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Reforma Política - novos capítulos 

em maré de incertezas 

 
Não é mais novidade para qualquer 
brasileiro interessado em política o ati-
vismo do parlamento que tomou posse 
em fevereiro desse ano. Se alguém 
disser que está surpreso, a esta altura, 
já vai demonstrar falta de informação. 
O Congresso Nacional, com destaque 
para a Câmara dos Deputados, de-
monstra um protagonismo legislativo 
pouco usual na história recente do pa-
ís. O cenário fez alguns especialistas 
trocarem o termo “presidencialismo de 
coalizão”, por vezes dócil e capaz ape-
nas de sugerir o tamanho da fatura co-
brada por tal característica, por um 
“semi-parlamentarismo” que colocou 
de lado interesses do Palácio do Planal-
to em maré de incertezas que começa-
ram pelo clima renhido das disputas de 
2014. O desafio parece ser compreen-
der se essa característica é passageira 
ou tornar-se-á perene. Diante da hipó-
tese de a segunda alternativa se con-
solidar, teremos a chance de, em 
2018, discutir com um pouco mais de 
seriedade o papel do Legislativo e, so-
bretudo, do eleitor? 

Alguns números são capazes de ilus-
trar bem esse novo cenário. No primei-
ro semestre do primeiro mandato de 
Dilma Rousseff, em 2011, a Câmara 
dos Deputados havia realizado 34 vo-
tações nominais. À ocasião o índice de 
adesão aos desejos da presidente atin-

giu, de acordo com a ferramenta Ba-
sômetro, do Grupo Estado, expressivos 
75%. Isso representa que naquele ins-
tante, faz quatro anos, o Executivo 
possuía três quartos dos deputados fe-
derais aderindo aos seus desejos. E um 
parlamento pouco ativo se comparado 
ao protagonismo do primeiro semestre 
do segundo mandato. Os parlamenta-
res eleitos proporcionalmente pelos es-
tados votaram nominalmente, na Câ-
mara, 122 matérias no mesmo período 
de 2015, ou seja, cerca de 260% mais 
votações. Na lógica da coalizão de ou-
trora, tamanho esforço não seria pro-
blema se o governo tivesse a confortá-
vel e tradicional maioria que alguns es-
tudos apontam. O problema é que a 
articulação política de ontem deixou de 
remar a largas braçadas. A média de 
adesão, com base nos 513 deputados 
federais, aos desejos do Executivo 
caiu, no primeiro semestre desse ano, 
para 62%, ou seja, quem antes conta-
va com três quartos de apoio (75%), 
agora não consegue sequer dois terços 
de adesão. Numa eleição presidencial 
expressivamente equilibrada como a 
de 2014, tal cenário poderia ser moti-
vado pelo crescimento assombroso da 
oposição no parlamento. Mas o que de 
fato cresceu foi a pulverização partidá-
ria, a despeito de sozinha também não 
explicar muita coisa. Os cinco partidos 
mais importantes para o governo – PT, 
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PMDB, PDT, PR e PP – caíram de 277 
eleitos em 2010 para 225 em 2014, 
mas ganharam o apoio do PSD e do 
PROS, que não existiam no pleito que 
deu a primeira vitória à Dilma e elege-
ram 37 e 11 parlamentares respecti-
vamente em 2014, fazendo o resultado 
atingir 273. Assim, o problema não é 
tão quantitativo, mas sim qualitativo. 
O governo perdeu a mão, ou se prefe-
rir o controle, sobre a sua própria ba-
se. Aqui estamos ignorando outros tan-
tos partidos que deram ou dão apoio 
ao Planalto na Câmara. Mas perceba: o 
problema é domar o que se se diz ba-
se... 

No primeiro semestre de 2011, PR 
(93%), PP (92%), PMDB (90%) e PDT 
(85%) davam amplo apoio e, conse-
quentemente, sustentação ao governo 
do PT – que tinha grau de adesão às 
ideias de Dilma na casa dos 96% na 
Câmara. Tais índices sofreram deterio-
ração significativa no primeiro semes-
tre de 2015 – na verdade vêm sofren-
do com isso faz alguns semestres. Mas 
a partir dessa nova legislatura o PP li-
dera a derrocada com 55% de apoio, o 
PDT tem 63%, o PMDB apresenta 71% 
e o PR 78%. Fiel e significativo como 
em outrora parece ter sobrado apenas 
o PT, com 94%. O PSD, que nasceu 
governista em 2011, e o PROS com 
seu hino que afirma não poder ser con-
tra, nascido em 2013, carregam 72% e 
75% respectivamente. Assim, mais 
uma vez: o problema está dentro de 
casa, no interior da base. 

E para conter o que muitos analistas 
têm chamado de a tempestade política 
“perfeita”, composta por problemas as-
sociados à economia, à justiça, à legi-
timidade e à política de maneira geral 
o governo tem lançado mão, por vezes 
de forma desordenada, de diversas 
tentativas de se reequilibrar – agora 
mesmo fala tardiamente em liberar 
cargos, recursos de emendas e reduzir 
o total de ministérios (confuso, não?). 

Aparentemente parte significativa das 
medidas não tem apontado resultados 
sólidos. Em matéria de aceitação popu-
lar as pesquisas mostram a populari-
dade de Dilma derretendo, e os brasi-
leiros que a consideram boa ou ótima 
no poder, que em 2013 caminhavam 
na casa dos dois terços, hoje não atin-
gem sequer 8%. Em falas recentes, 
apelar para frases desconexas como 
“comungar a mandioca com o milho” 
ou “não estabelecer metas, para que 
depois de alcançá-las poder dobrá-las” 
tem gerado combustível para ações de 
humor, mas não se pode dizer que se 
trata de algo eficiente. Em outra tenta-
tiva, faz alguns dias, a Presidência da 
República apelou para os governadores 
de estado para tentar conter o ímpeto 
das casas parlamentares. Em termos 
de gastos públicos com projetos que 
estão tramitando no Congresso Nacio-
nal existe uma pauta bomba capaz de 
impor despesas extraordinárias a todas 
as esferas de poder que não combinam 
com a prosperidade de outrora e, tam-
pouco, com a crise que se mostra cada 
dia maior aos brasileiros. Dilma convo-
cou os governadores dos estados para 
que solidariamente tentem dialogar 
com as bancadas estaduais. O encon-
tro terminou com mensagens na inter-
net de que a presidente havia conse-
guido apoio político para escapar de 
tentativas de processos de impeach-
ment. O fato foi desmentido por go-
vernadores da situação e da oposição, 
em mais uma confusão. 

Em meio a todo esse ambiente contur-
bado, que mostra um Congresso Naci-
onal capaz de protagonizar, avançou 
ao longo do primeiro semestre alguns 
pontos da reforma política. Aquela que 
muitos insistem em dizer que é indis-
pensável. A mãe de todas as reformas! 
Em maio publicamos aqui um texto que 
dado o ativismo parlamentar, tornou-
se obsoleto em poucas horas. Nada 
impede que em plena semana em que 
o Congresso Nacional volta do recesso 
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parlamentar algo semelhante ocorra 
com este. 

O cenário complexo mostrava que à 
ocasião da publicação de maio o intuito 
era debater o relatório de uma comis-
são resgatada pela Câmara dos Depu-
tados com uma proposta de reforma 
política que havia tramitado em 2013, 
como resposta às manifestações das 
jornadas de junho – perceba, era o 
resgate de algo com quase dois anos 
de prazo, num ritmo legislativo relati-
vamente lento. Poucos dias depois da 
publicação de nosso texto o presidente 
da Câmara dos Deputados, Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), desprezou o docu-
mento final da comissão e levou à vo-
tação uma versão feita às pressas, em 
cerca de 24 horas, por Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), ignorando o trabalho de 
Marcelo Castro, seu colega de partido 
do Piauí. A reforma política mudava 
mais uma vez a partir daquele gesto, e 
seria votada em primeiro turno na Câ-
mara. Como parte expressiva das ma-
térias tratavam de alterações constitu-
cionais seriam necessárias duas roda-
das em cada uma das casas legislati-
vas. A Câmara dos Deputados cumpriu 
parte do rito, rejeitando alguns pontos, 
aprovando outros em primeira votação 
e mandando ao Senado a parte restan-
te. O Senado, por sua vez, também 
votou alguns pontos de temáticas as-
sociadas à reforma política. Nesse ca-
so, retomou pontos rejeitados na Câ-
mara sob o formato de projeto de lei, 
menos complexo que as emendas 
constitucionais, e com um detalhe adi-
cional: aqui, como lei ordinária, o Po-
der Executivo tem poder de veto – o 
que não ocorre nas alterações à Cons-
tituição. 

Diante desse novo cenário cumpre a 
este texto tentar entender o que de fa-
to prosperou na Câmara dos Deputa-
dos em matéria de reforma política. Se 
alguns desses pontos passarem por 
duas votações no Senado sem altera-

ções, devem ser incluídos na Constitui-
ção Federal. Importante lembrar que 
parte deles levantaram grandes polê-
micas. A primeira está associada à re-
jeição de todas as tentativas de altera-
ção do sistema proporcional brasileiro. 
Alternativas como o voto em lista fe-
chada, o distritão e alguns modelos 
mistos foram rejeitados por confortá-
veis maiorias – que variavam de acor-
do com a proposta e passaram longe 
dos 308 votos necessários para segui-
rem em tramitação. Nesse sentido, de 
acordo com decisão da Câmara dos 
Deputados, o modelo de escolha de 
deputados federais, estaduais, distri-
tais (existentes apenas no Distrito Fe-
deral) e vereadores continua vigorando 
sob o mesmo formato.  

A segunda grande polêmica está asso-
ciada à forma como a presença de em-
presas como financiadoras de campa-
nhas eleitorais foi aprovada. Inicial-
mente rejeitada, uma manobra regi-
mental findou aprovando, em nova ro-
dada, que empresas façam doações 
apenas a partidos políticos. A decisão 
carece de regulação, as discussões 
aqui avançaram apenas até a primeira 
votação (aprovada), e a matéria foi 
questionada por críticos na justiça. A 
tramitação e os desdobramentos cer-
tamente serão temas de relevantes 
debates no segundo semestre, quando 
deve (ou pode) ocorrer a segunda vo-
tação na Câmara. O fato concreto, no 
entanto, é que a doação exclusivamen-
te para legendas carrega de volta um 
ocultismo, uma falta de transparência 
no uso de doações em campanhas pon-
tuais (candidaturas) que a justiça, com 
o apoio de entidades do terceiro setor, 
já havia vencido faz alguns anos no 
Brasil. Assim, a despeito de polêmicos 
avanços em matéria de reforma políti-
ca num Congresso Nacional ativo, a 
forma como a participação de empre-
sas privadas está tramitando sugere 
retrocesso expressivo em matéria de 
transparência – isso a despeito do de-
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bate sobre a participação ou não des-
sas entidades em campanhas. 

Diante de tais pontos o que de fato 
prosperou? Um resumo do que será 
trazido de volta, provavelmente nesse 
segundo semestre do ano, merece 
atenção. Interessante observar que 
destaques aos principais projetos tor-
naram a pauta da reforma bastante 
volumosa. Quase 100 projetos foram 
apresentados, por exemplo, alterando 
pontos associados ao relatório de Ro-
drigo Maia (DEM-RJ). Outros mais de 
100 projetos ainda tramitam no Con-
gresso Nacional. Inicialmente, seguin-
do o documento de Maia, era possível 
dividir os temas em nove pontos prin-
cipais, sendo que um décimo associado 
à lógica de ocupação de suplência não 
foi definido em votação. Surgiu ainda 
um décimo primeiro, aglomerando di-
versas temáticas. Tais pontos avança-
ram até meados de junho e substituí-
ram (ou reforçaram) os pontos do rela-
tório comentado aqui no Brasil em Fo-
co em maio: 

 1 – Sistema proporcional – to-
das as alternativas rejeitadas, confor-
me pontos já destacados; 

2 – Financiamento de campanha – fi-
nanciamento exclusivo público rejeita-
do, sendo permitida a participação de 
empresas, com teto definido em lei, 
doando apenas para partidos, matéria 
aprovada em primeira votação; 

3 – Coligações em pleitos proporcionais 
– proibição das alianças e formação de 
federações partidárias rejeitadas, mas 
o tema tramitou no Senado; 

4 – Cláusula de barreira – diferente do 
projeto aprovado na década de 90 e 
derrubado pela justiça a partir do ano 
eleitoral em que passaria a valer 
(2006), a matéria aprovada na Câmara 
apenas impede que partidos sem re-
presentação na Câmara dos Deputados 

recebam recursos. Na prática, a cláu-
sula é muito tímida, pois ao contrário 
da matéria antiga que ofertaria dinhei-
ro público a menos de 10 partidos à 
época, a atual beneficia 28 dos 32 gru-
pos; 

5 – Unificação das eleições – o objetivo 
era unificar todos os pleitos e a maté-
ria foi rejeitada; 

6 – Reeleição – foi aprovado o fim da 
reeleição em votação na Câmara dos 
Deputados, ou seja, prefeitos, gover-
nadores e presidente só podem ter um 
mandato que deve ser interrompido na 
eleição seguinte. Nada impede que o 
político volte em pleitos futuros; 

7 – Voto obrigatório – o objetivo era 
derrubar a regra, mas o caráter com-
pulsório foi mantido; 

8 – Duração dos mandatos – todos os 
mandatos passariam a ter cinco anos, 
o que faz com que as eleições deixem 
de ser realizadas sempre em anos pa-
res. A matéria foi aprovada em votação 
da Câmara dos Deputados; 

9 – Idade para cargos – governadores 
e seus vices, senadores e seus suplen-
tes passam a ter idade mínima de 29 
anos, e não mais de 30 e 35 respecti-
vamente. A matéria não parece repre-
sentar algo tão expressivo, mas as 
idades constam na Constituição e as 
alterações passam por trâmite comple-
xo. A votação na Câmara dos Deputa-
dos ocorreu com êxito; 

10 – Temas adicionais relevantes – fo-
ram rejeitadas cotas para mulheres 
nos parlamentos eleitos sob a lógica da 
eleição proporcional, bem como a cria-
ção da figura de ex-presidentes da Re-
pública transformados em senadores 
vitalícios com voz, mas sem voto. Em 
contrapartida, em bloco, passaram em 
primeira votação questões como: a) a 
impressão do voto (algo que o TSE ha-
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via rejeitado em outrora, mas que po-
de elevar a segurança do voto); b) re-
dução no número de assinaturas ne-
cessárias para a apresentação de pro-
jetos de lei de iniciativa popular (antigo 
pleito de organizações sociais, caindo 
de um equivalente a 1% dos votos vá-
lidos para deputado federal – mais de 
um milhão de assinaturas – para 500 
mil como parâmetro fixo); c) limitação 
à validade imediata das resoluções do 
Tribunal Superior Eleitoral, desafiando 
regras de 1965 e impondo quarentena 
de 18 meses para que decisões da jus-
tiça passem a valer nas eleições (algo 
muito benéfico para a realidade de 
uma corte que legisla de forma “ex-
temporânea” e exagerada em matéria 
eleitoral); d) inclusão na Constituição 
Federal de regras associadas à fideli-
dade partidária em termos semelhan-
tes aos praticados atualmente e; e) 
volta à ativa, e não à reserva, de poli-
ciais militares e bombeiros derrotados 
em pleitos ou não reconduzidos a no-
vos mandatos. 

Assim, a partir de meados de junho, 
com a apresentação das alterações ao 
relatório apresentado, a reforma se 
tornou ainda mais complexa, como 
adiantado. Diversas temáticas toma-
ram conta da pauta, sendo difícil com-
preender com clareza o que efetiva-
mente chega ao Senado. Destaque pa-
ra alguns pontos extraordinários apro-
vados na Câmara: 

1 – Redução de 90 dias para 45 no 
tempo de campanha – o que os críticos 
entendem ser uma forma de perpetuar 
quem está no poder, e os defensores 
afirmam ser maneira de arrefecer gas-
tos; 

2 – Redução de 45 dias para 35 as 
campanhas no rádio e na televisão, 
debate que sofre com os mesmos ar-
gumentos do item anterior; 

3 – Atenuação de punições por rejeição 
de contas de campanha ou não presta-
ção das mesmas - deixando de punir o 
partido e concentrando a penalidade no 
candidato, algo que reforça a tese de 
que as legendas não têm efetivamente 
controle sobre seus órgãos, sobretudo 
em esfera municipal. A medida tornaria 
o cenário ainda mais descentralizado, o 
que nesse caso parece incorreto; 

4 – Proibição de empresas que execu-
tam obras públicas participarem de do-
ações de campanha – o que pode ser 
apenas um paliativo para conglomera-
dos empresariais e uma forma de se 
criarem alternativas para doações ou 
mesmo reforços ao famigerado caixa 
dois; 

5 - Teto mais agudo para empresas 
doarem dinheiro, tornando ainda me-
nos pesada a presença de um dado 
CNPJ nas eleições, mas lembrando par-
te dos pontos do item anterior como 
necessários ao debate; 

6 – Tetos impostos aos gastos das fu-
turas eleições - tendo como limites 
campanhas anteriores para presidente, 
governador, prefeito, senador e depu-
tados (estadual e federal), e valores 
fixos para campanhas municipais em 
locais com até 10 mil habitantes. A 
medida busca conter os ímpetos dos 
galopantes valores declarados a cada 
nova eleição, mas novamente devemos 
chamar a atenção para formas de se 
conter o caixa dois; 

7 – Publicação em até 72 horas das 
doações recebidas – o que é louvável, 
mas devemos considerar que se em-
presas só poderão doar para partidos, 
essa decisão apenas trará à tona, no 
caso das candidaturas, doações feitas 
por pessoas físicas; 

8 – Participação em debates de TV res-
trita aos partidos que têm mais de no-
ve representantes na Câmara dos De-
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putados – o que afasta definitivamente 
os candidatos de legendas menores 
dos espaços de discussão. Os críticos 
entendem que a proposta fere a demo-
cracia, os defensores compreendem 
que estarão nos eventos aqueles que 
têm maiores chances de vitória e ame-
alham mais votos. O fato é que a me-
dida reforça a lógica da fórmula de di-
visão do tempo de TV no horário elei-
toral gratuito e nas propagandas parti-
dárias o que se de um lado soa como 
coerência, por outro afasta de vez os 
pequenos partidos; 

9 – Alterações no tempo de filiação 
partidária – a medida tem como objeti-
vo reduzir um prazo de um ano que, 
segundo os políticos, os colocam como 
reféns dos partidos. Isso porque como 
a filiação necessária para a disputa de 
uma eleição ocorre no começo de ou-
tubro dos anos ímpares e os eventos 
partidários para a definição dos efeti-
vos candidatos se dá apenas em junho 
do ano seguinte (ano eleitoral) alguns 
políticos reclamam que ficam muito 
tempo presos a uma mesma legenda, 
soando aqui a medida como corporati-
vista e arrefecedora do poder das le-
gendas em nome de aparentes proje-
tos pessoais; 

10 – Proibição ao uso de qualquer tipo 
de veículo na disseminação de jingle 
em dia de campanha - pela lei atual o 
impedimento se restringe aos veículos 
a motor, o que faz com que o uso de 
bicicletas e afins, bem como de veícu-
los a tração animal sejam utilizados. 
Aqui o caráter da medida aparente-
mente pode ser classificado como mero 
detalhe. 

Somadas a todas essas medidas existe 
uma pauta avançando no Senado Fe-
deral. Ao todo, no primeiro semestre, 
foram discutidas ou relacionadas 13 
propostas. Algumas delas avançaram, 
outras estavam sendo debatidas na 
Câmara em termos semelhantes, e 

existem ainda aquelas que devem ca-
minhar a partir do segundo semestre. 
Destaque para pontos que devem ser 
debatidos em agosto, como: a) uma 
nova lógica de distribuição de tempo 
do horário de propaganda partidária; 
b) uma nova regra com exigência de 
novas eleições em casos de cassações 
de políticos eleitos pelo sistema majori-
tário (cargos do Executivo e senador); 
c) aspectos ligados a decisões da justi-
ça sobre cassações de políticos e; d) 
alterações no calendário e na lógica 
eleitoral, associado ao tempo de regis-
tro de candidaturas, retardo no início 
do tempo do horário eleitoral gratuito, 
imposição de limites de gastos em 
campanha e restrição à propaganda. 
Importante também compreender que 
alguns pontos foram aprovados ou re-
jeitados. Aspectos como a alteração na 
lógica de distribuição dos votos em 
eleições proporcionais, desconsideran-
do que as coligações tenham votos dos 
partidos que a compõem somados – o 
que em tese arrefeceria o efeito de 
transmissão de votos entre partidos; a 
redução de 45 para 30 dias no tempo 
de campanha no rádio e na TV e de 50 
para 30 minutos dos blocos de propa-
ganda – o que caminha em sentido 
semelhante ao que a Câmara dos De-
putados discutia; elaboração de novo 
calendário para escolha de candidatos, 
com redução de gastos e do tamanho 
de placas e adesivos; proibição de pes-
quisas eleitorais em dias próximos da 
votação etc. Para completar ainda fo-
ram discutidos prazos mais longos para 
membros do Poder Judiciário e do Mi-
nistério Público se candidatarem. Atu-
almente existe a possibilidade de filia-
ção partidária em tempo menor que 
dos outros cidadãos, com imediata 
possibilidade de candidatura. O objeti-
vo seria restringir o acesso, e não faci-
litar como sugere a atual forma da lei. 

Diante de tamanha complexidade fica 
difícil compreender o que de fato tem 
possibilidade de ser aprovado pelas 



Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. 7 
 
BRASIL 

EM FOCO 
AGOSTO 2015 

 

www.kas.de/brasil 

 

 

duas casas, e o efeito que um conjunto 
de aprovações pode reproduzir. Lem-
bremos que sistemas eleitorais, políti-
cos ou partidários funcionam dentro de 
uma lógica de regras em que certas 
características sustentam ou são sus-
tentadas por pontos que por vezes são 
alterados e causam abalos para além 
daquilo que parece possível ver ou per-
ceber. Nesse sentido, é bastante possí-
vel afirmar que o Congresso Nacional 
atua de forma aparentemente desor-
denada e com grande potencial de ge-
ração de instabilidade jurídica. A re-
forma que está sendo votada não traz 
certezas em relação a melhorias, mas 
certamente carrega uma capacidade 
razoável de gerar insegurança – algo 
que o tempo é capaz de arrefecer. Em 
relação ao texto que publicamos em 
maio, aparentemente, apenas uma 
sentença pode ser repetida com tran-
quilidade: “Para onde rumaremos? 
Aonde chegaremos? Certamente a um 
próximo texto (igualmente) repleto de 
incertezas e ideias.” 
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