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Reforma política: uma agenda 

mínima e questionável 
 

Não é o primeiro texto que escrevemos 
aqui sobre reforma política, e temos a 
mais absoluta certeza de que não será 
o último. Adicionalmente, parece razo-
ável esperar que o próximo não trará 
questões absolutas e definitivas, deci-
didas pelo Congresso, sancionadas pelo 
Executivo (se não vierem sob o forma-
to de emenda constitucional, o que 
dispensa a assinatura da Presidência 
da República) e “aceitas” pelo Judiciá-
rio. Essa discussão não é nova e não 
tem prazo para se esgotar. Mesmo que 
ocorra uma reforma, mais ou menos 
densa, ainda assim teremos críticas, 
análises de seus impactos e outras ten-
tativas. O cenário é bastante complexo 
e merecem atenção dois textos que a 
Konrad Adenauer publicou recente-
mente sobre o assunto: o primeiro de-
les em 2010, no volume 1 da Revista 
Cadernos Adenauer desse citado ano. E 
o segundo em setembro de 2013, em 
edição do Brasil em Foco. O primeiro 
deles é um desafio para reflexão mais 
ampla acerca da reforma política, to-
mando como base aspectos associados 
à educação política, reforma adminis-
trativa, reforma do judiciário etc. O se-
gundo fala das dificuldades de termos 
uma pauta clara de reforma política 
quando combinamos diferentes objeti-
vos e atores plurais como partidos, ca-
sas legislativas, Executivo, Judiciário e 
organizações da sociedade civil. 

Desde a publicação do último texto, em 
2013, algumas questões mudaram. As 
tentativas de respostas aos manifestos 
daquele ano, quando concentradas na 
ideia de que a reforma política poderia 
contribuir para conter os ânimos foram 
arrefecidas pela complexa realidade da 
discussão. A questão, nesse caso, seria 
compreender se quem foi às ruas cla-
mava, efetivamente, por reformas em 
nossas regras eleitorais - deixemos es-
sa abordagem de lado. Em 2014 as 
eleições foram tensas e reacenderam 
de forma acentuada algumas rivalida-
des partidárias que contaminaram par-
celas do eleitorado. Questionamentos 
sobre a urna eletrônica, por exemplo, 
ganharam semblante de novidade para 
alguns cidadãos, algo que estudiosos 
alertam faz anos, mas que sem com-
provações explícitas não pode ser utili-
zado como justificativa para invalidar 
um resultado que deve ser democrati-
camente respeitado – sobre a urna ele-
trônica ver texto de Diego Aranha na 
Revista Cadernos Adenauer número 1 
de 2014. A despeito do caráter renhido 
do pleito nacional, parece relevante 
observar aspectos repetidamente de-
fendidos pelos dois principais candida-
tos à Presidência da República ao longo 
da disputa. Não foram poucas as vezes 
que em Aécio Neves (PSDB) falou em 
acabar com a reeleição, que seu parti-
do se esforçou para trazer em 1997. 

Humberto Dantas 

MAIO 2015 
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Paralelamente, a presidente reeleita, 
Dilma Rousseff, afirmou que era ne-
cessária uma reforma política. Findada 
a disputa a reempossada mandatária, 
desgastada junto à opinião pública, 
afirmou que gostaria de passar para a 
história como a responsável pela re-
forma política. O cenário, nesse caso, 
já era outro. Mas fica a dúvida: seria o 
Poder Executivo o efetivo responsável 
por uma reforma política? O Congresso 
permitiria que um novo desenho insti-
tucional partisse da Presidência? Qual o 
custo para que tal princípio se consoli-
dasse? 

As eleições ficaram para trás, mas os 
desafios e contrapontos não. Em 15 de 
fevereiro tomou posse uma nova Câ-
mara dos Deputados, onde as eleições 
internas foram protagonizadas, princi-
palmente, por dois candidatos que, em 
tese, pertencem ao mesmo grupo polí-
tico. Aos olhos dos menos atentos pa-
recia estranho que Arlindo Chinaglia 
(PT-SP) e Eduardo Cunha (PMDB-RJ) 
dividissem votos. O partido de Dilma 
Rousseff era adversário da legenda de 
seu vice, Michel Temer, que venceu 
com um discurso que o colocou, aos 
olhos da opinião pública, como mem-
bro da oposição. A partir da semana do 
dia 16 de fevereiro assistimos a um 
protagonismo parlamentar pouco co-
mum à realidade política brasileira. A 
submissão do Legislativo aos desejos 
do Executivo é algo esquentado e re-
quentado em milhares de estudos e 
análises. A questão é entender o que 
está por detrás de tais ações. Três hi-
póteses, que não serão exploradas 
aqui, se entrelaçariam: 1) o parlamen-
to está cobrando um preço para cola-
borar que não é atendido pelo Executi-
vo; 2) motivado por razões plurais o 
Legislativo está procurando um prota-
gonismo incomum, mas que as institui-
ções formais lhe ofertam; 3) o PMDB 
está buscando, conforme sugerido em 
seu último programa nacional de TV, 

ocupar um futuro espaço de terceira 
via mirando o pleito de 2018. 

A despeito do peso das três hipóteses 
o fato é que o parlamento está mais 
presente. E para muitos se trata de um 
Legislativo que saiu das urnas com 
semblante mais conservador. Pejorati-
vamente a bancada que ilustra esse 
argumento foi apelidada de BBB, uma 
sigla que faz referência à bíblia, aos 
bois e à bala. O primeiro ponto estaria 
associado à defesa de pautas mais 
conservadoras e se colocaria contra o 
casamento de pessoas do mesmo sexo, 
contra o aborto e favorável à redução 
da maioridade penal. O segundo ponto 
estaria mais associado à defesa de in-
teresses do agronegócio, dificultando 
pautas ambientalistas e defendendo 
também questões mais associadas aos 
interesses empresariais, sendo o proje-
to de terceirização um exemplo em-
blemático. Por fim, o terceiro ponto diz 
respeito à quantidade de deputados 
federais eleitos representando as polí-
cias e os discursos mais associados à 
questão da segurança pública pensada 
de forma mais tradicional e sintonizada 
ao uso da força. A relação entre esse 
semblante conservador e o perfil pro-
tagonista traz de volta ou funda dis-
cussões que desafiam a pauta do Poder 
Executivo, que se pretende mais pro-
gressista. O objetivo desse texto não é 
opinar sobre as pautas constituídas no 
Congresso Nacional, em especial na 
Câmara dos Deputados, mas o que se-
ria capaz de explicar esse semblante 
mais conservador?  

Para muitos a nova Câmara seria uma 
resposta frustrante aos movimentos de 
rua de 2013. Tantos milhões reivindi-
cando e um Legislativo “atrasado” na 
visão dessa parcela da sociedade? Os 
números do pleito de 2014 contribuem 
para a formulação de uma hipótese so-
bre esse fenômeno. Entre 2010 e 2014 
tivemos um aumento de cerca de 5% 
do eleitorado – passamos de 135,5 mi-
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lhões para 142,4 milhões. Em ritmo 
semelhante o total de comparecimen-
tos no primeiro turno subiu de 110 mi-
lhões para 114,9 milhões, ou seja, 
aumento de 4,5%. Em contrapartida, o 
total de votos válidos para deputado 
federal diminuiu 1,1% – de 98,4 mi-
lhões em 2010 para 97,3 milhões em 
2014. Tivesse crescido no ritmo do 
eleitorado e teríamos 103 milhões de 
votos válidos para deputado federal. 
Quantos parlamentares diferentes dos 
atuais teriam sido eleitos com esses 
cinco milhões de votos? E aí a pergun-
ta associada à hipótese: o eleitor que 
votou branco (aumento de 34,6%) e o 
eleitor que votou nulo (aumento de 
47,1%) tem uma tendência de perfil 
comum? Ou pode estar mais claramen-
te associado a um tipo de cidadão? Se 
a resposta servir para contemplar par-
te do que assistimos aqui seria possível 
notar que cidadãos com determinado 
perfil (entenda isso como uma hipóte-
se) teriam aberto mão de um posicio-
namento e estariam sendo representa-
dos por parcelas que se posicionaram 
claramente – com votos em legendas 
ou candidatos. O protesto ou a insatis-
fação com o Legislativo, quando retra-
tada em modelo de afastamento e não 
escolha, e sob a fórmula de disputa 
proporcional vigente, por mais que se-
jam gestos legítimos e legais não pas-
sam de posicionamentos considerados 
inválidos. Esses eleitores serão repre-
sentados, em termos efetivos, pelo 
comportamento de 513 deputados fe-
derais. 

Protagonismo e conservadorismo (não 
entenda o emprego de tal conceito de 
forma negativa nem tampouco positi-
va) unidos. A partir de então o que se 
verificou foi um adensamento nas difi-
culdades de articulação política entre o 
PMDB e o PT no Congresso Nacional, 
sobretudo no que diz respeito à agenda 
do Poder Executivo. Eduardo Cunha 
passou a desengavetar e debater pro-
jetos esquecidos ou nada interessantes 

para o governo federal. Respondeu ao 
desejo político-reformador de Dilma 
Rousseff dizendo que a reforma política 
pode ser levada adiante por meio de 
emendas constitucionais, o que não 
passa por qualquer apreciação presi-
dencial. Com isso, se deparou com 
uma pauta que contém mais de 100 
projetos que visam a algum tipo de al-
teração na lógica política, partidária e 
eleitoral. Mais de uma centena de idei-
as que se somam às posições não for-
malizadas de parlamentares sobre a 
temática, ao ideal dos partidos e aos 
desejos de organizações da sociedade 
civil – esse conjunto de vontades está 
discutido no texto do Brasil em Foco de 
setembro de 2013. 

Mas o que efetivamente é possível fa-
zer diante de tamanho volume de idei-
as? Como organizar, para ficarmos no 
que é “mais simples”, esse conjunto de 
propostas formais que tramitam no 
parlamento? A Câmara entendeu que 
uma forma seria desengavetando os 
resultados de uma comissão especial 
criada em 2013 para debater o tema. 
O líder dos trabalhos à ocasião foi o 
então deputado federal, não reeleito 
pelo PT de São Paulo, Candido Vaca-
rezza. Seu partido rechaça as ideias 
contidas no relatório final, mas Espiri-
dião Amim (PP-SC) fez defesa do deba-
te com base nesses pontos e um novo 
grupo foi criado para debater os pontos 
ali elencados. De forma resumida são 
12 aspectos que merecem atenção. Al-
guns representariam mudanças pro-
fundas, outros são ajustes mais pontu-
ais. O intuito maior desse texto é com-
preender um pouco desse conteúdo 
sem qualquer esperança de que todos 
prosperem. Na verdade: poucos serão 
aprovados da forma como aparecem e 
muitos, certamente, serão esquecidos. 

1) 1) Voto facultativo – o alistamento 
nos órgãos de justiça seria mantido 
como obrigatório, o que ofertaria ao 
eleitor o direito de ir ou não às urnas 
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no dia da eleição. O voto, no entanto, 
seria facultativo. Para muitos a ideia é 
símbolo da democracia, pois oferta li-
berdade. A questão é lembrar que de-
mocracia não é sinônimo de qualquer 
liberdade, mas sim de um acordo con-
junto para a delimitação de regras para 
a vida em sociedade. O voto facultati-
vo, assim, é apenas um termo desse 
acordo e sua existência, ou não, em 
nada ferem a democracia. O que feriria 
a democracia seria sua imposição, mas 
na democracia existem regras claras 
para a mudança das regras e esse é 
um ponto que pode ser mudado. Os 
defensores de tal ponto dizem que 
apenas os interessados votam sob esse 
modelo, mas devemos questionar que 
tipos de interesses motivam um eleitor 
em seu encontro com as urnas no Bra-
sil. Os críticos afirmam que o voto 
compulsório representa melhor o dese-
jo das maiorias e muitos se sentiriam 
desestimulados a vencerem barreiras 
físicas e dificuldades econômicas para 
chegarem às urnas. 
 
2) Modificação no sistema propor-
cional – manteria o município como a 
circunscrição nas eleições para verea-
dor. Mas no caso das eleições para de-
putado federal, por exemplo, cada es-
tado manteria seu total de represen-
tantes, mas seria recortado em sub-
distritos que teriam entre 4 e 7 repre-
sentantes eleitos por fórmula próxima 
àquela praticada hoje, ou seja: o voto 
proporcional de lista aberta e possibili-
dade de migração de votos de acordo 
com fórmula presente. Trata-se de um 
modelo que flexibiliza todas as propos-
tas defendidas por partidos e organiza-
ções da sociedade, e pode ser vista, a 
exemplo das demais, sob aspectos po-
sitivos e negativos. 
 
3) Alteração do sistema de coliga-
ções – sugere que as alianças eleito-
rais sejam mantidas sob a forma de 
blocos no parlamento. No caso do Con-
gresso Nacional, no entanto, é impor-
tante lembrar que em diferentes esta-

dos assistimos coligações distintas en-
tre as legendas, que sequer estão or-
ganizadas em todos os estados da na-
ção. A proposta, como resposta a esse 
problema, sugere a formação de fede-
rações partidárias, agindo em bloco pe-
lo país, mas detalhes tornam a ideia 
complexa na prática. 
 
4) Financiamento de campanhas – 
cria modelo alternativo ao existente, 
mas que não vai de encontro à bandei-
ra de financiamento público defendida 
pelo PT, o que gerou mal estar entre 
Vacarezza e seu partido. As legendas 
poderiam optar por modelo público, 
privado ou misto de receber dinheiro e 
as empresas só poderiam doar dinheiro 
para partidos – o que pode voltar a 
mascarar associações pouco transpa-
rentes que hoje são detectáveis à luz 
das doações de pessoas jurídicas para 
campanhas específicas. O ponto é po-
lêmico e associar alterações nas doa-
ções privadas, sobretudo de empresas, 
ao fim da corrupção, como sugerem 
alguns, é de uma inocência preocupan-
te que ignora ações que transcendem 
demais esse ponto. 
 
5) Cláusula de desempenho – reedi-
ta questão aprovada em 1996 que pas-
sou a valor em 2006 e, ao determinar 
que muitos partidos perderiam recur-
sos e espaços políticos, foi considerada 
inconstitucional pela justiça. Nesse ca-
so, o intuito é voltar à carga e dar di-
reito a funcionamento parlamentar, 
acesso ao Fundo Partidário e presença 
no rádio e TV aos partidos que tiverem 
desempenho mínimo nas eleições mais 
recentes para a Câmara dos Deputa-
dos. 
 
6) Prazo de filiação – reduziria de 
um ano para seis meses o prazo míni-
mo de filiação a uma mesma legenda 
para candidatos. A proposta sugere 
aspectos negativos e mostra as mano-
bras desejadas pelos parlamentares 
para se livrarem de problemas associ-
ados à clausura partidária e aos pro-
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cessos por infidelidade. Como o prazo 
de filiação atual para candidatos é de 
um ano, e as prévias que definem os 
postulantes são realizadas em junho do 
ano eleitoral, entre outubro do ano an-
terior e as definições de junho os polí-
ticos ficam presos dentro dos partidos, 
sentindo-se, em muitos casos, amea-
çados por decisões da legenda que po-
dem inviabilizar seus desejos políticos. 
Reduzir esse prazo seria interessante 
para o político. Mas e para o partido? E 
para a sociedade? Para além disso, po-
líticos têm mudado de partido e busca-
do novas legendas mesmo sob a lógica 
mais densa de fidelidade partidária de-
terminada pela justiça. Quando o fa-
zem e migram para legendas existen-
tes podem ter seus mandatos contes-
tados e solicitados pelo partido anteri-
or, que o entregaria ao suplente no ca-
so das eleições proporcionais. Esse 
processo durava um ano, mas a justiça 
se tornou mais célere e está julgando 
em poucos meses. Essa alteração legal 
proposta permitiria que o parlamentar 
estivesse no cargo, gozando de seus 
benefícios, ao longo da eleição sem 
grandes riscos de perda de mandato – 
uma vez que a justiça estaria sobrecar-
regada com as eleições e não o julga-
ria, o deixando livre para a tradicional 
e ilegal utilização de seus recursos de 
mandato em benefício de campanha, 
algo bastante comum. 
 
7) Clareza estatutária – cobraria dos 
partidos maior clareza, em seus esta-
tutos, sobre questões associadas à dis-
ciplina e fidelidade partidárias. Isso 
tem como objetivo facilitar julgamen-
tos associados à infidelidade, mostran-
do que o político conhecia as regras da 
legenda quando se filiou e quando re-
solve deixá-la estaria mais sujeito às 
questões da legenda. A mudança exigi-
ria alterações nas garantias que os 
partidos têm para se organizarem in-
ternamente em seus documentos. 
 
8) Coincidência das eleições – os 
eleitos nas eleições municipais de 

2016, se houver tempo apto para a 
proposta prosperar, teriam mandatos 
reduzidos para dois anos e, a partir de 
2018, o país viveria eleições para todos 
os cargos concomitantemente. A medi-
da pode fazer com que o país não seja 
paralisado bienalmente, mas pode cau-
sar desinteresse maior por alguns car-
gos em disputa. Além disso, é estranho 
que a medida parta da Câmara dos 
Deputados, onde seus membros pare-
cem interessados em disputas munici-
pais separadas, pois costumam se can-
didatar a prefeito, por exemplo. Em 
2012, foram 87 envolvidos diretamen-
te, ou seja: 17% dos deputados fede-
rais candidatos a prefeito ou vice-
prefeito. Para além disso, em eleições 
federais não é incomum que deputados 
peçam o envolvimento direto de vere-
adores e prefeitos em suas campa-
nhas. O projeto institucionaliza de vez 
essa prática ou ameaça essa interde-
pendência? 
 
9) Fim da reeleição para o Poder 
Executivo – a questão é entender 
porque a medida não se estende para 
o Legislativo também, e contraria mu-
dança recente na história do país, com 
menos de 20 anos de sua aprovação. A 
despeito de tal aspecto parlamentares 
que defendem a mudança diz que o 
teste foi feito e não se mostrou razoá-
vel, sobretudo em virtude do emprego 
da máquina pública em campanhas de 
quem está em exercício de poder. O 
argumento é contestável, pois prefei-
tos, governadores e presidentes empe-
nham máquinas para elegerem seus 
sucessores em gestos igualmente cri-
minosos, contrariando a Lei 9.840/99. 
 
10) Competência da justiça eleito-
ral – talvez a mais emblemática e ne-
cessária alteração desse pacote, pois 
busca revogar competência dos tribu-
nais eleitorais datada de 1965. O obje-
tivo é arrefecer o ímpeto legislativo das 
resoluções do judiciário em matéria 
eleitoral. A crítica a esse ponto pode 
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ser compreendida melhor na Revista 
Cadernos Adenauer 1 de 2013. 
11) Referendo – após feitas algumas 
dessas mudanças, no que diz respeito 
aos aspectos da lei eleitoral, um refe-
rendo seria convocado com o intuito de 
contar com o posicionamento da socie-
dade. A questão é compreender quais 
seriam os temas e sob qual formato 
ocorreria a consulta (forma da pergun-
ta e opções ofertadas). A ideia é uma 
clara resposta à presidente Dilma, que 
defendia um plebiscito, ou seja, uma 
consulta anterior a qualquer mudança. 
 
12) Novos partidos – exigiriam que 
um percentual mínimo de deputados 
federais também estivesse envolvido 
na formação de novas legendas e re-
duziria o percentual de concordância 
dos eleitores ao novo grupo. Isso re-
presenta menos esforço nas ruas e 
mais esforço político no interior do par-
lamento – algo muito complexo. A 
ideia parece dificultar a formação de 
novas legendas e somada à cláusula de 
barreira poderia delimitar o total de 
partidos para volume muito aquém do 
que vemos hoje. 

Diante de tudo o que foi apresentado 
aqui reforçamos a ideia de que prospe-
rar em todas as matérias é algo impro-
vável. E que o conjunto completo de 
mudanças, se fosse implementado, tra-
ria um cenário de incertezas bastante 
significativo. É razoável que mudemos? 
O que exatamente esperamos quando 
formulamos propostas de reforma polí-
tica? Se invertermos a lógica do debate 
ganharíamos algo? Sejamos mais cla-
ros: se ao invés de defender fórmulas 
e mudanças pontuais pensássemos 
primeiro no que desejamos, podería-
mos ter reformas diferentes? Um 
exemplo: desejamos reformar para 
fortalecer os partidos políticos. O resul-
tado seria um conjunto de propostas. 
Mas ao invés disso, desejamos, por 
exemplo, reformar para aproximar re-
presentantes e representados, e as 
respostas seriam outras. Pensar nisso 

seria desafiador, mas certamente entre 
os 513 deputados federais e os 81 se-
nadores encontraríamos motivações 
diferentes e voltaríamos ao cenário 
atual de falta de possibilidade de pen-
sarmos em maiorias capazes de alterar 
algo profundamente. Os desafios não 
estão lançados: eles continuam lança-
dos desde a década de 80. Para onde 
rumaremos? Aonde chegaremos? Cer-
tamente a um próximo texto repleto de 
incertezas e ideias. 

 

Nota: este artigo sofreu uma correção 
no dia 11 de maio. 
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