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RESUMO: 

 

A pesquisa discute o processo de reforma política no Brasil a partir do estudo 
de caso da não aprovação do projeto de lei de n. 1.210, de 2007, da Câmara dos 
Deputados. Por meio de process tracing, reconstruiu-se a tramitação da 
proposta, buscando razões para a sua rejeição política. Para tanto, tece 
considerações sobre a reforma política brasileira a partir da identificação das 
principais variáveis que interferiram na trajetória do PL 1.210/2007. 
Finalmente, discute-se a rejeição política, fenômeno de descarte de uma 
matéria por meio de mecanismos informais que passam ao largo das regras 
constitucionais e regimentais de rejeição e arquivamento das proposições, 
como conceito útil para a compreensão do processo legislativo.  

Palavras-chave: Reforma Política, Process tracing, Processo Legislativo, 
Rejeição Política. 

 

ABSTRACT 

This article discusses the Brazilian political reform process based on a case -
study of the bill n. 1.210/2007 in the Chamber of Deputies. Through process 
tracing, the author examines the legislative procedures that lead to political 
rejection. The study presents a reconstruction of voting procedures and 
considerations on the Political Reform in Brazil, pointing out key variables that 
influenced PL’s 1.210/2007 trajectory. Finally, the present study considers the 
political rejection of a bill as a useful concept for understanding the legislative 
process. 

Key-words: Political Reform, Process Tracing, Legislative Process, Political 
Rejection. 
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INTRODUÇÃO 

O processo legislativo se mostra como o resultado do encontro e do confronto de 

forças políticas presentes no Congresso Nacional e não necessariamente 

resumidas aos partidos políticos. Da mesma forma, o processo de decisão 

política apresenta nuances que não podem ser traduzidas, sempre, pela somatória 

de votos favoráveis ou contrários a uma determinada proposição, nem pela 

decisão de se pautar ou se votar uma matéria.  Para além da frieza das regras 

regimentais, cujos resultados para o processo legislativo são a aprovação ou a 

rejeição, há fenômenos políticos de não decisão ou de decisões preparatórias 

que, se parecem apontar para determinada direção, têm, em verdade, o propósito 

de chegar a resultado diametralmente oposto. 

O objetivo deste artigo é trazer à luz alguns desses fenômenos, que são no mais 

das vezes inobserváveis (BACHRACH e BARATZ, 1963), a não ser por aqueles 

que têm o privilégio de participar ou de assistir aos momentos informais de 

deliberação que antecedem as votações formais tomadas nos plenários das casas 

legislativas. O caminho escolhido foi a tramitação do Projeto de Lei de nº 

1.210/2007 (BRASIL, 2007a), que traz traços do que Bachrach e Baratz 

denominaram de não decisão. O estudo é resumo da dissertação de mestrado 

defendida em fevereiro de 2013, perante banca do Instituto de Ciência Política 

da Universidade de Brasília (FERREIRA JÚNIOR, 2013), que por sua vez foi 

possível graças ao esforço do Grupo de Pesquisa e Extensão A reforma política 

na Câmara dos Deputados: competitividade eleitoral e estabilidade do sistema 

partidário, criado junto ao Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Câmara 

dos Deputados, que realizou pesquisas acerca do tema nos anos de 2011 e 2012. 

O atual modelo de reforma política em discussão no Congresso Nacional, em 

que se propõe como pilares o financiamento público exclusivo de campanha e a 

eleição proporcional de lista fechada e preordenada, é fruto de um longo debate, 

iniciado no Senado Federal, em sua Comissão Especial de 1995 (FERREIRA 

JÚNIOR et al., 2012). Esse modelo, aprovado no Senado em 2001, foi enviado à 

Câmara ainda na 51ª Legislatura (1999-2002). Na Câmara, após tramitar por sete 

anos e ser estudada por duas comissões especiais, a reforma política, no modelo 

http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-legislativa-1/posgraduacao/grupo-de-pesquisa-e-extensao-gpe/projetos/projetos-gpes-em-pdf/Projeto_GPE.8.11%20-%20A%20REFORMA%20POLITICA%20NA%20CAMARA%20DOS%20DEPUTADOS_%20competitividade%20eleitoral%20e%20estabilidade%20do%20sistema%20partidario.pdf
http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-legislativa-1/posgraduacao/grupo-de-pesquisa-e-extensao-gpe/projetos/projetos-gpes-em-pdf/Projeto_GPE.8.11%20-%20A%20REFORMA%20POLITICA%20NA%20CAMARA%20DOS%20DEPUTADOS_%20competitividade%20eleitoral%20e%20estabilidade%20do%20sistema%20partidario.pdf
http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-legislativa-1/posgraduacao/grupo-de-pesquisa-e-extensao-gpe/projetos/projetos-gpes-em-pdf/Projeto_GPE.8.11%20-%20A%20REFORMA%20POLITICA%20NA%20CAMARA%20DOS%20DEPUTADOS_%20competitividade%20eleitoral%20e%20estabilidade%20do%20sistema%20partidario.pdf
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traduzido pelos Projetos de Lei 2.673/2003 (BRASIL, 2003) e 1.210/2007, foi 

efetivamente rejeitado em 2007, apesar do aparente apelo político e consenso 

relativo da necessidade de uma reforma que pairava no Congresso e na 

sociedade naquela legislatura.  

Em 2009 e em 2011, novas comissões especiais foram criadas no Senado e na 

Câmara para o reinício do estudo e rediscussão dos mesmos temas constantes 

daqueles projetos de lei, demonstrando o ainda relevante apelo político da 

matéria. O que leva a temática atual da reforma política a se manter em pauta no 

parlamento brasileiro, ao mesmo tempo em que permanece estagnada, tem-se 

configurado problema muito discutido por estudiosos da área.  

Em muitos desses estudos acadêmicos (PLENARIUM, 2007; CADERNOS, 

2005), na imprensa e na opinião pública, há a acusação de que Congresso 

demonstra pouca capacidade de decidir temas complexos, como o da reforma 

política. No entanto, essas percepções parecem desconsiderar a morosidade 

natural e necessária à uma Casa Legislativa e no caso específico da Reforma 

Política, a decisão da Câmara dos Deputados de rejeitar a proposição em 2007.  

Ora, a rejeição é resultado possível dentro do processo legislativo e traduz o 

desejo de uma maioria, dentro do Parlamento, de manter o status quo. Dessa 

sorte, apesar das críticas dirigidas ao Congresso Nacional, não se pode negar que 

em 2007 os parlamentares, por decisão explícita, mantiveram o regime político, 

partidário e representativo nos moldes que vigora ainda hoje. 

Talvez, a não percepção dessa decisão do Congresso se deva à forma escolhida 

pela Câmara dos Deputados para rejeitar o modelo de reforma proposto.  

Utilizando-se de possibilidades regimentais, os líderes partidários optaram por 

fatiar a votação da proposta, votando primeiramente um núcleo que julgavam 

essencial ao modelo. Se aprovado esse, votar-se-iam os temas adjuntos. 

Rejeitado, concordariam, os deputados, que o modelo proposto de reforma era 

inviável naquele momento.  

Na votação ocorrida no dia 27 de junho, de forma consciente, rejeitou-se o 

núcleo essencial da reforma. O resto da proposição não foi sequer deliberado, e o 

Projeto Lei 1.210, de 2007 (PL 1.210/07), embora não tenha sido 
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definitivamente votado e ainda tramite na Câmara, encontra-se sem 

possibilidades políticas ou regimentais de um dia se transformar em norma 

jurídica. Foi politicamente rechaçado, ao final. A essa forma de se evitar a 

aprovação da matéria, sem rejeitá-la formalmente, damos o nome de Rejeição 

Política (FERREIRA JÚNIOR et al., 2012). 

O presente artigo busca delinear a possibilidade de rejeição política no processo 

legislativo e elevá-la à categoria de unidade de análise útil do comportamento 

parlamentar e dos resultados das casas legislativas. Partindo-se do estudo de 

caso do PL 1.210/07, demonstra-se que os processos de não decisão e de 

decisões indiretas existentes no processo legislativo são tão legítimos e 

importantes quanto as tomadas de decisão formais, cujo resultado são rejeitar ou 

aprovar uma matéria.  

A metodologia empregada, de cunho notadamente qualitativo, consistiu na 

reconstrução histórica do PL 1.210/07, por meio da técnica de process tracing, 

ferramenta que rastreia a trajetória de determinado caso para compreender 

interferências causais entre variáveis contextualizadas historicamente 

(BENNETT e ELMAN, 2006). A abordagem que utilizamos foge da análise 

tradicional e envereda-se pela compreensão sistêmica do processo legislativo. 

Process Tracing é técnica apropriada para pesquisas cujos objetos de estudo 

envolvam padrões complexos de interação entre variáveis múltiplas e 

interferentes, para fenômenos que incluam path dependence ou que atendam ao 

princípio sistêmico da equifinalidade (BERTALANFFY, 2009; GEORGE, L e 

BENNET, A, 2005, p. 32). 

A reconstrução histórica se deu pelo levantamento dos momentos decisórios 

cruciais da tramitação do PL 1.210/2007 por meio de análise de extratos de 

reuniões de líderes e por pesquisa documental junto ao Sistema de Informações 

Legislativas da Câmara dos Deputados (Sileg), depositário virtual de todos os 

documentos legislativos publicados no Diário da Câmara dos Deputados 

relativos à tramitação da matéria. Esses momentos permitiram identificar, para 

posterior série de entrevistas, os atores chave do processo. Elite interviewing 

que, de acordo com Tansey (2007), configura um recurso para complementar 
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dados advindos de outras fontes em pesquisas do tipo process tracing, foi a 

técnica utilizada para as entrevistas, que se deram na forma semiestruturada.  

O rastreamento do percurso do PL 1.210/2007, com identificação de pontos 

críticos, resultou em considerações sobre a reforma política brasileira, com 

identificação de variáveis de interferência significantes na trajetória do PL 

1.210/2007 e no processo legislativo. Mudanças institucionais sempre são 

difíceis de ser realizadas. Teóricos, como Pierson (2004), observam que para se 

conseguir mudanças muito radicais, como a adoção de sistema majoritário em 

países de tradição proporcional, é necessário o que se denomina de conjunturas 

especiais: acontecimentos sociais, econômicos, culturais, políticos que por sua 

importância criem um ambiente de contestação e mudança de valores que 

possibilitem abandonar um modelo institucional consolidado rumo a novas 

instituições. 

Em momentos de calmaria, forças status quo são mais efetivas. Para o PL 

1.210/2007, observou-se a atuação de padrões de obstrução parlamentar que 

impossibilitaram a aprovação da reforma política em 2007, mesmo na presença 

de possível conjuntura de crise, representada pelo mensalão. Defende-se que no 

Brasil, mesmo em tempos de contestação, os custos de transação são altos e 

consensos são difíceis de ser construídos em torno de mudanças profundas. A 

razão é a composição muito fracionada do Parlamento, com mais de 20 partidos, 

o que possibilita a atuação desses atores como como veto players (TSEBELIS, 

2007). 

A não votação de uma matéria, no entanto, não significa necessariamente uma 

não decisão. O modelo de Reforma Política de 2007 foi efetivamente derrotado 

pela ampla maioria dos deputados. Porém, a Câmara preferiu realizar essa 

rejeição por meio de subterfúgios políticos que não sinalizam corretamente à 

sociedade a tomada de posição da Câmara dos Deputados acerca de sua visão 

acerca da Reforma Política. 

Por fim, percebeu-se que o modelo de bicameralismo simétrico imperfeito 

adotado para o Legislativo Federal causa tensões no processo legislativo e 

também pode interferir no resultado final de determinadas deliberações.   
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I. REFORMA POLÍTICA: UM FENÔMENO COMPLEXO 

A escolha de se abordar sistemicamente a reforma política decorre da 

complexidade do fenômeno, que exige conjugação de teorias e métodos variados 

para a compreensão do objeto de estudo. Ao se aproximar de propostas de 

reformas institucionais, o pesquisador deve ter em conta o contexto em que se 

inserem as propostas de mudanças, o alcance dos resultados pretendidos, as 

contingências inerentes ao processo e a limitação cognitiva dos atores 

envolvidos (FERREIRA JÚNIOR, 2013).  

Reforma política incide sobre sistemas institucionais, razão pela qual conceitos 

da teoria dos sistemas devem ser trazidos para o quadro teórico, como, por 

exemplo, a equifinalidade, fenômeno em que considera que situações inicias 

diferentes podem levar a um mesmo fim. Da mesma forma, a depender de 

encadeamentos históricos, um mesmo conjunto de situações iniciais podem levar 

a resultados diversos e mutuamente excludentes, o que se denomina 

multifinalidade (GEORGE e BENNETT, 2005, P. 32). 

As instituições estão inseridas em sistemas interdependentes, o que significa 

dizer que a mudança em uma delas afeta todo o conjunto de relações 

institucionais. Por essa característica, não se pode compreender fenômenos 

complexos por meio de análises tradicionais, que, por definição, compreendem o 

todo pelo estudo das partes. Há de se ter uma visão geral, correspondendo ao 

princípio da totalidade de Bertalanffy (2006), em que o todo não é a mera soma 

das partes, mas o resultado de sua interação. Como diria Nohlen (2007), tudo 

depende do contexto.  

Por esse norte, nossa matriz epistemológica, assim como o método escolhido, 

busca explicar as hipóteses de pesquisa considerando, em interdependência, 

todas as variáveis contextuais presentes à época do evento estudado, para tentar 

extrair generalizações úteis ao estudo do processo legislativo ou ao processo 

decisório político. 

II. A REFORMA POLÍTICA REPRESENTADA PELO PL 1.210/2007 
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Um conceito unívoco de reforma política ainda está por ser construído 

(FERREIRA JÚNIOR, 2013). Utilizamos nessa pesquisa conceito empírico, 

construído pela própria Câmara dos Deputados e seus atores (deputados, 

assessores, mídia oficial), que consiste em considerar como proposta legislativa 

de reforma política algumas proposições que, abarcando temas de financiamento 

de campanha, fórmulas eleitorais, critérios de elegibilidade, propagandas 

eleitorais, cotas partidárias, entre outros, são assim denominadas. Assim, para 

esse estudo, em 2007, reforma política na Câmara dos Deputados era 

representada pelo PL 1.210/2007, que propunha mudanças abruptas 

(WOLFGANG e THELEN, 2005) ao sistema político brasileiro ao dispor, 

segundo sua ementa,  

(...) sobre as pesquisas eleitorais, o voto de legenda em listas partidárias 

preordenadas, a instituição de federações partidárias, o funcionamento 

parlamentar, a propaganda eleitoral, o financiamento de campanha e as 

coligações partidárias, alterando a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 

(Código Eleitoral), a Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 (Lei dos 

Partidos Políticos) e a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das 

Eleições). (BRASIL, 2007a). 

O PL nº 1.210/2007 foi apresentado à Câmara em 30 de maio de 2007. Ao 

projeto foram apostas mais de trezentas e sessentas assinaturas, demonstrando 

um suposto maciço apoio à matéria. No mesmo dia, por uma votação expressiva 

de 378 votos favoráveis, a proposição recebeu o rito de urgência, com o expresso 

intuito de se evitar a tramitação da matéria pelas comissões da Casa e acelerar a 

deliberação.  

Para explicar o apoiamento maciço inicial a esse projeto de lei , em contraste 

com a falta de apoio para a aprovação da matéria, faz-se necessário compreender 

os antecedentes que levaram à formatação do modelo que ele representava. O 

modelo de reforma política que tem por eixos principais o financiamento público 

exclusivo de campanha e a eleição em lista fechada e preordenada para as 

eleições proporcionais foi construído em conjunto pelo Senado e pela Câmara.    

Em 1995, no Senado Federal, é instalada a Comissão Especial Interna para 

estudo da Reforma Político Partidária, que conclui seus trabalhos em 1998 com a 

apresentação de um relatório final que propunha a apresentação de oito 
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Propostas de Emenda à Constituição - PECs e três projetos de lei. Havia 

propostas para regramento de domicílio eleitoral, prazos para filiação partidária, 

financiamento público exclusivo de partidos e campanhas eleitorais, sistema 

eleitoral misto, proibição de coligações, cláusulas de desempenho eleitoral, 

duração de mandato de senadores, suplência de senadores, fidelidade partidária, 

data da posse para mandatos políticos, regulamentação do número de vereadores 

(BRASIL, 1998).  

Essas propostas todas foram distribuídas naquela Casa, tramitaram, mas não 

foram aprovadas pelo Plenário do Senado. Por força regimental, foram todas 

arquivadas ao final da legislatura que se encerrou em 1999. Na 51ª Legislatura 

(1999 a 2003), o Senado Federal muda a estratégia, abandona a proposta de 

sistema eleitoral misto (que necessita de aprovação por meio de PEC) e passa a 

discutir a lista fechada e preordenada proporcional como modelo eleitoral a ser 

adotado, o sistema de financiamento público exclusivo e as federações 

partidárias. Essas propostas foram apreciadas no Senado, aprovadas e enviadas à 

Câmara dos Deputados ainda na 51ª legislatura. 

Na Câmara, concomitantemente se formatava um modelo para a reforma. Em 

2001, é instalada a Comissão Especial da Reforma Política – CEREFORM 2001, 

que tinha por temas principais coligações partidárias e fidelidade partidária e por 

objetivo dar à Câmara uma proposta de Reforma Política. Essa veio apresentada 

na forma do PL de n.º 5.268/01, cuja teor, segundo a explicação oficial de sua 

ementa, era:  

Exige interrogatório do réu em caso de crime eleitoral; inclui requisitos para 

registro de partido político, criação de estatuto e filiação partidária; 

estabelece que no ano em que se realizarem eleições será dobrado o valor da 

dotação orçamentária para o Fundo Partidário; proíbe a captação de sufrágio 

(compra de voto) até o momento da escolha do candidato em convenção; 

autorizando o uso de simulador de voto eletrônico para treinar eleitor; 

dispondo sobre propaganda eleitoral em outdoors e exigindo que as emissoras 

de rádio e televisão da Câmara dos Deputados e do Senado transmitam, na 

íntegra, programa de propaganda eleitoral gratuita referente à eleição 

presidencial. Projeto da Reforma Política. (BRASIL, 2001). 

O PL nº 5.268/2001 foi distribuído a duas comissões da Câmara, a Comissão de 

Finanças e Tributação – CFT – e à Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
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– CCJR (Hoje, essa comissão se denomina Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, CCJC, sigla que daqui por diante utilizaremos). A primeira comissão 

analisaria a proposta acerca de sua adequação financeiro-orçamentária 

(Regimento Interno da Câmara dos Deputados - RICD, art. 54), e a CCJC 

analisaria a constitucionalidade, regimentalidade e juridicidade da matéria (ou 

seja, adequação a aspectos legais e formais) e o mérito da matéria (a viabilidade 

política da aprovação da proposta). 

Após análise da CFT, a proposição foi despachada para a CCJC, onde foi 

designado relator o deputado Rubens Otoni (PT-GO). Em 2003, início de nova 

legislatura, enquanto a proposta da CEREFORM 2001 adormecia na CCJC, 

instalou-se na Câmara uma nova comissão especial para estudo da reforma 

política, a Comissão para Estudo da Reforma Política de 2003 - REFPOLIT 

2003. A comissão foi incumbida de estudar o tema, subsidiada pelas discussões 

havidas na comissão anterior e pelas propostas advindas do Senado. 

A REFPOLIT 2003, cuja relatoria ficou a cargo do deputado Ronaldo Caiado 

(DEM/GO), apresenta novo projeto de lei, o PL 2.679/2003. A proposição, 

igualmente, foi distribuída à CCJC e ali chegando foi apensada ao PL nº 

5.268/2001. O Deputado Rubens Otoni (PT-GO), ainda relator da matéria, 

apresentou parecer pela aprovação do PL 2.679/2003 e refeição do PL 

5.268/2001, ou seja, prevaleceu o Relatório Caiado. O próximo passo seria o 

envio da matéria ao Plenário da Câmara.  

O Relatório Caiado, segundo Araújo (2008), foi fortemente influenciado pelas 

decisões e propostas formuladas no Senado Federal, tanto que só apresentou 

temas que não necessitassem de maiorias qualificadas para aprovação.  Como se 

percebe, o PL nº 2.679/2003 representa a condensação dos estudos do Senado e 

da Câmara, iniciados ainda em 1995. Ao analisarmos os relatórios das comissões 

instaladas durante o período compreendido no estudo, ou mesmos as que lhe 

sucederam, abarcando as discussões que há hoje no Congresso, verificamos que 

há poucas diferenças de conteúdo temático entre eles, tendo sido construído de 

há muito o consenso de que é necessário se aprovar o modelo de lista 

preordenada fechada (ou um modelo misto) com o financiamento público 
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exclusivo. Lógico que durante essas quase duas décadas, outros temas, como as 

cotas para mulheres, foram incluídos no debate, mas os dois pilares do modelo 

continuam os mesmos.  

Porém, chega-se ao fim da 52ª Legislatura sem que a Câmara tenha encontrado 

ambiente favorável para votar em Plenário o PL 2.673/2007. Em 2007, início da 

53ª legislatura, com os anseios da sociedade por mudanças que evitassem os 

desvios do acontecimentos como o Mensalão e com uma proposta de reforma 

política em avançado estágio de debate, esperava-se que o Plenário votasse a 

matéria.  

O PL 2.679/2003 chega a figurar na pauta. No entanto, por acordo de lideranças, 

a Câmara dos Deputados apensa todos os projetos de lei em tramitação na Casa, 

incluindo o PL nº 2.679/2003, e os rejeita. Na mesma sessão, é apresentado o PL 

1.210/2007, que é cópia fidedigna do PL 2.679/2003. Portanto, a proposta de 

2007 é, em verdade, a mesma formatada ainda em 2003, fruto da evolução dos 

estudos no Congresso desde a comissão especial do Senado de 1995.  

III. O PAPEL DO COLÉGIO DE LÍDERES 

O Plenário é o principal locus decisório da Câmara dos Deputados. Nessa arena, 

se decidem as grandes políticas públicas e os temas de maior relevância. Devido 

ao grande número de proposições em tramitação no Congresso por Legislatura, 

só chega ao Plenário as proposições que sejam de grande interesse ou para o 

Legislativo ou para o Executivo. Quem faz o julgo de relevância da matéria e 

constrói a pauta é o Presidente da Câmara, ouvido o Colégio de Líderes. Para 

tanto, há reuniões das lideranças com a presidência praticamente todas as 

semanas, geralmente às terças-feiras.  

Como se vê, as tomadas de decisão em Plenário são iniciadas na antessala, 

dentro do Gabinete da Presidência da Câmara. Ali, se decide o que votar e como 

votar. Participam dessas reuniões os Líderes de todas as bancadas com assento 

na Câmara. Depois, em Plenário, cada líder orienta a sua bancada de acordo com 

o posicionamento que externou na reunião do Colégio de Líderes, e essa segue a 

orientação em quase todas as votações (LIMONGI, 2001). Para a reforma 

política, muitas foram as reuniões do Colégio de Líderes com a presidência.  



 

10 
 

No início da nova Legislatura (2007/2010), o PL 2.679/2003 figurou pela 

primeira vez na pauta do Plenário, já em 26 de fevereiro de 2007. A inclusão se 

deu por motivos políticos e já nas primeiras reuniões do Colégio de Líderes 

dessa nova legislatura percebia-se o relevo da temática, impulsionado pelo 

“mensalão” (PINTO, 2011, P. 205), fato que pautou os debates nos dois últimos 

anos da legislatura anterior e que mostrava ainda ter força para pautar o Plenário 

da Câmara em 2007.   

Alguns partidos, em regra, os menores, se colocaram contra a reabertura dos 

debates acerca da reforma já desde o início. Era o caso do PDT, que na voz de 

seu Líder, o deputado Miro Teixeira (RJ), se manifestou contrário à reforma na 

reunião de 10 de abril de 2007. Foi do Líder do PDT, também, a proposta feita 

na reunião do dia 22 de maio de se apensar todos os 106 projetos de lei acerca do 

tema em trâmite na Câmara, para rejeitá-los em um só ato e, em seguida, 

reapresentar o  PL 2.679/2003 na forma de um novo projeto de lei. O deputado 

Miro Teixeira, aliás, já havia protocolado requerimento nesse sentido 

(Requerimento nº 451/2007) em 06 de março de 2007. 

Duas eram as hipóteses construídas no início dessa pesquisa para explicar essa 

manobra:  1) O objetivo desse acordo poderia ser  o de concentrar toda a 

discussão em uma nova e única proposição, que reproduzisse o entendimento da 

Casa naquele momento sobre o que deveria pautar o debate sobre reforma 

política. 2) A medida talvez buscasse propiciar a participação plena de todos os 

parlamentares que não dispunham de mandato na Câmara na legislatura anterior 

(quase a metade). Esse entendimento era corroborado pelas palavras do 

Deputado Alexandre Cardoso (CARDOSO, 2007, p. 11), que, em publicação da 

Câmara dos Deputados destinada ao tema, afirmava que “a renovação de cerca 

de cinquenta por cento da Câmara dos Deputados exigirá novos debates sobre a 

reforma política”.  

Em entrevista com o deputado Miro Teixeira (PDT/RJ), as hipóteses foram 

afastadas. Segundo o deputado, a decisão estava relacionada ao jogo de poder 

entre Senado Federal e Câmara dos Deputados, disputado dentro das regras do 

bicameralismo simétrico imperfeito (FERREIRA JÚNIOR, 2013): para as 
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proposições em tramitação apensas ao PL nº 8.039/1986, entre elas o PL nº 

2.679/2003, havia a precedência de proposição já apreciada na legislatura 

anterior, pelo Senado, na condição de casa iniciadora.  

A aprovação pela Câmara de qualquer tema sobre reforma, naquelas condições, 

daria ao Senado a palavra final sobre a conformação da futura norma. Havia 

manifesto receio de que, aprovando-se proposta apensada à matéria oriunda do 

Senado, naquela Casa, os senadores preferissem texto diferente daquele 

aprovado na Câmara, deixando os deputados com uma incerteza no porvir da 

forma final das normas eleitorais e de representação diretamente afeitas as suas 

candidaturas e ao desempenho do mandato. O medo do imprevisto, portanto, 

junto às nuances do bicameralismo, forçaram à apresentação do PL 1.210/2007. 

Como os temas mais densos da reforma afetavam principalmente o mandato de 

cargos proporcionais, entre eles a mudança para o sistema de lista fechada, 

entenderam os parlamentares, em reunião do Colégio de Líderes, que era 

necessário se reiniciar a tramitação da reforma política: 

A questão é política, não é aritmética. Sempre que se tentou raciocinar a 

política com aritmética se produziu erros. Zero! Não existe a menor relação. 

Quando este projeto chegou aqui à Câmara dos Deputados eu percebi que 

estava organizado de uma forma que, mesmo surgindo um texto da comissão 

especial, como havia apensado a este texto projetos que vieram do Senado 

(especialmente o que capeava era do Senado), eu disse “olha, não há hipótese 

de isso chegar ao Senado, e o Senado considerar um projeto da Câmara. Eles 

vão considerar um projeto do Senado emendado. E vão destacar o projeto do 

Senado lá ou vão usar outro elemento regimental e vão arquivar o da Câmara 

e manter o deles. Então isto aqui só não terá minha obstrução se for rejeitado, 

e não estou falando do mérito. E pra demonstrar que não estou falando do 

mérito (era relator o Caiado), nós podemos pegar o substitutivo do Caiado e 

transformar em projeto da Câmara, ou seja, pra tirar a suspeita de que 

estamos falando do mérito.  [O objetivo portanto era] preservar a iniciativa da 

Câmara dos Deputados para o projeto terminar a sua tramitação aqui. Foi isso 

que aconteceu, claramente colocado na Presidência da Câmara numa reunião 

que lá existiu do Colégio de Líderes (fragmentos de entrevista com dep. Miro 

Teixeira)
1
 

Por esse artifício, portanto, na sessão de 30 de maio de 2007, cumpriu-se o 

acordo feito no Colégio de Líderes para rejeitar as propostas em tramitação até o 

                                            
1
 Entrevista do deputado Miro Teixeira (PDT/RJ) concedida ao autor em 22 de março de 2012. 
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momento, reapresentar uma delas (o PL 2.679/2003, na forma do PL 

1.210/2007) e aprovar para esta o rito de urgência.  

A subscrição do PL nº 1.210/2007 pela maioria absoluta dos membros da 

Câmara foi fruto também do acordo entre as lideranças partidárias e tinha por 

objetivo viabilizar a tramitação da proposta, uma vez que dispositivo 

constitucional veda a reapresentação de matéria rejeitada na mesma sessão 

legislativa, salvo se subscrito pela maioria da Casa (CRFB/88, art. 57).  

Um terceira decisão crucial também teria lugar no Colégio de Líderes. Na 

reunião de 12 de junho de 2007, percebendo-se que não havia acordo para a 

votação em plenário do PL 1.210/2007, os líderes resolveram fatiar a proposta, 

dividindo-a em dois núcleos básicos: o primeiro continha, a lista fechada, 

preordenada, para as eleições proporcionais, que era considerada essencial à 

mudança pretendida. O segundo continha o financiamento público exclusivo de 

campanhas eleitorais, que, segundo a maioria dos líderes, só funcionaria em 

conjunto com a lista preordenada. A aprovação do projeto de lei restou 

condicionada à aprovação do primeiro núcleo. Rejeitada a parte da lista 

preordenada, não teria mais sentido votar-se a proposição. 

A cada reunião do colégio, assim como a cada nova sessão em Plenário, 

percebia-se acréscimo de acirramento da disputa entre os partidos pró e contra a 

reforma, pois o procedimento adotado de divisão da votação condicionava a 

votação do todo à superação de entraves, sendo o primeiro deles a construção de 

consenso em torno da lista fechada. Havia temas consensuais, como datas para 

posse nos cargos eletivos e fidelidade partidária, porém, a decisão dos líderes foi 

a de iniciar pela maior dissensão, a lista fechada. As palavras do Presidente 

Arlindo Chinaglia ilustraram bem essa passagem: 

[...] Por que a discussão vai começar por esse tema? Porque assim foi 

decidido. Durante a reunião, foram apresentadas outras propostas, inclusive a 

de se começar por temas em torno dos quais, sabidamente, há grande grau de 

unidade na Casa, mas, por ponderações várias, prevaleceu essa opinião. E eu 

a acatei, porque, num tema dessa delicadeza, eu não poderia, e não deveria — 

acho que nenhum de nós faria isso, portanto eu também não farei — deixar 

de acatá-la. Os senhores sabem que o poder discricionário da Mesa é muito 

grande. Para definir a pauta não é preciso consultar ninguém, por exemplo. 

Mas é absolutamente prudente, portanto impositivo, que façamos essa 
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discussão da maneira mais ampla e profunda, porque está em jogo uma 

mudança secular [...](BRASIL. CONGRESSO. CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2007b). 

Também na reunião do Colégio do dia 12 de junho foi decidido que o deputado 

Ronaldo Caiado (PFL/GO, hoje, DEM/GO), por seu histórico de dedicação ao 

tema, seria o relator da matéria em Plenário. Decidiu-se, ainda, que o dia 13 de 

junho seria destinado a três sessões exclusivas para discussão da reforma 

política. O intuito dessa decisão era a de se exaurir a fase de debates e propiciar 

a votação da matéria ainda no primeiro semestre de 2007. Nestas sessões, 

decidiu-se no Colégio, não haveria requerimentos meramente protelatórios 

(retirada de pauta, adiamento de votação, verificação de votação), pois se era 

consenso de que não existia ainda acordo para votação da matéria, preservava-se 

ao menos o sentimento de que ela deveria ser discutida em Plenário.  

Outro ponto do acerto do dia 12 de junho circunscrevia-se ao entendimento de 

que cada partido, independente do número de membros e mesmo que estivesse 

compondo bloco parlamentar, disporia de dez minutos para que o líder indicasse 

os pontos da reforma que o partido defenderia e os pontos que não aprovaria, 

tempo que seria concedido logo após o encerramento da fase de discussão. 

Por fim, os líderes concordaram que o processo de votação dos grupos seria pelo 

procedimento nominal.  

IV. A REJEIÇÃO DO PL Nº 1.210/2007 JÁ NO SEU NASCEDOURO 

Retornando à data da apresentação do PL 1.210/2007, percebe-se, já naquele 

momento, aversão de vários parlamentares à proposta, apesar do expressivo 

número de assinaturas de apoiamento à apresentação e à aprovação do regime de 

urgência. A primeira dificuldade apareceu ainda na apresentação da proposição, 

pois apesar das mais de 350 assinaturas, nenhum deputado, inicialmente, quis 

figurar como o primeiro signatário do projeto, o que, para efeitos regimentais e 

de divulgação equivale a ser o autor da matéria.  

Esperava-se que o autor fosse o Deputado Miro Teixeira (PDT/RJ), uma vez que 

foi pelas mãos desse deputado que surgiu a ideia de reiniciar o processo 

legislativo por meio da apresentação do PL 1.210/2207. Inicialmente, o deputado 
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constou como autor da proposição. Contudo, requereu à Mesa que não lhe 

consignasse como primeiro signatário e em entrevista explicou que abdicou da 

iniciativa do projeto devido à sua ideologia partidária: “Ali tinha o voto em lista 

e tudo o mais. Aquilo era uma tentativa de estimular, de pegar pela vaidade e eu 

sei que a vaidade é qualidade para o diabo: ‘Ah, o projeto do Miro Teixeira’. 

Não, eu sou contra isso”
2
. 

Nas notas taquigráficas daquela sessão plenária, observa-se que a questão da 

autoria do projeto gerou debates acalorados e a necessidade de a Mesa tentar 

encontrar uma saída viável para o impasse, tanto em termos políticos quanto 

regimentais. Na tentativa de solucionar a questão, a Mesa se deparou com certa 

dificuldade para encontrar quem assumisse a autoria, pois ao indicar 

regimentalmente como autor os nomes que se seguiam ao do deputado Miro 

Teixeira na lista de autores do PL nº 1.210/2007, deparou-se com uma série de 

pedidos de retiradas de assinatura. Bancadas inteiras, sob a orientação da 

liderança, assim o fizeram. São exemplos deputados do PDT e do PSC. 

Finalmente, com autorização de seu partido, que manteve as retiradas de 

assinaturas, o Deputado Régis de Oliveira (PSC/SP) assumiu a autoria. 

Em seguida, depois de superada essa primeira dificuldade, tentou-se a concessão 

do regime de urgência à matéria. Novo entrave regimental se colocaria para a 

proposição. Pela práxis processual, quando o requerimento de urgência goza de 

unanimidade no Plenário, ele não é submetido a voto e é aprovado por 

aclamação. Para o PL 1.210/2007 essa manobra política foi tentada, mas sofreu a 

oposição do dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP), que dos microfones de aparte 

do Plenário bradou pela necessidade de votação do regime de urgência à 

proposição.  

Como se percebe, já no nascedouro, o PL nº 1.210/2007 demonstrava dividir 

opiniões dentro da Câmara, deixando antever que o processo para a construção 

de consensos que levassem à aprovação de seus temas seria tarefa árdua. Em um 

primeiro momento, atitudes veladas dos deputados quando da recusa de se 

colocarem como primeiros signatários demonstravam a falta de consensos 

                                            
2 Entrevista do deputado Miro Teixeira (PDT/RJ) concedida ao autor em 22 de março de 2012. 
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intrapartidários para apoio à proposta. Em seguida, ainda na sessão em que o PL 

1.210/2007 foi apresentado, o dep. Arnaldo Faria de Sá seria o primeiro 

parlamentar a se colocar explicitamente desfavorável aos temas da Reforma de 

2007.   

Durante a fase de discussão, outros exemplos da imaturidade da proposta 

surgiriam. Primeiro, observa-se que a proposição chegou a receber mais de 340 

emendas, número elevado para qualquer projeto. Esse número é mais relevante 

se atentarmos para o fato de que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

exige assinaturas 1/5 da composição da Câmara ou líderes que representem esse 

número, para se emendar proposições em regime de urgência. 

O excessivo número de emendas apresentadas, de todas as espécies, dava a 

medida do quanto se precisava aprimorar o texto da proposta para que fosse 

possível colocá-la em votação e aprová-la. Designado para dar parecer em 

Plenário pela CCJC
3
, e sensibilizado pela necessidade de se avançar na busca de 

um consenso, o Deputado Ronaldo Caiado concluiu pela acolhida de várias 

emendas, rendendo ensejo à apresentação de um substitutivo.   

Na fase de discussão, iniciada na segunda Sessão Plenária do dia 13 de junho, 

vários deputados subiram à tribuna para se colocarem contrários à aprovação da 

matéria e, apesar do acordo do Colégio de Líderes, houve vários requerimentos 

protelatórios, que intentavam derrubar a sessão e impedir o final dos debates e o 

início da votação.  O resultado foi a impossibilidade de encerramento da 

discussão naquele dia, pois requerimento de retirada de pauta foi aprovado na 

terceira sessão do dia, adiando o final da discussão para a semana seguinte 

(BRASIL, 2007c).  

Sobre esse requerimento de retirada de pauta, feito e vencido pelos opositores da 

Reforma, discorreu o dep. Leonardo Picciani (PMDB/RJ), explicando os 

procedimentos de obstrução utilizados: 

                                            
3
 O PL nº 1.210/2007 foi distribuído à CFT e à CCJC, cujos pareceres foram dados em Plenário. Pela CFT, foi relator 

o Dep. Pepe Vargas, que deu parecer pela adequação financeiro-orçamentária do projeto. Pela CCJC, o dep. 

Ronaldo Caiado proferiu voto pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no mérito, pela aprovação 

do projeto. 
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A primeira providência foi obstruir a sessão. Houve uma primeira 

reivindicação minha ao presidente da Câmara, que apesar de que 

regimentalmente ele pudesse escolher quem ele quisesse para proferir parecer 

em Plenário em nome da Comissão, eu fiz um pedido que mantivesse a 

tradição da Casa, que ele mantivesse o relator indicado pela própria 

Comissão para fazer o parecer em substituição à comissão. E ele não 

procedeu assim, inclusive indicou um deputado que não era nem membro da 

CCJC, o deputado Ronaldo Caiado, para proferir parecer em nome da 

Comissão. O deputado fez lá um parecer de duas linhas, só dizendo que o 

Projeto era constitucional e jurídico. Eu então pedi para fazer algumas 

perguntas ao relator de Plenário a cerca dos aspectos de constitucionalidade, 

que a gente tinha uma série de dúvidas , que ainda persistem sobre o modelo 

de lista, uma série de dúvidas sobre a constitucionalidade, a Constituição fala 

em um modelo plurinominal de lista nominal. E ele não quis, se recusou a 

responder.  

Nós então fizemos um processo de obstrução. Nesse processo, em um 

determinado momento, em um dos nossos requerimentos nós ganhamos. Nós 

testamos o quórum e ganhamos. A partir de então, nós invertemos a 

estratégia, saímos da obstrução e pedimos a votação imediata do projeto 

porque nós, naquele momento, tivemos a certeza de que teríamos maioria 

para derrotar o projeto mesmo contra a posição dos líderes. E isso inverteu o 

Plenário. Os líderes passaram a obstruir o projeto e ele saiu de pauta
4
.  

Embora não tenha se encerrado naquele dia a discussão da matéria, percebe-se 

que o dia 13 de junho foi decisivo para os opositores da Reforma. Naquela data, 

houve o acirramento dos ânimos e a voz contrária às mudanças pretendidas se 

avolumara e discursos contrários à matéria se sucederam na tribuna. Durante a 

realização das três sessões do dia 13 de junho, alguns líderes externaram a 

posição oficial da sua bancada. Os líderes do PTB e do PT do B se posicionaram 

contrariamente à lista fechada e o Líder do PT esclareceu que o partido havia 

fechado questão em torno das propostas contidas no PL 1.210/2007. O dep. 

Arnaldo Faria de Sá (PTB) informou ao Plenário que o PSDB havia decidido, 

em reunião, liberar os deputados para votarem segundo a própria consciência, o 

que não foi objeto de negativa ou confirmação pelo líder do respectivo partido.  

Outra situação de relevo foi o pronunciamento do deputado Pompeo de Matos 

(PDT/RS), na direção do que doutrinariamente estatuíra Meirinho (2009) acerca 

do receio de que têm os pequenos partidos das reformas feitas por quem está no 

poder em posição de supremacia, sempre em benefício, portanto, das grandes 

bancadas: 

                                            
4 Fragmentos de entrevista com dep. Leonardo Picciani, concedida ao autor em 11 de abril de 2012. 
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O SR. POMPEO DE MATTOS (Bloco/PDT-RS. Pela ordem. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, (...) 

Queremos deixar bem claro, para que aqui ninguém se engane e nem lá fora 

alguém seja enganado, que quando vemos o PT e o PMDB, que são os 2 

maiores partidos, o DEM, que é o terceiro maior partido, o PSDB, que é o 4º 

maior partido, enfim, os 4 maiores partidos na Casa que são oposição entre si 

se juntarem para uma causa, nós, os pequenos, temos de ficar desconfiados. 

Temos de fazer pela nossa vida. Vamos envidar todos os esforços no sentido 

de esclarecer o que está ocorrendo, porque não vamos ficar aqui sem pelear. 

Hoje há por aí donos de partido, daqui a pouco vão criar os donos de 

mandato. E quando grandes partidos se unem, desconfio da causa; creio que 

estão mais na causa deles e menos na causa do povo. (Notas taquigráficas da 

sessão do dia 13 de junho de 2007). 

A mesma opinião expressava Telma Ribeiro dos Santos, Secretária Nacional do 

PMN, em relação à proposta de financiamento público exclusivo. Segundo a 

secretária, a proposta de distribuir aos partidos, no primeiro ano de aplicação da 

regra proposta, valores para financiamento para as campanhas  

proporcionalmente aos votos recebidos na última votação dos sistema anterior 

teria o objetivo claro de eliminar as pequenas bancadas. Dessa forma, “o PMN 

aceitaria a reforma se no primeiro ano o valor distribuído fosse igual para todos 

os partidos, dando iguais condições de disputa a todos os partidos” (excerto de 

entrevista concedida ao autor em abril de 2011).  

Como a sessão do dia 13 de junho encerrou-se sem o fim da discussão da 

matéria, no dia 14 de junho, o presidente da CCJC, dep. Leonardo Picciani 

(PMDB/RJ), em reunião daquela comissão, construiu o entendimento de que o 

órgão era competente para analisar o PL 1.210/2007 porque, apesar da urgência 

regimental deferida, não havia ocorrido votação da matéria no dia 13 de junho. 

Isso representava mais do que a avocação da matéria para a comissão, 

significava manobra de obstrução por meio de quebra do acordo do Colégio de 

Líderes de abreviar os procedimentos pela supressão da fase de comissões e de 

indicar como relator o Deputado Ronaldo Caiado (DEM/GO). 

Na CCJC, o dep. Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) foi indicado como relator da 

matéria e proferiu parecer pela inconstitucionalidade do PL 1.210/2007. O 

parecer foi aprovado na comissão e enviado ao Plenário da Câmara. Esse novo 

fato foi gerador de confusão e consequentes questões de ordem. Havia, para o 
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projeto, dois pareceres de mérito: o primeiro, dado em Plenário no dia 13 de 

junho pelo deputado Caiado, que pugnava pela constitucionalidade e aprovação 

da matéria; o segundo, da CCJC, que apontava inconstitucionalidade da proposta 

e sugeria o seu arquivamento. A solução se deu com a declaração de nulidade do 

segundo parecer, proferida pelo próprio Dep. Picciani, a pedido do Presidente da 

Casa. 

Segundo o Dep. Picciani
5
, as ações para realizar a obstrução em plenário iam 

além da discordância com o mérito da matéria. Também a ação centralizadora 

dos Líderes sem um apoio das bancadas levava à insurreição  dos deputados. 

Dessa sorte, sobressai do relato das sessões de 13 de junho, manobra em que a 

obstrução realizada contra a discussão do PL 1.210/2007 suplantou acordo 

orquestrado pelo Colégio de Líderes. Esse movimento obstrucionista, que a cada 

sessão ganhava mais força e adeptos, vai, nas sessões seguintes, forçar a 

mudança de posicionamento de vários líderes, como os do PMDB e do PSDB, 

que se veem forçados a, na hora da votação da matéria, orientar a bancada pela 

rejeição do PL 1.210/2007 ou a liberar a bancada para votar segundo a 

consciência de cada parlamentar, mudando o posicionamento que apresentavam 

nas primeiras semanas de debate. 

 O que se conclui dessa passagem é que a centralização observada por Fernando 

Limongi e Argelina Figueiredo (2001), capaz de predizer o resultado de dada 

votação em plenário a partir da orientação dos Líderes à Bancada, em verdade 

reflete um prévio e orquestrado acerto de posicionamento da bancada, realizado 

entre o líder e os liderados.  Como estatuiu Joseph Schumpeter, ainda em 1951, 

o líder de determinado partido não comanda, é comandado, permanecendo líder 

enquanto expressar a opinião média de seus liderados. 

Na fase de votação (com o Plenário já de posse dos avulsos das emendas 

apresentadas na fase de discussão e do parecer do relator sobre elas), continuou-

se o trabalho de obstrução com a apresentação de emendas aglutinativas, 

atingindo-se a cifra de 370 emendas ao projeto. Essa espécie de emenda tem a 

peculiaridade de poder ser apresentada após o parecer do relator e, não raro, 

                                            
5 Fragmentos de entrevista com dep. Leonardo Picciani, concedida ao autor em 11 de abril de 2012. 
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constitui-se em proposição alternativa, quando leva o nome de emenda 

aglutinativa substitutiva global.  

Havia também manobras que tentaram viabilizar clima para a aprovação da 

matéria, embora elas fossem bem menos efetivas que as investidas 

obstrucionistas. Em um desses momentos, o líder do bloco PMDB, PSC e PTC, 

Deputado Henrique Eduardo Alves, tencionou colocar em votação a Emenda 

Aglutinativa de Plenário de nº 1, que trazia algumas variações ao modelo de 

reforma política apresentado pelo substitutivo do Deputado Ronaldo Caiado, 

relator, com o intuito de propor alternativa que viabilizasse a formação de uma 

maioria apta a aprovar o projeto. 

V. DA VOTAÇÃO DA LISTA FECHADA: A REJEIÇÃO POLÍTICA DA MATÉRIA 

No dia 27 de junho, o PL 1.210/2007 foi à votação. A Sessão se iniciou com 

requerimento de preferência para votação de texto do Dep. Flávio Dino 

(PCdoB/MA), trazido na forma de emenda aglutinativa substitutiva global de nº 

1, que tentava viabilizar a aprovação da matéria. O requerimento foi rejeitado, 

demonstrando que também esse texto não gozava de simpatia entre os 

parlamentares. Outras aglutinativas foram oferecidas, buscando encontrar um 

termo médio para a votação da reforma, porém nada demovia a vontade que 

vigorava no Plenário de imutabilidade das atuais regras do jogo político. Os 

deputados oposicionistas à reforma, se antes buscavam protelar a votação, agora, 

cientes de já serem maioria na Câmara, propugnavam pela imediata votação da 

parte do PL 1.210/2007 que se referia à lista fechada, conforme acordo firmado 

no dia 12 de junho, reiterado em reunião do Colégio no dia 20 de junho. 

Colocada em votação ainda na noite do dia 27 de junho, a parte que dispõe sobre 

a lista preordenada foi derrotada pelo placar de 252 votos contrários e 181 

favoráveis, havendo, ainda, abstenções, em um universo de 436 votantes. O 

resultado da votação terminou por inviabilizar a continuidade da deliberação do 

PL nº 1.210/2007, por perda da essência, na medida em que a rejeição da lista 

preordenada comprometeu o prosseguimento da parte que tratava do 

financiamento público exclusivo. Várias alternativas foram aventadas por meios 
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de emendas aglutinativas substitutivas globais, que tentavam fundir parte do 

projeto com emendas a ele apresentadas, mas nenhuma logrou êxito. 

O resultado da votação colocava do mesmo lado, indistintamente, partidos de 

oposição e de situação e partidos grandes e pequenos, sendo que a orientação do 

líder partidário foi seguida coesamente pelas bancadas. Votaram a favor da 

propostas os governistas PT, PCdo B e PSol e o partido de oposição DEM. 

Foram contrários o bloco composto por PSB/PDT/PMN/PHS/PRB e os partidos 

PSDB, PP, PR, PTB, PV e PTdoB. O bloco PMDB/PSC/PTC (base governista) e 

o  PPS (oposição) liberaram as bancadas para votar livremente. 

VI. AS LIÇÕES EXTRAÍDAS 

A reconstrução da trajetória do Projeto de Lei de 1.210/2007 revelou que, para 

algumas propostas políticas, densas e complexas como reforma do sistema 

eleitoral, a formatação do conteúdo do modelo discutido não é produto de uma 

só Casa nem de uma só legislatura. Ao contrário, colaboraram para o feitio do 

modelo de reforma política atual os parlamentares do Senado e da Câmara que 

estudam o fenômeno pelo menos desde 1995. Nesse caminhar, temos 

necessariamente de incluir a sociedade civil, que participou dos debates, 

diretamente, por meio das audiências públicas, fertilizando o campo político 

com suas aspirações, opiniões, interesses.  

O modelo, embora objeto de estudo de quatro legislaturas, foi rejeitado em 2007. 

O mesmo modelo continua em aperfeiçoamento ainda hoje, nas comissões 

especiais da 54ª legislatura. O que sobressai do relato histórico é que houve, para 

o PL 1.210/2007, rejeição política da matéria, ou seja, o descarte de uma 

proposição legislativa por meio de estratégias e manobras políticas que, de 

forma não prevista regimentalmente, impedem a continuidade da deliberação da 

proposição. Desta forma, embora o PL nº 1.210/2007 ainda esteja em tramitação, 

pode-se afirmar que a Câmara dos Deputados efetivamente rejeitou o modelo de 

reforma política que ele representava. 

A afirmação é inovadora, pois o que se encontra na mídia é o achaque ao 

Legislativo acusando de não decidir acerca dos temas da Reforma. Da mesma 

forma, várias publicações acadêmicas iniciam suas exposições afirmando que a 
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Reforma está em pauta há anos, sem uma solução.  O que se conclui é que há 

influência da mídia e da comunidade científica por mudanças, que não são 

desejadas pela maioria daqueles que tem a prerrogativa de decidir sobre elas. O 

que se põe é a razão de não se divulgar às claras a decisão de rejeitar a Reforma 

e deixar o PL 1.210/2007 moribundo, sem forças para virar lei, mas sem espaço 

para o arquivamento. 

Da pesquisa sobressai, também, que o bicameralismo simétrico imperfeito 

brasileiro é fator de tensão entre as duas Casas do Congresso e gera 

incongruências, como o reinício ou a rejeição de uma matéria por fatores que 

não são nem a necessidade de aprofundamento de estudo ou desacordo com o 

mérito.  

A posição dos partidos em relação ao governo e o tamanho das bancadas foram 

duas outras hipóteses que se imaginavam pudessem influenciar decisivamente o 

resultado final da Reforma Política.  Pelo resultado da votação do dia 27 de 

junho, percebeu-se que nem o tamanho nem a coloração da bancada ou a sua 

situação em relação ao Governo são fatores que permitam predizer o 

posicionamento de seus parlamentares para temas de Reforma Política. Outras 

hipóteses precisam ser construídas para explicar porque o Democratas, mesmo 

alijado do poder, ou o PCdoB, um partido pequeno, insistem em aprovar a 

Reforma, contradizendo as previsões doutrinárias. 

Talvez, por os partidos brasileiros serem débeis no aspecto ideológico, os 

parlamentares não se posicionem em torno de bandeiras, mas em torno de 

questões práticas, como as chances de reeleição em um promissor novo sistema, 

comparadas às chances do sistema em que atualmente lhe permitiu um mandato.  

A força da obstrução partidária ficou demonstrada na pesquisa: embora duas das 

quatro maiores bancadas da Câmara em 2007 (o PT e o PFL/DEM) estivessem 

unidas no propósito de se aprovar a reforma e que outras bancadas também 

relevantes, como o PMDB e o PSDB inicialmente eram simpáticas à tese, 

partidos pequenos, como o PDT, o PSC, o PP tiveram força suficiente para, na 

qualidade de veto players, retardar a deliberação e paulatinamente convencer os 

deputados ainda não convictos a se colocarem contra a reforma. Desta sorte, as 
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previsões teóricas de Magna Inácio (2009) e de Hiroi e Rennó (2012), de que em 

um parlamento multipartidário há custos elevados para criação de consensos, 

restaram determinantes para o resultado de rejeição do PL 1.210/2007. 

Esse achado permitiu ilações acerca da disciplina partidária e seus efeitos sobre 

a tomada de decisões na Câmara dos Deputados: 1) observou-se que as 

orientações de liderança foram, para o PL 1.210/2007, observadas pelos 

parlamentares, que ao expressarem seu voto pautaram-se pela direção apontada 

pelo Líder da bancada (esse fenômeno segue os padrões definidos por 

Figueiredo e Limongi - 2001 e 2007 - para o processo legislativo);  2) rechaçou-

se  a hipótese de que, em temas de reforma política, os parlamentares votam 

segundo fatores como preferência individual, posição que ocupam na estrutura 

partidária, capital político. Ao contrário, os parlamentares votaram 

demonstrando forte coesão partidária. 

No entanto, a evolução das orientações das Lideranças do PSDB e do PMDB e 

dos discursos de seus líderes em Plenário e em reuniões de líderes demonstrou 

que a orientação de liderança em plenário nada mais é que o reflexo fidedigno da 

opinião média da bancada. O mais certo, portanto, é dizer que, a partir das 

reuniões de bancadas partidárias e das reuniões do Colégio de Líderes é que se 

constrói o encaminhamento das grandes discussões. A partir dos resultados 

desses encontros, é possível prever a orientação do líder no Plenário, e que o 

conjunto das orientações pode predizer o resultado da votação. A disciplina 

partidária Ganha novos contornos, pois não são os parlamentares que obedecem 

ao Líder, mas é o Líder que permanece como tal desde que traga para Plenário, 

quando da orientação de liderança, a média da vontade de sua bancada.  

Essa questão era a base também de construção de outra premissa, em que 

situações particulares de cada candidato (nicho eleitoral, votos concentrados ou 

votos dispersos, capital político consolidado ou em construção, etc) os 

diferenciariam dentro do próprio partido. Também essa hipótese foi refutada, 

pois a disciplina partidária, de caráter pragmático (que é diferente de ideologia), 

foi extremamente alta no resultado da votação do dia 27 de junho, derrubando a 



 

23 
 

tese de que posicionamentos egoísticos e individuais prevalecem em 

deliberações de Reforma Política: prevalece a unidade partidária.  

Esse achado intrigante foi o responsável pela inclusão de uma das poucas 

perguntas diretas feitas aos atores entrevistados: perguntou-se aos entrevistados 

se o caciquismo que poderia advir da lista fechada preordenada era fator 

considerado individualmente, pelo entrevistado, ou coletivamente, pelo seu 

partido, no momento das discussões.  

O dep. Leonardo Picciani (PMDB/RJ) foi o ator que deu a resposta mais clara e 

enfática. O deputado detinha um relativo capital político à época da entrevista: 

ocupava a presidência de importante comissão permanente da Câmara (CCJC) e 

era componente do grupo que dominava a política em seu estado (o PMDB/RJ 

detinha os governos estadual e da capital e o pai do parlamentar entrevistado, 

deputado Jorge Picciani, era o presidente da Assembleia Legislativa do Estado 

do Rio de Janeiro à época da votação do PL 1.210/2007). Esperava-se que o 

deputado desejasse a lista fechada por esta, em tese, permitir ao seu grupo 

concentrar ainda mais o poder na política local. Nada obstante, o deputado 

afirmou que rechaçava a Reforma porque temia pela concentração de poder na 

mão dos mandatários partidários, acusando os partidos de não ter democracia 

interna, e que a volatilidade das situações políticas podiam perfeitamente tornar 

o seu grupo minoritário.  

Outra hipótese testada nesse trabalho buscou verificar se a lógica da ação 

coletiva da Câmara dos Deputados seria fator decisivo para a não aprovação da 

Reforma. Nesse espectro, além de se verificar a dificuldade de se operar o 

processo legislativo em um bicameralismo de casas com poderes desiguais, 

conjecturou-se que o multipartidarismo acentuado permitiria a qualquer dos 

partidos realizar (com maior facilidade do que em um sistema de poucos 

partidos) obstrução parlamentar, atuando como veto players. Estatuiu-se ainda 

que a matriz normativa e quóruns qualificados seriam fatores que 

condicionariam a deliberação das propostas de mudanças.  

No estudo observou-se que os movimentos obstrucionistas organizados das 

bancadas do PDT e do PTB e de parte da bancada do PMDB efetivamente 
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condicionaram o processo de deliberação do PL 1.210/2007. Interessante notar, 

contudo, a ação estratégica dos atores envolvidos no processo de contenção do 

afã reformista. Primeiramente, observa-se que o dep. Miro Teixeira, ainda 

atuando na tramitação do PL 2.679/2003, sugeriu à Casa a apensação e posterior 

rejeição das propostas correlatas à proposta de Reforma Política de 2003. Em 

seguida, sugeriu que o PL 2.679/2003 fosse reapresentado sob novo número, 

com tramitação reiniciada, e que para o novo projeto fosse aprovado o rito de 

tramitação em urgência. Em nova ação, já na tramitação do PL 1.210/2007, 

sugeriu a divisão da matéria em partes, para condicionar a votação do 

financiamento público à lista fechada.  

Todas essas ações, olhadas isoladamente e fora do contexto, parecem propor 

maior logicidade e celeridade ao processo legislativo. Contudo, analisadas mais 

detidamente e confrontadas com fatos e com depoimentos do próprio 

parlamentar, dão a compreender que o intuito era o de condicionar a forma e o 

momento da votação da matéria, como o fim inequívoco de impedir-lhe a 

aprovação. No mesmo sentido foram as atuações dos deputados Arnaldo Faria 

de Sá e Leonardo Picciani e de vários outros que, com emendas parlamentares, 

discursos, questões de ordem, destaques, reclamações, requerimentos de toda a 

espécie (todas, possibilidades regimentais que podem dar maior logicidade ou 

atravancar o processo legislativo) inviabilizaram a votação da matéria no modo e 

no tempo em que desejavam os defensores da Reforma.  

No início do mês de junho de 2007, os discursos em Plenário e os 

posicionamentos de Líderes nas reuniões do Colégio de Líderes apontavam para 

mudança no possível resultado de votação da Reforma, havendo então uma 

maioria de partidos e bancadas que desejavam rejeitar a proposta. Os deputados 

obstrucionistas não mais dificultaram o andamento da matéria, que foi a votos 

em 27 de junho de 2007, vindo a ser rejeitada politicamente. Esse panorama 

novamente confirma a força obstrucionista de partidos em regimes 

multipartidários. 

No que concerne à variável matriz normativa, observa-se que a decisão da 

Câmara (tomada antes pelo Senado) de se tentar aprovar mudanças por meio de 
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projetos de lei, que exigem quórum de deliberação menor do que as alterações 

por PECs, não foi suficiente para possibilitar a aprovação da Reforma. Hoje, 

tanto no Senado quanto na Câmara, volta-se a discutir propostas de mudanças 

mais profundas, por meio de PECs, como por exemplo, a adoção do sistema 

misto para eleições de deputados. 

O estudo contribui, ainda, com a construção de novas indagações, a primeira 

delas, relacionada à opção do descarte político do PL 1.210/2007 pode assim ser 

traduzida: 

- Por que a Câmara dos Deputados prefere a rejeição política da reforma a 

assumir de forma clara esse posicionamento perante a sociedade, dando azo a 

que se propale a ideia equivocada de que a Casa não decide a respeito da 

temática? 

Uma possibilidade explicativa pode estar relacionada ao preço político atrelado à 

imagem do parlamentar ou mesmo do partido junto às suas bases eleitorais, ou, 

ainda, à pressão da mídia. A rejeição política seria, nesses casos, uma saída 

viável e segura para rejeitar uma proposição legislativa sem pagar ônus pelo 

posicionamento contrário a ela, estratégia constantemente utilizada para temas 

polêmicos. 

Uma segunda indagação, também relacionada à dubiedade da posicionamento da 

Câmara em relação aos temas da Reforma Política consiste em: 

- Se houve rejeição efetiva do modelo de reforma política de 2007 (traduzido 

pela migração do sistema de lista aberta para o de lista fechada e preordenada e 

do financiamento semipúblico para o financiamento exclusivamente público), 

por que esses os temas são reapresentados e rediscutidos em 2009 e em 2011? 

Quem patrocina a sua reapresentação? A quem interessa o contínuo debate 

reformista? 

Valendo-se da teoria de mudanças graduais, levanta-se a hipótese de que a 

contínua reapresentação dos temas da Reforma, ainda que rejeitados na Câmara 

em 2007, tem o condão de deixar sempre em discussão e amadurecimento os 

temas da Reforma Política, causando não só no Legislativo, mas também no 
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Executivo e no Judiciário, reflexões que levam a mudanças graduais de 

comportamento. Após essas mudanças, parte dos temas conseguiria atingir o 

estágio da transformação em norma jurídica. Essa seria uma tentativa de 

explicação para o sucesso da minirreforma política de 2009, que a partir de 

câmbios na interpretação das cortes eleitorais e constitucional, provocou as 

alterações institucionais refletidas pela lei 12.034/2009. 

Uma terceira indagação que surge da pesquisa refere-se aos diferentes graus de 

interesse dos partidos acerca de temas centrais da política, resultantes do modelo 

de coalizões governamentais brasileiro:  

- há temas, como por exemplo a reforma política, em que os partidos apoiadores 

do governo estrategicamente se posicionam contrários ao partido principal com 

o objetivo de não permitir que este partido torne-se ainda mais central no cenário 

político? Em que momentos isso poderia acontecer? 

Uma possível resposta para essa indagação seria o fato de que em um cenário 

com mais de 20 partidos atuantes (que conseguem se fazer representar no 

Congresso, eleger prefeitos, governadores), nenhum partido é suficientemente 

forte ao ponto manter um projeto de permanência no poder; nesse cenário de 

caos, as maiores ameaças ao partido no poder pode vir a ser os seus próprios 

aliados. 

Por fim, indaga-se se o fato de bicameralismo desequilibrado brasileiro causar o 

reinício do processo legislativo para a Reforma Política em 2007 foi fato isolado 

ou se as tensões entre Senado e Câmara se repetem amiúde e por quais outras 

formas. Para ilustrar esse problema e instigar novas pesquisas, relata-se que em 

dois momentos recentes o processo legislativo e a construção de consensos entre 

as duas casas foram desafiados: primeiro na votação do projeto do Pré-Sal, em 

2010 (PL 5938/09), depois, na votação do Vale Cultura, em 2012 (PL 4682/12).  

Nesses dois momentos, a Câmara dos Deputados, ao apreciar os projetos, 

condicionou a aprovação das matérias ao fato de que o Senado não gozasse da 

primazia de atuar como casa iniciadora nem restasse como a Casa que formatou 

a política pública aprovada, demonstrando que esse atuar estratégico não é fato 
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isolado ou peculiar aos processos de reforma política. No entanto, resta a 

questão: 

- Em que casos e por quais meios a Câmara (ou o Senado) atua estrategicamente 

no processo legislativo de sorte a condicionar a aprovação de políticas à 

manutenção da palavra final? 

Neste sentido, outros estudos e análises são necessários para dar continuidade ao 

desafiador percurso de compreensão do processo de reforma política, do 

processo legislativo e do sistema legislativo como um todo. 
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