua 

classificação; ‘a) organização dualística do Poder Executivo; b) colegialidade 

do órgão governamental; c) responsabilidade política do Ministério perante o 

Parlamento; d) responsabilidade política do Parlamento perante o Corpo 

Eleitoral; e) interdependência dos Poderes Legislativos e Executivo’. 

(MALUF, 1999 apud PINTO, 2008, p.4-5).  

 

Estão apresentadas, portanto, os aspectos fundamentais dos dois sistemas de 

governo trabalhados neste subtópico. Não há dúvida quanto à possibilidade de que 

cada país que adote o presidencialismo ou o parlamentarismo possua suas próprias 

peculiaridades quanto à organização do sistema. É natural que a conjuntura histórica, 

econômica, política e social influencie diretamente nos moldes do sistema de governo 
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adotado, perfazendo um modelo próprio da região. São as bases fundantes destes 

sistemas que não podem ser desvirtuadas, deturpando a estrutura fundamental dos 

mesmos. A adoção formal do parlamentarismo, quando na prática verifica-se que o 

parlamento na região é fraco e totalmente submisso à vontade de um líder supremo, 

demonstra a existência não de um regime parlamentarista, mas sim ditatorial. Como 

exposto por Paulo Bonavides (2000, p. 404), tanto o parlamentarismo como o 

presidencialismo são, acima de tudo, técnicas de democracia representativa. O 

debate público, com participação ativa do povo, é elemento integral de ambos, tendo 

a opinião pública papel relevante nos dois sistemas de governo, principalmente no 

parlamentarismo, como asseverado pelo próprio autor, como se observa,         

 

A opinião é outra peça importantíssima do mecanismo parlamentar. Daí dizer-
se, sem nenhum exagero, que só há um sinônimo para o chamado governo 
de gabinete: governo de opinião. O exemplo inglês atesta o poder da opinião, 
que organiza e derruba governos, faz e desfaz maiorias investidas com os 
poderes subsequentes de direção política. O partido e a imprensa, órgãos da 
Constituição viva, governam a nação. No sistema parlamentarista, quantos 
ministérios não resultaram da influência de uma folha como o Times ou 
quantos gabinetes não devem à imprensa sua ruína e queda! (BONAVIDES, 
2000, p. 432). 

 

 

2.3 - A HISTÓRIA DO PARLAMENTARISMO NO BRASIL 

 

2.3.1- O Parlamentarismo na Monarquia de Dom Pedro II 

 

A história brasileira é perpassada por dois momentos de instituição do sistema 

parlamentarista, cada um com suas próprias características e momentos de instalação 

diferentes. Neste primeiro item, será realizada a análise da primeira experiência 

parlamentarista no Brasil, ainda no período monárquico, sob o reinado de D. Pedro II.  

Inicialmente, importante o estudo acerca da conjuntura que cercava o Brasil 

anos antes da instituição do parlamentarismo. Após a proclamação da independência 

em 1822, houve a instalação da Constituinte, entretanto os atritos entre os seus 

membros e o Rei Dom Pedro I ocasionaram a sua dissolução. Em 1824, o imperador 

outorga a primeira Constituição brasileira, não adotando o parlamentarismo como 

sistema de governo. Esta primeira Constituição era a representação de uma 
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monarquia constitucional, com amplos poderes resguardados ao Rei. O absolutismo 

era marca característica desta Carta Magna, com forte centralização de poderes nas 

mãos do monarca. O modelo de tripartição de poderes estava nitidamente deformado, 

com predominância absoluta do Poder Executivo, o qual possuía excessiva ingerência 

na estrutura e pautas legislativas. Surge nesta Constituição a figura do Poder 

Moderador, verdadeiro mecanismo de controle dos três outros poderes do Estado, 

cuja titularidade pertencia privativamente ao imperador. A criação do Poder 

Moderador revela claramente o viés autoritário da Carta Magna de 1824, a qual 

dispunha em seu artigo 98 que a função deste quarto Poder era velar sobre a 

conservação da independência, equilíbrio, e harmonia dos demais Poderes Políticos. 

Este instituto permitiu um acentuado controle do monarca sobre os poderes legislativo 

e judiciário, com determinados poderes de ingerência sobre estes dois lhe sendo 

atribuídos pela própria Constituição, como: nomear os Senadores, dissolver a câmara 

dos deputados, suspender os magistrados, dentre outros.  

O governo de D. Pedro I, pós-elaboração da Carta Magna de 1824, enfrentou 

diversas dificuldades para se consolidar. Críticas à Carta Magna e ao autoritarismo do 

primeiro reinado foram números. O Primeiro Reinado foi marcado por muitas revoltas 

regionais, oposições políticas internas e severas críticas da ala liberal. Dentre os 

confrontos internos, importante destaque tem o episódio conhecido como “a noite das 

garrafadas”. Buscando reganhar seu apoio político, Dom Pedro I visita a cidade de 

Ouro Preto, em Minas Gerais, tendo sido, contudo, friamente recebido. No dia 13 de 

março de 1831, para comemorar a volta do imperador ao Rio de Janeiro, os seus 

apoiadores - principalmente portugueses - organizaram um festejo de boas-vindas. 

Porém, os opositores de D. Pedro I, em sua grande maioria brasileiros, ao receberem 

a notícia da realização deste ato, partiram em confronto aos apoiadores do monarca. 

Isto culminou em um conflito urbano entre os dois grupos, com o uso de pedras e 

garrafas.  

Neste cenário de intensa oposição interna, decide o imperador, na data de 7 de 

abril de 1831, abdicar de seu trono, em favor de seu filho D. Pedro de Alcântara, futuro 

D. Pedro II. Em virtude de o príncipe-herdeiro só contar com cinco anos de idade no 

momento da abdicação, começa no Brasil o período regencial, marcado pelo 

surgimento de grandes figuras políticas, como: Francisco de Lima e Silva, Diogo 

Antônio Feijó, Pedro de Araújo Lima, dentre vários outros nomes de destaque da 

política nacional à época.  
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Em 1840, tem início o Segundo Reinado, sob o governo de D. Pedro II. Em 23 

de julho deste ano, foi elaborada a declaração de maioridade do príncipe-herdeiro D. 

Pedro de Alcântara, o qual assumiu o posto de imperador, pondo fim ao período 

regencial.  É na data de 1847, por projeto de Francisco de Paula Gonzaga e Melo, e 

através do Decreto 523, que se criou no Brasil a Presidência do Conselho de Ministros, 

figura congênere à de Chefe de Governo. Representou, pois, alteração quanto à 

formulação original da Constituição de 1824, que conferia a prerrogativa exclusiva do 

Imperador em escolher seus ministros.  

Entretanto, faz-se mister ressaltar que esta primeira experiência 

parlamentarista no Brasil adotou moldes que a distorceram/descaracterizaram do 

modelo parlamentarista inglês. O presidente do Conselho de Ministros, representação 

do chefe de governo no modelo brasileiro, não era escolhido pelo parlamento, e sim 

pelo próprio Imperador. Ao invés da progressão da união entre os Poderes Executivo 

e Legislativo, característica típica do sistema parlamentarista, a criação deste novo 

cargo em nada promoveu este efeito. Tratou-se, portanto, de mera repartição de 

funções dentro do próprio Poder Executivo. O imperador era o responsável por 

escolher a pessoa a ocupar o cargo de presidente do Conselho de Ministro, sendo, 

portanto, também o responsável pela escolha dos ministros, de forma indireta. A 

submissão do presidente do conselho ao Monarca, podendo ser prontamente 

destituído, tornava-o figura de mera fachada, com os poderes de governo ainda 

totalmente nas mãos do imperador. Em virtude destas características próprias e 

peculiares da primeira experiência do parlamentarismo no Brasil, os historiadores 

alcunharam-na de “parlamentarismo às avessas”. Esta expressão denuncia 

claramente as deformidades e defeitos do parlamentarismo no Império, os quais são 

apontados pelas lições do jurista Paulo Bonavides, a seguir colacionadas:  

 

Em 1847 foi criada a presidência do Conselho de Ministros, na evolução do 

sistema parlamentarista imperial. Mas, só na década de 80 é que o chamado 

parlamentarismo imperial acabou assumindo o princípio segundo o qual o rei 

reina mas não governa. Em 1883, em carta ao conselheiro Lafayete de 

Andrada e Silva, o imperador informava que há muito transferira ao 

presidente do Conselho de Ministros o poder de nomear e demitir ministros, 

embora nada houvesse na Constituição de 1824 a esse respeito. Era a 

legitimidade impondo-se sobre a legalidade, e criando o chamado 

parlamentarismo do Império, incriminado de fraco, instável e caricato. Fraco 
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por haver o legislativo sido dissolvido 11 vezes, durante os 42 anos de seu 

funcionamento. Instável, pela queda de 35 gabinetes, dos quais oito por 

moção de censura ou desconfiança. E caricato em virtude da interferência 

abusiva e devastadora do arbítrio imperial na derrubada e formação de 

gabinetes, fazendo de conservadores e liberais fantasmas nutridos nas 

benesses do poder, ao sabor dos caprichos do rei. (BONAVIDES, 1980, p. 8-

9). 

  

2.3.2 – O parlamentarismo na República brasileira da década de 60 

 

A proclamação da República em 15 de novembro de1889 pôs fim ao primeiro 

período parlamentarista no Brasil. Neste dia, foi destituído o imperador Dom Pedro II, 

sendo instalado um governo provisório republicano e presidencialista, tendo como 

presidente a figura de Marechal Deodoro da Fonseca, e como vice Floriano Peixoto, 

ambos ligados à ala militar.  

Em 1891, é elaborada a primeira Constituição brasileira do período 

Republicano, sendo adotado o presidencialismo como sistema de governo, em virtude 

da forte predileção de Rui Barbosa ao modelo norte-americano. O caput do artigo 41 

desta Carta Magna era claro ao estipular o modelo presidencialista, estabelecendo 

expressamente que o Poder Executivo seria exercido pelo Presidente da República 

dos Estados Unidos do Brasil, como chefe eletivo da Nação. 

O sistema presidencialista no Brasil teve continuidade ininterrupta por várias 

décadas, sendo perpassado por crises, confrontos internos, choques políticos e duas 

guerras mundiais, tendo sua ininterruptividade encerrada na data de 2 de setembro 

de 1961, por meio da Emenda Constitucional Nº 4, que alterou o sistema de governo 

previsto na Constituição de 1946 para o Parlamentarismo. Esta modificação foi 

realizada em um cenário interno de intensa crise política, em virtude da renúncia de 

Jânio Quadros e da iminente posse de seu vice, João Goulart, como presidente da 

República. Este último sofria forte oposição da ala militar, que via em João Goulart 

uma ameaça ao país, sob a alegação de que ele possuía fortes vínculos com o Partido 

Socialista.  Nesta conjuntura de acentuada instabilidade política, a solução elaborada 

para o impasse foi a adoção do modelo parlamentarista, por meio da Emenda nº 4 à 

Constituição de 1946.  
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A segunda experiência do parlamentarismo no Brasil não surgiu, portanto, da 

vontade popular. Isto se confirmou menos de dois anos depois da Emenda 

Constitucional Nº 4. A Lei Complementar nº 2, de setembro de 1962, convocou 

referendo popular para a decisão quanto a esta Emenda Constitucional, com data 

prevista no dia 6 de janeiro do ano de 1963. O resultado desta votação determinou a 

retomada do sistema presidencialista, com vitória de ampla margem a favor deste 

modelo. Em virtude deste resultado, foi elaborada a Emenda Constitucional nº 6/1963, 

que revogou a Emenda Constitucional nº 4/61 e restabeleceu o sistema presidencial 

de governo. Teve fim, nesta data, a segunda experiência parlamentarista do Brasil, 

sendo a primeira do período republicano. 

  

2.4 – ANÁLISE CRÍTICA DA PROPOSTA LEGISLATIVA DE INSTITUIÇÃO DO 

PARLAMENTARISMO COMO SISTEMA DE GOVERNO NO BRASIL 

 

Atualmente, tramita, no Senado Federal, Proposta de Emenda à Constituição 

que objetiva alterar o sistema de governo da República brasileira. Trata-se da PEC 

102 de 2015, apresentada no Senado Federal pelo Senador Antônio Carlos 

Valadares. A ementa desta PEC é clara quanto ao objetivo das modificações 

constitucionais propostas, visando alterar a Constituição para instituir o sistema 

parlamentarista de governo. É justamente nesta PEC que está contido um dos pilares 

da atual Reforma Política, já que, além das profundas alterações que trará ao 

ordenamento jurídico, remodelando drasticamente o sistema político-eleitoral vigente, 

esta proposta possui apoio de fortes nomes na política nacional. O próprio atual 

presidente do Brasil, Michel Temer, já foi a público indicar o seu manifesto apoio à 

adoção do parlamentarismo no Brasil, e além disso renomados políticos estão 

intercedendo a favor da proposta. Os senadores Aécio Neves, Aloysio Nunes, Antônio 

Anastasia, Fernando Collor, dentre outros consagrados senadores, subscrevem esta 

PEC na qualidade de coautores.  

A PEC 102/2015, portanto, veicula importante modificação constitucional, 

possuindo vários renomados adeptos dentro do próprio Congresso Nacional. A 

modificação veiculada nesta PEC é, indubitavelmente, um dos pilares da atual reforma 

política, merecedora, pois, de profundo estudo. Nos subtópicos anteriores  foi 

realizada uma análise detida das características, elementos essenciais e as 

experiências do parlamentarismo no Brasil. Já superadas estas análises, passar-se-
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á, neste presente tópico, à averiguação acerca da convergência entre esta PEC e os 

anseios do povo brasileira quanto à melhoria do meio político, principalmente em 

relação ao incremento da representatividade da população e o sentimento da 

participação das decisões públicas. Será investigado, destarte, se os objetivos dos 

parlamentares ao propor esta PEC se adequam a estes anseios populares.   

De início, será apresentada a resposta quanto à investigação realizada, para 

que, em seguida, sejam apresentados os argumentos que embasam esta conclusão. 

Quanto à existência ou não de compatibilidade entre os intuitos parlamentares por trás 

desta proposta (considerando-se, também, os próprios resultados práticos desta 

possível modificação) e os anseios populares, a resposta é definitivamente negativa. 

A alteração trazida pela PEC 102/2015 não atende à melhoria do sistema político-

eleitoral tão pretendida pela população brasileira; pelo contrário, demonstra-se 

nitidamente como uma proposta que visa somente aos interesses dos parlamentares, 

alargando os poderes de um Poder Legislativo que, já há muito tempo, mostra-se fraco 

e improbo. Seguem, abaixo, os argumentos que embasam esta conclusão 

apresentada.  

O principal argumento a ser apontado é quanto à conjuntura nacional dentro da 

qual esta PEC vem à tona, questionando-se o real motivo desta proposta. A República 

Brasileira convive, atualmente, com grave crise política, com questionamento 

constante das instituições políticas nacionais, principalmente o Congresso Nacional. 

A operação policial denominada Lava-jato, realizada pela Polícia Federal em conjunto 

com o Ministério Público Federal, uma das maiores operações investigativas já 

realizadas na história do país, colocou em xeque grandes nomes da política brasileira. 

No Supremo Tribunal Federal (STF), inúmeros inquéritos policiais já foram 

sancionados para a investigação de atuais deputados e senadores, suspeitos de 

cometerem atos penalmente ilícitos. Não é exagero afirmar que o Poder Legislativo 

se encontra na sua pior crise desde a redemocratização do país, com o fim a ditadura 

militar em 1985. 

É neste cenário de intensa crise do Poder Legislativo que vem à tona a 

Proposta de Emenda à Constituição 102/2015, que, ao instituir o parlamentarismo, 

amplia consideravelmente os poderes do Legislativo, alçando-o à figura 

preponderante do Estado. Ora, uma das características elementares do sistema de 

governo parlamentarista é justamente fortalecer a figura do Parlamento, tornando esta 

instituição responsável pela gerência dos atos governamentais, através da escolha do 
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chefe de governo. A articulação entre os Poderes Executivo e Legislativo aumenta, 

principalmente em virtude da atuação direta e permanente do Parlamento nos atos de 

governo. Curioso, portanto, que neste momento de grave instabilidade do Poder 

Legislativo, com clara desconfiança da população na probidade dos membros do 

Parlamento, emerja uma proposta de alteração constitucional que visa justamente 

aumentar as prerrogativas de um Congresso Nacional em nítida decadência. Esta 

PEC é a demonstração concludente do completo descompasso entre os objetivos dos 

parlamentares e os anseios populares. Embora diante de uma das maiores crises 

institucionais da sua história, o Congresso Nacional enxerga, neste atual momento, 

um cenário adequado para promover uma ampliação de seus poderes. O povo critica 

e reage frente aos escândalos cometidos por parlamentares, e estes, como resposta, 

apresentam uma proposta que não pode ser vista a não ser como um escárnio, uma 

chacota. Se, existiu no pós-redemocratização da República brasileira em 1988, pior 

momento para a ampliação dos poderes dos parlamentares, definitivamente é este o 

período.           

Ressalte-se que todos os argumentos aqui apresentados devem ser analisados 

levando em consideração esta conjuntura apresentada. Não se pode analisar uma 

proposta de alteração constitucional de tão vultuosa relevância sem ter em vista a 

conjuntura do momento em que ela é apresentada e colocada à votação. Todos os 

subsequentes argumentos tiveram como plano de fundo, portanto, este cenário atual.    

Um segundo forte argumento é de que o povo brasileiro, em sua maioria, recusa 

o sistema parlamentarista. Esse fato já ficou comprovado duas vezes na história 

republicana brasileira. A primeira rejeição ao sistema de governo parlamentarista 

ocorreu no Referendo convocado pela Lei Complementar 2, em setembro de 1962, 

tendo sido realizado no dia 6 de janeiro do ano seguinte. Neste referendo, a população 

brasileira decidiu pela retomada do presidencialismo, com grande margem de 

diferença entre os dois sistemas de governo. Dos votos contabilizados, 76,98% do 

eleitorado votou contrário à aprovação do ato adicional que instituiu o 

Parlamentarismo.4 Desta forma, por escolha do povo, é elaborada a Emenda 

Constitucional n.6, de 1963, que reimplantou o Presidencialismo.  

A segunda rejeição ao parlamentarismo ocorreu em 1993, por meio do 

plebiscito determinado pelo artigo 2º do Ato das Disposições Constitucionais 

                                                 
4 Disponível em <http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/referendo-de-1963> Acesso em: 

14/10/2017. 

http://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/referendo-de-1963
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Transitórias (ADCT) da Carta Magna de 1988. De acordo com a redação original deste 

artigo, a consulta popular estaria marcada para ocorrer no dia 7 de setembro de 1993, 

tendo sido antecipada para 21 de abril do mesmo ano pela Emenda Constitucional nº 

2 de 1992, que trouxe nova data para a realização da consulta popular, conforme o 

caput do artigo único da Emenda, abaixo colacionada:  

  

Artigo único. O plebiscito de que trata o art. 2º do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias realizar-se-á no dia 21 de abril de 1993.                   
(BRASIL. Emenda Constitucional nº 2/1992, art. Único). 
 

 Neste plebiscito, compareceram às urnas 66.209.385 eleitores, 

correspondentes a 73,36% do eleitorado nacional. Como disposto no artigo 2º do 

ADCT, nesta consulta popular os eleitores foram inquiridos acerca da forma e do 

sistema de governo a serem adotados no Brasil. A forma republicana foi escolhida por 

66,28% dos eleitores, sagrando-se vencedora frente à Monarquia, que recebeu 

6.790.751 votos (10,26%). Já quanto à escolha do sistema de governo, 36.685.630 

dos votantes, correspondentes a 55,41% do número total de eleitores, optaram pelo 

sistema presidencialista, enquanto 16.415.585 votantes (24,79% do eleitorado total), 

escolheram pelo modelo parlamentarista.5  

Destarte, em dois momentos da sua história republicana, o povo brasileiro foi 

às urnas, e votou contrário à adoção do parlamentarismo, demonstrando a sua 

manifesta predileção pelo sistema de governo presidencialista, tendo sido realizada 

esta segunda consulta popular já sobre a égide da Constituição Federal de 1988. 

Logo, a possível instauração de um modelo parlamentarista não atende aos anseios 

do povo brasileiro; pelo contrário, vai de encontro à escolha já manifestada pelos 

brasileiros em dois momentos da sua história. 

 Um terceiro argumento contrário à adoção do parlamentarismo no Brasil está 

relacionado à sua própria tradição eleitoral. É cediço que uma das práticas mais 

enraizadas na tradição política dos brasileiros é a tendência de se preocupar mais 

com a escolha do presidente do que com as dos parlamentares membros do 

Congresso Nacional. Neste diapasão, pertinente reflexão apresentada pelo jurista 

Miguel Reale, a seguir exposta:      

 

                                                 
5Disponível em <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Abril/plebiscito-sobre-forma-e-

sistema-de-governo-completa-20-anos.> Acesso em: 14/10/2017. 
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Convocado o eleitorado para um mesmo dia, para a eleição do Presidente da 
República, de Senadores, de Deputados federais e estaduais, que é que 
acontece? A manifestação do eleitor é quase maciça no que tange à escolha 
do Presidente da República; verifica-se participação ainda relevante na 
eleição dos Deputados estaduais; o coeficiente de interesse popular cai no 
tocante à eleição dos Deputados federais para desaparecer quase que 
inteiramente na escolha dos Senadores que representam a estrutura federal 
do País. O número de “ausentes” ou de votos em branco é maior do que o 
número de votos dos que manifestam sua preferência para a composição do 
Senado da República... (REALE, 2013, p. 123). 

 

Não há dúvidas quanto à característica do eleitorado brasileiro de dar maior 

importância à escolha do Presidente da República do que a outros cargos eletivos.6 

Como esposado pelo autor Fábio de Sousa Coutinho (COUTINHO, 2004 apud 

BARROSO, 2006, p. 34), a eleição direta do Presidente tem se mostrado “inegociável 

para os brasileiros e visceralmente ligada à própria consolidação da democracia entre 

nós”. A escolha direta e mais cuidadosa para o preenchimento do cargo de Chefe do 

Poder Executivo e Chefe de Governo, na figura do Presidente da República, é marca 

característica do eleitorado brasileiro digna de preservação.   Trata-se, pois, de 

verdadeira tradição política nacional. Tradição esta que não deve ser abruptamente 

interrompida por um projeto legislativo com escopo de instituir o parlamentarismo.  

Outro importante ponto está relacionado a imensa pluralidade de partidos no 

Brasil, com atualmente trinta e cinco partidos devidamente registrados no Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE) e em efetivo exercício.7 Este grande número de partidos 

políticos é um notável impasse à instalação do sistema parlamentarista, já que torna 

bastante difícil a formação de maioria no parlamento para a eleição do Chefe de 

governo. Ainda que a maioria seja alcançada e determinado candidato seja escolhido 

primeiro-ministro, este esfacelamento no número de partidos torna difícil a própria 

manutenção desta maioria no Parlamento, pois, mesmo que conte com o suporte de 

vários partidos, a perda de apoio de determinadas siglas pelo chefe de governo pode 

representar sua derrocada. O efeito disto é altamente prejudicial, pois provoca 

instabilidades constantes nos gabinetes e a interrupção dos seus planos de governo. 

O Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, apresenta sublime lição quanto ao tema, 

conforme se observa, 

                                                 
6 Nesse sentido, a opinião manifestada por Luís Roberto Barroso: “No Brasil, a percepção geral é de 
que o Presidente da República é escolhido pelo povo de modo mais atento e cuidadoso que os 
parlamentares. De fato, a população se mobiliza muito mais para a escolha do chefe do Executivo do 
que para a dos Deputados (BARROSO, 2006, p. 13)”. 
7 Disponível em <http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse.> Acesso em: 
17/10/2017.  

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse
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Alega-se, em relação ao parlamentarismo, que o sistema depende de um 
ambiente no qual o quadro partidário seja dotado de racionalidade e não seja 
excessivamente fragmentado. De fato, a funcionalidade do modelo diminui 
em situações nas quais sejam necessárias coalizões complexas, que são 
menos estáveis e supervalorizam o papel de pequenos partidos, quando 
necessários à composição da maioria parlamentar. Portanto, como regra, o 
argumento é procedente. (BARROSO, 2006, p. 12). 

         

Cabe ressaltar, ainda, uma crítica quanto ao próprio texto da PEC 102/2015. 

Embora a ementa desta proposta afirme expressamente que o escopo desta é a 

instituição do sistema parlamentarista no Brasil, a leitura de seu texto inicial e da 

emenda nº 1, apresentado pelo Senador Antônio Carlos Valadares, demonstra 

claramente que não se está diante de proposta de modelo parlamentarista. A 

estruturação da PEC 102/2015 a aproxima do modelo semipresidencialista. Este 

sistema de governo possui características intermediárias entre o presidencialismo e o 

parlamentarismo, apresentando algumas peculiaridades que o distingue destes dois 

modelos. As lições de Luís Roberto Barroso permitem maior elucidação quanto a este 

terceiro sistema de governo: 

 

Modelo consagrado na França, desde 1958, e em Portugal, desde 1976, o 
semipresidencialismo combina elementos do sistema presidencial e do 
sistema parlamentar. O Presidente da República é eleito diretamente pelo 
povo, exerce a chefia do Estado e desempenha um conjunto limitado – mas 
relevante – de competências políticas, aí incluídas a participação na 
nomeação do Primeiro Ministro, a possibilidade de dissolução do Parlamento, 
o comando das Forças Armadas e a nomeação de alguns agentes públicos, 
como embaixadores e Ministros da Suprema Corte. O Primeiro-Ministro, por 
sua vez, é o chefe do Governo, conduz o dia-a-dia da política e é, igualmente, 
o chefe da Administração Pública. (BARROSO, 2006, p. 5). 

 

É estarrecedor o fato de que, na tentativa de instituir um modelo parlamentarista 

de governo, o Congresso elabora modificações constitucionais que retiram o país do 

sistema presidencialista, mas não o coloca sob o modelo parlamentarista. Se no 

Império o Brasil foi perpassado por um sistema alcunhado de “parlamentarismo às 

avessas”, pertinente, caso esta PEC seja aprovada, alcunhar este novo sistema 

implantado de semipresidencialismo por acidente. Reitera-se que o objetivo da PEC 

em instituir o parlamentarismo no Brasil consta expressamente tanto de sua ementa, 

como também da minuta de seu texto original.8 Aos cientistas políticos que defendem 

                                                 
8 Disponível em <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122400.> Acesso em: 

21/10/2017. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122400
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a tese de que o Brasil nunca adotou o típico modelo parlamentarista inglês, pode ser 

ratificado que não será a PEC 102/2015 a responsável por esta primeira experiência, 

caso aprovada sem alterações integrais na sua atual redação.     

Dessa forma, por todos os argumentos supramencionados, inegável a 

conclusão de que a proposta de instituição do parlamentarismo, neste momento, não 

atende aos anseios populares. Não se trata, portanto, de uma alteração no modelo 

político atual feito pelo povo ou para o povo; pelo contrário, são os interesses dos 

próprios parlamentares que se sobressaem, não se atentando às pretensões 

populares. Cabe ressaltar que, neste tópico do trabalho, não se almejou elevar o 

presidencialismo a um posto de sistema de governo sem crises. Ao contrário, é 

inegável que o presidencialismo no Brasil não é imune às críticas e falhas, entretanto 

o que se buscou argumentar é que esta proposta de instituição do parlamentarismo, 

pelo menos no atual momento pelo qual passa a nação, não atende aos anseios do 

povo e é merecedora de severas críticas. Nada impede que, alterando-se 

acentuadamente a atual conjuntura do Brasil, o parlamentarismo passe a ser o 

sistema de governo mais adequado ao país, mas no atual momento, não o é.  
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3 – O FIM DA REELEIÇÃO PARA OS CARGOS DE CHEFE DO EXECUTIVO 

 

3.1 – O INSTITUTO DA REELEIÇÃO NO BRASIL 

 

Subsequentemente ao estudo da proposta de instituição do parlamentarismo 

no Brasil, faz-se mister, neste momento, a análise detida do segundo pilar da reforma 

política: a proposição legislativa de extinguir o instituto da reeleição para os cargos de 

chefe do executivo. Esta alteração constitucional está prevista na PEC nº 113-A, de 

2015, em célere trâmite no Senado Federal. Antes da investigação desta Emenda, 

com a análise acerca da aptidão desta em atender aos anseios populares, necessário 

um prévio subtópico, no qual será exposta a implementação deste instituto no Brasil 

e alguns de seus aspectos, sendo justamente esse o escopo deste presente 

subtópico.    

Inicialmente, cabe ressaltar que o instituto da reeleição é fenômeno recente na 

República brasileira, completando, no ano de 2017, duas décadas desde sua 

implementação. Quanto à sua conceituação, faz-se imperioso trazer à baila os 

ensinamentos do jurista José Afonso da Silva (2005, p. 369), segundo o qual a 

reeleição “significa a possibilidade que a Constituição reconhece ao titular de um 

mandato eletivo de pleitear sua própria eleição para um mandato sucessivo ao que 

está desempenhando”. A reeleição foi admitida pela primeira vez no ordenamento 

jurídico brasileiro através da Emenda Constitucional nº 16, de 4 de junho de 1997, 

durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O artigo 1º desta 

emenda alterou a redação original do § 5º, artigo 14 da Constituição Federal de 1988, 

passando expressamente a admitir que o Presidente da República, os Governadores 

de Estado e do Distrito Federal, e os Prefeitos poderão ser reeleitos para um único 

período subsequente. Implantou-se, portanto, no final dos anos 90, o instituto da 

reeleição no Brasil, quebrando uma tradição que vigorava desde a implantação da 

República. Todas as constituições republicanas elaboradas após o fim da monarquia 

consagraram a regra de vedação de reeleição do Presidente da República para o 

período subsequente ao de seu governo, conforme se observa das lições do Ministro 

Luís Roberto Barroso.   
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Numa breve remissão histórica às Constituições Brasileiras tem-se a vedação 
da reeleição nos seguintes termos: 1. Constituição de 1891: “Art. 43. O 
Presidente exercerá o cargo por quatro anos, não podendo ser reeleito para 
o período presidencial imediato”; 2. Constituição de 1934: “Art. 52. O período 
presidencial durará um quadriênio, não podendo o Presidente da República 
ser reeleito senão quatro anos depois de cessada a sua função, qualquer que 
tenha sido a duração desta”; 3. Constituição de 1937: Aqui não havia regra 
expressa vedando a reeleição, mas assim se entendia, tendo em vista a 
prerrogativa do Presidente da República de indicar candidato à eleição do 
mesmo cargo, prorrogando seu mandato até a conclusão das operações 
eleitorais e posse do eleito (art. 84, parágrafo único); 4. Constituição de 1946: 
“Art. 139. São também inelegíveis: I – Para Presidente e Vice-Presidente da 
República: a) Presidente que tenha exercido o cargo, por qualquer tempo, no 
período imediatamente anterior, e bem assim o Vice-Presidente que lhe tenha 
sucedido ou quem, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, o haja 
substituído”; 5. Constituição de 1967: “Art. 146. São também inelegíveis: I – 
Para Presidente e Vice-Presidente da República: a) o Presidente que tenha 
exercido o cargo, por qualquer tempo, no período imediatamente anterior, ou 
quem, dentro dos seis meses anteriores ao pleito, lhe haja sucedido ou o 
tenha substituído”; 6. Emenda Constitucional nº 1 de 1969: “Art. 151, 
parágrafo único. Observar-se-ão as seguintes normas, desde já em vigor, na 
elaboração da lei complementar: a) a inelegibilidade de quem haja exercido 
cargo de Presidente e de Vice-Presidente da República, de Governador e de 
Vice-Governador, de Prefeito e de Vice-Prefeito, por qualquer tempo, no 
período imediatamente anterior”; 7. Constituição de 1988 (redação original): 
“Art. 14, §5º. São inelegíveis para os mesmos cargos, no período 
subsequente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 
Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 
seis meses anteriores ao pleito”. (BARROSO, 2006, p. 102). 

 

Ressalte-se que a Emenda Constitucional nº 16 de 1997, a qual, como 

supramencionado, estabeleceu a possibilidade de reeleição para os chefes do Poder 

Executivo, entrou em vigor no penúltimo ano do primeiro mandato como presidente 

de Fernando Henrique Cardoso, permitindo que o mesmo concorresse à reeleição ao 

cargo no ano subsequente. Disputada as eleições, Fernando Henrique sagrou-se 

vencedor, tornando-se o candidato a ocupar o cargo de Presidente da República no 

quadriênio de 1999 a 2003. Na época, graves críticas políticas foram feitas à Emenda 

Constitucional nº 16, principalmente oriundas dos partidos de oposição ao governo do 

então presidente.     

O instituto da reeleição é objeto de intensos debates não somente no Brasil, 

mas também no mundo. Ainda segundo os ensinamentos de Luís Roberto Barroso 

(2006, p. 102-103), as ordenações jurídicas estrangeiras divergem quanto à 

possibilidade do chefe de Estado se reeleger. Países como o Chile, Paraguai, Peru, 

Uruguai e México não admitem a reeleição do presidente, enquanto nações como 

Estados Unidos, Portugal, Finlândia e Alemanha permitem a reeleição, vedando, 

contudo, reconduções sucessivas. 
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3.2 – PEC nº 113-A DE 2015 E O FIM DO INSTITUTO DA REELEIÇÃO AO CARGO 

DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA  

 

O ordenamento jurídico brasileiro, após a Emenda constitucional nº 16 de 1997, 

passou a admitir a reeleição dos Chefes do Poder Executivo (Presidente da República, 

governadores de Estado e do Distrito Federal, e os prefeitos) para o período 

imediatamente subsequente ao de seu mandato. No ano de 2015 é apresentada no 

Congresso Nacional a PEC nº 113-A, cuja atual redação prevê o fim do instituto da 

reeleição para estes cargos. De acordo com o Artigo 2º desta proposta, a redação do 

§ 5º, Artigo 14, da Constituição Cidadã ficaria com a seguinte redação: 

Art. 14. ................................... 

§ 5º São inelegíveis para os mesmos cargos, no período imediatamente 

subsequente, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do 

Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 

seis meses anteriores ao pleito. (BRASIL. Proposta de Emenda 

Constitucional nº 113-A/2015, art. 2º). 

 

Em virtude da importância do instituto no hodierno sistema político brasileiro e 

do suporte prestado por inúmeros parlamentares à proposta, indiscutível a importância 

desta PEC à atual reforma política, constituindo-se como um dos seu quatro pilares. 

Destarte, faz-se mister a análise do conteúdo desta proposta, analisando os objetivos 

parlamentares por trás dela e sua adequação ou não com os anseios populares de 

reformulação do sistema político-eleitoral vigente.  

De início, apresentar-se-á a conclusão acerca da compatibilidade ou não deste 

pilar da reforma política com as aspirações do povo brasileiro, para que, em 

sequência, exponha-se os argumentos que embasam esta conclusão, tendo especial 

foco o cargo de Presidente da República. Para o autor desta monografia, a resposta 

é negativa, isto é, a proposta de extinguir o instituto da reeleição aos cargos de chefia 

do Poder Executivo não se adequa às pretensões populares.  

O primeiro argumento que corrobora esta conclusão está relacionado ao 

surgimento de uma verdadeira tradição dos brasileiros, a de reeleger o Presidente da 

República em vigor para um segundo mandato, para que dê continuidade ao seu plano 

de governo. Isto pode ser verificado nas últimas cinco eleições pós Emenda 

Constitucional nº 16/1997. Todos os presidentes que pleiteavam permanecer no cargo 

para um segundo mandato consagraram-se vencedores nas eleições. Fernando 
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Henrique Cardoso foi eleito para um segundo mandato nas eleições de 1988; Luiz 

Inácio Lula da Silva, presidente no quadriênio de 2003 a 2006, foi reeleito nas eleições 

de 2006, bem como a ex-presidente Dilma Rousseff ganhou a reeleição ao cargo que 

já ocupava, nas eleições presidenciais de 2014. Destarte, o Congresso Nacional não 

deveria alterar o atual modelo, no qual a preponderância da vontade popular se 

manifesta claramente através do sufrágio.   

Outro importante argumento está vinculado à continuidade do plano de governo 

do Chefe do Poder Executivo. No Brasil, com a fragmentariedade partidária e o 

excesso burocrático, a implementação de políticas públicas eficazes consome um 

demasiado período de tempo, sendo imperiosa a abertura da possibilidade de o povo 

permitir, por intermédio do sufrágio, aumentar o período de tempo de determinado 

candidato no cargo, para que efetive com perfeição as suas políticas públicas já 

iniciadas. Neste diapasão, pertinente expor apontamento realizado pelo ministro Luís 

Roberto Barroso: 

 

Aqueles que defendem a admissibilidade da reeleição sustentam que ela 
possibilita um julgamento da atuação do Presidente pelo povo, permitindo a 
continuidade de um Governo bem sucedido. Crêem, assim, que um único 
mandato é insuficiente para a implementação de políticas públicas de maior 
alcance, sobretudo em um país como o Brasil, marcado pela descontinuidade 
político-administrativa após as sucessões governamentais. (BARROSO, 
2006, p. 103-104). 

 

Ressalte-se, ainda, que é imprópria a afirmação de que a reeleição representa 

um injusto mecanismo de competição eleitoral, sob a alegação de que o presidente 

em exercício pode se utilizar da máquina pública em seu favor. Neste ponto, há de se 

concordar com o posicionamento do jurista Celso Ribeiro Bastos, a seguir exposto:            

    

O fato de estar no exercício de funções executivas não desequilibra a 
igualdade que deve reinar entre os candidatos, porque esta não é 
exclusivamente fonte de vantagens, mas, sem dúvida alguma, é raiz de não 
poucos desgastes perante a opinião pública. (BASTOS, 1999, p. 287). 
 

O terceiro argumento a ser apresentado consiste no receio quanto aos 

verdadeiros objetivos dos parlamentares ao propor esta alteração constitucional, 

levando-se em conta a atual conjuntura política do país. A época da proposição da 

PEC nº 113-A/2015, além do momento em que seu trâmite ganha celeridade no 

Congresso, apresentam-se como indícios de que tal proposta possui o escopo de 

combater a reeleição de candidatos de esquerda. Nas últimas quatro eleições para 
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presidente, todas foram vencidas por um partido de esquerda, o Partido dos 

Trabalhadores, sendo que em duas dessas eleições, a de 2006 e a de 2014, a vitória 

ocorreu por meio da reeleição.  

Os sinais apresentados por essa alteração constitucional indicam que a 

preocupação parlamentar não está focalizada nos anseios populares por melhoria do 

sistema política, mas sim na tentativa de barrar eleições consecutivas de candidatos 

da ala política de esquerda. A formação de um nome forte dentro de uma sigla para 

substituição de um presidente no mandato seguinte é bem mais dificultosa de ser 

realizada em um único mandato, do que em dois, como é estruturado o atual modelo 

brasileiro. Este fato pode ser nitidamente percebido no caso da eleição da ex-

presidente Dilma Rousseff, na eleição presidencial de 2010. Durante os dois 

mandatos de Luís Inácio Lula da Silva como Presidente da República, o nome de sua 

eventual sucessora já estava sendo trabalhado dentro do partido e do próprio país, 

tendo Dilma Rousseff assumido a chefia dos Ministérios de Minas e Energia e da Casa 

Civil neste período. O impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, além do 

distanciamento, nos últimos dois anos, entre o PMDB e o PT, despertam razoáveis 

suspeitas quanto aos verdadeiros objetivos desta Proposta de Emenda Constitucional.  

Todos os argumentos apresentados trazem supedâneo à conclusão de que a 

proposta de alteração constitucional visando extinguir o instituto da reeleição para os 

cargos de chefe do executivo não se coaduna com as verdadeiras aspirações da 

população brasileira de melhoria do atual sistema político-eleitoral. Ao aderir à regra 

constituinte de possibilitar a reeleição dos chefes do Poder Executivo, o Brasil não 

enfraqueceu sua democracia, adotando, ressalte-se, instituto previsto em várias 

potências mundiais, com democracias consolidadas, como é o caso dos Estados 

Unidos e da Alemanha. Medida legislativa muito mais adequada aos anseios 

populares seria justamente a proibição de intermináveis reeleições para mandatos 

parlamentares. O Congresso Nacional é ocupado atualmente por verdadeiros políticos 

profissionais, que objetivam se perpetuar no Poder por décadas, ainda que sem 

participação eficaz e ativa dentro do Parlamento. 
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4 - O FINANCIAMENTO PÚBLICO DE CAMPANHAS E AS CLÁUSULAS DE 

BARREIRA  

 

4.1- INTRODUÇÃO AO TÓPICO 

 

Na terceira parte do desenvolvimento da presente monografia, serão 

analisados dois temas centrais da atual Reforma política: o financiamento público de 

campanhas eleitorais e a criação de cláusulas de barreira aos Partidos Políticos para 

o recebimento dos recursos eleitorais. Estas duas propostas legislativas foram objeto 

de vasto interesse dos parlamentares, tanto que, em outubro deste ano, as duas 

proposições foram inseridas no ordenamento jurídico brasileiro. Não restam dúvidas, 

pois, quanto à sobremaneira importância desses dois assuntos para a atual Reforma 

política, constituindo-se como o terceiro pilar desta.    

Destaca-se que, igualmente ao método utilizado nos dois tópicos anteriores, 

inicialmente será realizada a exposição de aspectos gerais destes dois institutos, para 

que, em seguida, seja exposta uma conclusão acerca da compatibilidade entre essas 

alterações legislativas e os anseios populares por melhorias no sistema político-

eleitoral brasileiro. Ressalte-se, ainda, que, embora os dois conteúdos trabalhados 

neste tópico façam parte do terceiro pilar da Reforma Política, cada um será 

trabalhado em subtópicos próprios, para fins exclusivamente de melhor didática.  

 

4.2- O FINANCIAMENTO PÚBLICO E AS LEIS Nº 13.487/2017 e nº 13.488/2017. 

 

Previamente à análise das alterações advindas das Leis nº 13.487 e 13.488, 

ambas de outubro de 2017, faz-se mister o estudo dos eventos que antecederam a 

sua promulgação. O episódio mais importante que as precederam foi certamente o 

julgamento, no ano de 2015, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650/DF, 

que julgou inconstitucionais dispositivos da Lei nº 9.504/1997 que permitiam a doação 

eleitoral realizada por pessoas jurídicas9. Após o julgamento desta ADI, ficou 

                                                 
9 Informativo 799 do STF, julgamento da ADI 4650/DF: “São inconstitucionais as contribuições de 

pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. No que se refere às contribuições de pessoas físicas, 
regulam-se de acordo com a lei em vigor. Esse o entendimento do Plenário, que, em conclusão de 
julgamento e por maioria, acolheu, em parte, pedido formulado em ação direta para declarar a 
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assentado, portanto, a proibição de que parlamentares recebam doações eleitorais 

realizadas por pessoas jurídicas. Neste novo cenário de campanhas eleitorais, com a 

redução dos recursos financeiros para os custos de campanha, em virtude da 

proibição do recebimento de doações por pessoas jurídicas, o Congresso Nacional 

aprovou, em outubro de 2017, as Leis nº 13.487 e nº 13.488, que criaram o Fundo 

Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).  

De acordo com o artigo 1o da Lei 13.487/2017, o montante destinado à 

campanha eleitoral será de 30% (trinta por cento) dos recursos das emendas de 

bancadas de deputados e senadores. De acordo com o analista judiciário do próprio 

Tribunal Superior Eleitoral Cleber Schumann (SCHUMANN, 2017)10, o montante 

previsto para o fundo eleitoral brasileiro, com estas recentes alterações, pode alcançar 

a marca de 1,7 bilhão de reais para as Eleições de 2018. Trata-se de enorme 

quantidade de dinheiro público investido unicamente nesta campanha eleitoral.  

Não há de ser outra a conclusão, senão a de que as alterações realizadas pelo 

Congresso Nacional, ao invés de atenderem aos anseios populares, em verdade vão 

de encontro aos mesmos. A decisão do Supremo Tribunal Federal de proibir a doação 

eleitoral de pessoas jurídicas foi absolutamente precisa, impedindo que as sociedades 

empresárias exerçam um controle direto das eleições, o que se demonstraria 

atentatório ao regime democrático. Para compensar a redução de recursos 

ocasionada por essa decisão judicial e promover uma necessária reestruturação no 

                                                 
inconstitucionalidade dos artigos 23, §1º, I e II; 24; e 81, “caput” e § 1º, da Lei 9.504/1997 (Lei das 
Eleições), que tratam de doações a campanhas eleitorais por pessoas físicas e jurídicas, no ponto em 
que cuidam de doações por pessoas jurídicas. Declarou, ainda, a inconstitucionalidade dos artigos 31; 
38, III; 39, “caput” e § 5º, da Lei 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos), que regulam a forma 
e os limites em que serão efetivadas as doações aos partidos políticos, também exclusivamente no que 
diz respeito às doações feitas por pessoas jurídicas — v. Informativos 732 e 741. O Colegiado reputou 
que o modelo de autorização de doações em campanhas eleitorais por pessoa jurídica não se mostraria 
adequado ao regime democrático em geral e à cidadania, em particular. Ressalvou que o exercício de 
cidadania, em sentido estrito, pressuporia três modalidades de atuação física: o “jus sufragius”, que 
seria o direito de votar; o “jus honorum”, que seria o direito de ser votado; e o direito de influir na 
formação da vontade política por meio de instrumentos de democracia direta como o plebiscito, o 
referendo e a iniciativa popular de leis. Destacou que essas modalidades seriam inerentes às pessoas 
naturais e, por isso, o desarrazoado de sua extensão às pessoas jurídicas. A participação de pessoas 
jurídicas apenas encareceria o processo eleitoral sem oferecer, como contrapartida, a melhora e o 
aperfeiçoamento do debate. O aumento dos custos de campanhas não corresponderia ao 
aprimoramento do processo político, com a pretendida veiculação de ideias e de projetos pelos 
candidatos. Ao contrário, os candidatos que tivessem despendido maiores recursos em suas 
campanhas possuiriam maior êxito nas eleições. Ademais, a exclusão das doações por pessoas 
jurídicas não teria efeito adverso sobre a arrecadação dos fundos por parte dos candidatos aos cargos 
políticos (...) Rel. Min. Luiz Fux, 16 e 17.9.2015. (ADI-4650). 
10 Entrevista disponível em: <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Outubro/bieje-esclarece-
novo-fundo-de-financiamento-de-campanha> Acesso em: 04/11/2017.    

http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Outubro/bieje-esclarece-novo-fundo-de-financiamento-de-campanha
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2017/Outubro/bieje-esclarece-novo-fundo-de-financiamento-de-campanha
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sistema eleitoral, pertinente seria a elaboração de novas leis, o que de fato ocorreu 

em 2017. Entretanto, a redação das Leis nº 13.487 e 13.488, ambas de 2017, 

demonstra nitidamente a imoderação do Poder Legislativo. O descomedimento no 

valor total do fundo de financiamento criado é patente. Na atual conjuntura do país, 

marcada por grave crise econômica e política, a previsão destes exorbitantes valores 

são insultuosos, absolutamente incompatíveis com as aspirações populares. Neste 

diapasão, relevante nota de repúdio apresentada pela OAB- Seccional do Paraná, 

abaixo colacionada:   

 

A criação de um fundo público para financiamento de campanhas eleitorais, 
no valor de aproximadamente um bilhão e setecentos milhões de reais, em 
um momento de grave crise econômica e financeira, com a implementação 
de reformas profundas que retiram direitos da população, é uma afronta aos 
cidadãos brasileiros. 
Essa afronta, com a crise política, institucional e de representatividade pela 
qual atravessa o país, tem o único objetivo de facilitar a eleição dos políticos 
que já detêm mandato, constituindo mais uma demonstração da necessidade 
premente de ser realizada uma profunda reforma do sistema eleitoral 
brasileiro. 
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Paraná considera inaceitável que 
a reforma política tão aguardada pela sociedade não evoluiu e limitou-se para 
as próximas eleições à criação do inadmissível fundo de financiamento de 
campanha. (OAB/PR, Nota de repúdio, 2017).  

 

 

4.3 – CLÁUSULAS DE BARREIRA E A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 97, DE 4 DE 

OUTUBRO DE 2017 

 

Superada a análise do financiamento público de campanha alterado pelas Leis 

nº 13.487 e nº 13.488, ambas de 2017, será focalizado, neste momento, o exame 

acerca do segundo tema que compõe o terceiro pilar da reforma política, a cláusula 

de barreira. Neste ponto, a investigação se deterá nas modificações normativas 

advindas da Emenda Constitucional 97, de outubro de 2017. 

No dia 04 de outubro de 2017 entrou em vigor a Emenda Constitucional 

97/2017, tendo como ponto central do seu texto a criação de cláusulas de barreira, 

impondo determinados requisitos para que os Partidos Políticos tenham acesso a 

recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. Faz-se mister a 

exposição das principais modificações constitucionais quanto ao tema, abaixo 

colacionadas: 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2097-2017?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2097-2017?OpenDocument
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Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: 
‘Art. 17...................................................................................... 
(...) 
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao 
rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: 
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% 
(três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos 
válidos em cada uma delas; ou 
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em 
pelo menos um terço das unidades da Federação. 
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º 
deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do 
mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação 
considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de 
acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. (NR)’ 
(...) 
Art. 3º O disposto no § 3º do art. 17 da Constituição Federal quanto ao acesso 
dos partidos políticos aos recursos do fundo partidário e à propaganda 
gratuita no rádio e na televisão aplicar-se-á a partir das eleições de 2030. 
Parágrafo único. Terão acesso aos recursos do fundo partidário e à 
propaganda gratuita no rádio e na televisão os partidos políticos que: 
I - na legislatura seguinte às eleições de 2018: 
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 1,5% 
(um e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço 
das unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos 
válidos em cada uma delas; ou 
b) tiverem elegido pelo menos nove Deputados Federais distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação; 
II - na legislatura seguinte às eleições de 2022: 
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2% 
(dois por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das 
unidades da Federação, com um mínimo de 1% (um por cento) dos votos 
válidos em cada uma delas; ou 
b) tiverem elegido pelo menos onze Deputados Federais distribuídos em pelo 
menos um terço das unidades da Federação; 
III - na legislatura seguinte às eleições de 2026: 
a) obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 2,5% 
(dois e meio por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um 
terço das unidades da Federação, com um mínimo de 1,5% (um e meio por 
cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou 
b) tiverem elegido pelo menos treze Deputados Federais distribuídos em pelo 

menos um terço das unidades da Federação. (BRASIL. Emenda 

Constitucional nº 97/2017, art. 1º e 3º). 

 

Da leitura dos dispositivos desta Emenda, percebe-se claramente a criação, na 

República brasileira, de requisitos constitucionais para que os Partidos Políticos 

tenham acesso aos recursos eleitorais, como o fundo partidário. A criação desta 

modificação legal por meio de Emenda Constitucional não foi irrefletida; pelo contrário, 

os parlamentares já estavam a par da inconstitucionalidade de tais modificações por 

meio de mera lei ordinária. O STF, no julgamento conjunto das ADIs 1351 e 1354, já 

havia assentado o entendimento de que dispositivos típicos de cláusula de barreira 
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veiculados na Lei n. 9.096/1995 eram inconstitucionais, violando diretamente normas 

da Constituição Cidadã, como se observa da ementa deste julgado: 

 

EMENTA: Partido político – Funcionamento parlamentar – Propaganda 
partidária gratuita – Fundo partidário. Surge conflitante com a Constituição 
Federal lei que, em face da gradação de votos obtidos por partido político, 
afasta o funcionamento parlamentar e reduz, substancialmente, o tempo de 
propaganda partidária gratuita e a participação no rateio do Fundo Partidário. 
Normatização – Inconstitucionalidade – Vácuo. Ante a declaração de 
inconstitucionalidade de leis, incumbe atentar para a inconveniência do vácuo 
normativo, projetando-se, no tempo, a vigência de preceito transitório, isso 
visando a aguardar nova atuação das Casas do Congresso Nacional. (SFT, 
ADI 1351/DF, 2006).  

 

Inegavelmente, trata-se de modificação constitucional que restringirá o número 

de Partidos Políticos, e consequentemente de candidatos, que concorrerão à eleição 

dos cargos eletivos. Isto acarretará a diminuição da fragmentação partidária, 

possuindo o aspecto positivo de evitar o esfacelamento do Poder em uma excessiva 

multiplicidade de siglas políticas, melhorando, pois, a governabilidade, que não fica 

refém da necessidade de realizar inúmeras coalizões.11  

Em contrapartida, a criação das cláusulas de barreira pela Emenda 

Constitucional 97/2017 possui o aspecto negativo de reduzir o quadro de partidos 

políticos e de candidatos à escolha dos eleitores. O grau de representatividade se 

reduz, já que determinadas agremiações políticas deixarão de atingir os requisitos 

constitucionais para acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda gratuita 

no rádio e na televisão, fazendo com que grupos de eleitores que votariam nestas 

siglas não encontrem agremiação política com os mesmos programas partidários.  

A conclusão acerca da compatibilidade desta alteração constitucional já em 

vigor e os anseios populares por melhoria do sistema político-eleitoral do Brasil, deve 

necessariamente sopesar as duas perspectivas supramencionadas, prevalecendo 

                                                 
11 Nesse sentido, as lições de Luís Roberto Barroso: “Há uma última consequência a ser aqui abordada: 

um grande número de partidos dificulta a formação de maiorias parlamentares. O Governo fica obrigado 
a negociar com uma multiplicidade heterogênea de agremiações, muitas delas voltadas para a 
satisfação de interesses eleitorais ou privados e não para a construção de acordos inspirados pelo 
interesse público. Intuitivamente, tal fenômeno prejudica a governabilidade. Em lugar de negociar com 
um ou dois partidos a formação de uma coalizão de governo, assentada em princípios políticos e em 
estratégias de ação, o Executivo vê-se na contingência de se relacionar com partidos consistentes e 
com fragmentos de poder político, articulados com o propósito de ocupar o espaço público. A gestão 
da coalizão se torna complexa e onerosa, exigindo a composição de múltiplos interesses, 
frequentemente contraditórios.” (BARROSO, 2006, p. 81). 
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aquela que melhor beneficie a representatividade do povo brasileiro e a fortificação da 

democracia. Destarte, a conclusão a que se chega no presente estudo é de que o 

advento das cláusulas de barreira pela Emenda Constitucional 97/2017 não promove 

a melhoria do sistema eleitoral brasileiro, não atendendo às aspirações populares para 

o aperfeiçoamento do mesmo. 

O argumento fundamental da conclusão apresentada é que a grande 

diversidade cultural, social e política do povo brasileiro exige uma multiplicidade de 

partidos políticos, que atendam aos mais diversos interesses. O Brasil é um país de 

cultura amplamente multifacetada, formado por pessoas de múltiplas raças, cores, 

etnias, religiões e origem. Esta diversidade do povo brasileiro ocasiona uma nação 

marcada por variados interesses, ideais e convicções, fato que, evidentemente, 

manifesta-se na política. Para o atendimento destas amplas pluralidades de 

pensamento, necessária a existência de múltiplas agremiações políticas que 

englobem variados programas partidários, fazendo com que cada grupo da sociedade 

brasileira consiga se identificar com o partido político que possua os ideais mais 

semelhantes aos seus.   

A nação brasileira, em virtude dessa diversidade do seu povo, não se ajustaria 

a um modelo partidário de reduzidas agremiações políticas. Pelo contrário, é 

necessário justamente um amplo número de partidos, e consequentemente de 

programas partidários, para abrigar os ideais políticos das várias minorias existentes 

no país, fortalecendo-se o próprio regime democrático. Nesse diapasão, o 

pronunciamento do Ministro do STF Marco Aurélio Mello, no seu voto na ADI 1351/DF: 

 

Aliás, a diversidade deve ser entendida não como ameaça, mas como fator 
de crescimento, como vantagem adicional para qualquer comunidade que 
tende a enriquecer-se com essas diferenças. O desafio do Estado moderno, 
de organização das mais complexas, não é elidir as minorias, mas reconhecê-
las e, assim o fazendo, viabilizar meios para assegurar-lhes os direitos 
constitucionais. Para tanto, entre outros procedimentos, há de fomentar 
diuturnamente o aprendizado da tolerância como valor maior, de modo a 
possibilitar a convivência harmônica entre desiguais. Nesse aspecto, é 
importante sublinhar, o Brasil se afigura como exemplo para o mundo. 
Democracia que não legitima esse convívio não merece tal status, pois, na 
verdade, revela a face despótica da inflexibilidade, da intransigência, atributos 
que, normalmente afetos a regimes autoritários, acabam conduzindo à 
escravidão da minoria pela maioria. Alfim, no Estado Democrático de Direito, 
paradoxal é não admitir e não acolher a desigualdade, o direito de ser 
diferente, de não formar com a maioria. (MELLO, ADI 1.351/ DF, 2007).  
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Dessa forma, embora as cláusulas de barreira criadas pela Emenda 

Constitucional 97/2017 proporcionem a diminuição da fragmentação do Parlamento, 

atualmente com 35 agremiações políticas concorrendo à eleição dos seus cargos12, 

elas possuem o aspecto negativo de reduzir a representatividade popular no 

Congresso Nacional. Como cediço, um dos fundamentos previstos na Constituição 

Federal, no seu inciso V, artigo 1º, é justamente o pluralismo político. Trata-se de base 

fundamental à própria democracia, especialmente em um país marcado por tanta 

heterogeneidade do eleitorado, como é o caso do Brasil. Destarte, a conclusão a que 

se chega é de que a criação das cláusulas de barreira pela Emenda Constitucional 

97/2017 não se compatibiliza com a melhoria do sistema político-eleitoral brasileiro, 

olvidando uma das características marcantes do eleitorado nacional, a sua 

diversidade.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Disponível em <http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse.> Acesso em: 

07/11/2017. 

http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/registrados-no-tse
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5- O SISTEMA DISTRITAL MISTO  

 

5.1- OS MODELOS DE SISTEMAS ELEITORAIS  

 

No quinto tópico deste trabalho será analisada a modificação constitucional 

prevista na Proposta de Emenda Constitucional nº 61 de 2007, a qual possui o escopo 

de instalar o sistema distrital misto para a eleição dos deputados federais e estaduais, 

além dos cargos de vereadores. Para melhor sistematização dos estudos realizados, 

decidiu-se dividir a presente sessão em dois subtópicos. No primeiro, serão 

examinados os tipos de sistemas eleitorais, passando-se, em seguida, para a análise 

das alterações constitucionais propostas pela PEC nº 61/2007, com o foco em 

averiguar se esta proposta atende aos anseios da população brasileira quanto à 

melhoria do sistema político-eleitoral atual.  

Quanto aos tipos de sistema eleitoral, previamente à apresentação dos 

mesmos, cabe destacar de início o próprio conceito de sistema eleitoral. De acordo 

com os irretocáveis ensinamentos do jurista Uadi Lammêgo Bulos (2004, p. 872), 

sistema eleitoral é “o conjunto de técnicas aplicadas à eleição. Eleição, por sua vez, é 

o procedimento técnico de escolha de pessoas para um cargo”. Três são as espécies 

do sistema eleitoral: majoritário, proporcional e misto. 

O sistema majoritário se subdivide em majoritário simples e absoluto. O 

simples, também chamado de majoritário por maioria relativa, é aquele no qual será 

eleito o candidato que obtiver o maior número de votos, independentemente da 

porcentagem que isto represente sobre o total de votos válidos. Este sistema se 

contenta, portanto, com a formação de maioria simples. No Brasil, este é o modelo 

adotado para a eleição de senadores da República, conforme o caput, do artigo 46, 

da CRFB. Já no sistema majoritário por maioria absoluta, para ser eleito, o candidato 

deverá obter a maioria absoluta dos votos válidos, isto é, 50% + 1 dos votos.  Não 

sendo obtida a maioria absoluta, a decisão vai para um segundo turno eleitoral, em 

que se enfrentam os dois candidatos mais bem votados no primeiro turno. Este é o 

padrão adotado nas eleições para os cargos de Presidente da República (CRFB, art. 

77), governador de Estado (CF, art. 28); e prefeito municipal (CF, art. 29, II). 
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O sistema proporcional é o modelo eleitoral atualmente adotado para as 

eleições dos cargos de deputados federais, deputados estaduais e distritais, e 

vereadores. Quanto aos aspectos essenciais deste sistema, faz-se mister colacionar 

as lições do Ministro Luís Roberto Barroso: 

 

O sistema proporcional consiste no procedimento eleitoral que visa a 
assegurar no Parlamento uma representação para cada partido 
correspondente ao percentual de apoiadores que o partido possui na 
sociedade. Diferentemente do que ocorre no sistema distrital-majoritário, no 
sistema proporcional as circunscrições eleitorais não são uninominais, vale 
dizer: cada circunscrição elege diversos Deputados. No Brasil, uma mesma 
circunscrição pode eleger até 70 Deputados. É o que acontece, por exemplo, 
no Estado de São Paulo. Um partido que alcance 10% dos votos terá elegido 
7 Deputados. O pressuposto fundamental de legitimação do sistema é a idéia 
de que o Parlamento deve refletir a pluralidade que caracteriza o meio social. 
(BARROSO, 2006, p. 44). 

                 

 

Ressalte-se, ainda, que o sistema proporcional pode adotar o modelo de lista 

fechada ou aberta. Segundo as lições do Ministro Luís Roberto Barroso (2006, p.52), 

na eleição por lista fechada, o voto do eleitor se destina a uma lista de candidatos já 

preordenada pelo partido. O eleitor vota na legenda partidária, considerando-se eleitos 

os candidatos que ocupam os primeiros lugares na lista, de acordo com o percentual 

de votos obtidos pela legenda partidária. Já na lista aberta, o eleitor tem a faculdade 

de escolher o candidato de sua preferência, dentro dos quadros partidários dos 

partidos políticos. Neste segundo modelo, portanto, o eleitorado não possui a 

obrigação de obedecer à ordem de candidatos previamente estipulada pelo partido.  

Por fim, há o sistema misto, no qual os modelos proporcional e majoritário são 

conjugados. Existe mais de um tipo de sistema misto. Atualmente, no Congresso 

nacional está em evidência a proposta do sistema distrital misto, caracterizado pelo 

fato de que o eleitor possui dois votos, sendo o primeiro para os candidatos do distrito, 

eleitos pelo sistema majoritário simples. O segundo voto se destina para as legendas 

partidárias, que preenchem a metade restante das vagas através do sistema 

proporcional.  
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5.2-  O SISTEMA DISTRITAL MISTO NA PEC N° 61 DE 2007 

 

O quarto pilar da reforma política a ser examinado nesta presente monografia 

é a alteração constitucional do sistema político para eleição de deputados federais, 

deputados estaduais e vereadores, prevista na Proposta de Emenda Constitucional 

n° 61 de 2007. Embora já tenha sido apresentada no Congresso Nacional há uma 

década, o recente interesse parlamentar nas modificações previstas nesta PEC 

acarretou a aceleração de seu trâmite, já estando pronta para deliberação pelo 

plenário do Senado Federal. De acordo com a redação desta proposta, o sistema 

eleitoral para eleição destes cargos supracitados se alteraria, passando a adotar o 

sistema distrital misto. Dessa forma, o artigo 45 da Constituição Federal de 1988 seria 

modificado, para constar nova redação instauradora do sistema distrital misto13.  

Inegavelmente, a PEC n° 61 de 2007 propõe significativas modificações ao 

sistema político-eleitoral brasileiro, sendo necessária a análise detida dos seus 

impactos frente às pretensões populares por melhoria de representatividade política. 

Neste ponto, faz-se mister destacar a observação feita pelo Ministro Luís Roberto 

Barroso (2006, p.62) quanto à escolha de um sistema eleitoral por um país, afirmando 

que “deve-se, todavia, partir da premissa de que não há modelo perfeito. Sempre 

serão necessárias escolhas entre prós e contras”. Dessa forma, ratifica-se que não 

existe sistema eleitoral perfeito, alheio a falhas e imperfeições. As críticas que serão 

feitas a este modelo não redundam na alegação de que os outros sistemas eleitorais 

                                                 
13 Se aprovada a PEC 61/2007, o artigo 45 da Constituição Federal terá a seguinte nova redação: “Art. 

45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelos sistemas majoritário 
e proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal, na forma da lei, observados 
os seguintes preceitos: I – 50% da representação de cada Estado e do Distrito Federal, ou o número 
inteiro maior mais próximo, será composta por nomes eleitos pelo voto majoritário em distritos 
uninominais; II – 50% da representação de cada Estado e do Distrito Federal será composta por nomes 
apresentados em listas partidárias; III – o eleitor terá direito a dois votos desvinculados, um para o 
candidato de seu distrito eleitoral e outro para o partido de sua preferência; IV – o total de lugares 
destinados a cada partido será calculado com base no princípio da proporcionalidade, aplicado aos 
votos obtidos pelas listas partidárias; V – deduzidos do total de lugares destinados a cada partido os 
representantes eleitos nos distritos, os demais lugares serão preenchidos pelos candidatos 
apresentados nas listas partidárias, segundo a ordem da lista; VI – se o número de representantes 
eleitos pelo partido nos distritos for superior ao número definido pelo princípio da proporcionalidade, a 
diferença será acrescida ao número total de Deputados. § 1º Ressalvada a hipótese do inciso VI, o 
número total de Deputados não será superior a quinhentos e treze. § 2º A representação por Estado, 
por Território e pelo Distrito Federal será estabelecida por lei complementar, proporcionalmente à 
população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, de modo que nenhuma 
unidade da Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados. § 3º Cada Território elegerá 
dois Deputados, pelo sistema proporcional. § 4º As regras estabelecidas neste artigo aplicam-se às 
eleições de Deputados Estaduais e Vereadores. (NR)” 
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são irretocáveis, mas partem do fato de que, para o autor desta monografia, a 

alteração para o sistema previsto na PEC 61/2007 não beneficia a representatividade 

política do povo brasileiro, ainda que haja autores que entendam de outra forma.  

A primeira crítica que se faz à alteração proposta pela PEC em análise está 

relacionada justamente a sua constitucionalidade. À previsão de lista fechada - sendo 

eleitos os candidatos na ordem apresentada pela lista partidária- para a eleição de 

metade dos cargos de deputados federais, deputados estaduais e vereadores, recai 

acentuada suspeita acerca de sua constitucionalidade frente às cláusulas pétreas da 

Constituição Federal de 1988. O inciso II, § 4º, Artigo 60 da CRFB é claro ao apontar 

que não poderá ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o 

voto direto. Na visão do autor desta monografia e de parcela da doutrina 

constitucional, a interpretação deste dispositivo revela a intenção do Poder 

Constituinte originário na salvaguarda do direito do eleitor em escolher diretamente o 

candidato de sua preferência, sem a existência de lista com ordem hierárquica dos 

candidatos. Inegavelmente, pode o eleitor decidir votar na legenda partidária de sua 

predileção, sendo vedado, contudo, que não participe o eleitorado da escolha dos 

nomes que se elegerão. A existência de lista fechada com ordem hierárquica fere 

gravemente o princípio da soberania popular, ao passo que o eleitor deixa seu posto 

de responsável direto pela escolha dos candidatos e é colocado em uma posição de 

intermediário na eleição de seus representantes parlamentares. Nesse sentido, as  

lições do constitucionalista Leonardo Sarmento:  

 

Assim retira-se, que a Constituição estabelece eleições diretas, e em nossas 
tradições voto direto significa vota em candidato, em pessoa, não em 
legenda, sem intermediários como seriam as agremiações partidárias. As 
eleições por lista fechada retira do eleitor a condição de eleitor primário que 
se retira dos artigos mencionados da Constituição de 1988, quando que 
escolheria em primeiro seriam as convenções partidárias formados das listas 
– intermediárias absolutamente ilegítimas que tergiversaria o que se entende 
como voto direto, alteração que impediria que a soberania popular fosse 
exercida pelo voto direto na forma constitucional. (SARMENTO, 2017). 

 

Também defensor ferrenho da inconstitucionalidade da lista fechada, por 

violação direta à soberania popular, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal 

Carlos Ayres Britto (BRITTO, 2017) critica fortemente esta proposta legislativa, 

afirmando que "pela lista fechada, o candidato vai ficar situado entre o eleitor e o 

partido, isso não é soberania popular é soberania partidária. Se você colocar o partido 

como representante do povo, você substitui a democracia pela 'partidocracia'".  
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Destarte, a presente monografia se alinha com a corrente doutrinária que 

reputa como inconstitucional a proposta de alteração constitucional instituidora do 

sistema de lista fechada, com ordem hierarquizada de candidatos. Nesta primeira 

perspectiva, de ordem jurídica, já se possui um dos argumentos desfavoráveis à PEC 

61/2007.  

A segunda crítica que se realiza é em relação a uma das consequências 

práticas centrais da instituição do modelo de lista fechada prevista na PEC 61/2007. 

Além da inconstitucionalidade material da proposta, como acima defendido, um dos 

seus efeitos práticos lesivos ao sistema político-eleitoral é a ampliação do caciquismo 

partidário, ao passo que os dirigentes das agremiações partidárias ficariam 

responsáveis por definir quais nomes farão parte da lista e, principalmente, quem 

ficaria nos primeiros postos dela. Os dirigentes partidários, portanto, passam a 

assumir relevante atribuição, aumentando o domínio desses dentro do partido. 

Consequentemente, inegável que, no “topo da lista”, serão indicados os nomes dos 

políticos com maior proximidade aos dirigentes, tornando-se difícil, senão impossível, 

a eleição de pequenos candidatos, com menor popularidade dentro do partido. Tem-

se, pois, esta segunda crítica à propositura de lista fechada pela PEC 61/2007, 

incrementando um problema já existente no sistema político nacional, o caciquismo 

partidário. Outra crítica que se faz a esta proposta legislativa em análise é a de que 

as modificações por ela implementadas no sistema político-eleitoral brasileiro 

produzirão a redução do grau de representatividade do eleitorado nacional. Enquanto 

o voto distrital impõe ao eleitor que vote em candidato exclusivamente daquele distrito, 

o sistema de lista fechada impõe que ele vote no partido, e não no candidato de sua 

escolha. Isto produz consequências práticas extremamente deletérias ao sistema 

eleitoral. Veja-se o caso, por exemplo, de vários eleitores que, almejando eleger o 

sexto candidato de uma lista partidária prefixada, votam neste partido. Entretanto, 

realizada a apuração dos votos, percebe-se que só cinco candidatos da legenda se 

elegeram. Embora grande parcela do eleitorado tenha votado para que o sexto 

candidato se elegesse, o sistema de lista fechada, ao exigir o voto no partido, e não 

diretamente no candidato, impede a sua eleição, sendo selecionados os cinco 

candidatos de superior posição na lista partidária, ainda que possuam menor apoio 

popular do que o sexto candidato. A representatividade popular sofrerá, portanto, 

grave prejuízo, caso aprovada as modificações previstas na PEC 61/2007.  
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Dessa forma, após a exposição dos argumentos acima, a conclusão que se 

retira é de que as alterações propostas na PEC em análise não se coadunam com os 

anseios populares, não representando a desejada melhoria no atual modelo eleitoral 

brasileiro. Ressalte-se, novamente, que inexiste espécie de sistema eleitoral perfeito, 

que esteja alheio a falhas e imperfeições. Pelo contrário, todos os modelos eleitorais 

existentes possuem pontos positivos e negativos. A crítica realizada neste tópico do 

trabalho focaliza no fato de que tais modificações previstas na PEC 61/2007, a 

pretexto de aprimorar a estrutura eleitoral brasileira, provocam justamente sua 

deterioração, com o enfraquecimento da representatividade popular. Trata-se de tema 

controverso, existindo inúmeros juristas que defendem a aprovação destas alterações. 

Com a devida vênia aos entendimentos em contrário, há de se afirmar que as 

modificações constantes na PEC 61/2007 não atuam em consonância com os anseios 

populares por melhoria da representatividade popular. Neste diapasão, as notáveis 

lições da jurista Monique Maia Romão, que, ao analisar as proposições legislativas de 

instituição do sistema distrital misto no Brasil, afirma:  

 

A Itália ilustra bem o caso, tendo em vista que após viver um sistema 
proporcional desde o pós guerra, passou a adotar, em 1993, o sistema de 
representação misto com o objetivo de reduzir a fragmentação partidária, 
como se objetiva aqui no Brasil. Entretanto, tal atitude acabou por 
desemborcar em eleições polarizadas por duas grandes coalizões. Diante de 
tal acontecimento, a Itália, em 2005, voltou a adotar o sistema de 
representação proporcional para Câmara dos Deputados e Senado Federal. 
O que se está por sugerir é o fim do pluralismo político, esquecendo-se que 
o sistema proporcional, apesar de seus defeitos mantém essa pluralidade 
partidária na medida em que reflete a proporcionalidade no resultado das 
eleições por meio das diversas manifestações da vontade popular, o que abre 
espaço para participação das minorias. (ROMÃO, 2011, p. 17-18). 

  

 

 

 

 

 

 



51 

 

6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia foi realizada no intuito de analisar os principais pontos 

da reforma política, promovendo um estudo crítico dos motivos parlamentares e dos 

efeitos das modificações propostas pelos projetos legislativos, investigando-se a 

existência de compatibilidade entre estes e os anseios populares pela melhoria do 

sistema político-eleitoral. Desta forma, a pesquisa realizada contribui não só para o 

aperfeiçoamento do conhecimento teórico dos institutos examinados, mas também 

para elucidar os reais propósitos das alterações legislativas apresentadas, 

possibilitando o aprimoramento do debate acerca da pertinência e do mérito das 

propostas relativas aos quatro pilares da reforma política estudados.  

Ressalte-se que os objetivos desta monografia foram atingidos. Por meio de 

uma intensa revisão da literatura jurídica e de julgados dos Tribunais superiores, foi 

possível realizar profundo estudo acerca dos pilares da reforma política, analisando-

os criticamente frente às aspirações populares por aprimoramento da política, 

principalmente em relação à melhoria da representatividade popular e fortificação da 

democracia.  A conclusão que se obteve deste estudo foi a de que a atual reforma 

política em evidência no Congresso Nacional definitivamente falha em atender estes 

anseios do povo brasileiro.  A análise das reformulações legislativas trabalhadas nesta 

presente monografia revela que as mesmas não se compatibilizam com o anseio 

popular de melhoria do sistema político-eleitoral vigente no Brasil. Não há outra de ser 

a conclusão senão a de que estas proposições parlamentares nunca tiveram como 

escopo a satisfação dos clamores públicos, mas sim o resguardo de interesses 

particulares, mormente da classe política. Neste atual momento de grave crise do 

Poder legislativo nacional, com grandes figuras parlamentares envolvidas em 

escândalos de corrupção, o poder legislativo é contestado acentuadamente pela 

nação, tendo como reação a adoção de um conjunto de propostas em completo 

descompasso com a vontade popular. Propostas legislativas com amplo apoio público, 

como o fim do foro privilegiado e a extinção da reeleição para cargos do Congresso 

Nacional, havendo inúmeros políticos profissionais há décadas ocupando as vagas 

parlamentares, restam esquecidas, com trâmite excessivamente moroso, 

demonstrando a ausência de vontade do Congresso em aprovar tais medidas.    
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Destaca-se, ainda, que a presente monografia promove a abertura de novos 

temas de pesquisas. A análise da reforma política empreendida nesta obra traz 

adicionais questionamentos quanto à matéria. Um destes é justamente quanto às 

possíveis alternativas de modificação legal que melhor se adequem aos ideais e 

aspirações do povo brasileiro. Da leitura desta monografia, portanto, surgem novas 

indagações e objetos de pesquisa, incrementando o necessário debate acerca da 

reforma política e de métodos para a melhoria do atual sistema político-eleitoral 

brasileiro.    
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