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RESUMO 

 

O presente estudo vai buscar demonstrar como é evidente a crise 
democrática na política brasileira, verificando assim os conceitos de democracia, 
representatividade e leis. Tem como objetivo geral analisar como seria viável o 
parlamentarismo em um contexto de reforma política no Brasil. A técnica aplicada a 
esta pesquisa foi a de coleta de dados bibliográficos, no qual foi consultado o acervo 
existente nas bibliotecas de onde foram escolhidos os autores que tem 
conhecimento aprofundado sobre o tema.  
 
Palavras-chave: Parlamentarismo. Reforma. Politica. Democracia. Brasil. 

  



 
 
 

 

 

 

ABSTRACT 

The present study will seek to demonstrate how the democratic crisis in 
Brazilian politics is evident, thus verifying the concepts of democracy, 
representativeness and laws. Its general objective is to analyze how parliamentarism 
would be feasible in a context of political reform in Brazil. The technique applied to 
this research was the collection of bibliographical data, in which the collection in the 
libraries from which the authors who have detailed knowledge about the subject were 
consulted was consulted. 
 
Keywords : Parliamentarism. Reform. Policy. Democracy. Brazil.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente estudo vai buscar demonstrar como é evidente a crise 

democrática na política brasileira, verificando assim os conceitos de democracia, 

representatividade e leis. Tem como objetivo geral analisar como seria viável o 

parlamentarismo em um contexto de reforma política no Brasil. A técnica aplicada a 

esta pesquisa foi a de coleta de dados bibliográficos, no qual foi consultado o acervo 

existente nas bibliotecas de onde foram escolhidos os autores que tem 

conhecimento aprofundado sobre o tema.  

Segundo Vergara (2011, p. 48), a pesquisa bibliográfica é o estudo 

sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público em geral. 

 Segundo Tozoni-Reis (2010): 

 

A pesquisa bibliográfica tem como principal característica o fato de que o 
campo onde será feita a coleta de dados é a própria bibliografia sobre o 
tema ou objeto que se pretende investigar. (TOZONI-REIS, 2010, p.42) 

 

Para (Gil, 2010) “a pesquisa bibliográfica, como qualquer outra, desenvolve-

se ao longo de uma série de etapas”, vejamos a seguir: 

 

1. Escolha do tema; 

2. Levantamento bibliográfico preliminar; 

3. Formulação do problema; 

4. Elaboração do plano provisório de 

assunto; 

5. Busca das fontes; 

6. Leitura do material; 

7. Fichamento; 

8. Organização lógica do assunto; e  

9. Redação do texto. 

 

Para (Tozoni-Reis, 2010, p. 42), serão descritos abaixo as etapas de uma 

pesquisa aplicada ao tipo bibliográfica. 
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1. Delineamento da pesquisa:  elaboração do projeto de pesquisa. 
2. Revisão bibliográfica: para delinear melhor o problema de pesquisa, o 

pesquisador deve fazer uma pesquisa bibliográfica sobre o seu objeto. Isso 
permite que o estudioso se aproprie de conhecimentos para a compreensão mais 
aprofundada do assunto e do tema. 

3. Coleta de dados: leitura cuidadosa dos autores e obras selecionados para coleta 
de dados para análise. 

4.  Organização dos dados:  estudo exaustivo dos dados coletados, organizando-
os em categorias de análise. 

5. Análise e interpretação dos dados: discussão dos resultados obtidos na coleta 
de dados. 

6. Redação final: elaboração do relatório final da pesquisa na forma exigida para o 
nível de investigação empreendido - monografia, trabalho de conclusão de curso, 
dissertação de mestrado, tese de doutorado ou outro tipo de relatório.  
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2 ORIGEM HISTÓRICA DA DEMOCRACIA  

 

 Compreende-se democracia como uma maneira racionalista de governo e se 

encontra presente na maior parte dos Estados Modernos, tal como é o caso do 

Estado Brasileiro, ficando caracterizado como o governo do povo, pelo povo e para o 

povo. 

 A primeira espécie de utilização da democracia1 ocorreu na época das antigas 

repúblicas gregas e apresentando uma característica muito peculiar, extremamente 

diferente da democracia brasileira, sendo que, era idealizada e praticada de maneira 

direta. Segundo Bonavides (2004), esta democracia direta se embasava no fato de 

que o povo era governado por si mesmo, ocorrendo certamente que as suas 

deliberações eram realizadas através de assembleias gerais, efetuadas 

periodicamente em praças públicas. 

 Sendo assim, esta situação somente se tornou possível, porque o Estado-

cidade, conhecido como polis na Grécia era pequeno e restringia-se unicamente aos 

limites da sociedade urbana. 

 Desta forma, por conta do crescimento das sociedades urbanas, deixou de 

ser possível exercer a democracia desta maneira direta, razão pela qual, ocorreu o 

nascimento da denominada democracia sob a forma indireta, por meio da qual o seu 

exercício passou a ser direcionado aos representantes eleitos e mandatários do 

povo. 

 Atualmente a democracia e representação política passaram a ser 

expressões equivalentes. 

 

2.1 Conceito de Democracia  
 

 O termo democracia possui sua origem na Grécia Antiga, surgindo através da 

união dos termos, demo=povo e kracia=governo. Este sistema de governo acabou 

                                            

1 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. São Paulo: Malheiros Editores, 2004. p.297/298. 
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sendo elaborado em Atenas, conhecida como o berço da democracia, embora fosse 

uma maneira extremamente limitada de participação do povo. 

 Levando em consideração o pensamento político de Aristóteles e Platão, 

relatados na pesquisa de Paulo Bonavides (2004 p. 298), a democracia não era 

compreendida somente como uma forma de governo, sendo conhecida também 

como uma forma de adequada organização da cidade, além de uma maneira de 

estruturação do poder, sendo uma forma de vida não somente da sociedade, 

entretanto também do próprio homem em sociedade. 

 Os estudos de Bonavides (2004, p. 298) lecionam ainda que, na concepção 

de Aristóteles, existiam três formas de governo, sendo elas as seguintes: a 

monarquia, que é o governo caracterizado pelo poder de uma só pessoa; a 

aristocracia que compreende-se pelo governo das minorias e, para finalizar, a 

democracia, sendo esta caracterizada através do governo da maioria. 

 As palavras de Hans Kelsen2 evidenciam que a democracia “significa 

identidade entre governantes e governados, entre o sujeito e o objeto do poder, 

governo do povo sobre o povo”. 

 Neste sentido, a democracia é considerada através da maior quantidade de 

pessoas e não pelo governo da totalidade da população, uma vez que o corpo 

eleitoral constitui-se por meio dos cidadãos que colocam em prática os chamados 

direitos políticos ou de cidadania. 

 Cabe então ressaltar a concepção de Karl Loewenstein, mencionado nas 

pesquisas de Paulo Bonavides3, que é possível se entender a ideologia da 

democracia como “um sistema coerente de idéias e crenças, que explicam a atitude 

do homem perante a sociedade e conduzem à adoção de um modo e 

comportamento, que reflete essas idéias e crenças que lhe são conformes”. 

 Desta forma, sendo a democracia um conceito que caracteriza um governo do 

povo, dentro deste conceito são delimitados os direitos e as garantias eleitorais, as 

condições e as causas de elegibilidade e os mecanismos protetivos elencados na 

legislação eleitoral que possuem o objetivo de impossibilitar as candidaturas viciadas 

                                            

2 KELSEN, Hans. A Democracia. Tradução de Vera Barkow e outros. São Paulo: Martins Fontes, 
1993.p.35. 
3 BONAVIDES, Op. cit. p.298. 
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e que atentem com os princípios da moralidade e da legitimidade do sistema 

eleitoral. 

 Levando em consideração estas informações, unicamente será possível 

encontrar o aperfeiçoamento da democracia no caso em que toda a população 

possuir adequado acesso sobre as informações, sendo então devidamente instruída 

sobre as lições de cidadania, seus direitos e deveres, e também que os candidatos a 

mandatários políticos sejam instruídos sobre as regras eleitorais. 

 

2.2 Teoria da Representação  
 

 Um dos indivíduos que fundaram a teoria do poder constituinte, Emmanuel 

Joseph Sieyès4, que é mencionado na pesquisa de Marco Aurélio Bellizze, elaborou 

uma nova teoria da elegibilidade, e esta recebeu muitas críticas por conta do seu 

caráter censitário, isso porque, através dessa teoria o autor apresentava que 

somente seria possível votar aqueles que possuíssem um pré-estipulado patamar de 

renda ou que contribuíssem tributariamente, impossibilitando o exercício do direito 

ao voto àqueles trabalhadores que não eram contribuintes. 

 Fazendo então a análise desta teoria da representação, podemos notar que 

Sieyès estipulava que o interesse comum precisaria ser constituído através da soma 

dos interesses individuais, como o objetivo de assembléia representativa de uma 

nação, lecionando dizendo que “o direito de fazer-se representar só pertence aos 

cidadãos por causa das qualidades que lhes são comuns e não devido àquelas que 

o diferenciam” (OLIVEIRA, 1988 p. 144). 

 Conseguir compreender adequadamente a representação possui grande 

relevância para a compreensão da democracia, especialmente no que diz respeito à 

democracia representativa, situação em que o povo exerce a sua participação de 

maneira indireta, através dos seus representantes eleitos, legitimados mandatários 

políticos, sob o processo de captação do desejo popular que se exerceu através do 

voto direto e secreto, sendo este condição para a legitimação do poder exercido 

pelos representantes, tal como é o caso do sistema utilizado aqui no Brasil. 

                                            

4 OLIVEIRA, Marco Aurélio Bellizze. Abuso de poder nas eleições. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 
p.14,15. apud SIEYÈS, 1988, p.144. 



 

 

 

18

 Sendo assim, entende-se a cidadania como direito público subjetivo à 

participação política, através do exercício do direito de sufrágio e da elegibilidade, 

nos termos do preceito apresentado através do artigo 14, caput da CRFB/88 

(BRASIL, 1988). 

 Nas situações onde ocorra a violação deste sistema representativo, que se 

embasa no direito de livre escolha pelos cidadãos dos seus representantes, se 

atingirá a espinha dorsal do próprio sistema, sendo evidenciado um círculo vicioso 

em que os representantes do povo começam a patrocinar interesses variados 

daqueles que os mandantes esperam, resultando assim em uma verdadeira crise no 

sistema democrático, consequente da inexistência de uma investidura, que 

contaminará todo o exercício do mandato parlamentar (OLIVEIRA, 2005). 

 

2.3 Lei E Democracia 
 
 

Nos primórdios, desde a concepção do que seja lei, onde foram importantes 

as ideias de Aristóteles, Sócrates e Platão, passando por Cícero e São Tomás de 

Aquino, depreende-se de lei a existência de duas dimensões, segundo Canotilho 

(2003, p. 714) “a dimensão material, na medida em que lei era expressão do justo e 

do racional; dimensão de universalidade, porque a lei se dirigia ao bem comum da 

comunidade”. 

O pensamento evolui e surge o ideal voluntarista de Hobbes, onde a lei 

deixa de ser uma expressão do justo e racional e passa a ser a vontade e ordem, um 

comando. A lei tal como conhecemos hoje, típica do liberalismo teve suas feições 

contornadas por Locke, onde é um instrumento que assegura a liberdade, perante a 

vontade dos monarcas, por outro lado com Montesquieu será articulada a doutrina 

das leis com a separação dos poderes. 

Importante ainda destacar o fato de Rousseau, nos dizeres de Canotilho 

(2003, p. 714) 

 

[...] considerar a lei como instrumento de actuação da igualdade política e 
daí a consideração da lei como um produto da vontade geral. A lei geral 
num duplo sentido: geral, porque é a vontade comum do povo inteiro, e 
geral porque estatui não apenas para um caso ou homem, mas para um 
corpo de cidadãos. A lei é, pois, geral quanto a sua origem e quanto ao seu 
objeto: é o produto da vontade geral e estatui abstractamente para os 
assuntos da comunidade. 
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Hegel, quando ao conceber o poder legislativo, considera a lei como 

expressão do geral e os atos do executivo como expressão do particular.  

Algumas notas históricas devem ser postas para que se compreenda a 

importância do princípio da legalidade, sobretudo na seara administrativista.  

É notório que durante o Estado Absolutista, conforme Oliveira (2010, p. 7) 

“a vontade do Rei era a própria vontade do Estado, a lei suprema”. 

Nesta feita a burguesia que cada vez mais se sentia marginalizada, queria 

figurar como protagonista na história, não podendo mais conviver com a 

instabilidade e com os desmandos dos Monarcas da época. Aragão (2013, p. 430) 

define que: 

 

A classe burguesa, para prevenir-se das medidas que até então lhe eram 
impingidas pela realeza, estabeleceu, pelo menos teoricamente, um 
mecanismo pelo qual toda medida jurídica deveria ser mera decorrência, 
simples subsunção ou execução, de normas jurídicas adredemente 
estabelecidas por seus representantes de maneira genérica, abstrata e 
exaustiva. 

 

Algumas situações históricas já demonstram a preocupação de controlar os 

atos dos monarcas como nos primórdios, a Magna Carta de João Sem Terra e o Bill 

of Rights Inglês, datado de 1689, fruto da Revolução Gloriosa, onde conforme Otero 

(2003, p. 45), “encontra-se uma primeira formulação dos alicerces do princípio da 

legalidade administrativa do moderno Estado de Direito”. 

Este fato histórico inglês, onde prevaleceu a força do Parlamento, com a 

feitura das leis, tendo-as como a vontade geral é que influencia diretamente o 

pensamento liberal. Não podendo negar, na lição de Otero (2003, p. 45) “que o 

princípio da legalidade é um produto direto da filosofia inspiradora do movimento 

liberal”. 

Ainda que com as movimentações cada vez maiores pela Europa 

Continental, a fim de controlar os Monarcas, e o pensamento liberal vigente a época, 

“apenas com o advento da Revolução Francesa de 1789 e a consagração do Estado 

de Direito, surge o Direito Administrativo”. (OLIVEIRA, 2010, p. 8), prossegue o 

publicista: 

 

Esse surgimento se explica fundamentalmente, pela consagração de certos 
ideais liberais revolucionários da burguesia, quais sejam: a separação dos 
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poderes, o princípio da legalidade e a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão. 

 

Desta forma conforme Oliveira (2010, p. 8) “substituía-se o governo dos 

homens pelo governo das leis”. Esta máxima inaugura o Estado Liberal de Direito, 

onde o medo por tantos anos de um período absolutista requeria por parte do 

Estado Liberal um dever de abster-se de interferir na ordem social e econômica. 

Esta submissão às leis, também caracteriza o Estado, como Estado de 

Direito, que conforme Medauar (2014, p. 41) “visava na essência, limitar o poder 

pelo direito, como garantia dos indivíduos contra o arbítrio”. Estava formado o 

Estado Liberal de Direito, que previa nos dizeres de Medauar (2014, p. 41) que “os 

governantes e autoridades públicas submetem-se ao direito e são objetos de normas 

jurídicas, como os indivíduos, não estando, pois, acima e fora do direito”.  

O momento histórico demonstra que, segundo Binenbojm (2014, p. 132):  

A lei, no pensamento liberal iluminista era um produto da razão, emanado 
dos representantes da sociedade e capaz de regular todo e qualquer 
assunto relevante, constituindo-se na mais importante fonte do direito. 

Elucidativa a lição de Medauar (2014, p. 41) ao sintetizar os elementos 
básicos do Estado de Direito. 

 
Seus elementos básicos são o seguinte: sujeição do poder público a lei e ao 
direito (legalidade); declaração e garantia dos direitos fundamentais; 
funcionamento de juízos e tribunais protetores dos direitos dos indivíduos; 
criação e execução do direito como ordenamento destinado a justiça e a 
paz social. 

 

O estudo avança para a importância de Montesquieu ao defender a 

Separação de Poderes, pois somente através disto haverá uma distinção das 

atividades estatais. Ao dissertar sobre lei, tem-se que cabe ao Parlamento, ao Poder 

Legislativo a elaboração das mesmas, enquanto o Executivo tem o dever de cumpri-

las e o Judiciário de julgar em conformidade com elas.  

Depreende-se que, conforme Medauar (2014 p. 43): 

 

Sobressaía, então, a supremacia do Legislativo sobre o Executivo e o 
Judiciário e, portanto, a supremacia da lei sobre os atos emanados dos dois 
últimos, porque os integrantes do legislativo eram eleitos para atuar como 
representantes dos detentores da soberania (povo); os monarcas e os 
juízes não eram eleitos. 
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Importante destacar que aponta Medauar (2014, p. 141) “uma das 

decorrências de um Estado como Estado de Direito, encontra-se o princípio da 

Legalidade.” 

Para então prosseguir: 

 

Na sua concepção originária, esse princípio vinculou-se a separação de 
poderes e ao conjunto de ideias que historicamente significaram oposição 
as práticas do período absolutista. No conjunto de poderes do Estado, 
traduzia a supremacia do Poder Legislativo em relação ao Poder Executivo; 
no âmbito das atuações, exprimia a supremacia da lei sobre os atos e 
medidas administrativas. Mediante a submissão da Administração a lei, o 
poder tornava-se objetivado; obedecer a Administração era o mesmo que 
obedecer a lei, não a vontade instável da autoridade. Daí um sentido de 
garantia, certeza jurídica e limitação do poder contido nessa concepção do 
princípio da legalidade administrativa. 

 

Com maestria Baptista (2003, p. 96) arremata ao afirmar que “da conjugação 

do Estado de Direito com a separação de poderes, concebeu-se o princípio da 

legalidade administrativa”. 

 No Brasil, assinala Di Pietro (2013, p. 29) que “com a Constituição de 1891, 

instaurou-se o Estado Liberal de Direito, preocupado com a liberdade dos cidadãos”. 

O Estado de Direito, seja em sua faceta liberal ou não, denota a juridicidade 

estatal, que tem no Direito Comparado, a Rule of Law (Reino Unido), a Reign of Law 

(Estados Unidos), État Legal (França), e Rechtsstaat (Alemanha) servindo como 

contraponto ao Estado Absolutista ou Estado de Polícia, privilegiando assim o 

Parlamento, ou Estado Legislativo.  

Desta forma, o princípio da legalidade, nos dizeres de Mendes (2014, p. 

838), “opõe-se a qualquer tipo de poder autoritário e a toda tendência de 

exacerbação individualista e personalista dos governantes”, nesta esteira de 

pensamento anota Canotilho (2003, p. 123) “o direito da Administração Pública 

converteu-se, porém, com o desenvolvimento do Estado Liberal, em direito positivo 

do Estado”. 

O Estado Liberal de Direito não estava imune a críticas, a liberalidade 

generalizada e o Estado na função de um “guarda noturno” trouxe a baila uma nova 

forma de agir do Estado em virtude da necessidade de diminuir as desigualdades 

sociais cada vez mais latentes, nos dizeres de Oliveira (2010, p. 8) a “necessidade 

do Poder Público intervir nas relações econômicas e sociais, mediante a imposição 
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de normas de ordem pública, com o intuito de afastar a desigualdade social gerada 

pelo abstencionismo do Estado Liberal.” 

Está instaurado o Estado Social, onde o mesmo deve interferir na economia 

e nas relações sociais, deve proteger os mais necessitados, e tem o dever de 

garantir serviços públicos dos mais variados, é o que os americanos chamam de 

Welfare State, ou Estado de Bem-estar Social, surgido após a II Guerra Mundial, 

tentando diminuir as mazelas que a população convivia, fruto do período liberal. 

Corolário lógico dessa nova forma de Estado, afirma Medauar (2014, p.41) 

que “a preocupação com o social traz reflexos de peso na atividade da 

Administração e nos institutos do direito administrativo” para definir que “existe um 

Estado Social quando se verifica uma generalização, dos instrumentos e das ações 

públicas de bem-estar social”. 

No Brasil a Constituição Federal de 1934 institui o Estado Social entre nós. A 

Constituição Federal de 1988, embora não deixe expresso o caráter social do 

Estado brasileiro, nas palavras de Medauar (2014, p. 41) “indubitável é a 

preocupação social, sobretudo pela presença de um capítulo dedicado aos direitos 

sociais”. 

É claro que conforme infere Oliveira (2010, p. 11) “apesar das relevantes 

conquistas do Estado Social, tal modelo acabou por hipertrofiar demasiadamente o 

aparelho estatal, tornando-o incapaz de atender as inúmeras tarefas que lhe passam 

a ser afetas”.   

Em síntese, o Estado não conseguiu efetivar todas as ações que deveria ter 

feito para os seus cidadãos, diante disto, surgiu a expressão cunhada pela doutrina 

de “estado de mal-estar”, posto que já não servia mais um estado que não entregava 

satisfatoriamente o que prometia, um estado definitivamente ineficiente. 

Ocorre na expressão de Caio Tácito, o “retorno do pêndulo”. Na lição de 

Oliveira (2010, p. 11) “não se trata propriamente de um simples retorno ao Estado 

Liberal pós-revolução, pois agora, o Estado não abdica da intervenção da área 

econômica e social”. 

 Esta nova roupagem é a que se deu o nome de neoliberalismo, iniciado no 

Brasil no Governo Collor e continuado no Governo FHC, nas chamadas 

“privatizações”, onde o Estado devolvia aos particulares certas áreas antes estatais, 
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sem deixar, contudo, de exercer um poder regulador, como é o caso do setor de 

telecomunicações e a ANATEL. 

O novo pensamento que surge principalmente após o declínio do Estado 

Social é o de Estado Democrático de Direito, onde ocorre uma reaproximação entre 

a Moral e o Direito. O advento das novas Constituições que não mais representavam 

letras frias com o intuito de legitimar barbáries como as da II Guerra Mundial vêm a 

dar forma ao neoconstitucionalismo.  

Faz-se mister reproduzir a lição de Mendes (2014, p.838): 

 

É certo, sem embargo, que essa concepção de Estado Legislativo foi aos 
poucos substituída pela contemporânea ideia de Estado Constitucional, 
sobretudo a partir do advento das constituições europeias do segundo pós-
guerra. 

 

Aliado a este neoconstitucionalismo está o caráter democrático do Estado, 

na precisa lição de Medauar (2014, p.40): 

 

Começa a surgir uma preocupação com uma democracia mais completa, 
com a democracia que transpõe o limiar da eleição de representantes 
políticos para expressar-se também no modo de tomada de decisão dos 
eleitos. Emergiu a ideia de que o valor da democracia depende também do 
modo pelo qual as decisões são tomadas e executadas. Verificou-se que 
havia, com frequência, grande distanciamento entre as concepções políticas 
de democracia vigentes num país e a maneira com que ocorriam as 
atuações da Administração: perante esta o indivíduo continuava a ser 
considerado como súdito, não como cidadão dotado de direitos. Passou a 
haver, então, uma pregação doutrinária em favor da democracia 
administrativa, que pode ser incluída na chamada democracia de 
funcionamento ou operacional. 

 

A lei, por certo, como lembra o Emérito Professor Canotilho (2003, p. 256) 

“[...] num Estado Democrático Constitucional é, ainda, a expressão privilegiada do 

princípio democrático [...]” e que deve ser entendida como bem anota Afonso da 

Silva (2010, p. 420): 

Expressão da vontade geral, que só se materializa num regime de divisão 
de poderes em que ela seja o ato formalmente criado pelos órgãos de 
representação popular, de acordo com o processo legislativo estabelecido 
na Constituição. 

 
Como bem assevera Oliveira (2013, p. 74): “O culto da lei pelo Liberalismo e 

pelo Positivismo produziu diversas consequências negativas, como o apego 

exagerado ao formalismo jurídico, no qual “a lei contém todo o direito”, deixando de 
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lado os ideais de justiça”. Interessante se esmiuçar um pouco mais as verdadeiras 

causas para que a legalidade começasse a declinar.  

Um importante fator é o advento da “sociedade técnica”, ou seja, a lei deve 

ser feita com a maior especificidade possível, não sendo mais tão fácil ela ser 

generalista, como leciona Oliveira (2010, p. 40) “a generalidade e a abstração já não 

são mais atributos indefectíveis da lei”, assim sendo o povo necessita de leis que 

sejam elaboradas com o máximo de conhecimento técnico possível e de forma 

rápida, diferentemente do que se vê no Congresso, onde no mais das vezes as 

discussões são tantas que ficam sem uma definição para certa situação durante 

bastante tempo. É a necessidade da desburocratização, ou seja, da celeridade dos 

agentes públicos. 

Outro fato que contribuiu para o desprestígio da lei foi a “inflação legislativa”, 

termo cunhado por Carnelutti que define a real situação dos Estados de Direito 

atuais. É cada vez maior a produção legislativa dos Estados, e isto afeta a 

segurança juridical e relativiza a máxima de que ”ninguém se escusa de cumprir a 

lei, alegando que não a conhece”. 

Elucidativa a explanação de Oliveira (2010, p. 41): 

 

Percebe-se que a justificativa para a existência das leis – garantirá a 
estabilidade das relações sociais e, portanto, segurança juridical – acabou 
sendo subvertida na prática. O legalismo exagerado gerou insegurança 
jurídica e aniquilou os ideais positivistas, razão pela qual, hoje, os princípios 
gerais do Direito, condensadores éticos de justiça e imunes a fugacidade da 
lei, são considerados fundamentais para a compreensão da ordem juridíca.   

 
Isso revela porque soa como sarcasmo a máxima referente a escusa de lei, 

posto que é impossível exigir que as pessoas conheçam todas as leis que inundam 

nosso ordenamento jurídico. 

Não menos importante, o fenômeno do desprestígio da democracia 

representativa serve como contribuição para a relativização da legalidade. Como se 

vê, em jornais e noticiários, é latente a insatisfação das pessoas para com os 

políticos que ali deveriam representá-las. 

 Este descompasso entre os anseios da sociedade que elege seus 

representantes e sua efetiva atuação, somadas a escassez de meios político-

jurídicos para o controle social do poder, faz com que ocorra a crise da democracia 

representativa e consequente declínio importante da lei, que já não mais representa 
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e é legitimada pelo povo, posto que eles próprios não se enxergam representados 

na política.  

Por fim, como última causa aqui explicitada para a crise da legalidade se tem 

a heterogeneidade dos interesses, ou um “Estado pluriclasse” como a precisa e 

sintética explicação de Oliveira (2013, p. 75): 

 
A homogeneidade dos interesses a serem protegidos – característica típica 
do Estado Liberal burguês, que deveria atender as necessidades de uma 
classe dominante (a burguesia) e que estabelecia o voto censitário – cede 
espaço para a heterogeneidade dos interesses existentes na complexa 
sociedade atual. A consagração do sufrágio universal possibilita a 
participação política de grupos sociais até então excluídos e a 
defesa/promoção de seus interesses. Nesse contexto, em que todos os 
cidadãos são eleitores e todas as classes sociais (e não apenas uma) são 
políticas, a lei deixa de ser o produto dos interesses de detentores do poder 
econômico e deixa de consequentemente de merecer uma interpretação 
unívoca. 

 
A consequência de todos os fatores elencados aqui é a verdadeira crise da 

legalidade. Não se pode olvidar ainda da enorme importância da lei, mas “o caráter 

absoluto e a interpretação radical fornecida pelo liberalismo e pelo positivismo 

ortodoxo da lei devem ser abrandados no Estado contemporâneo”. (OLIVEIRA, 

2013, p. 75). 

Aliado a toda este definhamento do positivismo clássico, emerge com o 

advento da II Guerra Mundial, a reaproximação entre o Direito e a Moral, não 

podendo mais se valer de letras frias de lei para se fazer massacres como os 

ocorridos na Alemanha. Surge então uma concepção pós-positivista em que se 

aceita como norte das leis, os princípios, que devem buscar a verdadeira justiça.  
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3 CRISE DEMOCRÁTICA REPRESENTATIVA 

 

 Primeiramente, cabe salientar alguns comentários no âmbito da democracia, 

com o objetivo de entender o seu intuito. Destacando que não existe a intenção de 

conceituá-la e, tampouco, esgotar seu conteúdo, mas simplesmente fazer uma 

averiguação do quanto será o suficiente para demonstrar a maneira como é 

efetuada e, para finalizar, evidenciar o instante de crise pelo qual ela passa. 

 Literalmente traduzindo a expressão “democracia” leva a crer que se trata de 

um governo do povo e, nesta medida, se apresenta à mercê da natureza humana 

para sua execução. 

 A concepção de Rousseau já evidenciava, em seu trabalho “Contrato Social”, 

uma das problemáticas da democracia, assegurando que “Se houvesse um povo de 

deuses, esse povo se governaria democraticamente” (ROUSSEAU apud 

BONAVIDES, 1999, p. 265), deixando claro que a forma de governo democrática 

não deveria funcionar para os homens, isso porque mostra perfeição demais para 

ser executada por indivíduos imperfeitos. 

 Tal como já vimos, primeiramente a democracia foi realizada diretamente, 

perante a deliberação e tomada de decisões pelo povo em praça pública, sendo este 

o modelo que na Grécia antiga acabou sendo optado. 

 Perante a falta de oportunidade de então ser aplicada no Estado moderno, a 

democracia começou a ser realizada, absolutamente, de maneira indireta, isto é, de 

maneira representativa, situação em que os representantes do povo são apontados. 

Esta escolha é capaz de ser realizada de mais de uma maneira, como, 

exemplificando, por um colégio eleitoral ou perante o voto popular direto. Entretanto, 

no que diz respeito ao Estado Democrático atual, o mais habitual é a escolha dos 

representantes através do voto popular direto, efetuado por meio dos que se 

encaixam na definição de eleitor. 

 Por razões variadas, estes eleitos, que possuem o dever de representar seus 

eleitores, tendem a se afastar deste desiderato do Estado Democrático com o intuito 

de realizarem os seus interesses pessoais e fomentarem a conservação de seu 

poder. 
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 Podemos salientar como principais motivos desta fuga do objetivo da 

democracia representativa: a natureza humana, tendente ao egoísmo e ao desvio de 

caráter, especialmente no instante em que possui o poder e existe dinheiro; a 

maneira antiquada de separação dos poderes, que promove na realidade uma 

barganha entre os que constituem os Poderes do Estado do que a independência e 

harmonia que entre eles seria necessário que exista; o presidencialismo, que 

fomenta o acúmulo dos papéis de Chefe de Estado e Chefe de Governo na função 

do Presidente da República, proporcionando mais força do que é preciso, a ponto de 

fazer com que ele seja um déspota disfarçado; o sistema partidário-eleitoral, 

situação em que os partidos sem ideologia – sendo os que possuem o mandato –, 

as coligações – que não apresentam o objetivo de garantir o direito das minorias, 

mas simplesmente assegurar a vitória nas eleições – e o voto obrigatório – que 

evidencia o total desinteresse do povo pelos candidatos –, resulta em uma ajuda 

para a politicagem e não para fortalecer a democracia e a representatividade 

realmente; os requisitos (ou a falta destes) para efetuar o voto ou ser votado, sendo 

possível qualquer indivíduo que não possua qualquer instrução se eleger e, pior 

ainda, ser eleito, ajudando para que seja visto o amadorismo da gestão do Estado; a 

inexistência de educação do povo em todo o Brasil, tanto a educação que alcança 

através do seio familiar (sendo que esta está cada vez mais escassa, considerando 

a dizimação da família), quanto aquela que é resultante das escolas (que, 

atualmente, possuem somente quantidade, apresentando mínima ou nenhuma 

qualidade, sendo útil somente para dado estatístico para organizações 

internacionais verem e para os brasileiros apresentarem a ilusão de que o problema 

da educação está sendo solucionado e permanecer dando votos aos mesmos 

políticos habituais); a profissionalização da política, não existindo uma renovação 

dos representantes, especialmente no Poder Legislativo, onde a reeleição é capaz 

de acontecer sem delimitações, havendo políticos que há anos estão no poder (a 

medida de com ele se confundir e personificar) e, para piorar, levam sua árvore 

genealógica quase inteiramente para dentro dos órgãos públicos do Brasil; a 

impunidade, que acaba estimulando todos os corruptos a continuarem fazendo o 

que fazem e atua como fator de encorajamento para que outros indivíduos passem a 

ser corruptos no instante em que a oportunidade lhes aparece; dentre outros 

elementos que ajudam para a destruição da democracia representativa. 
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 Os dizeres de Ives Gandra da Silva Martins lecionam da seguinte maneira 

sobre este assunto: 

 

O estudo do “poder” tem demonstrado que ele está na natureza de todas as 
formas de vida. [...] A característica fundamental, no exercício do poder pelo 
homem, é que sua razão oferta variações de conduta que outras espécies 
desconhecem, visto que estas reproduzem, há milhões e milhões de anos, 
as mesmas formas estilizadas na composição grupal e na liderança dos 
chefes. Nem por isto, as alternativas comportamentais escondem sua 
característica dominante, qual seja, a de que a natureza humana no poder 
não é confiável. Os 6.000 anos de história narrada demonstram a fragilidade 
dessa natureza sempre que o poder é assumido sem controle, assim como 
a infindável lista de lutas fratricidas e entre elites para a assunção dos 
governos nos diversos espaços geográficos e nos diversos períodos permite 
verificar que o homem visualiza o poder como forma de realização pessoal, 
[...]. Confúcio, por exemplo, a fim de combater o despotismo dos 
governantes, entendeu que a criação de uma classe intelectual, mais 
amante do saber que das riquezas, terminaria por tornar o exercício do 
poder racional e destinado ao bem do povo, sobre representar sólido 
suporte aos senhores reinantes. Foi, de rigor, o pai da burocracia. A 
experiência chinesa, todavia, demonstrou que a maior cultura no poder não 
representa maiores ideais e que o vício inerente à corrupção está na própria 
natureza decaída do homem. [...] Toda a teoria da separação dos poderes 
reside neste diagnóstico desconsolado do filósofo francês, que pretendeu 
com a tripartição conseguir que os poderes, se autocontrolando, reduzissem 
a inata tendência do ser humano de com eles se identificar, passando a 
exercê-lo de forma abusiva em relação aos governados (MARTINS, 2006, p. 
189-193) (g. n.). 

 

 No âmbito da maneira defasada de separação de poderes, podemos notar 

que esta teoria pressupõe, além da divisão do poder para impossibilitar o abuso do 

poder pelo déspota, tornar possível o equilíbrio entre os poderes divididos, de 

maneira que um controle o outro, mas que em conjunto e de forma harmônica sejam 

capazes de fomentar o desenvolvimento social de maneira democrática. 

 Desta forma, tal como se demonstrará oportunamente, a separação de 

poderes no Brasil não é adequada, entre outras razões, por conta da forma como o 

Poder Executivo se sobrepõe sobre todos os outros, impossibilitando que exista 

independência e harmonia entre eles, não existindo, sequer, a fiscalização de um 

Poder pelo outro, levando em conta o nível de crise que a democracia representativa 

apresenta. 

 Esta realidade de sobreposição do Poder Executivo sobre o Legislativo é 

elencada por Nuno Piçarra, ao averiguar a separação de poderes na Inglaterra, 

podemos notar que: 
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Apesar dessas características, a constituição inglesa revelaria uma fraqueza 
então particularmente notória: a susceptibilidade de ser subvertida por um 
chefe do executivo aspirando a plenos poderes e não hesitando em dominar 
o legislativo. A única forma de impedir a subversão consistiria em manter os 
vários órgãos constitucionais em equilíbrio, basicamente através da 
manutenção da sua separação (independência) uns dos outros e da 
atribuição a cada um de meios de recíproco controlo (PIÇARRA, 1989, p. 
85-86). 

 

 Estes dizeres evidenciam bem a realidade brasileira, situação em que o Poder 

Executivo aspira ao governo autocrático e domina o Legislativo e o Judiciário, o que 

acontece, dentre outras razões, por possuir os recursos financeiros e com estes 

fazer negociações (tal como exemplo, o caso do “mensalão”). 

 Sendo assim, o cenário de crise de representatividade resulta em crise na 

separação dos poderes e esta, consequentemente, ajuda para que se conserve a 

crise de representatividade, por meio de um ciclo vicioso que leva a crer que não 

existirá um fim até que um conjunto de medidas sejam elaborados, assim como a 

reforma política, eleitoral, partidária, institucional, administrativa, tributária, dentre 

outras, desde que sejam elaboradas perante a observação dos desejos do povo e 

fundamentada por especialistas, isso porque já é evidente que qualquer reforma 

estrutural séria no Brasil não irá ser executada através dos políticos. 

 No contexto de um diferente ponto evidenciado como motivo para a crise da 

representatividade, qual seja, o presidencialismo realizado no Brasil, cabe salientar a 

concepção de Ives Gandra da Silva Martins: 

 

Com exceção da experiência americana, que vive o regime presidencialista, 
mesmo assim fortemente fiscalizado pelo Parlamento, capaz de afastar 
presidentes, em nenhuma outra nação o presidencialismo foi bem-sucedido, 
pois confunde, em uma pessoa, o chefe de Estado e o chefe de governo, 
retirando daquele a liberdade, a imparcialidade e a confiança depositada 
para intervir nas crises não contornadas por este. Nas demais nações 
civilizadas, conhecidas e democráticas, não somente nas palavras, mas na 
vivência política, o parlamentarismo é a forma de governo mais conveniente, 
que menos danos provoca e que permite o surgimento de verdadeiros 
líderes populares e não falsos líderes impostos (MARTINS, 2006, p. 135) (g. 
n.). 

 

 As palavras de Dalmo de Abreu Dallari abordam assim a representação 

política, evidenciando a temática dos partidos políticos e seus prós e contras: 

 

A crítica aos partidos políticos, que envolve a crítica à própria representação 
política, tem indicado aspectos favoráveis e negativos. [...] Contra a 
representação política, argumenta-se que o povo, mesmo quando o nível 
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geral de cultura é razoavelmente elevado, não tem condições para se 
orientar em função de idéias e não se sensibiliza por debates em torno de 
opções abstratas. Assim sendo, no momento de votar são os interesses que 
determinam o comportamento do eleitorado, ficando em plano secundário a 
identificação do partido com determinadas idéias políticas. A par disso, os 
partidos são acusados de se ter convertido em meros instrumentos para 
conquista do poder, uma vez que raramente a atuação de seus membros 
condiz fielmente com os ideais enunciados no programa partidário. Dessa 
forma, os partidos, em lugar de orientarem o povo, tiram-lhe a capacidade 
de seleção, pois os eleitores são obrigados a escolher entre os candidatos 
apontados pelos partidos, e isto é feito em função do grupo dominante em 
cada partido. Este aspecto levou ROBERT MICHELS a concluir que há uma 
tendência oligárquica na democracia, por considerar inevitável essa 
predominância de grupos (DALLARI, 2005, p. 167-168). 

 

 Ainda no que diz respeito a este assunto: 

 

A ditadura invisível dos partidos, já desvinculada do povo, estende-se por 
outro lado às casas legislativas, cuja representação, exercendo de fato um 
mandato imperativo, baqueia de todo dominada ou esmagada pela direção 
partidária. O partido onipotente, a essa altura, já não é o povo nem sua 
vontade geral. Mas ínfima minoria que, tendo os postos de mando e os 
cordões com que guiar a ação política, desnaturou nesse processo de 
condução partidária toda a verdade democrática. [...] Não raro a oligarquia 
partidária conserva o poder, conservando do mesmo passo o emblema 
democrático. Todavia, a morte do regime se acha próxima, ou já se 
consumou, porque não vivem as instituições democráticas de um nome ou 
de um rótulo, senão daquela prática efetiva, donde não haja desertado 
ainda a vontade popular (BONAVIDES, 1999, p. 278-279) (g. n.). 

 

 Desta forma, os partidos políticos, que teriam a capacidade de serem vistos 

como uma forma de levar as necessidades do povo até as casas legislativas e lá 

realizá-las, se tornou uma central do poder político, objetivando conservá-lo nas 

mãos de uma minoria que detêm e conserva o poder no Brasil, indo contrariamente 

a qualquer ideal democrático e de qualquer espécie de representatividade política, 

ajudando assim o estabelecimento da crise da democracia representativa. 

 No que diz respeito a este assunto, vejamos a passagem abaixo: 

 

[...] a corrupção mais perigosa para a democracia é a que permitiu que os 
partidos políticos acumulassem recursos tão consideráveis e independentes 
da contribuição voluntária de seus membros que lhes dão a possibilidade de 
escolher os candidatos às eleições e garantir o sucesso de um certo número 
deles, ridicularizando assim o princípio da livre escolha dos dirigentes pelos 
dirigidos (TOURAINE, 1996, p. 82). 
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 Bonavides (1999) leciona que “a chamada democracia semidireta, trata-se de 

modalidade em que se alteram as formas clássicas da democracia representativa 

para aproximá-la cada vez mais da democracia direta” (BONAVIDES, 1999, p. 274). 

 O autor ainda agrega dizendo que a democracia semidireta passou a ter 

maior espaço no começo do século passado, especialmente depois da primeira 

guerra mundial, entretanto, depois da segunda guerra mundial foi perdendo espaço 

para os partidos políticos, que passaram a ser a nova esperança da democracia 

(BONAVIDES, 1999, p. 275-276). 

 Sendo assim, leva-se a crer que é dentro desta realidade que o Brasil se 

encontra, ou seja, um Estado Democrático, onde o poder do povo é efetuado através 

de representantes, que são eleitos de forma direta pelo voto popular, estando em 

situação de crise da democracia representativa por conta dos elementos acima 

destacados (dentre outros), onde os mecanismos de exercício direto da democracia, 

que seriam capazes de proporcionar a democracia semidireta, são pouco usados e, 

de forma consequência, fica o país estagnado politicamente à mercê dos mesmos 

políticos de sempre, onde as decisões políticas tomadas vão se afastando cada vez 

mais do desiderato constitucional e das necessidades do povo (sendo assim, cada 

vez menos legítimas), resultando em grande insatisfação por parte da população 

consciente e o desequilíbrio entre os Poderes do Estado, tal como se passa a 

aduzir. 

 

3.1 Breve Histórico Das últimas Constituições  

 

Vemos sobre o sistema política brasileiro na sua evolução conforme as 

constituições. Começamos a afirmação de que foi na constituição de 1946 que se 

começou a redemocratizar o Brasil, se trouxe a harmonia entre os poderes direitos e 

garantias para a sociedade, fazendo ressurgir o controle da constitucionalidade das 

leis. Marcou os novos tempos.  

 
Pretendia estabelecer equilíbrio entre as relações com os entes federados, 
tendo em vista a Constituição de 1937 ter deixado abaladas as estruturas 
federal, democrática e representativa. Este período foi marcado por mais 
uma passagem pelo parlamentarismo, usado como fuga a um golpe de 
Estado que pretendia realizar reforma constitucional limitando as atribuições 
do Congresso e aumentando as atribuições do Executivo. Não obstante a 
instabilidade política houve expansão quanto à estrutura do Poder 
Judiciário, haja vista as instituições do Tribunal Federal de Recursos, dos 
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Juízes e Tribunais do Trabalho e dos Tribunais Eleitorais. O Supremo 
Tribunal Federal detinha competência para o julgamento dos crimes comuns 
cometidos pelo Presidente da República, antes negada pela Constituição de 
19375.  
 

Em seu texto constitucional, ressaltou-se a Justiça Eleitoral e criou a 

Justiça do Trabalho, reintroduziu a Justiça Federal apenas de segunda estância e a 

Justiça Militar que faziam parte do Poder Judiciário. Também trouxe o Tribunal 

Federal de Recursos.  Assim já que não havia sido estabelecida a Justiça Federal de 

primeiro grau, os Juízes Estaduais continuaram exercendo as funções de julgar e 

processar os feitos que antes era de competência da Justiça Federal. 6 

Os membros do Supremo Tribunal Federal eram escolhidos pelo Senado, 

não mais pelo Conselho. Os crimes comuns cometidos pelo Presidente da República 

voltaram a ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e teriam concursos para 

Juízes sendo organizados pelo Tribunal de Justiça, com ajuda para a elaboração do 

Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, e a indicação caso fosse necessário 

seria feita em lista tríplice. 

Vemos que se usou muito de base a constituição de 1934.  

Em 1964 o Brasil sofre um golpe de Estado do Regime Militar, levando 

assim eles ao poder. Não há mais ordem constitucional. Com relação ao Poder 

Judiciário o Ato Institucional n. 1 de 1964 suspendeu as garantias dos magistrados, 

não havia mais vitaliciedade e garantias, podendo serem demitidos a qualquer 

momento, e se achassem injusto deveriam recorrer ao Presidente da República.  

 

Na Constituição de 1967, iniciou-se um novo sistema tributário. O Poder 
Executivo se sobressaiu sobre os demais poderes, devido ao fortalecimento 
da sua competência de legislar, de ter iniciativa de leis. Foi criado o 
Conselho Nacional de Justiça da Magistratura. A estrutura do Poder 
Judiciário passou por alterações, mormente, com relação à Justiça Eleitoral 
e do Trabalho7.  
 

Logo em seguido, o Ato de n. 2, dava aos militares poderes de julgar e 

processar crimes políticos ou contra a segurança nacional cometidos por civis 

                                            

5 BRASIL. Constituição. (1946) Constituição da República Dos Estados Unidos do Brasil. Disponível 
em: www.planalto.gov.br 
6 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Competência cível da Justiça Federal. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.  p.7. 
7 DONATO, Verônica Chaves Carneiro. O Poder Judiciário no Brasil: Estrutura, Críticas e Controle. 
www.dominiopublico.com.br. Acesso em  
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admitia a nomeação de magistrados pelo Presidente da República sem a prestação 

de concursos públicos, prática essa que sempre foi rejeitada pela Constituição8. 

Em 24 de fevereiro de 1967 surge a nova Constituição, que era 

extremamente conservadora. O Poder Executivo se destacava dos outros, devido a 

sua forte competência de legislar. 

O Poder Judiciário criou o Conselho Nacional da Magistratura, com sede 

na capital da União e sedes em todo o território Nacional, faziam parte sete Ministros 

do Tribunal Federal, tinham competência para reconhecer reclamações de membros 

dos Tribunais, podendo determinar a aposentadoria e o afastamento, observando a 

Lei Orgânica da Magistratura. 

As emendas Constitucionais que vieram, não alteraram a estrutura, nem 

princípios ou normas que fossem pertinentes ao Poder Judiciário. Trouxeram mais 

mudanças em relação a termos de competência, disposições topográficas, também 

o número que faria a composição do Supremo Tribunal Federal, que em 1969 voltou 

a ter onze ministros. A emenda constitucional número 7 trouxe de volta O Conselho 

Nacional de Magistratura. O final da década de 1970 trouxe a redemocratização 

para o Brasil. 

Foi então promulgada em 05 de outubro de 1988 a nova constituição, 

fazendo um marco na história para o judiciário brasileiro e para a política. A sua 

verdadeira guinada como um verdadeiro Poder da República pode ser datada com 

esta constituição. 

Na década de 80 o povo brasileiro começa a tomar um interessa maior 

pelos seus direitos, e a vontade de participarem da história política. Todos viam a 

necessidade de que tivesse um poder mais participativo, que divido em três cada um 

se controlaria e fiscalizaria, em prol dos interesses do Estado. 

A Constituição de 1988 trouxe para a sociedade a segurança e a proteção 

de seus interesses, como as ações civis públicas, mandado de segurança coletivo, e 

ações populares.  

A atual constituição originou a possibilidade aos cidadãos de 

apresentarem a câmara de deputados projeto de leis, sendo subscrito por no mínimo 

                                            

8 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. Competência cível da Justiça Federal. 2. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.  p.9. 
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de um por cento do eleitorado nacional, distribuído por cinco estados, com não 

menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. 

O Poder Judiciário veio com grande influência para junto tomar as 

decisões do governo e no destino da população. A sua estrutura foi reformulada, 

sendo criados cinco Tribunais Regionais Federais, órgãos de segunda estância da 

justiça federal bem como a criação do Superior Tribunal de Justiça, tendo várias 

competências originárias ou recursais, que antes pertenciam ao Tribunal Federal de 

Recursos ou ao supremo. Sabemos assim que o sentido de uma vivência dentro de 

um Estado Social Democrático despertou na sociedade brasileira a conscientização 

do exercício da sua cidadania, aumentando o interesse pelas questões de interesse 

da nação. Este sistema democrático trazia a sociedade o direito que se o Estado 

não estivesse agindo da melhor maneira, os cidadãos poderiam recorrer ao judiciário 

para que algo fosse feito em defesa dos mesmos. Começou assim um processo de 

participação mais clara da população na política, a medida de que foi possível 

apresentar projetos de leis e ter garantias que antes não existiam como comentado 

acima. 

 
3.2 Mudanças no sistema eleitoral 

 

Acompanhando as mudanças constitucionais, vemos as mudanças no 

campo eleitoral brasileiro. A evolução na legislação eleitoral no Brasil é perceptível 

no passar de cada constituição, e vamos dar ênfase maior a partir de 1932, quando 

temos o primeiro Código Eleitoral Brasileiro. Devemos citar suas maiores novidades 

quanto ao sistema eleitoral e seu funcionamento até então, entre elas, a instituição 

do sufrágio universal e do voto secreto, a concessão do direito de voto às mulheres, 

a adoção da representação proporcional para as eleições parlamentares e a criação 

da justiça eleitoral.9 

Vemos abaixo Ferreira10 em seu comentário sobre as mudanças na legislação 

eleitoral no Brasil:  

 

                                            

9 Temos que destacar que em 1935 ocorreram mudanças no Código mas não alteraram as 
conquistas de então, mas, em 1937, com o Estado Novo, Getúlio Vargas extinguiu a Justiça Eleitoral, 
que voltaria a ser instituída, com a redemocratização, em 1945, pelo próprio Getúlio. 
10 FERREIRA, Pinto. Código Eleitoral Comentado. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 12 
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“O primeiro código eleitoral do Brasil consta do Decreto n. 21.076, de 24 de 
fevereiro de 1932, oriundo da obra conjunta de Assis Brasil, João Cabral e 
Mário Pinto Serva, que institui a justiça eleitoral, adotando o voto feminino, o 
seu sistema de eleição sendo o do sufrágio universal, direto e secreto. O 
Tribunal Superior Eleitoral, órgão máximo da justiça eleitoral especializado, 
instalou-se em 20 de maio de 1932, sendo seu presidente o ministro 
Hermenegildo Rodrigues de Barros. A esse Código Eleitoral se seguiram 
diversos decretos, até a promulgação da Constituição de 1934. O segundo 
Código Eleitoral do Brasil consta da Lei nº. 48, de 4 de maio de 1935, 
intitulando-se “modificações do Código Eleitoral”, com 217 artigos, sendo na 
verdade uma nova codificação. O terceiro Código Eleitoral consta do 
Decreto-Lei nº. 7.586, de 28 de maio de 1945, oriundo de um anteprojeto 
elaborado por Vicente Piragibe, Lafayette de Andrade, pelo professor 
Haneman Guimarães e pelo Dr. José de Miranda Valverde. O quarto Código 
Eleitoral resultou da Lei nº. 1.164, de 24 de julho de 1950, com 202 artigos, 
que sofreu alterações com a Lei nº. 2.250, de 25 de julho de 1955. Enfim, o 
quinto Código Eleitoral é o resultante da Lei nº.4.737, de 15 de julho de 
1965, com 383 artigos, a que se seguiram como documentos legislativos 
importantes a Lei das Sublegendas (1968), atualmente revogada, a Lei 
Complementar nº. 5/70, sobre inelegibilidades (revogada pela Lei 
Complementar nº. 64, de 18-5- 1990), e a Lei Orgânica dos Partidos 
Políticos (1971), revogada pela Lei nº. 9.096, de 19-9-1995.” 

 
 
3.3 Principais características do atual sistema ele itoral brasileiro 

 

 Esta evolução histórica e política das sociedades democráticas estipularam 

dois sistemas básicos para escolher os seus representantes: o sistema majoritário e 

o sistema proporcional, tal como já vimos. 

 Sendo assim, o sistema de representação proporcional passou a ser usado 

no Brasil na década de 30, sendo que sua primeira versão estipulava o voto 

preferencial, o que produziu inúmeras críticas por conta da complexidade para que 

se apurassem os votos. 

 O sistema proporcional com voto preferencial se fundamentava em um 

sistema onde a cédula poderia apresentar uma enormidade de quantidade de 

candidatos (tantos quantas fossem as cadeiras do Estado na Câmara dos 

Deputados e mais um), e o eleitor deveria optar pelos candidatos de variados 

partidos e até mesmo nomes de candidatos que não estavam inscritos em qualquer 

um dos partidos – um modelo parecido com o que é aplicado na Suíça hoje. 

Entretanto, o processo de apuração beneficiava o nome que encabeçava a lista de 

candidatos, sendo que o cálculo da distribuição das cadeiras entre os partidos 

unicamente levava em conta este voto; os outros nomes da lista somente eram 

capacitados a disputar as cadeiras que não se localizavam na primeira distribuição 

(as sobras). 
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 O voto preferencial foi extinto no ano de 1935, tendo então o eleitor que 

escolher somente um candidato, em um modelo de lista aberta, regra que somente 

passou a vigorar no ano de 1945, considerando o longo período do Estado Novo, 

ocasião em que foram suspensas as eleições. 

 Cabe ainda ressaltar as palavras do professor Jairo Nicolau, que “o Brasil 

adotou o sistema de lista aberta antes de outros dois países – a Finlândia (1955) e o 

Chile (1958) – que ficariam conhecidos por utilizar esta versão de representação 

proporcional11”. 

 “A lei eleitoral brasileira é original e merece seja descrita minuciosamente” – 

escrevia o jovem estudioso. E continuava: “É, com efeito, uma mistura de escrutínio 

uninominal e de representação proporcional, da qual poucos exemplos através do 

mundo...12”. 

 Em uma pesquisa feita por Porto (2004) se registram as características do 

sistema eleitoral brasileiro que estão em vigor atualmente. Desta forma foi estipulado 

o funcionamento do nosso sistema proporcional: 

 

“O princípio de base é que cada eleitor vote somente em um candidato, 
mesmo que a circunscrição comporte vários postos a prover, não se vota 
nunca por lista. Nisto o sistema é uninominal. No entanto, ao mesmo tempo 
cada partido apresenta vários candidatos, tantos quantos são os lugares de 
deputados, em geral, menos se esses são pequenos partidos. De algum 
modo, os candidatos de um mesmo partido estão relacionados, pois a 
divisão de cadeira se faz por representação proporcional, pelo número de 
votos obtidos por todos os candidatos de um mesmo partido...” 

 

 Um estudo realizado por Jean Blondel (apud PORTO, 2004) podemos notar 

que: 

 

“Votando em um candidato, de fato o eleitor indica, de uma vez, uma 
preferência e um partido. Seu voto parece dizer: ‘Desejo ser representado 
por um tal partido e mais especialmente pelo Sr. Fulano. Se este não for 
eleito, ou for de sobra, que disso aproveite todo o partido.’ O sistema é, 
pois, uma forma de voto preferencial, mas as condições técnicas são tais 
que este modo de escrutínio é uma grande melhora sobre o sistema 
preferencial tal qual existe em França. Nesse país, a existência de uma lista 
preparada pelo Comitê Diretor é, com efeito, preponderante, pois o eleitor 
não escolhe e se contenta, por passividade, ou ignorância, em depositar a 

                                            

11 NICOLAU, Jairo. O Sistema Eleitoral de Lista Aberta no Brasil. Disponível em: 
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582006000400002&lang=pt . Acesso em: 
Setembro de 2016. 
12 PORTO, Walter Costa, Op.Cit. 
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lista sem modificações. No Brasil, não há ordem preparada pelo Comitê 
Diretor. O eleitor, votando em um determinado indivíduo, indica por isso 
mesmo sua preferência. Ele pode, aliás, votar num partido sem indicação de 
nome. Age, então, como se aceitasse a priori a ordem dos candidatos que 
farão não os Comitês Diretores, mas os outros eleitores que terão votado, 
também eles, num nome. Este sistema tem a vantagem de deixar ao eleitor 
uma escolha muito grande no quadro dos partidos. Ele pode, se quiser votar 
por uma tendência, escolher um homem entre os candidatos do partido. 
Trata-se, pois, de um sistema majoritário no interior de uma prévia 
representação proporcional13”. 

 

 Em território brasileiro, o sistema eleitoral utilizado possibilita que o eleitor 

vote em um nome ou em um partido. Os lugares alcançados pelos partidos - ou 

pelas coligações entre partidos - são utilizados pelos candidatos que obtiveram mais 

votos de cada partido ou coligação. 

 Uma relevante característica do tipo de lista aberta utilizado no Brasil já 

mereceu algumas relevantes pesquisas, dentre eles “O Sistema Eleitoral de Lista 

Aberta no Brasil”, feito por Jairo Nicolau14, onde se esclarece que a existência de 

características únicas no modelo por nós executado. 

 Assim como esclarece Jairo Nicolau, nesta pesquisa mencionada acima, na 

história da lista aberta no Brasil, são duas as peculiaridades que mereçam destaque. 

Primeiramente é a maneira como os nomes dos candidatos passam a serem 

demonstrados aos eleitores. Contrariamente ao que ocorre em outros países, onde 

se optam pelo voto preferencial (Holanda, Bélgica, Dinamarca, Áustria e Finlândia, 

por exemplo), a cédula aqui no Brasil em nenhum instante apresentou uma lista 

completa de todos os candidatos. 

 O aspecto relevante seguinte, agrega ainda Jairo Nicolau, está no sentido do 

processo de institucionalização do voto na legenda partidária. No que diz respeito as 

eleições para a Câmara dos Deputados, efetuadas entre os anos de 1945 e 1958, 

não existia uma cédula oficial. Generalizando, faziam suas impressões pelos 

partidos e distribuídas no dia das eleições através dos cabos eleitorais e também 

introduzidas pelo presidente das mesas eleitorais no interior da cabine de votação. 

 Atualmente, após 2002, por decisão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE 

passou a ser proibido que os partidos que fizeram coligações nas eleições 

presidenciais realizassem coligações diferentes no contexto estadual. Desta forma, a 

                                            

13 PORTO, Walter Costa. Op. Cit. 
14 NICOLAU, Jairo, op. cit. 
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coligação ABC é capaz de assumir inúmeras configurações em cada um dos 

estados, mas não possui a capacidade de agregar um partido da coligação 

presidencial DEF; de uma interessante forma, um partido que não colocou um 

candidato a presidente foi capaz de se coligar com qualquer partido nos estados. No 

ano de 2006, entretanto, o Congresso Nacional fez a aprovação da Emenda 

Constitucional nº. 52, deixando liberadas as coligações e eliminando a vinculação 

entre as coligações em um contexto nacional e as de contexto regionais. 

 Em um contexto normativo, sendo assim, podemos notar os pilares do 

sistema proporcional estipulados na Constituição Federal, no Código Eleitoral e na 

Lei nº. 9.504/97, sendo estes os mais relevantes diplomas legais – entretanto, não 

os únicos – a estipular as eleições proporcionais para o Poder Legislativo, nos três 

níveis. 

 Desta forma, a Constituição Federal opta pelo sistema proporcional em um 

dispositivo específico, que é o art. 45, onde está elencado assim: 

 

“Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no 
Distrito Federal. 
 
§ 1º - O número total de Deputados, bem como a representação por Estado 
e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, 
proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários, no 
ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da 
Federação tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados. 
 
§ 2º - Cada Território elegerá quatro Deputados”. 

 

 Devendo ainda ser salientado que o sistema proporcional é realizado, por via 

de regra, a todos os outros entes federados, para as eleições parlamentares, por 

conta do § 1º, do art. 27, da C.F. 

 Feita a opção pelo sistema proporcional através da Carta de 1988, o Código 

Eleitoral, que é do ano de 1965, foi recepcionado, que continua a vigorar no disposto 

no Capítulo IV, nos arts. 105 a 113, verbis: 

 

“CAPÍTULO IV 
DA REPRESENTAÇÃO PROPORCIONAL 
Art. 105 - Fica facultado a 2 (dois) ou mais Partidos coligaremse para o 
registro de candidatos comuns a deputado federal, deputado estadual e 
vereador. 
 § 1º - A deliberação sobre coligação caberá à Convenção Regional de 
cada Partido, quando se tratar de eleição para a Câmara dos Deputados e 
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Assembléias Legislativas, e à Convenção Municipal, quando se tratar de 
eleição para a Câmara de Vereadores, e será aprovada mediante a votação 
favorável da maioria, presentes 2/3 (dois terços) dos convencionais, 
estabelecendo-se, na mesma oportunidade, o número de candidatos que 
caberá a cada Partido. 
 § 2º - Cada Partido indicará em Convenção os seus candidatos e o 
registro será promovido em conjunto pela Coligação. 
 Art. 106. Determina-se o quociente eleitoral dividindo-se o número de 
votos válidos apurados pelo de lugares a preencher em cada circunscrição 
eleitoral, desprezada a fração se igual ou inferior a meio, equivalente a um, 
se superior. 
 Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº. 9.504, de 30.9.1997) 
 Art. 107 - Determina-se para cada Partido ou coligação o quociente 
partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos 
dados sob a mesma legenda ou coligação de legendas, desprezada a 
fração. 
 Art. 108 - Estarão eleitos tantos candidatos registrados por um 
Partido ou coligação quantos o respectivo quociente partidário indicar, na 
ordem da votação nominal que cada um tenha recebido. 
 Art. 109 - Os lugares não preenchidos com a aplicação dos 
quocientes partidários serão distribuídos mediante observância das 
seguintes regras: 
 I - dividir-se-á o número de votos válidos atribuídos a cada Partido ou 
coligação de Partidos pelo número de lugares por ele obtido, mais um, 
cabendo ao Partido ou coligação que apresentar a maior média um dos 
lugares a preencher; 
 II - repetir-se-á a operação para a distribuição de cada um dos 
lugares. 
 § 1º - O preenchimento dos Iugares com que cada Partido ou 
coligação for contemplado far-se-á segundo a ordem de votação recebida 
pelos seus candidatos. 
 § 2º - Só poderão concorrer à distribuição dos lugares os Partidos e 
coligações que tiverem obtido quociente eleitoral. 
 Art. 110. Em caso de empate, haver-se-á por eleito o candidato mais 
idoso. 
 Art. 111 - Se nenhum Partido ou coligação alcançar o quociente 
eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, 
os candidatos mais votados. 
 Art.112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária: 
 I - os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das 
listas dos respectivos partidos; 
 II - em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. 
 Art. 113. Na ocorrência de vaga, não havendo suplente para 
preenchê-la, far-se-á eleição, salvo se faltarem menos de nove meses para 
findar o período de mandato (BRASIL, 1988)”. 

 

 Cabe ainda ressaltar que os art. 109, § 2º, e art. 111 estão sendo 

questionados no que diz respeito à constitucionalidade dos seus comandos 

normativos, levando em conta que a exclusão, na distribuição das vagas, de partido 

que não consiga o quociente eleitoral prejudica a proporcionalidade elencada no art. 

45 da C.F, tal como também o preenchimento dos lugares pelos candidatos que 

receberam mais votos (art. 111) é uma peculiaridade do sistema majoritário, o que 
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também iria violar o princípio da proporcionalidade delimitado através da 

Constituição Federal. 

 Sendo assim, a jurisprudência dos nossos tribunais está garantindo a 

constitucionalidade dos dispositivos relatados acima (TSE, MS 3.109/ES, Rel. Min. 

Sálvio de Figueiredo, DJ de 3-3-2006), mesmo que o Supremo Tribunal Federal, nas 

ADINs 1.351-3 e 1.354-8, julgadas em 7.12.2006, tenha instituído a 

inconstitucionalidade do art. 13 da Lei nº. 9.096/95, que elaborava uma “cláusula de 

barreira ou de desempenho”, ou seja, faça restrições ao funcionamento parlamentar 

dos partidos políticos que não obtivessem, nas eleições, uma pré-determinada 

porcentagem de votos15. 

 
 
 
 
 
 
4 PARLAMENTARISMO 
 

 

 Podemos compreender o parlamentarismo como um sistema que foi 

elaborado através de um processo histórico baseado nas monarquias, 

especialmente nas européias, e a sua matriz de maior relevância é a Inglaterra. No 

decorrer deste processo, o parlamento foi, diariamente, conseguindo conquistar um 

poder que anteriormente era unicamente do Rei, até chegar a atual realidade, onde 

a maior parte dos países parlamentarista o monarca não possui poderes de fato. 

Entretanto, isso não significa que atualmente exista unicamente o parlamentarismo 

monárquico, pode ser também observado o parlamentarismo com chefe de Estado 

não hereditário com e sem eleição direta para que este seja eleito. 

 Os estudos realizados por Lauvaux (1987) apresentam uma distinção entre 

parlamentarismo tradicional e parlamentarismo racionalizado, sendo que o primeiro é 

resultante deste processo histórico e suas regras não integram uma constituição 

escrita, entretanto, na maioria das ocasiões se deve aos costumes, assim como 

acontece na Inglaterra. O parlamentarismo racionalizado acontece em certas 

                                            

15 MENDES, Gilmar Ferreira e outros. Curso de Direito Constitucional. São Paulo, Saraiva, 2007. 
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constituições européias depois da Primeira Guerra Mundial, possuindo uma nova 

reformulação após a Segunda Guerra, momento em que ocorreu uma tentativa de 

traduzir em normas jurídicas escritas o funcionamento do sistema parlamentar, 

fazendo com que este ficasse organizado em uma perspectiva racional. A 

racionalização é natural da França, Itália e Alemanha, possuindo a tentativa desses 

países em garantir através das leis as conquistas que na Inglaterra ocorreram pelo 

costume. 

 Sendo assim, o conceito de maior importância que fundamenta os sistemas 

parlamentaristas, tal como leciona Sartori (1996), é a soberania do parlamento. 

Dentro destes sistemas não acontece uma divisão de poderes, assim como ocorre 

no presidencialismo, isso porque o Executivo não possui legitimidade própria, que é 

uma consequência da eleição direta. 

 Já as pesquisas de Cintra (2004) caracterizam o parlamentarismo através de 

quatro características essenciais. Primeiramente, é a característica que o governo, 

em outras palavras, o Executivo, possui legitimação indireta. O governo, conhecido 

também como gabinete no parlamentarismo, constitui-se através da assembléia e 

não de eleição direta, assim como acontece no presidencialismo. Não devemos aqui 

fazer uma confissão entre a eleição para presidente com a formação do governo. Há 

ainda o parlamentarismo que possui eleição direta para presidente, realizando então 

a função de chefe de Estado, mas o Executivo, que é constituído pelo chefe de 

governo na figura do primeiro-ministro e pelos ministros de Estado, constitui-se a 

partir da assembléia. 

 Desta forma, a formação do governo sofre grande influência do sistema 

partidário utilizado em cada país. No caso da Inglaterra, que possui na prática um 

bipartidarismo, o partido majoritário no parlamento elabora o governo e o líder deste 

partido é colocado com o cargo de primeiro-ministro. Nos casos de países que um 

partido único não deixa possível uma maioria parlamentar, habitualmente é possível 

se observar o governo ser formado através de uma coalizão de partidos, entretanto 

também é capaz de serem evidenciados os governos minoritários, apresentando 

uma maioria que não participa do governo, mas acaba concordando com a sua 

formação. 

 A segunda característica pode ser observada em como o governo é 

responsável diante deste parlamento, permanecendo assim enquanto possuir a 
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confiança da maior parte deste. Há ainda alguns procedimentos, que sofre grande 

variação segundo o país, que são utilizados como intuito de demonstrar a confiança 

ou não do parlamento no governo e, caso seja necessário, colocar em prática a sua 

destituição. 

 Segundo a concepção de Lauvaux (1987), evidenciando que no 

parlamentarismo tradicional a “interpelação” compreende-se pelo procedimento mais 

habitualmente visto da utilização da responsabilidade governamental, situação em 

que uma pergunta de um ou mais parlamentares é direcionada a um ministro ou a 

todo o governo. Esta pergunta acaba produzindo um debate sobre este assunto o 

que a motivou e ao final deste a assembléia realiza a votação sobre uma resolução 

que faz saber a sua posição em relação ao governo. Outro procedimento é 

conhecido como a “moção de censura” pura e simples, referindo-se assim sobre 

uma iniciativa parlamentar que vota de maneira direta em uma moção que exprime 

previamente a desconfiança em relação ao governo. Há também a “questão de 

confiança”, partindo do governo e acena para sua demissão, possuindo a intenção 

de forçar o parlamento a seguir sua orientação na aprovação ou rejeição de 

determinada matéria. 

 Já no caso do parlamentarismo racionalizado, os dizeres de Lauvaux (1987) 

asseguram que a preocupação mais importante, nas constituições elaboradas 

depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreu com a estabilidade do governo, o que, 

geralmente, fez com que fossem mais onerosos os procedimentos para a sua 

derrubada. Observando a constituição italiana de 1947 podemos observar o 

requerimento de que a moção de censura seja assinada por uma dezena de 

parlamentares e debatida depois de um prazo de reflexão de três dias. Já a 

constituição francesa de 1946 e a atual obrigam que as moções recebam aprovação 

da maior parte qualificada no parlamento. Entretanto o procedimento mais 

elaborado, e que resultou em uma inovação nesta área, é o da constituição alemã 

do ano de 1949, conhecido como “moção de desconfiança construtiva”, ocasião em 

que o parlamento unicamente será capaz de derrubar o chanceler se antes já tiver 

lhe designado um sucessor. A real intenção deste procedimento é tornar mais 

complexa a derrubada do chanceler, isso porque é mais fácil organizar uma maioria 

pronta que uma maioria para formar um novo governo. 
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 Averiguando então a terceira característica do parlamentarismo, levando em 

consideração as palavras de Cintra (2004, p. 42), é que “a assembléia pode ser 

dissolvida antes do término da legislatura, convocando-se novas eleições”. Lauvaux 

(1987) leciona ainda que o mais comum é a iniciativa de dissolução do parlamento 

partir do governo ou do primeiro-ministro, entretanto em algumas situações a 

responsabilidade da dissolução é do chefe de Estado. Nessas situações, entretanto, 

na prática a decisão é somente formal do chefe de Estado, mas fomentada através 

de uma situação objetiva e nunca de sua vontade discricionária. Em muitos 

sistemas, como o austríaco, a dissolução do parlamento pelo chefe de Estado se 

encontra ainda condicionada a um referendo. 

 Seguindo ainda as lições de Lauvaux (1987), o direito de dissolução passou a 

ser introduzido no parlamentarismo moderno como um procedimento para solucionar 

conflitos entre os poderes instituídos, entretanto ele alerta que em poucas situações 

ele acontece possuindo esta intenção. Em diversas ocasiões a dissolução é usada 

estrategicamente pelo governo majoritário com o objetivo de antecipar a sua 

reeleição ou de reforçar a sua maioria. 

 Seguindo, para finalizar, a quarta característica do parlamentarismo, segundo 

os estudos de Cintra (2004), é a existência de uma chefia do Estado, além da chefia 

de governo, que é efetuada através de um monarca ou presidente com funções 

simbólicas e cerimoniais. Mas cabe aqui ressaltar é que nota-se que na prática o 

chefe de Estado não possui poderes que competem com os do primeiro-ministro. 

Entre os países que apresentam chefes de Estado monarca é possível mencionar a 

Inglaterra, Espanha, Suécia, Holanda, Bélgica, Noruega e Japão. Entre os que 

possuem presidentes eleitos pelo parlamento temos Israel e Grécia, e são eleitos por 

sufrágio universal os presidentes da Áustria e Islândia. Muitas das constituições 

parlamentaristas ainda conservam os poderes significativos aos chefes de Estado, 

entretanto na prática estes poderes não são usados. 
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5 SENTIMENTO FAVORÁVEL AO PARLAMENTARISMO  
  

 Podemos aqui ressaltar que nos discursos parlamentares há um 

consentimento, praticamente generalizado, onde o parlamentarismo é um excelente 

sistema de governo. Os presidencialistas praticamente não realizam ataques ao 

sistema parlamentarista por conta de suas peculiaridades, o que se vê é uma falta 

de argumentos mais técnicos e, o maior objetivo é a eleição para presidente da 

república. Alguns dos que fazem defesa ao presidencialismo até evidenciam ser 

parlamentaristas, entretanto dizem acabar preferindo o outro sistema por razões 

conjunturais. 

 Sendo assim, esta preferência pelo parlamentarismo é capaz de ser 

resultante do fato de que as pesquisas acadêmicas que realizaram as grandes 

defesas do presidencialismo ocorreram depois da Constituinte, no qual um marco é 

o livro de Shugart e Carey (1992). Por outra perspectiva, a visão negativa do 

presidencialismo é antiga. Se embasando nos estudos de Cintra (2004), no século 

XIX Walter Bagehot já apresentava muitas críticas ao presidencialismo, mesmo o 

dos Estados Unidos. O parlamentarismo também acabava sendo utilizado com 

sucesso pela maior parte dos países europeus e, consequentemente, a maior parte 

dos países de terceiro mundo acabavam usando o presidencialismo. Outra 

explicação possivelmente é a da Assembléia Constituinte ter sido criada por 

deputados e senadores, atacando assim o parlamentarismo, negar a sua 

característica democrática, constituiria uma maneira de negar a representatividade 

do próprio Parlamento do qual faziam parte. Sendo assim, a estratégia da maior 

parte dos presidencialistas foi a de não realizar ataques ao parlamentarismo por 

sistema em si, entretanto sim de insistir nas condições desfavoráveis à sua 

implantação e de se assumirem presidencialista levando em consideração as 

circunstâncias do país. 

 As palavras de Florestan Fernandes, na época do PT de São Paulo, 

evidenciam que: “Minha posição é difícil, pois como socialista, sou, teoricamente, 

parlamentarista”; afirmando depois que, “como sociólogo, sou levado a pensar que o 

presidencialismo ainda representa uma esperança para nós e que o 

parlamentarismo seria, [...], um regime que iria facilitar, [...], a concentração do poder 

político” (APAIXONA..., 1987, p. 6). Já as palavras do presidencialista Amaury Muller 
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também admitem o seguinte: “Eu até faria uma confissão: em tese, sou 

parlamentarista” (APAIXONA..., 1987, p. 7). 

 Sendo assim, Humberto Lucena se apresentou como o mais importante 

articulador da emenda presidencialista que recebeu aprovação no plenário da 

Assembléia Constituinte. Este senador, votando favoravelmente ao parlamentarismo 

como deputado no ano de 1961, quando da crise da posse do vice-presidente João 

Goulart, não compreendia ser o momento mais adequado para a instalação deste 

sistema. Afirmando assim: “Entendo que o parlamentarismo é o melhor sistema de 

governo, mas a tradição brasileira ainda permanece amarrada ao presidencialismo, 

não convindo ao país, por enquanto, ingressar em novas experiências”. Neste 

mesmo discurso, a opção pelo presidencialismo é apresentada até mesmo como 

uma defesa do parlamentarismo, isso porque a mudança do sistema seria capaz de 

“redundar em malogro, com evidente perda de tempo e até mesmo de descrédito 

para o sistema de gabinete” (LUCENA, 1988, p. 2). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O parlamentarismo é capaz de ser resultante do fato de que as pesquisas 

acadêmicas que realizaram as grandes defesas do presidencialismo ocorreram 

depois da Constituinte, no qual um marco é o livro de Shugart e Carey (1992). Por 

outra perspectiva, a visão negativa do presidencialismo é antiga. Se embasando nos 

estudos de Cintra (2004), no século XIX Walter Bagehot já apresentava muitas 

críticas ao presidencialismo, mesmo o dos Estados Unidos. O parlamentarismo 

também acabava sendo utilizado com sucesso pela maior parte dos países europeus 

e, consequentemente, a maior parte dos países de terceiro mundo acabavam 

usando o presidencialismo. Outra explicação possivelmente é a da Assembléia 

Constituinte ter sido criada por deputados e senadores, atacando assim o 

parlamentarismo, negar a sua característica democrática, constituiria uma maneira 

de negar a representatividade do próprio Parlamento do qual faziam parte. Sendo 

assim, a estratégia da maior parte dos presidencialistas foi a de não realizar ataques 

ao parlamentarismo por sistema em si, entretanto sim de insistir nas condições 

desfavoráveis à sua implantação e de se assumirem presidencialista levando em 

consideração as circunstâncias do país. 
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