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Resumo

Este trabalho busca compreender, na visão dos deputados federais, os motivos que

os levaram a rejeitar a proposta de adoção de listas partidárias preordenadas fechadas pela

Câmara dos Deputados no ano de 2007. Os méritos e vícios do sistema político-institucional

advindo da Constituição Federal de 1988 têm sido alvos de freqüentes estudos e debates

políticos que apontam, majoritariamente, para a necessidade de reforma. A proposta mais

recente de Reforma Política foi apresentada no início da legislatura 2003/2007 e chegou a ser

apreciada em Plenário na forma do Projeto de Lei nº. 1.210/2007. Um dos principais pilares

desse projeto é a adoção de listas partidárias preordenadas fechadas nas eleições

proporcionais. A adoção de listas proposta no projeto, todavia, foi rejeitada pela Câmara dos

Deputados, embora tivesse ele sido concebido para ser uma “reforma possível”. A pesquisa

relatada nessa monografia foi exploratória e baseou-se: (i) na construção de um quadro de

referências teóricas estabelecido em pesquisa bibliográfica realizada sobre o sistema

partidário-eleitoral brasileiro e sobre propostas de modificá-lo; (ii) nos resultados de pesquisa

documental acerca das proposições e pronunciamentos produzidos pela Comissão Especial da

Reforma Política e pela Câmara dos Deputados sobre a reforma estudada; e (iii) na análise

crítica de entrevistas colhidas em pesquisa de campo com atores considerados estratégicos na

elaboração e encaminhamento para votação da proposta. Os resultados da pesquisa sintetizam

os motivos que podem ter levado os deputados a rejeitarem a adoção de listas preordenadas

fechadas: (a) a divergência quanto ao diagnóstico dos problemas institucionais do país; (b) a

incerteza quanto aos impactos da reforma na possibilidade pessoal de reprodução eleitoral; (c)

a preocupação casuística com as eleições presidenciais de 2010; e (d) a perda das vantagens

pessoais que detêm com as regras atuais. Tais motivos não são exaustivos, uma vez que o

comportamento parlamentar é muito complexo.
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1. Introdução

Vinda de um período ditatorial, a Assembléia Nacional Constituinte de 1987/88 –

ANC - foi palco de intenso debate institucional. No entanto, embora houvesse fortes

propostas, apoiadas pelas análises de especialistas, de alteração estrutural no arranjo

institucional, especialmente no sentido de preterir o presidencialismo em favor do

parlamentarismo e de modificar a legislação eleitoral e partidária com fim de obter um

sistema com menor número de partidos e estes mais disciplinados; a ANC não adotou tais

reformas. O presidencialismo, além de mantido pela Constituição de 1988, foi confirmado

definitivamente no plebiscito de 1993. Da mesma forma, o princípio proporcional e a lista

aberta mantiveram-se como a forma de preenchimento das cadeiras nas casas de

representação popular tanto na esfera federal, como nas esferas estaduais e municipais.

O assunto, no entanto, não foi pacificado. O arranjo institucional advindo da

Constituição Federal de 1988 tem sido tema de discussão freqüente durante os 20 anos de sua

vigência, tanto nos debates dos plenários das casas legislativas, como na academia e nos

meios de comunicação.

São características do sistema político brasileiro o presidencialismo, o sistema

eleitoral proporcional, um multipartidarismo mediano, e o federalismo. A reunião dessas

condições, praticamente impossibilitando um partido de obter maioria no Legislativo, obriga

ao Presidente da República a formação de coalizões de apoio extrapartidárias, que atendam,

além das divergências dos partidos que a compõem, as clivagens regionais, observando em

especial o poder dos governadores estaduais.

O funcionamento das instituições políticas estabelecido neste contexto veio a ser

chamado presidencialismo de coalizão. O sistema político do presidencialismo de coalizão

brasileiro provê o Poder Executivo de fortes instrumentos para a formulação de políticas

públicas e deixa-o, ao mesmo tempo, dependente de negociação com o Poder Legislativo para

a alteração do status quo legal que possibilite a implementação dessas políticas.

O consenso dos estudos acadêmicos acerca do presidencialismo de coalizão

limita-se à sua definição e à constatação de fortes poderes legislativos conferidos ao Poder

Executivo. A reação congressual é alvo de debates que apontam para diferentes diagnósticos.

Há estudos sobre o presidencialismo de coalizão brasileiro que demonstram

pesados custos para obtenção de maiorias sólidas e estabilidade política, tendendo a paralisias
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decisórias e a crises de governabilidade (AMES, 2003; Maria Helena de Castro dos SANTOS,

1997).

Por outro lado, há estudos também que demonstram altíssimo grau de aprovação

da agenda do governo, sinalizando forte e marcante preponderância do governo sobre um

Congresso cooperativo e disciplinado (FIGUEIREDO e LIMONGI, 2001; Fabiano SANTOS,

2002). Embora exitoso do ponto de vista da governabilidade, o presidencialismo de coalizão

poderia, sob esse diagnóstico, trazer prejuízos à ordem democrática.

O equilíbrio do arranjo institucional brasileiro, então, depende da balança de

custos do processo decisório. De um lado tem-se a ordem democrática. Quanto mais discussão

ocorre na arena por excelência da representação política (o Congresso Nacional), mais

garantia de respeito à ordem democrática tem-se na decisão. Do outro lado, tem-se a

estabilidade e a governabilidade. As discussões na casa legislativa demandam tempo e

concessões, em detrimento da agilidade por vezes necessária ao governo. Nos limites, ter-se-

ia ou uma crise de governabilidade, quando o alto custo de negociação com o Poder

Legislativo dificulta muito ou impede a implantação das políticas públicas. Ou se teria uma

crise de representatividade, ou crise democrática, quando, em nome da urgência ou agilidade,

a decisão vem antes da discussão e a casa legislativa apenas “carimba” a política proposta

pelo governo.

Os diagnósticos nos circuitos acadêmicos apontam para um desequilíbrio no

arranjo institucional brasileiro. No entanto, os motivos estudados do desequilíbrio e as formas

de correção sugeridas são diversos. Aponta-se, majoritariamente para a necessidade de

reforma. Alguns sugerem reformas nos poderes legislativos à disposição do Presidente da

República (SANTOS, 2006a;2006b; 2007), outros, reformas nos sistemas eleitoral e

partidário (NICOLAU, 2007; MELO, 2006; REIS, 2007), e outros, ainda, reformas em ambos

os sistemas (ANASTASIA, MELO, 2002).

Os debates parlamentares são, da mesma forma, divididos. Enquanto uns apontam

para uma crise de governabilidade, pela paralisia decisória do Congresso Nacional, outros

observam uma crise de representatividade, pela mitigação do debate democrático nas

decisões, restritas aos gabinetes do Executivo, ou ainda pelo distanciamento entre

representantes e representados.

Assim, reforma política é um assunto freqüentemente recolocado na pauta de

discussões do Congresso Nacional. A proposta mais recente vem sendo discutida desde o
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início da Legislatura 2003/2007. O diagnóstico da comissão especial criada para este fim

seguiu a corrente de estudiosos que vê no sistema eleitoral e partidário a origem do

desequilíbrio institucional. Por meio de modificação da legislação partidário-eleitoral, então, a

reforma, conforme informado no texto de sua justificação, pretendia sanar “alguns problemas

cruciais, de longa data, apontados no sistema eleitoral brasileiro, os quais afetam não apenas o

comportamento dos candidatos durante as campanhas, mas também os próprios partidos

políticos. Esses problemas têm, igualmente, profundos reflexos no funcionamento das Casas

Legislativas, dos órgãos governamentais nos três níveis de governo e, até mesmo, no

relacionamento entre os Poderes” (COMISSÃO ESPECIAL DE REFORMA POLÍTICA,

2003).

O projeto propôs, entre outras medidas, voto em listas partidárias preordenadas e

fechadas, financiamento de campanha exclusivamente público, cláusula de desempenho,

proibição de coligação nas eleições proporcionais e a criação de federações partidárias.

O projeto sugeria que alterações ocorreriam no comportamento legislativo por

meio da reforma. E alterações no sentido de melhorar a representatividade. Viriam das

eleições, segundo seu prognóstico, partidos disciplinados, hierarquizados, com barreiras à

movimentação entre eles e capazes de mostrar uma face reconhecível à sociedade, seja como

situação ou como oposição. E, assim, além de diminuir a distância entre partidos e eleitores,

seria diminuída a distância entre as coligações eleitorais e as coalizões governamentais, dando

maior transparência à representação, favorecendo a accountability.

Nas palavras do então Líder do Governo na Câmara dos Deputados, o deputado

Arlindo Chinaglia, foi apresentado o projeto possível: “O projeto produzido não obteve a

unanimidade dos membros da Comissão, mas alcançou o apoio de mais de dois terços dos

deputados que a compunham, o que não é desprezível. Esse placar foi alcançado porque

houve o esforço de todos para que se obtivesse um mínimo divisor comum. Tal maioria foi

construída, portanto, com concessões de todos os lados” (CHINAGLIA; PEREIRA, 2004).

Desta forma, sobre o projeto que saiu da comissão especial afirmava-se que

congregaria o apoio das diversas bancadas de parlamentares na Câmara dos Deputados e

seria, assim, uma “reforma possível”, pouco ambiciosa, mas com impactos substanciais.

A “reforma possível”, no entanto, foi rejeitada no Plenário pela maioria

parlamentar.
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Este trabalho, então, busca entender os motivos da resistência, por parte dos

deputados, à aprovação da reforma política proposta pela Comissão Especial. Investigar

como, na percepção dos deputados, tal alteração de regras modificaria sua atuação

parlamentar e, conseqüentemente, seu relacionamento com o governo e com os eleitores.

Investigar se a principal resistência foi na base aliada ao governo ou na oposição, ou se nada

houve de influência governamental. Desvendar que efeitos foram considerados indesejados

pela maioria parlamentar tanto na arena eleitoral, como na arena legislativa.

Porque a reforma é composta de muitos itens e, para se evitar o conflito de

motivos pela rejeição de itens diferentes, considerando ainda que havia acordo para que a

votação da reforma fosse feita por itens; fez-se necessário recortar a matéria da reforma.

Abordou-se apenas a possibilidade de adoção de votação em listas partidárias preordenadas e

fechadas.

A questão central pesquisada neste trabalho foi, então, o por quê de a adoção do

sistema de voto em listas partidárias preordenadas fechadas, na forma proposta nesta reforma

política, não ter sido aprovada na Câmara dos Deputados em 2007.

O item escolhido no recorte pode ser considerado o “carro-chefe” de toda a

proposta da reforma. Possivelmente por isso, tenha sido o primeiro a ser levado a votação no

Plenário e, rejeitado, praticamente inviabilizou todo o restante da matéria. O financiamento

público de campanhas, por exemplo, somente seria possível com a adoção das listas

partidárias fechadas. A fidelidade partidária também é induzida pelo sistema de listas

fechadas, uma vez que o partido priorizaria o candidato que lhe seja fiel. A cultura do voto

personalista, que leva à valorização das qualidades pessoais do candidato sobre suas propostas

ideológicas, é instigada a mudar para uma em que o voto seja dado por motivo ideológico ou

programático.

Para investigar a questão apresentada, o trabalho baseou-se: a) na construção de

um quadro de referências teóricas, buscando na academia as análises sobre o sistema

institucional pós-1988 e sobre as propostas de reformá-lo (pesquisa bibliográfica); b) na

análise crítica de proposições e discursos produzidos pela Comissão Especial da Reforma

Política e pela Câmara dos Deputados referentes à reforma proposta em 2003 e apreciada em

2007 (pesquisa documental); e c) na análise crítica de entrevistas realizadas com atores

estratégicos no processo estudado (pesquisa de campo).

Foi seguido, então, o seguinte caminho:
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1 – Revisão da literatura acerca dos diagnósticos obtidos pela análise

acadêmica sobre o sistema institucional brasileiro atual e as propostas de possíveis reformas;

2 – Coleta de dados e documentos sobre a formulação, discussões e

apreciações das propostas da reforma política investigada;

3 – Análise do texto e da tramitação do PL 1210/07, com destaque para as

partes em que trata da adoção do voto em listas partidárias preordenadas;

4 – Identificação de “egos focais” com vistas ao mapeamento do campo de

investigação, para definir o universo de entrevistas;

5 – Entrevistas semi-estruturadas com os atores estratégicos;

6 – Análise crítica dos dados recolhidos;

O texto desta monografia foi dividido em três seções.

Na primeira, buscou-se demonstrar o estado dos estudos atuais acerca do tema.

Foi feita, então, uma demonstração, levantada na literatura, das características acerca do

sistema político brasileiro, especialmente no que diz respeito ao funcionamento do Poder

Legislativo Federal e seu relacionamento com o Poder Executivo e com os eleitores. As

críticas acadêmicas aos diversos institutos políticos são apresentadas. Além disso, são

descritas, neste mesmo capítulo, as possibilidades de reforma possíveis apontadas pelos

estudiosos para corrigir as distorções criticadas. Um detalhamento mais aprofundado é feito

com relação à avaliação da literatura acerca da adoção de listas partidárias preordenadas.

A segunda seção foi baseada nas pesquisas documentais e de campo. A proposta

de reforma política feita pela comissão especial em estudo é detalhada. O diagnóstico feito, as

propostas originais e suas alterações e os detalhes da sua tramitação. Por fim, apresenta-se a

argumentação parlamentar contrária à adoção de listas partidárias preordenadas colhida nos

pronunciamentos e entrevistas.

A análise feita acerca do que motivou a rejeição do projeto no Plenário em 2007 é

demonstrada na última seção. As orientações das lideranças para suas bancadas, a

argumentação colhida em pronunciamentos e a visão dos parlamentares entrevistados foram

objeto de avaliação para identificação de motivos que levaram os deputados a rejeição a

proposta.
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A conclusão do trabalho demonstra que há significativo número de motivos que

levaram os parlamentares a recusarem a proposta de mudança. A proposta planejada para ser a

“reforma possível” teria diversos motivos para não ser. A congregação do apoio das bancadas,

com a qual os propositores contavam, não passou do âmbito da comissão especial. No

Plenário, mesmo com concessões, houve resistências tanto individuais, como partidárias.

O estudo instiga ainda uma investigação maior a ser objeto de novos trabalhos,

nos quais o comportamento parlamentar diante da possibilidade de mudança das “regras do

jogo” pode ser analisado a partir, por exemplo, da visão das lideranças regionais dos partidos,

dos candidatos derrotados nas eleições ou do Poder Executivo.

Possivelmente, uma compreensão melhor do comportamento parlamentar pode

conduzir a propostas de melhoria do sistema institucional brasileiro que venham a ser, de fato,

possíveis.
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2. Levantamento Bibliográfico

2.1 O Sistema Político advindo da Constituição Federal de 1988.

A experiência democrática brasileira anterior, sob a égide da Constituição de

1946, foi marcada por graves crises políticas e conflitos. Getúlio Vargas volta ao poder pelo

voto em 1951 e suicida-se em 1954. A posse de Juscelino Kubitscheck, eleito em 1955,

somente foi garantida por meio de “golpe preventivo”. Seu sucessor, Jânio Quadros, embora

tenha assumido, em 1961, a Presidência da República dentro de normalidade democrática,

renuncia ao mandato em cerca de sete meses, “esmagado” por “forças terríveis” que se

levantavam contra ele. O vice-presidente eleito somente ascende à presidência após emenda

constitucional acordada no Congresso Nacional instituindo Sistema Parlamentar de Governo

reduzindo-lhe os poderes, uma vez que havia reação militar à sua declarada tendência

esquerdista. O parlamentarismo é derrubado no início de 1963, após consulta plebiscitária

com larga margem de votos em favor da volta do presidencialismo. A conturbada experiência

democrática finda com um golpe militar em 1964 inaugurando um regime de exceção em que

a ordem institucional sobrepôs-se à ordem constitucional. As garantias constitucionais não

eram capazes de barrar as medidas tomadas por atos institucionais revolucionários que,

utilizando-se de motivos de segurança nacional, restringiam direitos e liberdades

constitucionais.

O regime de exceção foi marcado por forte ditadura militar. A centralização do

modelo autoritário estatuído reduziu o Congresso Nacional a uma espécie de “carimbador”

dos atos do Poder Executivo, somente tolerado após cassação de membros considerados

perigosos e se o Congresso atuasse consoante os princípios revolucionários. Tanto que,

quando se arriscou a atuar com alguma independência, foi fechado pela Junta Militar.

Para exemplificar a forte predominância do Poder Executivo sobre o Legislativo

neste período destacam-se: as modificações nas leis eleitorais e partidárias; a restrita (quase

nula) participação do Congresso no processo orçamentário; e a possibilidade de declaração de

estado de emergência. O sistema bipartidário com fidelidade partidária impedia, sob pena de

perda de mandato, deputados e senadores de mudarem de partido ou de votarem

contrariamente a suas lideranças. O mecanismo de sublegenda permitia ao partido lançar até
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três candidatos para prefeito e senador, sendo eleito o partido mais votado (impedia a

fragmentação partidária e facilitava a agregação de votos). O processo orçamentário

elaborado pelo executivo não poderia sofrer qualquer alteração do legislativo (este último

poderia tão-somente ratificá-lo ou rejeitá-lo). O presidente da República poderia declarar

estado de emergência, suspendendo a vigência da Constituição, o funcionamento do

Congresso e, ainda, cassar os direitos políticos de qualquer membro eleito.

Vinda de um período ditatorial, a Assembléia Nacional Constituinte de 1987/88-

ANC - foi palco de intenso debate institucional. Com a abertura do regime, novos atores

surgiram do desenvolvimento econômico e das lutas sociais que marcaram o processo de

abertura gradual. Um eleitorado oposicionista nos grandes centros urbanos e uma maior

mobilização no meio rural marcaram uma Assembléia Nacional Constituinte com políticos

renovados e pluripartidária (12 partidos), embora o PMDB contasse com a maioria absoluta

das cadeiras.

O regimento interno definiu que não haveria uma única comissão encarregada de

escrever a constituição, como ocorreu na elaboração da Constituição de 1946. Assim, optou-

se pela descentralização dos trabalhos com a formação de oito comissões temáticas que se

subdividiam em um total de 24 subcomissões. Os textos aprovados nas comissões temáticas

eram encaminhados à Comissão de Sistematização que apresentaria um anteprojeto ao

Plenário da ANC. O regimento interno garantiu também a possibilidade de apresentação de

emendas populares e, entre 1986 e 1987 foram apresentadas 122 emendas populares. Além

disso, somaram-se no processo quase 12 mil sugestões advindas, além dos próprios membros

da Assembléia, de organizações não-governamentais, sindicatos, partidos e outros grupos

organizados (DINIZ, 2008).

Neste intenso debate institucional havia, de um lado, a preocupação em inibir a

hipertrofia decisória do executivo; pelo outro, queria-se evitar uma paralisia decisória que,

segundo teoria dominante, teria levado às crises do período democrático sob a égide da

Constituição de 1946. O relatório aprovado na Subcomissão do Poder Legislativo inicia

ressaltando que “tão importante quanto devolver as prerrogativas ao Poder Legislativo –

antigo anseio de sucessivas gerações de parlamentares brasileiros, inconformados com a

hipertrofia do Executivo – é dotar o Congresso Nacional de meios para exercê-las em sua
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plenitude, com a eficiência que se requer um Parlamento ágil e moderno”1. Sugeria, ainda, a

adoção do sistema parlamentarista misto como forma de ideal para se alcançar a estabilidade

política e a governabilidade. As mudanças propostas por lideranças políticas pró-

parlamentarismo foram, então, no sentido de mitigar as prerrogativas presidenciais do período

anterior, tendo como meta adotar um modelo favorável à valorização dos trabalhos nas

comissões permanentes e adotar o parlamentarismo (DINIZ, 2008).

No entanto, embora os trabalhos da Subcomissão do Poder Legislativo tivessem

sido mantidos, em sua maior parte, pela Comissão de Sistematização, o Plenário da ANC

rejeitou o sistema semi-parlamentarista proposto. Assim, os amplos poderes que a proposta

buscava atribuir a um representante do Congresso Nacional com cargo no Poder Executivo, o

primeiro-ministro, foram devolvidos ao Presidente da República (DINIZ, 2008). Embora o

pluripartidarismo tivesse sido estabelecido como princípio, houve propostas no sentido de

modificar a legislação eleitoral e partidária com fim de obter um sistema com pequeno

número de partidos e estes mais disciplinados. Os constituintes optaram por não adotar tais

reformas. O presidencialismo, além de mantido pela Constituição, foi confirmado

definitivamente no plebiscito de 1993. Da mesma forma, seguindo o modelo da Constituição

de 1946, o princípio proporcional e os aspectos básicos da legislação eleitoral mantiveram-se

como a forma de preenchimento das cadeiras nas casas de representação popular tanto na

esfera federal, como nas esferas estaduais e municipais.

Messengerg (2002, p. 36) observa os principais avanços advindos da Constituição

de 1988 para o Legislativo comparado ao período anterior:

“maior participação na gestão orçamentária do Estado, já que o
orçamento anual da União passa pela aprovação do Congresso e pode inclusive
ser emendado por ele; competência para deliberar sobre o destino de todas as
reformas administrativas do Executivo; redução do quorum para a derrubada de
veto presidencial (de dois terços para maioria absoluta do Parlamento);
autonomia de controle e definição do próprio orçamento, de fixação dos
provimentos de seus funcionários e dos parlamentares e de aprovação ou não da
distribuição de concessões de rádio e TV realizada pelo Executivo”2.

                                                

1 Assembléia Nacional Constituinte, Comissão da Organização dos Poderes e Sistema de Governo,

Subcomissão do Poder Legislativo, volume 109. WWW.camara.gov.br/publicações/documentos da Assembléia

Nacional Constituinte.

2 Embora a autora tenha citado todas essas medidas, a Emenda Constitucional 19/98 limitou a

autonomia da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com relação à fixação dos provimentos de seus

funcionários apenas à iniciativa de lei. Há também parte das reformas administrativas do Executivo que são
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Além disso, relaciona avanços também no processo legislativo, como a dotação de

capacidade de aprovação de projetos diretamente pelas comissões prescindindo deliberação

do Plenário, e no controle legislativo, como o poder de investigação próprio das autoridades

judiciais concedido às Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs.

Por outro lado, a Constituição de 1988 optou por aumentar significativamente os

poderes legislativos do Poder Executivo, mantendo as inovações constitucionais introduzidas

pelos militares para garantir-lhe preponderância legislativa. O sistema advindo da

Constituição de 1988 provê o Poder Executivo de vários poderes, como controle do

orçamento, iniciativa exclusiva de assuntos estratégicos, possibilidade de solicitações de

urgência, de edição de Medidas Provisórias (MPs) e uma burocracia repleta de cargos

comissionados de livre provimento nos escalões da Administração direta e indireta. No

âmbito do Poder Legislativo, os regimentos internos das casas legislativas atribuíram fortes

recursos à disposição dos líderes partidários para comandar suas bancadas, mantendo a

centralização dos trabalhos legislativos nas mãos de um número restrito de parlamentares.

Assim, o advento da nova Constituição trouxe evidentes alterações no

funcionamento político brasileiro quando comparado com aquele do regime de exceção. No

entanto, quais seriam as diferenças comparativamente ao outro período democrático, de 1946

a 1964?

Na percepção de Figueiredo e Limongi (2001), a maioria dos analistas insiste em

afirmar que a “lógica do funcionamento do sistema político brasileiro não foi alterada e que

continua a ser a mesma do sistema criado em 1946.” Ou seja, “um sistema com fortes

tendências à inoperância, quando não à paralisia; um sistema político em que um presidente

impotente e fraco se contraporia a um Legislativo povoado por uma miríade de partidos

carentes de disciplina.” Na avaliação dos dois autores, porém, o sistema político da nova

ordem constitucional brasileira opera sobre bases “radicalmente diversas daquelas sobre as

quais operou o regime de 1946.”

                                                                                                                                     
feitas mediante decretos (quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos)

– CF, Art. 84, VI, “a”.
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Com dados colhidos empiricamente, Figueiredo e Limongi concluem que o

sistema resulta em “forte e marcante preponderância do Executivo sobre um Congresso que se

dispõe a cooperar e vota de maneira disciplinada.”

O Presidencialismo de Coalizão

Em 1988, enquanto a Assembléia Nacional Constituinte ainda discutia a

formatação institucional brasileira, Abranches (1988) publicava artigo no qual indicava, à luz

do desenvolvimento histórico, as tendências do cenário institucional brasileiro.

Resumidamente: a) alto grau de heterogeneidade estrutural, quer na economia, quer na

sociedade; b) alta propensão ao conflito de interesses, cortando a estrutura de classes,

horizontal e verticalmente; c) fracionamento partidário-parlamentar, entre médio e mediano, e

alta propensão à formação de governos baseados em grandes coalizões; d) forte tradição

presidencialista e proporcional; e) insuficiência e inadequação do quadro institucional do

Estado para resolução de conflitos e inexistência de mecanismos para a manutenção do

equilíbrio constitucional. O Brasil reúne, assim, condições únicas com presidencialismo,

sistema proporcional, multipartidarismo mediano, e federalismo, refletindo sua própria

heterogeneidade e a ambigüidade e fragilidade das referências nacionais.

Essas características obrigam ao presidente a formação de grandes coalizões

governamentais de apoio no Congresso Nacional. Para isso, o Presidente tem que atender,

além dos critérios partidários, que já são fracionados, o critério federativo, sobretudo o poder

dos governadores, com as clivagens regionais.

Essa realidade nacional, por fim ressalva o autor, não deve ser interpretada no

sentido da inadequação, mas sim, como uma fortuna maquiavélica, deve ser dominada e

utilizada para o desenvolvimento de uma normalidade democrática com possibilidade de

justiça social. Embora tenha feito tal ressalva, o autor não via, à época, possibilidade de

sucesso no presidencialismo de coalizão, termo cunhado por ele mesmo. Não haveria

mecanismos ou instâncias para superar os prováveis conflitos entre o Executivo e o

Legislativo. O presidente se tornaria “prisioneiro de compromissos múltiplos, partidários e

regionais”, situação em que “sua autoridade pode ser contestada por lideranças dos outros

partidos e por lideranças regionais, sobretudo os governadores.”

O presidencialismo de coalizão é, então, o modelo de governo adotado neste

contexto político único do Brasil. Segundo Santos (2002), presidencialismo de coalizão pode
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ser conceituado como “a combinação de sistema presidencialista, representação proporcional

de lista aberta e sistema parlamentar fragmentado que leva o chefe do Executivo, na intenção

de implementar sua agenda de políticas públicas, a distribuir pastas ministeriais entre

membros dos principais partidos, na esperança de obter em troca o apoio da maioria do

Congresso.” Nenhum partido do Presidente, após as eleições de 1989, obteve isoladamente

maioria dos assentos no Congresso. É a negociação entre executivo e partidos políticos para

construção de apoio legislativo que centraliza o jogo político atual. O sistema institucional,

permitindo tal negociação, dota o Presidente da República de amplas prerrogativas

constitucionais.

Os poderes de agenda do presidente, nas palavras de Santos, derivam “do

monopólio do Executivo na iniciação de projetos (na área orçamentária e administrativa), no

recurso a requerimentos de urgência e, principalmente, na possibilidade de emitir medidas

provisórias com vigência imediata a partir de sua publicação.” Com o monopólio de iniciar

certas matérias, o Executivo define o momento em que elas são submetidas a deliberação,

procurando o melhor momento para evitar que o legislativo faça inovações indesejadas nessas

matérias. As solicitações de urgência (que funcionam mais como determinações que como

solicitações, uma vez que o Congresso não tem como negá-las) estabelecem um prazo para a

deliberação do Congresso, independentemente da complexidade da matéria ou do conflito de

interesses envolvidos. Além do escasso tempo de análise, os projetos são retirados das

comissões temáticas (órgãos especializados que, segundo a teoria informacional,

possibilitariam uma análise mais aprofundada da matéria) e submetidos à apreciação plenária.

E, por fim, como sobrestam a pauta, nos casos de extrapolação do prazo constitucional de

apreciação, as casas legislativas ficam impedidas de discutir e votar seus próprios projetos.

Quanto à edição de medidas provisórias, vale citar que a pauta da Câmara dos Deputados está

cotidianamente trancada por medidas provisórias com prazos de apreciação vencidos. Após a

Emenda Constitucional nº 32, de 2001, que modificou o rito de tramitação das medidas

provisórias no Congresso, o Executivo ampliou o uso dessa ferramenta. Como o padrão dos

governos têm sido utilizar das medidas provisórias para legislar também sobre matérias não

relevantes e urgentes, este recurso tornou-se primoroso para impor a agenda executiva ao

Congresso. Além de o Congresso não votar suas próprias matérias, por absoluta falta de

espaço na pauta plenária, este fica com forte tendência a aprovar as medidas provisórias, uma

vez que, por já estarem produzindo efeitos jurídicos, sua rejeição pode introduzir insegurança

jurídica e dificuldade de solucionar as ações realizadas durante sua vigência. Como regular-
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se-ia os efeitos, por exemplo, da rejeição de uma medida provisória que abriu crédito

extraordinário ao orçamento (mas que o Congresso não entenda como despesa imprevisível e

urgente) em favor de um determinada pasta executiva que, na vigência da medida já

empenhou e executou parte do crédito?

Outro fator que contribui para a preponderância governativa no presidencialismo

de coalizão é a centralização das decisões no interior do Legislativo. Os regimentos internos

das casas legislativas concentram poderes nos líderes partidários proporcionalmente ao

tamanho das suas bancadas. Os líderes podem: usar a palavra nas sessões pelo partido;

participar dos trabalhos de qualquer comissão; encaminhar votações em plenário; indicar os

membros a compor as comissões (e substituí-los a qualquer tempo); registrar candidatos para

concorrerem aos cargos da Mesa Diretora e das Mesas das Comissões; e integrar o Colégio de

Líderes (órgão decisório responsável, principalmente, por escolher, juntamente com o

presidente da Mesa, as matérias que integrarão a ordem do dia do Plenário). Além disso, na

Câmara dos Deputados, por exemplo, podem, associativamente (desde que a soma de suas

bancadas atinja maioria absoluta dos membros da Casa), requerer urgência urgentíssima para

apreciação de matérias. Esse pedido, caso aprovado pelo Plenário, embora não venha a trancar

a pauta, faz com que o projeto possa ser aprovado no mesmo dia. Retira o projeto da comissão

temática e o direciona ao Plenário, centralizando os trabalhos no locus decisório em que eles

detêm recursos especiais (destaques, encaminhamento de votações, palavra como líder).

Segundo Santos (2006b), a “centralização decisória no Colégio de Líderes favorece o

Executivo ao diminuir as incertezas próprias de um processo de negociação descentralizado.”

Vale ressaltar que a prática na Câmara dos Deputados é ainda mais centralizada no Presidente

da Casa. O Colégio de Líderes, que seria uma instituição com reuniões mensais para tratar da

pauta plenária, é um órgão que mais funciona como um legitimador das escolhas do

Presidente. O Presidente convoca reunião de líderes para negociar uma pauta por ele pré-

definida e tratar de como viabilizar a sua votação. A escolha da pauta da ordem do dia do

Plenário é definida sempre pelo Presidente da Casa.

O consenso dos estudos descritivos do presidencialismo de coalizão, no entanto,

esgota-se no seu conceito e na constatação da grande extensão das prerrogativas do Presidente

da República. Os estudos sobre o comportamento parlamentar e partidário e as relações entre

os poderes executivo e legislativo concluem por duas perspectivas antagônicas. A primeira

observa partidos indisciplinados e deputados que buscam sempre transferir benefícios para

seus redutos eleitorais deixando o executivo refém de penosos processos de negociação e
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prisioneiro de interesses localistas dos parlamentares. A outra observa opostamente partidos

disciplinados e um conjunto de instituições centralizadoras de decisões no Congresso que

impedem deputados de fazerem valer seus interesses particularistas permitindo ao executivo

prever as decisões do legislativo e nelas interferir.

Segundo a primeira visão, o Congresso é o universo do parlamentar

individualizado. A lógica da ação parlamentar é voltada para a sobrevivência do deputado.

Seja para sua reeleição ou para seu lançamento em outros cargos eletivos, o deputado orienta

suas ações por meio de estratégias que possibilitem uma maximização do ganho eleitoral.

Ames (2003), julga haver também no Brasil uma “conexão eleitoral” similar à enunciada por

Mayhew nos Estados Unidos. Assim, para Ames, a tentativa exaustiva do Executivo e dos

líderes partidários em obter cooperação dos membros do partido nas propostas do governo é

feita por meio de pork barrel. Este é o termo utilizado pela literatura americana para se referir

a políticas distributivistas. O sistema funciona por meio de trocas de apoio por políticas

distributivistas, na forma de emendas orçamentárias. Rennó (2006) explica que

 “porque o Executivo controla o orçamento da União, que é autorizativo
ao invés de mandatório, e porque o encaminhamento de recursos orçamentários
tem papel importante no sucesso eleitoral de deputados, deputados trocam apoio
às propostas legislativas do Presidente por liberação de recursos orçamentários
pelo Executivo que serão destinados às bases eleitorais dos deputados.”

Ames afirma que a exaustiva negociação individualizada é cara e ineficiente,

levando, se não à paralisia decisória, pelo menos ao atraso na aprovação de reformas

necessárias e à modificação das propostas originais, às vezes alterando de forma radical seu

conteúdo e seu efeito prático. Demonstra isso, analisando os sucessivos fracassos em

aprovação de reformas durante o governo Fernando Henrique Cardoso, o qual contava com

coalizão de apoio grande e consistente. Rennó (idem), avaliando essa visão, diz que “essas

trocas favorecem a continuidade de práticas antigas, mas ainda arraigadas, de clientelismo,

fisiologismo e patrimonialismo, que podem, em último caso, estar na base de práticas

corruptas.”

A visão otimista com relação ao presidencialismo de coalizão tem nos estudos de

Figueiredo e Limongi um forte argumento. A idéia central é que o sistema garante a

governabilidade. Para eles, o Congresso tem um modelo centralizado. Assim, há fortes órgãos

de direção dos trabalhos legislativos, como a Presidência da Mesa e os líderes, que, somados

às prerrogativas legislativas constitucionais do Poder Executivo, minimizam a influência do

parlamentar individual na determinação da agenda e no resultado das votações. Dos dados de
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suas pesquisas observa-se um Congresso antes cooperativo que conflituoso, com partidos

disciplinados e posicionados de forma coerente no espectro ideológico.

Segundo os estudos de Figueiredo e Limongi (2001), entre os anos de 1989 e

1994, cerca de 80% das leis ordinárias aprovadas foram de iniciativa do Executivo. Sendo que

a maioria delas versava sobre matéria orçamentária ou tributária, ou eram medidas

provisórias. Em estudo na mesma linha, Pereira e Mueller (2000) encontram que “do total de

805 propostas que tramitaram no Congresso brasileiro entre 1995 e 1998, 648 (80,49%) foram

iniciadas pelo Executivo.” E acrescentam informações acerca da maior celeridade das

propostas do Executivo: “o tempo médio para uma proposta do Executivo ser sancionada foi

de 183 dias, no caso das propostas iniciadas pelo Legislativo e pelo Judiciário, este prazo

estendeu-se para 1194 e 550 dias, respectivamente.”

Estudos mais recentes demonstram que, mesmo com a ascensão do PT (principal

partido de oposição durante o período estudado por Figueiredo e Limongi e Pereira e Mueller)

aos cargos do Poder Executivo, o governo mantém a primazia de ocupação de pauta e

aprovação de matérias no Congresso. Nascimento (2008) demonstra que o Poder Executivo

detém 65,88% da taxa de ocupação da pauta do Plenário da Câmara dos Deputados. Se somar

a isto os projetos de decretos legislativos sobre acordos e/ou tratados internacionais de autoria

da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que são provenientes de mensagens

presidenciais, ou seja, são, a priori, de iniciativa do Executivo, essa taxa sobe para 74,11%.

Felinto (2007) trabalhou apenas com os projetos de lei aprovados entre 2003 e 2006.

Verificou que dos 174 projetos de lei aprovados, 68 (39,08%) eram de autoria do Poder

Executivo. O estudo de Felinto não consta dados sobre todo o conjunto de propostas

apreciadas pelo Plenário, mas ao tomar-se as 241 Medidas Provisórias aprovadas, pode-se

fazer uma comparação com o resultado de Figueiredo e Limongi: cerca de 74,46% das leis

aprovadas foram de iniciativa do Executivo.

Com esses estudos, Figueiredo e Limongi procuram demonstrar que o Congresso

não é uma “instância institucional de veto à agenda do Executivo.” O Executivo dispõe de

recursos que induzem os parlamentares a cooperarem com o governo e a apoiarem sua

agenda. Afirmam que o controle da agenda legislativa pelo executivo no presidencialismo de

coalizão aproxima este sistema de governo do parlamentarismo. Embora reconheçam haver

incentivos na legislação eleitoral brasileira para o exercício de políticas distributivistas que

garantem a conexão eleitoral para o “voto pessoal”, argumentam que o controle centralizado

de agenda exercido pelos líderes partidários e pelo Executivo reduz as possibilidades de
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sucesso de comportamentos individualizados dos parlamentares. (FIGUEIREDO e

LIMONGI, 2001)

Embora os estudos de Figueiredo e Limongi sejam reconhecidos pelo pioneirismo

e relevância, parecem eles ser insuficientes para explicar os conflitos entre o executivo e o

legislativo no presidencialismo de coalizão pós Constituição de 1988.

Maria Helena de Castro Santos (1997) demonstra que, embora o executivo tenha

suas fortes prerrogativas legislativas, a aprovação de projetos de sua iniciativa dá-se sob

penosas negociações com o legislativo. A autora utiliza-se de pesquisa empírica em estudos

de caso de políticas estratégicas da agenda governamental, a saber, a política salarial no

governo Collor e as políticas tributária e fiscal nos governos Collor e Itamar, além de analisar

o processo orçamentário. Sua pesquisa demonstra que, embora o executivo termine por

predominar durante o processo legislativo de formulação de políticas públicas, este é

freqüentemente obrigado a submeter-se a “penosos processos de negociação com os partidos e

líderes parlamentares de oposição, quando não com sua própria base de sustentação

parlamentar.” E houve, inclusive, ocasiões em que se instalou um confronto franco entre os

dois poderes, como foi o caso da política salarial do governo Collor.

Ames (2003) também entende que a avaliação das votações nominais no Plenário

da Câmara dos Deputados não é suficiente para julgar que os partidos são disciplinados e que

o Presidente da República tem altos índices de apoio parlamentar. Segundo ele, vitórias

esmagadoras acontecem mesmo quando apenas escassas maiorias efetivamente apóiam o

projeto. Há uma tendência à adesão de última hora de deputados indiferentes que, ou

negociam uma troca de favores, ou aderem na esperança de obter vantagens futuras. Além

disso, quando a oposição é grande, o projeto sequer é apresentado ou, caso apresentado, não

chega a ser levado à apreciação no Plenário. Ames relaciona uma série de propostas

importantes, que chegaram a ser ventiladas nos meios de comunicação de massa, mas que

jamais chegaram ao Congresso. Relaciona outras que somente foram votadas (e aprovadas)

após longo tempo de negociação e enfraquecimentos da essência da proposta inicial. Em sua

argumentação, afirma que apesar das vitórias do governo nas votações nominais do Congresso

e apesar de os presidentes do Brasil estarem entre os mais fortes do mundo (em termos de

poderes constitucionais), na realidade o governo é débil e depende de penosas e caras

negociações com os deputados.

Acerca do presidencialismo de coalizão, pode-se, por fim, avaliar que provê o

Poder Executivo de fortes instrumentos para a formulação e implementação das políticas
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públicas, ao mesmo tempo que o deixa dependente de negociação com o Poder Legislativo

para aquelas políticas (as mais importantes) que dependem de alteração no status quo legal.

Em defesa do presidencialismo de coalizão, Santos (2006a) observa que seu funcionamento

no Brasil é altamente democrático porque maximiza a accountability e a representatividade.

“Maximiza accountability porque as eleições presidenciais definem, de forma clara e precisa,

quem é o responsável pela administração do país. Maximiza representatividade porque a

separação de poderes, combinada com o pluripartidarismo, estimulado pelo sistema

proporcional, exige do chefe do Executivo negociação permanente com vistas à aprovação da

agenda de governo” (SANTOS, 2006a, p. 292).

Fica, no entanto, o questionamento sobre o caráter dessa “negociação

permanente” entre o chefe do Executivo e os partidos e deputados. Saber como a orientação

programática seria capaz de vencer a orientação patrimonialista que estaria arraigada na

tradição política brasileira.

Representação e participação

Do ponto de vista da legitimidade das ações do Estado, a nova ordem

constitucional também inovou. Gerou um sistema híbrido, no qual reúne, na sua arquitetura

mais genérica, formas de representação e formas de participação. O artigo 1º, em seu

parágrafo único principia que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Posteriormente, no

artigo 14, determina que a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal

(representação) e mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular (participação).

A representação política moderna inicialmente era uma delegação de mandatários

encarregada de negociar com a Coroa. Era uma parte adversária do soberano. Mas, na medida

em que se transformou em órgão do Estado, assumiu função diversa. Não apenas tutela os

interesses dos mandantes, mas passa a governá-los. Sartori (1962) afirma que nessa dupla

função dos parlamentos é que reside a raiz de todos os problemas que agitam os sistemas

parlamentares. Segundo ele, se os parlamentos “assumem em demasia o ponto de vista dos

governados, correm o risco de atrofiar e paralisar o governo; e se, pelo contrário, procuram

absorvê-los demais no Estado – poderíamos dizer se um Parlamento assume exageradamente

o ponto de vista governante – neste caso corre o risco de não preencher mais a sua função
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representativa.” A teoria da representação nacional reuniu a dupla função ao declarar que o

parlamentar é o representante da nação. Assim, na representação nacional não há vinculação

dos representantes às diretrizes de seus eleitores. Schumpeter, defensor da representação

nacional, afirmaria que, uma vez tendo eleito determinado cidadão, a ação política passa a ser

do eleito e não mais a do eleitor. E, para justificar, ele alega que o homem comum é

racionalmente competente para decidir sobre o universo do seu cotidiano, mas que quando se

afasta desse contexto, sua capacidade de reflexão racional se torna fugidia (FERREIRA

JÚNIOR, 2007). E, então, na teoria moderna da representação, apenas com o comparecimento

às urnas, o povo legitima a ação política do parlamento e, este, determina e organiza a vontade

popular. A participação popular é, assim, limitada ao sufrágio.

A separação entre representantes e representados, com objetivo de proteger a ação

estatal contra a pressão de interesses corporativos ou parciais, colidiu, no entanto, com a

impossibilidade real de impedir que os grupos se organizassem para tentar fazer prevalecer

seus interesses particulares na arena política. Os parlamentos não são imunes à correlação

social de forças. A advocacia, os grupos de pressão, a sociedade civil organizada de forma

geral, sempre cobraram dos representantes o atendimento de seus pleitos particulares. Tal

preocupação (de separação dos representantes dos conflitos e pressões das partes) foi, então,

substituída pela busca de mecanismos que garantissem maior isonomia entre os grupos sociais

na hora de fazerem valer seus interesses e valores no parlamento. Mecanismos foram

incluídos na prática parlamentar que consistem justamente em formas de participação da

sociedade ao longo do processo decisório. Audiências públicas, audiências nos gabinetes de

parlamentares e seminários promovidos pelo Parlamento são exemplos de práticas isonômicas

de coleta de subsídios na sociedade civil para decisões legislativas.

A ordem constitucional de 1988 estabeleceu o sistema representativo advindo de

pleitos universais, com preenchimento das cadeiras do parlamento popular (Câmara dos

Deputados) de forma proporcional em listas abertas dos partidos (ou coligações) eleitorais.

Estabeleceu, como forma suplementar de exercício da soberania popular, a participação direta

do povo na forma de plebiscitos, referendos e iniciativa popular.

Pode-se dizer que o sistema provê a arena decisória parlamentar da legitimidade

necessária para o exercício da soberania popular.

Segundo Avritzer (2006), no entanto, os mecanismos de democracia direta (o

plebiscito, o referendo e a iniciativa popular) são formas de participação pouco utilizadas no

Brasil democrático. O plebiscito foi utilizado unicamente (sob a vigência constitucional atual)
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em 1993, no qual a população posicionou-se pela manutenção do sistema de república

presidencialista. Não houve, na opinião de Avritzer, um debate mais expressivo no interior da

opinião pública e o posicionamento final obedeceu mais à dinâmica política de curto prazo,

por causa da corrida presidencial da época. O referendo também foi um instituto de apenas

uma experiência. A proibição do comércio de armas de fogo, aprovada no Congresso

Nacional sob a resistência de grupos conservadores, foi derrotada pela população no referendo

de 2005. Na avaliação de Avritzer, embora a proibição fosse um consenso quase absoluto do

lado da sociedade civil organizada, o posicionamento da população foi influenciado, assim

como o caso do plebiscito, por questões políticas de curto prazo. A terceira forma de

democracia direta prevista, a iniciativa popular de leis, somente foi utilizada três vezes no

Congresso Nacional. A dificuldade de apresentação dos projetos (reunião de número grande

de assinaturas espalhadas pelos distritos) e a possibilidade de anulação posterior devido a

incertezas no processo de conferência de assinaturas não são compensadas com regras de

tramitação prioritária que dêem lá maior valor a tais projetos.

Avritzer percebe que as instituições participativas que realmente tiveram adesão

popular foram os conselhos de políticas e os orçamentos participativos. Tanto os conselhos

como os orçamentos participativos são geridos pelo Poder Executivo local ou regional.

Questiona ele se de fato ocorreu no Brasil pós-1988 a combinação entre representação e

participação almejada pelo constituinte.

A sugestão de Avritzer acerca da relação entre participação e representação é que

“nos próximos anos as formas de democracia semidiretas (plebiscito e referendo) adquiram

autonomia em relação à dinâmica do Congresso Nacional, assim como, os arranjos

participativos locais se articulem melhor com os legislativos locais.”

A forma de exercício da soberania popular, portanto, tem sua principal força na

representação. O sistema representativo provê o poder da legitimidade necessária para o

sistema democrático. Faz-se imprescindível, por isso, garantir-se uma representação de

qualidade.

Cabe, então, aprofundar a análise do sistema eleitoral, por ser tanto o meio de o

cidadão escolher as políticas (ou políticos que sustentarão políticas) que desejam ver

implementadas, como por ser também meio de avaliar as ações passadas dos atuais

governantes que buscam a reeleição. Não menos importante e intimamente ligado ao sistema

eleitoral é o sistema partidário, por meio do qual as diferentes políticas são organizadas e
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apresentadas ao cidadão, tanto no momento da escolha das propostas políticas, como na

implementação das propostas vencedoras.

O sistema eleitoral e partidário

Para modelagem do governo a que uma sociedade se submete, um povo

democrático precisa trabalhar em conjunto. A principal maneira de se fazer isto é por meio de

partidos políticos. Os partidos políticos recrutam candidatos, fazem campanha para os

elegerem a cargos públicos e mobilizam as pessoas para participarem na escolha dos

governantes.

Os partidos políticos são construídos em cima de interesses comuns, sejam

convicções políticas, interesses econômicos ou sociais, ou ainda identidades étnicas ou

culturais. E é de fato importante para cumprimento de seu papel, que os partidos deixem

explicitados para a sociedade suas diferenças, seus objetivos específicos e seus valores

próprios. Porque assim, os partidos constroem identidades políticas. O partido apresenta o

ponto de vista de uma parte que faz programa político para toda a nação. Havendo uma face

partidária reconhecível aos eleitores, o sistema partidário leva à arena decisória a correlação

de forças que colhe na arena eleitoral.

Os partidos também são responsáveis por ajudar na solução de problemas

coletivos. Individualmente, os parlamentares provêem de seus esforços apenas as medidas que

afetem particularmente sua região, sua classe ou seus financiadores. O partido funciona como

meio de consenso e evita, assim, a superprodução de legislação particularista e a subprodução

de legislação que tragam benefícios coletivos.

Seria, assim, até possível definir partidos como canais de expressão da sociedade

nos parlamentos, onde participam da formulação, planejamento e implementação das políticas

públicas. São atores legítimos no jogo do poder e no processo de negociação política. E

porque estão respaldados no voto popular, são agentes fundamentais no processo democrático

representativo.

O voto popular é, assim, o principal instituto a dar legitimidade ao Estado. O

papel que as eleições representam nos estados democráticos é essencial, uma vez que é

decisivo para a qualidade da representação. Por isso, devem se pautar por regras que garantam

justeza, transparência e imparcialidade dos resultados.
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Segundo Cintra (2006), os cientistas políticos utilizam o termo “sistema eleitoral”

para o conjunto de normas que definem: 1) a área geográfica em que serão coletados e

computados os votos (circunscrições ou distritos); 2) os graus de liberdade à disposição do

eleitor na votação; e, sobretudo, 3) a forma de traduzir os votos em cadeiras parlamentares ou

em postos no executivo.

Os sistemas eleitorais, ainda segundo Cintra (2006), para serem instituições

democráticas, devem, no mínimo, “dar representação aos diferentes grupos, fortalecer os

vínculos entre representação e cidadãos, aumentar a capacidade do sistema político de decidir

e governar,e tornar os resultados do pleito inteligíveis para o eleitor.”

1) As regras com relação à área geográfica de coleta de votos podem implicar no

vínculo dos eleitos à sua região. Quanto menores os distritos, maior a probabilidade de o

representante manter fortes vínculos com os eleitores. Por outro lado, quanto maiores os

distritos, maior a probabilidade de ampliação da proporcionalidade partidária entre os eleitos.

No Brasil, com sua tradição fortemente federalista, a divisão da área geográfica para fins

eleitorais segue a divisão política de seus entes, ou seja, as circunscrições eleitorais são os

próprios estados federados.

2) Quanto aos graus de liberdade à disposição do eleitor, as regras definem a

obrigatoriedade ou não do voto e a definição, ou não, de quais candidatos serão eleitos das

listas apresentadas pelos partidos.

Os defensores do voto facultativo argumentam que, se o voto é um direito, por

definição ele não poderia ser obrigatório. Argumentam, ainda, que, se o voto não for

completamente livre, há a tendência do voto leviano e alienado e a regra (compulsoriedade do

voto) provoca a ampliação de práticas clientelistas na relação candidato-eleitor, cada lado

vendo nela uma oportunidade de troca de favores. Por outro lado, como num regime

democrático o voto define a qualidade das decisões (no caso eleitoral, a escolha dos

representantes), os defensores da obrigatoriedade do voto consideram que o voto de cada

participante faz diferença. Seria como um tipo de atividade que, ou se realiza coletiva e

cooperativamente, ou se perde a eficácia. Além disso, argumentam que os grupos

marginalizados da sociedade têm poucos estímulos para votar e, caso não obrigados, findam

por não ter representantes eleitos e por ficar ainda mais socialmente alijados (ARAÚJO,

2006).
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A liberdade de escolha do eleitor também é regulada na apresentação das listas de

candidatos pelos partidos. Nas eleições proporcionais, há três formas de apresentação das

listas pelos partidos: listas fechadas ou preordenadas, listas abertas ou listas flexíveis. A lista

fechada é o sistema no qual os partidos definem antes das eleições a ordem dos candidatos na

lista. Neste caso, os eleitores não podem votar em nomes específicos, mas apenas no partido.

As cadeiras que o partido obtiver no pleito são preenchidas pelos primeiros nomes da lista. A

lista aberta é o sistema em que a decisão dos candidatos que serão eleitos depende apenas das

escolhas dos eleitores. Os partidos apresentam uma lista de candidatos e os eleitores votam

em um dos nomes da lista. As cadeiras obtidas pelo partido são preenchidas pelos nomes mais

votados da lista. Na terceira opção, a lista flexível, os partidos definem a ordem dos

candidatos antes das eleições, mas os eleitores podem votar nos nomes dos candidatos da

lista. Desta forma, o voto de legenda confirma o ordenamento proposto pelo partido, mas os

votos dados ao candidato podem mudar sua posição na lista (NICOLAU, 2006b).

3) Quanto à forma de traduzir votos em cadeiras, seguem-se os critérios

majoritário, proporcional ou misto. Segundo o princípio majoritário, elegem-se aqueles que

obtiverem maioria dos votos. Ressalte-se que “maioria” é suscetível de definição variável: há

maioria relativa (também conhecida como maioria simples), maioria absoluta (tomada em

relação ao total dos eleitores) e maiorias qualificadas (nas quais se exige atendimento de

percentagens específicas do todo). O princípio proporcional tenta espelhar na representação

todas as forças da sociedade conforme a votação obtida. O princípio proporcional se traduz

em fórmulas eleitorais mediante as quais os partidos conquistam uma cadeira parlamentar

cada vez que atinjam certo montante de votos, o qual pode ser, por exemplo, o quociente

eleitoral, a média maior ou o resto maior. O sistema misto busca conciliar os princípios

majoritário e proporcional. Decide-se a eleição de parte dos representantes pelo critério

majoritário e da outra parte por critérios proporcionais (CINTRA, 2006).

Há ainda os regramentos adicionais para conversão de votos em cadeiras como os

que podem definir barreiras para entrada de partidos pouco votados ou organizar a formação

de coligações. E, também, os que disciplinam as campanhas, como as regras de financiamento

e prestação de contas, de pesquisas eleitorais e de limites para a divulgação.

No Brasil atual, o sistema para escolha dos representantes para a Câmara dos

Deputados, assembléias legislativas estaduais e câmaras municipais segue os seguintes

princípios: Voto obrigatório, sistema integralmente proporcional, permissão de coligação de

partidos, sistema de lista aberta com possibilidade de voto de legenda, distribuição das sobras
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conforme a fórmula de D’Hondt. Em linhas gerais, Nicolau (2003) descreve os mecanismos

do sistema de representação proporcional em vigor no Brasil.

Os partidos podem concorrer sozinhos ou coligados. Para obter
representação, o partido (ou coligação) deve ultrapassar o quociente eleitoral,
que é calculado dividindo-se o total de votos dados aos partidos e candidatos
pelo número de cadeiras disputadas. Em termos percentuais, o quociente
eleitoral é o resultado da divisão de 100% pelo número de cadeiras a serem
ocupadas na eleição; por exemplo, o estado do Acre tem oito representantes na
Câmara dos Deputados, logo o quociente é 12,5% (100/8). Com o quociente
funcionando como cláusula de exclusão no Acre, um partido (ou coligação)
necessita receber mais de 12,5% para eleger um deputado federal.

O cálculo para distribuição das cadeiras é feito em duas etapas. Na
primeira, o total de votos dos partidos é dividido pelo quociente eleitoral; cada
um receberá tantas cadeiras quantas vezes atingir o quociente. Na segunda etapa,
as cadeiras não ocupadas são distribuídas pela fórmula D’Hondt: o total de votos
de cada partido ou coligação é dividido pelo número de cadeiras que ele já
recebeu mais um; os partidos com maiores médias recebem as cadeiras não
alocadas na primeira etapa.

(...) Para alocar as cadeiras entre os candidatos de um partido, o Brasil
utiliza o sistema de lista aberta. Os partidos apresentam uma lista de candidatos
sem hierarquia de preferências e as cadeiras obtidas pelos partidos são alocadas
para os candidatos mais votados. Dessa maneira, o voto dado para o partido
(voto de legenda) serve apenas para efeito de distribuição das cadeiras, mas não
afeta a definição de qual candidato será eleito em cada lista. (NICOLAU, 2003,
p. 203)

A primeira crítica ao sistema proporcional de lista aberta diz respeito ao estímulo

da predominância da reputação individual em detrimento da reputação partidária. A

personalização começa na organização da lista partidária.

“Como o desempenho do partido deriva em larga escala do somatório do
sucesso dos candidatos individualmente para obter votos, na organização das
listas de candidatos os partidos têm forte interesse de incluir indivíduos
populares em seu ramo de atividade, mas não necessariamente com história de
envolvimento na atividade partidária (artistas, jogadores de futebol, radialistas,
líderes religiosos, etc.)” (NICOLAU, 2003, p. 204).

A campanha é também feita individualmente. Cada candidato organiza sua

estrutura de campanha, desde a arrecadação de fundos, determinando os eventos e o material

de divulgação, e prestando diretamente contas dos gastos. No pleito, por fim, o eleitor digita

na urna o número do candidato escolhido (e, caso tenha dúvidas, conta com uma lista

nominal dos candidatos com seus números), não recebendo informação sobre as coligações

ou as listas partidárias. O sistema, portanto, reforçaria a percepção de que se trata de uma

disputa entre nomes, e não entre partidos. Nesse contexto, o eleitor é induzido ao erro com a

transposição do voto nominal para a legenda. Os votos recebidos pessoalmente por um
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deputado são contabilizados para o partido (ou coligação) e ,com aqueles votos, são eleitos os

candidatos mais votados do partido (não necessariamente aquele que o eleitor intencionou

com seu voto).

A segunda crítica relaciona-se com a primeira. Com a personalização do voto, o

aspecto programático-ideológico na campanha é secundário. Os partidos políticos são

grandemente enfraquecidos com o favorecimento a candidatos de mídia ou fortemente

financiados. Conseguintemente na arena legislativa, a coesão e a disciplina partidária tornam-

se difíceis e dependem de negociação entre as lideranças partidárias e os deputados da

bancada. Ressalva Ames (2003) que não há uma completa desvinculação dos candidatos aos

partidos. De início, a filiação partidária é condição para elegibilidade e o candidato somente

pode ser apresentado à eleição por meio de um partido. E no Brasil, mesmo com identificação

partidária baixa, o número de eleitores que tem concepções no mínimo vagas sobre os

partidos e sua história é suficiente para que as legendas influam nas chances de eleição.

Assim, parte dos candidatos depende do partido para elegerem-se. Estes têm maior facilidade

de delegar à liderança da bancada a negociação das matérias legislativas e votam comumente

com o partido. Para outra parte, no entanto, o partido é secundário para sua eleição e para o

seu futuro político. Para estes, então, abrir mão de sua autonomia exige outras compensações

que são negociadas caso a caso. Este é, segundo Ames (2003) o alto preço da flexibilidade e

imparcialidade advindas do sistema de eleição proporcional de lista aberta brasileiro.

Outra crítica na literatura acerca dos efeitos do sistema eleitoral atual diz respeito

às distorções na representação geradas pelas coligações. O sistema eleitoral incentiva a

coligação eleitoral entre os partidos. Segundo Fleischer (2006), os partidos grandes coligam-

se para conseguir uma mobilização eleitoral maior contra outros grandes partidos e, além

disso, porque coligados conseguem maior quantidade de horários gratuitos de exposição no

rádio e na televisão. Os partidos pequenos coligam-se para passar pela “barreira” do quociente

eleitoral, uma vez que sozinhos não a atingiriam (sobrevivência eleitoral). É comum, assim, a

formação de coligações esporádicas e de ocasião, em troca de benefícios mútuos não-

programáticos. Por exemplo, a união regional de partidos completamente opositores na esfera

nacional, a qual o Tribunal Superior Eleitoral chamou “coligações esdrúxulas” em 2002 ao

justificar a “verticalização”3. Kinzo (2004) observa que, diante das coligações inconstantes e

                                                

3 A Resolução nº 20.993, de 26/2/2002, do TSE, em resposta à Consulta nº 715/2001, feita por

deputados do PDT, concluiu que os partidos que lançarem, isoladamente ou coligados, candidato à Presidência
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temporárias somadas à alta fragmentação partidária, os eleitores vêem-se diante de uma

disputa em que os partidos não são claramente distintos como entidades que constroem

alternativas eleitorais e identidades. Ou, em suas palavras:

torna-se difícil para o eleitor identificar e distinguir os partidos em
disputa: são muitos os partidos, muitas as alianças eleitorais, cuja composição
varia de um lugar para o outro e de uma eleição para outra. Ademais, a disputa
eleitoral põe em evidência muito mais os candidatos do que os partidos. Em
suma, a intensa fragmentação e a falta de nitidez do sistema partidário fazem
com que os eleitores tenham dificuldade em fixar os partidos, distingui-los e,
assim, conseguir criar identidades partidárias (KINZO, 2004, p. 33)

Além disso, a formação de coligações num sistema proporcional de lista aberta

com as regras eleitorais atuais, pelas quais não há um novo cálculo distribuindo as cadeiras

totais da coligação proporcionalmente à contribuição de cada partido, permite distorções que

beiram a aberrações, como explica Nicolau (2003):

O partido A que participa da coligação AB pode eleger um representante
recebendo menos votos do que o partido B, e este não eleger nenhum candidato;
o partido A pode ainda eleger um representante recebendo menos votos que o
partido C, que não se coligou e não atingiu a cláusula de exclusão. (NICOLAU,
2003, p. 205)

A explicação acima, feita em tese, é comprovada em seu estudo dos resultados das

eleições para a Câmara dos Deputados em 1998 no estado de Minas Gerais: houve partidos

que elegeram representantes mesmo recebendo menos votos do que o quociente eleitoral;

houve partido que obteve mais cadeiras que outro, mesmo tendo recebido menor votação; e

houve ainda partido que não elegeu representante tendo, em sua mesma coligação, outro

partido que obteve uma cadeira com votação menor que o primeiro. A intenção de um eleitor

em favorecer um partido (especialmente aquele que votou na legenda) é violada pela

mecânica de transferência de votos do sistema eleitoral.

Críticas ao atual sistema eleitoral ainda são feitas sob o argumento de que

maximiza a importância do aspecto econômico nas campanhas. As disputas por votos são

individuais e todos são adversários, inclusive os candidatos de uma mesma legenda. A

identificação de orientação político-programática, cujo principal divulgador é o partido, é

fraca. O elemento diferenciador entre as candidaturas é, indubitavelmente, o montante de

recursos aplicado nas eleições, gerando campanhas excessivamente caras e desiguais

(SAMUELS, 2006, p. 138). É corrente ouvir-se de candidatos que “dinheiro só não resolve

                                                                                                                                     
da República, não poderão formar coligações para eleição de governador, senador ou deputado com partido que

tenha, isoladamente ou em outra coligação, lançado candidato à eleição presidencial.
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uma eleição quando é pouco”. Evidente é que a competição por votos seria impossível sem os

recursos necessários para convencer o eleitor. O dinheiro tem um papel positivo na

competição política. Mas há riscos decorrentes do financiamento político. O primeiro é aquilo

que Ribeiro (2006) chamou de “seqüestro do afeto pela mídia”. O alto recurso financeiro

permitiu a substituição do convencimento pelo exame das diferentes propostas pelo

convencimento afetivo “vendido” em técnicas de marketing de massa. “A cena política

tornada espetáculo” (RIBEIRO, 2006, p. 79). O segundo, relacionado com o primeiro, refere-

se à distorção da competição eleitoral por desequilíbrio nos recursos disponíveis. Speck

(2006) explica que os principais motivos desse desequilíbrio são o poder econômico dos

candidatos que se autofinanciam, o abuso de recursos do Estado para financiar candidatos

governistas e o acesso desigual ao financiamento privado. O terceiro risco diz respeito à

subversão do princípio da igualdade dos cidadãos quanto à sua influência sobre a

representação política. Se alguns podem aportar maior quantidade de recursos para

campanhas, a possibilidade de influenciar o processo de representação pela via de doações a

partidos e candidatos pode ser desigual. Por fim, há o risco relacionado à corrupção. O alto

custo de campanha exige dos financiadores um alto aporte de recursos. A possibilidade de

dependência dos candidatos eleitos com relação a seus financiadores poderá expressar-se em

futura concessão de favores ou vantagens. Esta relação de trocar apoio financeiro à campanha

por benefícios aos financiadores tem ônus para a sociedade e viola a representação (quem é o

representado? Eleitor ou financiador?), além de aproximar-se da definição da corrupção na

área administrativa (SPECK, 2006).

Outra crítica ao atual sistema eleitoral diz respeito ao afastamento entre os

representantes e os representados. Anastasia e Melo (2002), para tratarem do problema de

responsabilização política no Brasil, recorrem aos conceitos de accountability vertical e

horizontal e de densidade democrática. “Accountability é um atributo da democracia que

implica o controle dos governantes pelos governados.” A diferenciação entre vertical e

horizontal está relacionada às relações entre os cidadãos e seus representantes (vertical) e

àquelas entre os poderes constituídos (horizontal), através do qual um Poder controla e

fiscaliza os atos e as omissões do outro. Pelos mecanismos de accountability vertical,

notadamente as eleições, os cidadãos avaliam e controlam as ações de seus representantes. Os

representantes eleitos para o parlamento, por sua vez, utilizam-se dos mecanismos de

accountability horizontal, consagrados na literatura como sistema de freios e contra-pesos,

para controlar as ações governamentais. Por densidade democrática da representação avalia-se
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a forma de constituição do órgão decisório e os procedimentos através dos quais a

representação é exercida. Quanto mais a forma do órgão decisório e os procedimento por ele

utilizados permitirem aproximação dos princípios centrais da democracia (igualdade política e

soberania popular), mais densidade democrática terá a representação. Parte de suas conclusões

aponta para as características do sistema eleitoral que permitem que a representação se afaste

do controle dos eleitores. Cientes que os eleitores de um modo geral, ou são “desatentos”, ou

enfrentam uma série de obstáculos para monitorar os mandatos individualmente, sempre que

colocados entre dois fogos – o Executivo e o eleitor – em um contexto que não inclua

mobilização social, os legisladores encontrarão mais incentivos a ceder ao primeiro. Assim, o

distanciamento entre representantes e representados e a conseqüente fragilidade dos

mecanismos de accountability vertical minimizam também a ação controladora do Poder

Legislativo sobre o Poder Executivo, ou seja, a accountability horizontal.

2.2 Propostas de Reforma Política

O tópico “reforma política” tem abrangência tão larga que abarcaria um sem-fim

de análises e propostas. Uma vez que o foco deste trabalho está no Poder Legislativo e nas

suas relações com os eleitores, os partidos e o Poder Executivo, este capítulo trata apenas dos

diagnósticos e propostas analisadas por alguns estudiosos acerca do sistema eleitoral e

partidário brasileiros e do funcionamento da Câmara dos Deputados no que diz respeito a seu

relacionamento com deputados, partidos e governo. Ainda assim, o volume de propostas é

elevado, de forma que foram selecionadas para análise apenas aquelas de maior impacto e

relacionadas com o tema principal do trabalho.

Para organização da descrição das propostas de reforma neste capítulo, vamos

separá-las em dois grupos: a) propostas de mudanças no funcionamento do Poder Legislativo;

e b) propostas de mudanças nos sistemas eleitoral e partidário. Como neste trabalho o objeto

de estudo é a adoção de listas preordenadas partidárias, na forma proposta na Câmara dos

Deputados, esse tema será tratado mais aprofundadamente que os demais.

Não se pode deixar de analisar, como observam Soares e Rennó (2006), que,

embora o diagnóstico dos problemas existentes seja importante, é também “fundamental fazer

uma simulação das conseqüências das mudanças.” Duas avaliações são indispensáveis: a) se
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as mudanças são necessárias; e b) quais são os custos e os benefícios da mudança (por vezes,

o remédio pode ser mais amargo do que a doença).

Cintra (2007) faz uma análise dos estudos recentes acerca do Congresso Nacional.

Observa que os estudos de Figueiredo e Limongi, já relatados neste texto, apontam para a

desnecessidade de mudanças, tanto no sistema de governo, como nos sistemas eleitoral e

partidário, como na própria organização interna do Legislativo. Do ponto de vista dos autores,

embora haja tendência, no sistema de separação de poderes (presidencialismo), de os

parlamentares agirem individualmente e não cooperarem com o Executivo, os presidentes da

República brasileira dispõem de instrumentos que induzam à cooperação com o governo e a

sustentá-lo. Os poderes do presidente e a centralização dos trabalhos legislativos favorecem

uma cooperação entre os poderes executivo e legislativo semelhante à que se postula para a

forma parlamentarista de governo. Outro motivo para não verem necessidade de alteração dos

sistemas eleitoral e partidário, nem da organização do Legislativo, é o argumento de que as

instituições encontram-se sob equilíbrio. A maioria governamental centralizadora dos

trabalhos legislativos contrabalança os efeitos perturbadores dos sistemas eleitoral e

partidário. Ou seja, como analisa Cintra (2007), para Figueiredo e Limongi, o arranjo político

brasileiro funciona satisfatoriamente. “Sem embargo da operação das forças dispersoras do

sistema eleitoral, do federalismo e da presença de eventuais veto players, forças centrípetas

permitem ao sistema político tomar decisões, até mesmo em políticas cruciais, como a

reforma previdenciária e, de modo geral, as requeridas pela economia.”

No entanto, para avaliar que o sistema político funciona satisfatoriamente, os dois

autores se guiam pelo critério da eficácia e da governabilidade. Carece, em suas análises,

avaliação quanto aos aspectos relacionados à representatividade do sistema, à sua

accountability. A maioria dos analistas que avaliam o sistema político brasileiro, o

presidencialismo de coalizão, sob a ótica da representatividade, entende que reformas seriam

importantes para conferir-lhe maior densidade democrática (ANASTASIA e MELO, 2002;

SANTOS, 2004; 2006a; 2006b; 2007; NICOLAU, 2006a; 2007; REIS, 2007; SAMUELS,

2006; AMORIM NETO, 2007). No entanto, apontam eles majoritariamente para os vícios dos

sistemas eleitoral e partidário e apresentam-lhes alternativas. Dentre estes, apenas Santos

parece não ver necessidade de reformas no momento eleitoral. Vê, alternativamente, amplo

espaço para fazê-las no interior das instituições do Legislativo.
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Propostas de Reforma do Poder Legislativo

Para Santos (2004), a sistemática de cooptação de partidos e parlamentares para

fazerem parte da coalizão governista (e do governo) gera uma perturbação no vínculo dos

partidos com os eleitores. Os partidos perdem sua face como governo/oposição com a qual se

indentificava o eleitor quando os elegeu. Não há estímulo algum em permanecer na oposição,

uma vez que “os benefícios advindos da condição de ser governo são muito altos, assim como

os custos de estar na oposição” (SANTOS, 2007, p. 67). A sistemática, então, de inflacionar a

base governista gera ao governo um custo grande de manutenção da própria base (pela

heterogeneidade partidária) e uma quase impossibilidade de apoio da oposição (porque não há

benefício algum em cooperar). Alterações no Legislativo, dessa forma, podem ser feitas com

vistas a “uma vida partidária mais estável, além de uma distribuição mais equilibrada do

poder em nosso sistema político”.

Suas propostas para equilibrar a distribuição de poder estão no aumento do poder

de alocação de recursos do Congresso, no aumento do poder decisório das comissões

permanentes e na alteração da “estrutura de oportunidades com a qual se defrontam os

políticos no Brasil” (SANTOS, 2004, p. 35).

Para aumentar o Poder alocativo de recursos do Congresso, Santos propõe um

orçamento imperativo. Retirar-se-ia do Executivo o poder de contigenciar o gasto de forma a

dar maior poder e responsabilidade à política representativa. Sugere também a alteração da

tramitação da peça orçamentária, que passaria a ser analisada primariamente pelas comissões

permanentes, as quais poderiam modificar as estimativas de receita e despesa propostas pelo

Executivo, e posteriormente pela comissão de orçamento, a partir dos substitutivos preparados

por aquelas comissões.

Para aumentar o poder das comissões permanentes, entendida pelo analista como

o locus no qual o deputado, seja da base governista ou da oposição, pode ter sua contribuição

levada em consideração, Santos sugere a revisão das regras para a aprovação de tramitação

em urgência e em comissões especiais, de forma a diminuir o número de matérias que tenham

tramitações de forma especial. Propõe, então, restringir o número de projetos que podem

tramitar com urgência (tanto as solicitadas pelo presidente, como aquelas aprovadas a pedido

dos líderes) no mesmo intervalo de tempo, ou aumentar o quorum necessário para aprovar a

urgência solicitada pelos líderes – urgência urgentíssima. Propõe, também, ampliar a

competência das comissões permanentes para poderem apreciar também propostas de
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emendas à Constituição e de código, além de aumentar os requisitos de complexidade para

admissão de comissão especial (SANTOS, 2007, p. 68/69)

No que diz respeito à “estrutura de oportunidades” para os políticos valorizarem à

carreira parlamentar e, conseqüentemente, comprometerem-se com mais responsabilidade

com a tarefa de representar; propõe Santos o estabelecimento de critérios mais rígidos para o

licenciamento de deputados para ocuparem postos no executivo. Atualmente, para os

congressistas lançarem-se a experiências políticas alternativas ao Legislativo, o custo é baixo

por não perderem seu status parlamentar enquanto ocupam outros cargos. A possibilidade de

incompatibilidade, por exemplo, do mandato parlamentar com o exercício de cargos no

executivo estimularia que políticos com aspirações mais ambiciosas permaneçam mais tempo

atuando no legislativo e estejam mais comprometidos com a representação.

Por fim, Santos adverte para os riscos de se reformar o sistema eleitoral. Para ele,

conforme já explanado, o sistema político brasileiro funciona de maneira satisfatória. Um

sistema partidário estabilizado, com diminuição das taxas de volatilidade, girando em torno de

quatro a cinco partidos em equilíbrio de condições, o que expressa a pluralidade social e

regional. Reformas, alerta o analista, têm que ter o cuidado de preservar o caráter democrático

da arquitetura institucional calcada no:

Presidencialismo, grande símbolo da incorporação política em um país
desigual; no voto proporcional, garantia dos direitos de minoria em uma
sociedade complexa e plural; e na lista aberta, espaço vital de preservação de
accountability nas eleições para o Legislativo (SANTOS, 2007, p. 62).

Propostas de Reforma nos Sistemas Eleitoral e Partidário

Os caminhos de reforma nos sistemas eleitoral e partidário apontados na literatura

são apresentados apenas como melhoria para aquele vício diagnosticado o qual objetiva sanar.

Não se observam propostas que tenham por objetivo resolver todas as críticas que o sistema

político brasileiro recebe. Até porque, espera-se de um sistema eleitoral efeitos diversos,

muito difíceis de se obter, de modo satisfatório, em uma solução equilibrada. Assim, uma

medida que tenciona melhorar uma falha, muitas das vezes sacrifica uma qualidade ou agrava

outra falha. Mais uma vez, a governabilidade e a densidade democrática da representação

ficam em lados opostos. Propostas que objetivam melhorar a governabilidade, como, por

exemplo, as que tendem a diminuir o número de partidos, normalmente diminuem a densidade
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democrática da representação, ampliando, neste caso exemplificado, a desproporcionalidade

entre votos e cadeiras preenchidas.

Por esse motivo, a apresentação das propostas de reforma eleitoral será feita de

acordo com os seus objetivos. Nicolau (2003) enumera cinco objetivos principais perseguidos

em reformas eleitorais que serão seguidos neste estudo: a) reduzir o número de partidos; b)

aumentar a proporcionalidade; c) aumentar o controle do partido na definição de quais

candidatos serão eleitos; d) diminuir o controle dos partidos sobre a definição de quais

candidatos serão eleitos; e e) vincular o representante a determinada área geográfica.

a) Reduzir o número de partidos.

A fragmentação partidária, para alguns analistas, reduz o próprio papel primordial

dos partidos no jogo democrático – servir de identificação a ideologias programáticas - ao

embaralhar o eleitor na assimilação de informações. Além disso, dificulta a tomada de

decisões e a formação de pactos para sustentar um programa de governo (AMORIM NETO,

2007).

Para reduzir a fragmentação partidária, a primeira opção apresentada pela

literatura é a chamada “cláusula de exclusão”, ou seja, condicionar o acesso a cadeiras

legislativas aos partidos que obtenham um mínimo de votos.

No Brasil, o quociente eleitoral já funciona como uma cláusula de exclusão,

especialmente nos estados com menor quantidade de eleitores. O partido que não atingir o

quociente eleitoral, não obtém representação. Assim, para o Brasil, as propostas sugerem a

criação de uma outra cláusula de barreira, chamada de cláusula de desempenho, na qual se

veda o exercício de mandato parlamentar ao partido que não obtiver determinada percentagem

de votos na eleição para a Câmara dos Deputados.

As críticas à cláusula de exclusão dizem respeito à desproporcionalidade gerada

por tal medida. Em defesa da proporcionalidade da representação Wanderley dos Santos

afirma que:

Mesmo em seu caso extremo, partidos que só possuem um representante
no Congresso têm direito à mesma tolerância e respeitabilidade reservadas aos
partidos maiores. Cada representante de um partido de muitos deputados é
curador da mesmíssima legitimidade implícita no mandato do representante
solitário (...) Não há fundamento para impedir que alguém, eleito, exerça o
mandato porque sua agremiação não alcançou números cabalísticos inventados
por oligarcas. Um deputado equivale a 1 sobre 513 avos de poder parlamentar:
não produz instabilidade alguma (SANTOS, 1998 apud MELO, 2006, p. 172).
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Outras alternativas são a utilização de fórmula matemática mais favorável aos

grandes partidos (como a fórmula D’Hondt) ou criar novos distritos eleitorais, reduzindo o

número de cadeiras dos antigos distritos (NICOLAU, 2003). Essas alternativas, no entanto,

também são criticadas por aumentarem a desproporcionalidade.

Outro ponto, defendido mais expressivamente na literatura e que afeta

significativamente a fragmentação partidária, seria a vedação de coligações em eleições

proporcionais. O objetivo principal de tal medida é impedir que as distorções provocadas

pelas coligações formadas unicamente com intuito de angariar tempo de propaganda eleitoral

permitam que partidos com programas até mesmo contraditórios acabem por transferir votos

entre si. Há um efeito, porém, na diminuição do número dos partidos. Segundo Fleischer

(2006), a eliminação de coligações nas eleições proporcionais seria o fim da maioria dos

partidos pequenos e micropartidos no Brasil.

Fleischer, porém, não avalia positivamente a simples eliminação das coligações.

O fim de partidos “históricos” como o PCdoB e o PPS, por exemplo, demonstra que a

desproporcionalidade causada por tal medida impede acesso à representação de parcelas

expressivas da sociedade. Defende este analista a transformação das tradicionais coligações

eleitorais em “federações” de partidos, como foi proposto no PL 2679/03 pela Comissão

Especial de Reforma Política da Câmara dos Deputados. Por esta proposta, os partidos

participantes de federações teriam que se manter unidos durante três anos após a eleição, num

esquema de fidelidade pós-eleitoral, aumentando o vínculo entre coligações eleitorais e

coalizões de governo. Com tal medida, os partidos pequenos mantêm a possibilidade de

sobrevivência política ao mesmo tempo em que se evita a formação de coligações esporádicas

ou de ocasião.

b) Aumentar a proporcionalidade.

Assim como Fleischer saiu em defesa dos partidos pequenos, outros analistas

acreditam que as reformas devem provocar um contorno mais nítido para a representação

partidária. O fortalecimento dos partidos, de todos os tamanhos, deve favorecer a todas as

forças sociais colhidas nas eleições serem fielmente representadas por eles no parlamento.

Nesse sentido, contrariamente às propostas de diminuição do número de partidos, eles

propõem medidas que tendam a diminuir as distorções entre votos e cadeiras produzidas pelo

atual sistema eleitoral, aumentando assim a proporcionalidade.
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Os aspectos apontados como responsáveis pelas distorções seriam, segundo

Nicolau (2003), “as regras das coligações proporcionais, a cláusula de exclusão nos estados, a

fórmula utilizada para distribuição das sobras (D’Hondt) e a alocação desproporcional das

cadeiras da Câmara dos Deputados entre as unidades da Federação.”

Proibir as coligações nas eleições proporcionais somente teria efeito de aumentar

a proporcionalidade caso fosse suprimida a regra que proíbe que os partidos que não atinjam o

quociente eleitoral disputem a distribuição de cadeiras. Ainda assim, segundo Nicolau (2003),

tal medida não teria grande impacto no aumento da proporcionalidade.4

Uma segunda opção, que também elimina a aleatoriedade produzida pelas

coligações na regra atual, mas que também não aumentou significativamente a

proporcionalidade nas simulações feitas por Nicolau (2003), seria manter a possibilidade de

coligações, mas redistribuir as vagas conquistadas pela a coligação proporcionalmente aos

partidos conforme sua contribuição para a votação final da coligação.

A medida que consideravelmente fez diferença na proporcionalidade simulada por

aquele analista foi a adoção da fórmula de maiores sobras para a distribuição das sobras de

cadeiras entre os partidos, ao invés da fórmula de D’Hondt (com inexistência, em todos os

casos, da utilização do quociente eleitoral como cláusula de exclusão). O resultado encontrado

por ele seria uma Câmara dos Deputados com um maior número de partidos representados,

uma maior fragmentação partidária e uma desproporcionalidade muito baixa.

Aumentaria ainda mais a proporcionalidade (mas com pequeno incremento) caso

também fossem corrigidas integralmente as distorções geradas pela sub-representação de

algumas unidades da Federação e sobre-representação de outras. Uma vez que há corrente de

analistas que argumenta que tais desigualdades teriam papel positivo no equilíbrio federativo

e que a correção integral das distorções acabe reforçando o poder de um único estado, e

observando o pequeno incremento que a medida agregaria ao aumento de proporcionalidade,

o analista conclui que apenas a eliminação dos efeitos produzidos pelo atual sistema eleitoral

                                                

4 Nicolau (2003) simulou quatro propostas de alteração das regras eleitorais com intuito de

diminuir a desproporcionalidade, utilizando o resultado das eleições de 1998. Utilizou os índices número efetivo

de partidos (N) e desproporcionalidade (D). Fez, no entanto, a ressalva de cuidado na análise de simulações,

uma vez que eleitores e candidatos teriam tido, provavelmente, comportamentos diferentes em 1998, caso as

regras fossem outras.
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(fórmula eleitoral, cláusula de exclusão e coligações) seriam suficientes para produzir uma

distribuição de cadeiras mais proporcional.

c) Aumentar  o controle do partido na definição de quais candidatos serão eleitos.

A maior crítica que o sistema eleitoral atual tem recebido diz respeito à

personalização do voto que traz conseqüências negativas tanto para os candidatos, devido à

competição entre os candidatos de um mesmo partido, ao alto custo de campanha e à

dependência de financiadores; como para os eleitores, por causa da dificuldade de distinção

entre propostas e programas, já que há pouca correlação entre os candidatos e partidos; como

para o funcionamento legislativo, uma vez que os partidos ficam enfraquecidos.

Talvez por ter tamanha influência no sistema político, a maioria dos analistas que

recomendam uma reforma do sistema eleitoral sugere a adoção de algum sistema de lista

partidária: fechada ou flexível (NICOLAU, 2003; 2006a; MELO, 2006; ANASTASIA e

MELO, 2002; REIS, 2007; AMORIM NETO, 2007).

Segundo Melo (2006) a lista partidária, fechada ou flexível, eliminaria o que

chamou de “o mais inconsistente aspecto da representação proporcional no Brasil”: o voto

personalizado. O fortalecimento dos partidos dar-se-ia na medida em que: teria fim a disputa

entre candidatos de uma mesma legenda (somente após o fechamento da lista entregue ao

TSE, obviamente); o programa e a ideologia do partido seriam levados em conta no processo

de definição de voto; seria instituído, internamente à legenda, instrumento capaz de produzir

comportamento disciplinado no Legislativo.

A lista fechada

O sistema de voto em lista partidária fechada funciona da seguinte forma: cada

partido ordenaria uma lista de candidatos antes da campanha; durante a campanha o partido

apresentaria sua lista e sua proposta de programa; os eleitores deixariam de votar em nomes, e

passariam a votar exclusivamente na legenda; o número de cadeiras conquistada pelo partido

seria entregue aos candidatos da lista na ordem previamente definida.

Como primeiro argumento favorável à adoção de lista fechada tem-se o de que ela

fortaleceria os partidos. Nicolau (2007) diz que o processo intrapartidário de escolha dos

candidatos ganharia enorme importância, o que, por si, já vitalizaria os partidos. As

campanhas, além disso, teriam nos partidos seus atores predominantes, uma vez que o voto

passaria a ser dado às legendas. A lista fechada também seria o sistema que melhor
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possibilitaria a introdução do financiamento exclusivamente público de campanhas (que

seriam geridos pelos partidos). Como as cadeiras seriam então conquistadas pelos partidos, a

fidelidade partidária e a disciplina seriam legados do momento eleitoral na atuação legislativa.

Nicolau (2006a) lembra que se as convenções hoje são espetáculos politicamente

esvaziados, fortemente controladas por dirigentes partidários, é preciso admitir que elas

inevitavelmente mudariam muito, caso passassem a exercer o protagonismo em decisões

partidárias importantes, como é a definição da lista. Um momento crucial das disputas

intrapartidárias ocorreria nas convenções. Embora a crítica ao sistema de lista fechada alerte

para o risco de “oligarquização” dos partidos, isto é, de que a escolha dos candidatos fosse

controlada pelos chefes e dirigentes das seções partidárias estaduais, Nicolau (2007, p. 74)

acha plausível imaginar partidos menos “oligárquicos”, exatamente porque as disputas

internas de cada partido se exprimiriam nas convenções. Além disso, há possibilidade de se

incluir na reforma mecanismos “anti-oligárquicos”, como o voto secreto na convenção

partidária e a proporcionalidade da composição da lista com os votos obtidos pelas diversas

chapas que disputam a convenção. Desta forma, já o período pré-eleitoral incentivaria o

fortalecimento dos partidos.

As campanhas, então, seriam disputas mais entre legendas do que entre os nomes

componentes das listas. A inteligibilidade do sistema político, segundo Reis (2007), seria

facilitada, uma vez que a campanha com lista fechada seria dramaticamente distinta de uma

com lista aberta. Não se veria exposição dos candidatos da lista, em poucos segundos de

exibição na TV, em um “esforço desesperado em busca de um slogan feliz o bastante para,

com sorte, permitir-lhe ser lembrado por alguns eleitores a mais no meio daquele oceano”

(REIS, 2007, p. 95). Após a montagem da lista na convenção, nada mais resta ao candidato

senão fazer campanha pelo seu partido, em nome do partido e pela a plataforma do partido

(mesmo que não esteja completamente de acordo com ela). A campanha eleitoral seria, então,

mais um momento de fortalecimento do partido.

Embora seja possível o financiamento público de campanhas em sistema de listas

abertas5, a adoção do sistema de listas fechadas permitiria, segundo Melo (2006), que passem

a ser os partidos, de fato, os responsáveis pela arrecadação de recursos e pela condução da

                                                

5 Atualmente, conforme explica Samuels (2006), os partidos políticos e campanhas políticas já são

expressivamente custeados publicamente por meio do fundo partidário, das subvenções que os eleitos recebem

para empregar pessoas nos gabinetes e para divulgar seu trabalho, e do horário eleitoral gratuito.
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campanha. Outros argumentos favoráveis à adoção de financiamento público dizem respeito

a: a diminuição do custo médio de campanhas, que seriam tocadas pelos partidos sem

necessidade de um candidato do partido se sobressair aos seus correligionários; o equilíbrio

democrático das campanhas no sentido de garantir um nível de financiamento para todos os

partidos, independentemente da renda dos seus eleitores; a diminuição do impacto direto de

interesses econômicos sobre a política, uma vez que quebraria o vínculo direto do financiador

com o deputado eleito, talvez mudando o foco do financiamento de “voltado para serviços”

para “voltado para políticas” (SAMUELS, 2006). Há ressalvas, no entanto, ao financiamento

exclusivamente público no Brasil. Na Itália, que adotou o financiamento público de

campanhas nos anos 1970 e o abandonou em 1993, o financiamento foi associado ao aumento

(e não à diminuição, como esperado) da corrupção. Questiona-se se, no Brasil, o

financiamento público acabaria com o “caixa dois”. A tarefa de acabar com o “caixa dois”

não é fácil e não seria resolvida, segundo Samuels (2006), com uma reforma política. Com a

manutenção do “caixa dois”, mesmo que a adoção do financiamento público exclusivo venha

a fortalecer os partidos, os outros efeitos positivos de tal adoção não chegariam a ser sentidos.

A literatura também aponta os efeitos negativos da adoção do sistema de listas

partidárias fechadas no Brasil.

Para muitos críticos, o principal efeito da introdução da lista fechada no Brasil

seria a “oligarquização” dos partidos. Isto é, os dirigentes partidários em cada estado (ou

município) passariam a ter o poder de controlar a indicação dos nomes para a lista,

priorizando seus aliados para os primeiros lugares. Para Nicolau (2006b; 2007), esta é uma

premissa equivocada e não há evidência na análise comparada de que os partidos nos países

que a utilizam sejam menos democráticos do que os de outras democracias. Não há, também,

relação comprovada entre o sistema eleitoral e a taxa de renovação parlamentar, o que

indiretamente indicaria, caso a lista fechada estivesse associada a uma menor renovação

parlamentar, uma “oligarquização” dos partidos.

A crítica mais consistente com relação à lista fechada é a que afirma que ela

minimizaria a accountability vertical, uma vez que não incentiva uma ligação direta dos

representantes com seus eleitores. Quem garante ao deputado uma boa colocação na lista das

próximas eleições passaria a ser a fidelidade e disciplina partidárias, o trabalho partidário.

Nicolau argumenta que, embora o sistema atual tenha uma série de distorções, os deputados

são movidos pela necessidade de sempre estarem conectados às suas bases. A accountability

vertical num sistema de lista fechada passaria a ser feita indiretamente, por meio do partido
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que se responsabilizaria pelos atos dos membros de sua bancada, sob o risco de ter reduzido

seu número de cadeiras nas eleições seguintes.

Outra crítica verificada na literatura, que se relaciona com a anterior, é a redução

do poder de escolha dos eleitores. Caso o eleitor tenha restrições a alguns nomes da lista, mas

tenha agrado por outros, nada poderá fazer. A margem de escolha do eleitor seria, então,

reduzida. Escolheria apenas entre as listas apresentadas, sem poder algum sobre a ordem

interna.

A Lista Flexível

Uma versão de sistema de lista partidária que vai ao encontro das reinvidicações

criticadas é a lista flexível. Apesar de existirem várias possibilidades de implementação de

listas flexíveis, Nicolau (2003; 2007) apresenta um modelo que acredita ser o mais adequado

para o Brasil. A principal mudança seria a contagem dos votos de legenda, os quais seriam

transferidos para os primeiros nomes da lista partidária:

1. os partidos apresentam aos eleitores uma lista de candidatos em ordem
de preferência;

2. os eleitores continuam votando em um nome da lista ou na legenda;

3. o total de votos obtidos por um partido (nominal mais legenda) é
dividido pelo número de cadeiras que o partido elegeu, obtendo-se uma
quota;

4. os votos de legenda são transferidos para o primeiro nome da lista até
que este atinja a quota, e os votos em excesso são transferidos para o
segundo candidato, e assim sucessivamente;

5. caso um candidato obtenha uma votação nominal superior à quota, ele
tem prioridade na lista de eleitos (NICOLAU, 2007, p. 75).

A principal vantagem da lista flexível seria de manter a possibilidade de votação

nominal (com a respectiva responsabilização pessoal), ao mesmo tempo em que fortaleceria

os partidos ao possibilitar-lhes a apresentação de uma lista ordenada incentivando-os a

concentrar a campanha na reputação partidária de forma a diferenciá-los das demais legendas.

Manter-se-ia, no entanto, algumas distorções apresentadas como negativas do

sistema de lista aberta, como a personalização do voto e suas conseqüências.

d) Diminuir o controle do partido na definição de quais candidatos serão eleitos.

No atual sistema eleitoral brasileiro, os partidos têm pouco poder para definição

de quais candidatos de sua lista serão eleitos. Propostas de reforma com esse objetivo são
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feitas nos países que adotam sistema proporcional de lista fechada, com sugestões de adoção

de lista flexível; ou em países que adotam lista flexível, com sugestões de adoção de uma

variante que dê maior peso à decisão do eleitor. Desta forma, para o sistema eleitoral

atualmente adotado no Brasil, não cabem propostas com objetivo de diminuir o controle do

partido na definição de listas partidárias.

e) Vincular o representante a determinadas áreas geográficas.

Diante do fato de que poucos representantes são eleitos por (e vinculados a) uma

determinada área geográfica, há sugestões de reformas que tencionam vincular o

representante a uma determinada área. A sugestão mais recorrente é a adoção de um sistema

de maioria simples em distritos de um representante, o chamado sistema distrital uninominal.

Como explica Nicolau (2003), “o país seria recortado em distritos, cada um deles elegendo

um deputado.”

O principal argumento favorável ao voto distrital, como é de se esperar, é que ele

permitiria um maior controle dos eleitores sobre seus representantes, uma vez que os

deputados eleitos em distritos de apenas um representante seriam facilmente identificados

pelos eleitores. Os defensores do voto distrital também argumentam que ele diminui a

fragmentação partidária, uma vez que adota o sistema majoritário e somente os partidos que

obtiverem maioria em cada distrito obtêm cadeiras.

As argumentações contrárias, no entanto, apontam para a desproporcionalidade

causada. “Pequenas diferenças percentuais entre a votação do partido majoritário e a do

minoritário em nível nacional podem traduzir-se, no resultado global do pleito, em grandes

diferenças no número de cadeiras parlamentares” (CINTRA, 2006). Os partidos pequenos e,

consequentemente, a parcela da sociedade identificada com eles não teriam representação,

uma vez que dificilmente conseguiriam maioria em qualquer distrito.

Há críticas, ainda, quanto ao risco de a benesse oriunda da aproximação entre

representante e representado poder institucionalizar o clientelismo. Em outras palavras, a

proximidade entre eleitor e candidato não favoreceria, segundo a crítica, um maior controle

social, mas sim um maior controle das elites locais sobre seus “currais” eleitorais. A atuação

do representante, com vistas a perpetuar-se na representação, enfocaria a distribuição de

políticas particularistas, as quais, por depender dos recursos controlados pelo executivo,

seriam obtidas em negociações de trocas por votos nos projetos de interesse do governo.
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Talvez por isso, Nicolau (2007) entenda ser um valor fundamental das

democracias atuais uma relação equilibrada entre votação e representação. A opção

apresentada na tentativa de garantir, simultaneamente, a accountability vertical territorial e a

representação partidária proporcional é alguma variação de sistema misto. Seria a combinação

de representação proporcional e majoritária na eleição para o legislativo. Parte dos deputados

eleita por sistema distrital uninominal e parte eleita por sistema proporcional em listas

partidárias. A engenharia institucional para adoção de um sistema misto no Brasil é mais

complexa que a atual. E mais complexo também ficaria o exame por parte do eleitor para

fazer suas escolhas eleitorais.

As diversas, e por vezes opostas, alternativas de propostas de reforma eleitoral

analisadas pela literatura demonstram, apenas pela falta de consenso, que não existe um

modelo ideal de sistema eleitoral a ser perseguido pelas democracias. O sistema eleitoral

brasileiro possui aspectos positivos e negativos e seus ajustes merecem cuidados, uma vez que

os benefícios adquiridos por determinados atores com a adoção de determinada proposta

necessariamente implicará prejuízos contabilizados por outros atores.
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3. A Reforma Política proposta pela Comissão Especial da Câmara dos

Deputados em 2003.

No início da 52ª Legislatura, a reforma política entrou novamente na pauta de

discussões do Congresso Nacional. Novamente, porque a discussão sobre o sistema político

tem se travado no Congresso Nacional, reiteradamente, desde pelo menos 1994. Comissão

especial de estudo foi formada na Câmara dos Deputados destinada a “efetuar estudo em

relação às matérias em tramitação na Casa, cujo tema abranja a Reforma Política.” Após sua

instalação, em 26/2/2003, a Comissão decidiu que a discussão teria como centro o sistema

eleitoral e, em seu cronograma, trataria primeiramente dos temas para os quais já havia

propostas em tramitação na Casa, a saber: fidelidade partidária / domicílio eleitoral / filiação

partidária; financiamento de campanhas eleitorais; sistema eleitoral / registro de listas

partidárias; coligações partidárias; propaganda dos partidos políticos / pesquisa eleitoral; e

causas de inelegibilidades / renúncia.

3.1 Diagnóstico da Comissão

O diagnóstico da comissão é coerente com aqueles que grande parte da literatura

aponta em suas críticas ao sistema eleitoral proporcional de lista aberta brasileiro.

A primeira falha do sistema apontada é a predominância da reputação individual

sobre a reputação partidária. A comissão entendeu que partidos fortes são necessários ao bom

funcionamento de uma democracia como a brasileira. A importância dada pela comissão aos

partidos políticos é demonstrada no texto de justificação do projeto aprovado em sua última

Reunião:

Trata-se de uma opção política, no sentido de reforçar as agremiações
partidárias, dentro da visão de que, em sociedades de massa, com gigantescos
eleitorados, a democracia representativa só funciona bem quando há partidos,
isto é, organizações intermediárias capazes de recrutar líderes e militantes, fazer
campanhas em torno de plataformas, atuar disciplinadamente no Legislativo e,
conquistando o governo, levar adiante as políticas pelas quais propugnaram. O
funcionamento da democracia requer interlocutores confiáveis e permanentes.
Os partidos são tão relevantes na moldura política de um país quanto a
existência de um marco regulatório e jurídico estável o é para a sua economia e
sociedade (COMISSÃO ESPECIAL DE REFORMA POLÍTICA, 2003).
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Desta forma, em seu diagnóstico, a comissão especial apontou como falhas no

atual sistema as características que julgou responsáveis pelo enfraquecimento dos partidos

políticos.

Listou, nesse sentido, os problemas cruciais no sistema eleitoral brasileiro que

requerem soluções mais urgentes: “a deturpação do sistema eleitoral causada pelas coligações

partidárias nas eleições proporcionais; a extrema personalização do voto nas eleições

proporcionais, da qual resulta o enfraquecimento das agremiações partidárias; os crescentes

custos das campanhas eleitorais, que tornam o seu financiamento dependente do poder

econômico; a excessiva fragmentação do quadro partidário; e as intensas migrações entre as

legendas, cujas bancadas no Legislativo oscilam substancialmente ao longo das legislaturas.”

Na mecânica do sistema eleitoral brasileiro, as coligações eleitorais funcionam,

para fins de conversão de votos em cadeiras, como se fossem um mesmo partido. Dessa

forma, o eleitor, ao sufragar um candidato, pode vir a eleger candidato de outro partido. As

alianças eleitorais são freqüentemente oportunistas, sendo desfeitas logo após o pleito. Como

conseqüência, a comissão destacou a ininteligibilidade do sistema para os eleitores e a

ilegitimidade da própria representação.

O voto personalizado foi considerado nocivo à disciplina e à coesão partidárias no

legislativo. O desafio eleitoral enfrentado por boa parte dos representantes é feito por meio de

estratégias e esforços individuais, inclusive o financiamento da campanha. Consideraram essa

característica, então, o principal motivo da indisciplina partidária na arena legislativa.

Em virtude do próprio crescimento da magnitude demográfica do eleitorado,

houve uma mudança da estratégia eleitoral das campanhas. No diagnóstico da comissão, tal

mudança de estratégia conduziu a um aumento significativo do custo das campanhas

eleitorais. O trabalho pessoal, em comícios e em contato direto com o eleitor, foi substituído

por novas técnicas de marketing político, com presença cada vez maior das mídias televisivas.

Os custos extremamente altos das campanhas e sua conseqüente necessidade de ampliação de

recursos financeiros são supridos pelas contribuições privadas. A conseqüência diagnosticada

é a relação de dependência do político com seus financiadores, o que “não é sadio para a vida

democrática”, e, além disso, a desigualdade entre os competidores, uma vez que a eleição é

decidida apenas entre aqueles que têm acesso às contribuições privadas.

A fragmentação do quadro partidário é prejudicial, na avaliação da comissão, à

estabilidade da democracia sob presidencialismo. Como nenhum partido obtém maioria das
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cadeiras na Câmara dos Deputados, a sustentação do governo torna-se dependente de

coalizões, o que dificulta a governabilidade.

Como conseqüência da fragmentação partidária elevada, o governo, para a

construção de coalizões, utiliza, dentre outros recursos, de forte cooptação individual de

deputados. Este tem sido um dos principais motivos das intensas mudanças de partido.

A infidelidade partidária foi também diagnosticada pela comissão como uma das

mazelas do atual sistema político, uma vez que deturpa a intenção eleitoral e produz bancadas

com composição instável.

Além dos itens acima, diagnosticados pela comissão como falhas passíveis de

correção, outras medidas foram julgadas deficientes. A baixa representação das mulheres,

considerando que o eleitorado feminino é responsável por cerca de 52% dos votos em nível

nacional, e a baixa transparência na utilização das pesquisas eleitorais durante as campanhas.

3.2 Propostas da Comissão Especial e encaminhamento da matéria

Para fazer suas propostas, a comissão especial estabeleceu em suas primeiras

reuniões que procuraria estudar as diversas propostas em tramitação, para reuni-las num

projeto capaz de congregar o maior apoio possível nas diferentes bancadas partidárias. Seu

presidente, o Deputado Alexandre Cardoso, afirmou que procurariam apresentar uma

“reforma possível”. Diante disso, procuraram propor alterações que tivessem efeitos

significativos, mas que se mantivessem no âmbito infra-constitucional, para as quais o

processo legislativo seria mais fácil.

A comissão aprovou, ao longo de 2003, três propostas: o Projeto de Lei nº

1.712/03, acerca da extensão do prazo de filiação partidária para registro de candidatura; O

Projeto de Resolução nº 64/03, acerca da perda do cargo de presidente de comissão ao

deputado que, indicado por uma agremiação para o cargo, mudar de legenda durante o

mandato; e o Projeto de Lei nº 2.679/03, acerca das listas preordenadas, financiamento de

campanhas, coligações e federações partidárias.

O Projeto de Lei nº 1.712/03, apresentado pela comissão em 14/8/2003,

tencionava minimizar as migrações partidárias ampliando o prazo mínimo de filiação ao

partido para que o candidato possa concorrer às eleições para: um ano, no caso de primeira

filiação; e dois anos, no caso de o candidato já haver sido filiado a outro partido.
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Apresentado naquele mesmo dia, o Projeto de Resolução nº 64/03 também se

destinava a coibir a mudança de filiação. Propunha a punição de perda do cargo de presidente

de comissão ao deputado que deixasse a agremiação pela qual concorreu ao cargo.

Os projetos não chegaram a ser apreciados no Plenário. O Projeto de Lei 1.712/03

foi apensado ao grupo de projetos em tramitação acerca de reforma política e foi arquivado

em 2007 numa estratégia para favorecer a apreciação da própria reforma política iniciada pela

comissão, conforme explicação a seguir. O Projeto de Resolução foi apensado ao Projeto de

reforma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o qual continua tramitando na

Câmara dos Deputados.

A fidelidade partidária, no entanto, foi objeto de Decisão do Supremo Tribunal

Federal, em outubro de 2007, em mandados de segurança impetrados pelos partidos PSDB,

DEM e PPS, a qual confirmou que os mandatos dos deputados que mudarem de legenda

pertencem aos partidos pelos quais foram eleitos. Esse entendimento já havia sido objeto de

decisão no Tribunal Superior Eleitoral anteriormente, em março daquele ano.

O Projeto de Lei nº 2.679/03, que dispunha sobre o voto de legenda em listas

partidárias preordenadas, o financiamento de campanha, as coligações partidárias, a

instituição de federações partidárias, a propaganda e pesquisas eleitorais, foi apensado aos

projetos já em tramitação, os quais haviam sido objetos de estudo da comissão. A Comissão

de Constituição e Justiça e Cidadania, responsável por examinar-lhe o mérito e a

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e na qual se encontrava o grupo de

projetos, aprovou, em 2005, o PL 2679/03 sem alterações. O projeto seguiu, então, para a

apreciação do Plenário da Câmara dos Deputados, onde permaneceu sem apreciação até o

final daquela Legislatura.

A nova Legislatura, iniciada em 2007, retomou a discussão da reforma política. O

novo presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arlindo Chinaglia, comandou reuniões

com os líderes de partidos para viabilizar a votação do PL 2679/03. Para viabilizar uma

tramitação mais ágil e enxuta, por sugestão do então líder do bloco PSB, PDT, PCdoB, PMN,

PAN, PHS e PRB, o Deputado Miro Teixeira, o Presidente acordou com os líderes em

rejeitar, no Plenário, todo o grupo de projetos acerca da reforma que tramitavam

conjuntamente ao PL 2679/03; e em apresentar novo projeto com idêntico teor e com

aprovação de urgência urgentíssima para seu rito de tramitação.
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As vantagens de tal estratégia regimental incluíam: a impossibilidade de os

deputados apresentarem individualmente emendas, uma vez que projetos em regime de

urgência só podem ser emendados por proposta de pelo menos 1/5 dos deputados ou líderes

que representem esse número; o impedimento de apresentação de novos projetos sobre a

mesma matéria com intenção de que fossem apensados ao projeto da comissão (somente

maioria absoluta dos deputados pode apresentar novo projeto com matéria rejeitada na mesma

sessão legislativa); e a transferência da iniciativa do projeto para a Câmara dos Deputados, o

que daria a essa Casa a palavra final em caso de alterações propostas pelo Senado Federal.

No dia 30/5/2007, conforme acordado, os projetos acerca da reforma política

foram rejeitados, dentre eles os dois projetos de lei apresentados pela comissão especial.

Também em cumprimento ao acordo foram colhidas 360 assinaturas de deputados a um

projeto de lei com texto idêntico ao do PL 2679/03 (inclusive na sua justificação). O projeto

recebeu o nº 1.210/2007 e teve, no mesmo dia de sua apresentação, urgência urgentíssima

aprovada no Plenário.

O projeto teve seu processo de discussão no Plenário iniciado em 13/6/2007 com

apresentação dos pareceres dos relatores designados para os proferirem pelas comissões

encarregadas de examinar a matéria. O parecer do Deputado Pepe Vargas, pela Comissão de

Finanças e Tributação – CFT - concluiu pela compatibilidade e adequação orçamentária e

financeira do projeto. E o parecer do Deputado Ronaldo Caiado, pela Comissão de

Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC – concluiu pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto sem modificações.

Durante o prazo para emendamento no Plenário, mesmo com a exigência de apoiamento de

1/5 dos deputados ou líderes que os representassem, o novo projeto recebeu 346 emendas de

parlamentares.

Em 27/6/2007, a matéria recebe parecer sobe as emendas parlamentares

apresentadas. O relator da CCJC acolhe parcialmente as emendas e apresenta um substitutivo

ao projeto para ser apreciado naquele mesmo dia.

As propostas saídas da comissão sofreram alterações no Plenário ao longo da

discussão até o momento da votação final. As propostas que estão apresentadas a seguir estão

na forma final do substitutivo do relator votado no Plenário, exceto aquelas acerca da adoção

de listas partidárias preordenadas, sobre as quais há um relato mais pormenorizado das

alterações pretendidas por emendas parlamentares.
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Embora a comissão especial tenha proposto uma cláusula de desempenho, na qual

somente teria direito ao funcionamento parlamentar o partido que obtivesse no mínimo 2%

dos votos apurados nacionalmente para a Câmara dos Deputados, distribuídos em, pelo

menos, um terço dos Estados e elegesse representante em cinco desses Estados; o substitutivo

do relator retirou a cláusula de desempenho da proposta atendendo a diversas emendas

parlamentares que propunham sua exclusão.

A proposta da Comissão especial vedaria aos partidos coligarem-se para as

eleições proporcionais. A coligação entre dois ou mais partidos somente seria permitida para

as eleições majoritárias. Em 2002, a Justiça Eleitoral havia determinado a vinculação da

conformação das coligações eleitorais nos Estados à conformação das coligações para a

eleição presidencial, decisão esta conhecida como “verticalização”. Em 2006, o Congresso

reagiu promulgando a Emenda à Constituição nº 52, deixando os partidos livres para

coligarem-se sem necessidade de vinculação. Diante da Emenda à Constituição então, houve

questionamentos sobre a constitucionalidade da proposta da comissão em vedar as coligações

nas eleições proporcionais. O relator manteve a proibição no substitutivo apresentado ao

Plenário em 27/6/2007, apoiado na convicção de que a autonomia constitucional dos partidos

para estabelecer coligações não seria ferida pela proibição, uma vez que está mantido aos

partidos o direito de coligarem-se, mas limitados às eleições majoritárias, e visto que, em sua

opinião, há total incompatibilidade entre coligações e o sistema proporcional.

Por outro lado, preocupada com a manutenção das legendas pequenas, mas com

importância histórica, que provavelmente perderiam a possibilidade de sobrevivência com a

proibição de coligarem-se, a comissão propôs a figura da federação partidária. As federações

seriam reuniões de partidos para atuarem como se fossem uma única agremiação tanto no

registro de candidatos (momento eleitoral), como no funcionamento parlamentar (momento

legislativo), no entanto preservando a identidade e a autonomia dos partidos que as

integrassem. Na avaliação da comissão, a fórmula das federações permitiria aos pequenos

partidos contornarem o obstáculo do quociente eleitoral sem que haja os efeitos negativos das

coligações, uma vez que haveria o compromisso, legalmente estabelecido, de estabilidade da

aliança pelo período mínimo de três anos. Tal proposta, embora tenha recebido emendas

sugerindo alterações, foi mantida integralmente igual no substitutivo do relator apreciado no

Plenário.

A proposta da comissão de maior significação para o fim da personalização do

voto e o fortalecimento partidário seria a adoção do sistema de listas fechadas, ou seja, os
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eleitores votariam em listas definidas pelos partidos antes das eleições, em que os candidatos

viessem apresentados na seqüência escolhida pelo partido. As cadeiras que o partido obtivesse

nas eleições, conforme o quociente partidário, seriam então preenchidas pelos primeiros

nomes da lista preordenada.

O projeto da comissão teve o cuidado de normatizar aspectos básicos da escolha

da lista de candidatos pelos partidos. As listas de candidatos para eleição de Deputado Federal

e Estadual ou Distrital seriam estabelecidas em convenção regional, realizada pelo partido ou

federação no período de 10 a 30 de junho do ano em que se realizassem as eleições. A ordem

de precedência dos candidatos na lista seria definida por eleição interna, na ordem decrescente

dos votos recebidos na convenção. Cada partido ou federação poderia registrar listas com

quantidade de candidatos de até 150% do número de cadeiras disponíveis na respectiva

câmara ou assembléia.

Na proposta inicial, cada convencional disporia de três votos secretos e poderia

conferir mais de um voto ao mesmo candidato. No caso em que mais de um candidato

obtivesse mesma votação, o mais idoso teria precedência. Havia, também, determinação para

a reserva de, pelo menos, 30% das vagas na lista para cada gênero, de forma semelhante à

reserva de gênero do sistema atual.

Durante a discussão do projeto no Plenário, diversas propostas foram feitas acerca

do sistema de listas fechadas. Além daqueles parlamentares veementemente contrários à sua

adoção, havia diversas propostas no sentido de flexibilizá-las ou de aperfeiçoar-lhes a forma

de escolha dos candidatos a integrarem-na.

Diversas modalidades de lista flexível foram sugeridas, de forma a manter a

possibilidade de voto nominal. Algumas delas sugeriam que, para efeito de distribuição das

vagas, caso o candidato auferisse o quociente eleitoral com sua própria votação nominal, ele

seria eleito independentemente de seu posicionamento na lista. Além disso, segundo essas

propostas, os candidatos que encabeçariam a lista teriam, além dos próprios votos obtidos

nominalmente, prioridade na alocação dos votos de legenda, do excesso de votos dos

candidatos eleitos que ultrapassaram o quociente eleitoral e dos votos dos candidatos não

eleitos.

Uma outra modalidade de lista flexível proposta (Emenda nº 345) recebeu pesado

apoio no Plenário. Por esta proposta, chamada de lista mista, metade das vagas seriam

preenchidas na ordem estabelecida na lista. A outra metade das vagas seria composta com os
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candidatos de maior votação nominal que não constassem da outra metade das vagas, na

ordem decrescente de votos obtidos.

Houve também propostas de instituir listas como sublegendas. A lista B, como foi

chamada, seria apresentada aos eleitores como uma outra alternativa do mesmo partido. Nela

estariam incluídos os candidatos ou a chapa derrotada na convenção.

No substitutivo do relator apresentado e apreciado em 27/6/2007, a proposta de

adoção das listas manteve o preenchimento das vagas feito exclusivamente na ordem

estabelecida pelo partido em uma única lista apresentada às eleições. Na justificativa pela não

adoção das propostas, o relator considerou tais flexibilizações como um desvirtuamento da

proposta inicial. Com a manutenção dos votos nominais, continuaria a haver disputa pessoal

por votos no interior do mesmo partido. Na lista flexível, em suas diversas modalidades,

deputados teriam que fazer campanha pessoal, a fim de ultrapassar colegas melhor situados na

lista ou, contrariamente, impedir que colegas pior situados logrem votação superior à sua. Não

seria, desta forma, conseguida a coesão partidária em torno de um programa único, afinal, os

deputados de uma mesma legenda teriam que se diferenciar entre si. O relator considerou,

também, ser impossível a adoção de financiamento público com votação nominal. Se os

recursos públicos seriam controlados pelo partido e este prioriza a lista encaminhada, os

deputados que pretendem subverter o ordenamento da lista por meio de sua votação pessoal

buscariam no meio privado (ainda que vedado) os recursos próprios para sua campanha.

Mesmo os candidatos nas primeiras colocações da lista tenderiam a empenhar-se em

campanhas pessoais com receio de perderem suas vagas para candidatos com votação mais

expressiva que a deles. A proposta de encaminhar à eleição mais de uma chapa do mesmo

partido, segundo o parecer do relator às emendas, acirraria a disputa talvez em níveis maiores

do que com a lista aberta, seccionando o partido. Por esses motivos, considerou a adoção de

listas flexíveis, ou mistas, contrária aos objetivos principais do projeto da comissão: o

fortalecimento dos partidos e o voto programático-ideológico.

Embora não tenha proposto alterações na votação em listas ou na forma de

conversão dos votos em cadeiras, ou seja, votos em lista fechada e preordenada com alocação

das cadeiras na ordem decrescente do posicionamento na lista definida; o substitutivo do

relator acolheu algumas propostas de emendas parlamentares para a forma intrapartidária de

seleção dos candidatos para compor a lista.

O substitutivo levado ao Plenário propunha duas formas alternativas de eleição

dos candidatos em convenção partidária regional.



54

Na primeira, os convencionais votariam diretamente nos candidatos, de forma

semelhante à proposta inicial da comissão. No entanto, adotava algumas alterações: i)

obrigatoriedade de que, no primeiro terço da lista, não haja mais de dois candidatos

consecutivos do mesmo sexo, ampliando, assim, a representação feminina no parlamento; ii)

cada convencional votaria em cinco candidatos, sendo vedada a votação no mesmo candidato,

sob pena de nulidade de seu voto; e iii) no caso de mesma quantidade de votos, a precedência

seria do candidato com mais tempo de filiação, e não dos mais idoso.

A segunda alternativa de escolha para a lista seria por meio de votação em chapas,

cada uma com sua lista ordenada. Cada convencional vota em uma chapa. A lista partidária a

ser entregue à Justiça Eleitoral seria formada pelos primeiros nomes das chapas,

proporcionalmente aos votos obtidos por cada uma delas, isto é, a chapa mais votada indica o

nome da primeira posição e as demais posições são preenchidas uma a uma pelas chapas

conforme a regra das maiores médias obtidas na votação. Essa lista ainda teria que sofrer

alterações caso a quantidade de candidatos do mesmo sexo fosse inferior a 30% do número de

candidatos máximo permitido para a lista.

Foi ainda acolhida pelo relator emenda propondo a vedação de pagamento de

quaisquer despesas de convencionais por candidatos, na tentativa de minimizar a

possibilidade de corrupção de convencionais.

O financiamento das campanhas seria, na forma final levada ao Plenário,

exclusivamente público. O valor destinado às campanhas eleitorais seria de R$ 7,00 (sete

reais) por eleitor, tomando-se por referência o número de eleitores em 31 de dezembro do ano

anterior à elaboração da lei orçamentária com a dotação destinada às campanhas. O Tribunal

Superior Eleitoral – TSE - seria responsável pela distribuição dos recursos aos órgãos de

direção nacional dos partidos conforme os seguintes critérios: 1% divididos igualitariamente

entre todos os partidos com registro no TSE; 14% divididos igualitariamente entre os partidos

e federações com representação na Câmara dos Deputados; e 85% divididos entre os partidos

e federações proporcionalmente ao número de representantes que elegeram na última eleição

para a Câmara dos Deputados. A divisão dos recursos intrapartidária também foi alvo da

proposta. Os diretórios nacionais reservariam para sua administração direta 30% (caso

ofereçam candidato próprio para a Presidência da República) ou 20% (caso não apresentem

candidato à Presidência da República) do total dos recursos destinados ao partido ou

federação. Os recursos restantes seriam distribuídos à administração dos diretórios regionais

sendo: metade proporcionalmente ao número de eleitores do estado; e metade
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proporcionalmente às bancadas que o partido elegeu em cada Estado para a Câmara dos

Deputados.

Em 27/6/2007, o projeto retomou a discussão no Plenário com os pareceres dos

relatores acerca das emendas. O relator responsável pela análise de mérito, Deputado Ronaldo

Caiado, apresentou substitutivo ao projeto, incorporando parte das emendas apresentadas.

Por solicitação dos líderes Luciano Castro (PR) e Miro Teixeira (Bloquinho), a

votação do Substitutivo oferecido pelo relator da CCJC seria feita em grupos de artigos, sendo

o primeiro grupo referente à adoção do sistema de listas preordenadas e o segundo grupo com

a matéria restante. Por acordo dos líderes juntamente com o Presidente, todas as votações da

reforma seriam nominais, inclusive os requerimentos.

Antes ainda da votação dos artigos referentes à adoção das listas fechadas, houve

uma tentativa, assinada pelos partidos PCdoB, DEM, PMDB, PT, de aprovar uma emenda

aglutinativa de Plenário, a qual propunha um sistema chamado pelos parlamentares de “flex”.

A lista “flex”, segundo seus propositores, seria um passo em direção à lista fechada. Pela

proposta, o eleitor votaria obrigatoriamente em um partido e opcionalmente em um nome

daquele partido. Os votos recebidos pelo partido seriam contabilizados para o cálculo do

número de cadeiras conquistadas. Metade das cadeiras seria preenchida pelos deputados da

lista preordenada. A outra metade seria ocupada pelos deputados com maior votação nominal.

A nova proposta manteria o financiamento público para a campanha partidária, vedando a

utilização da verba pública para campanhas nominais. As campanhas nominais seriam

financiadas com recursos de doações privadas tal como é feito atualmente.

O relator foi veementemente contrário a tal proposta, embora tenha sido assinada

por seu partido. Parecia haver, sobre ela, grande apoio. Todavia, ao ser submetida a votos,

ainda em fase de procedimentos (requerimento para sua preferência sobre o substitutivo do

relator), a emenda aglutinativa foi derrotada, tendo recebido 203 votos favoráveis e 240

contrários.

O substitutivo do relator, com listas fechadas, foi submetido a votação em

seguida. Diante da derrota da emenda (mais flexível), era esperada também a derrota do

substitutivo. Recebeu, por fim, 181 votos favoráveis e 252 contrários, o que indica uma

derrota expressiva.
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3.3 Argumentos parlamentares relativos à adoção de listas preordenadas

A argumentação dos parlamentares acerca da adoção das listas partidárias

preordenadas foi colhida, conforme proposto para este trabalho, nos pronunciamentos feitos

durante a discussão da matéria, nas justificativas que acompanharam as emendas apresentadas

e nas entrevistas realizadas com atores estratégicos.

Para a realização das entrevistas seguiu-se a metodologia de abordagens

qualitativas, uma vez que, segundo Duarte (2002), tal metodologia lida bem tanto com as

questões colocadas de imediato, como com aquelas que vão aparecendo durante o trabalho de

campo. Assim, construiu-se uma rede de atores estratégicos a partir das informações de “egos

focais”, que seriam pessoas que dispõem de “informações a respeito do segmento social em

estudo e que possam mapear o campo de investigação, decodificar suas regras, indicar pessoas

com as quais se relaciona naquele meio e sugerir formas adequadas de abordagem.” Parte do

trabalho, então, foi a identificação de “egos focais” que estariam em contato direto ou indireto

(através de seus inter-relacionamentos) com as pessoas situadas na rede que trabalhou a

reforma política em estudo.

As entrevistas foram montadas, então, de modo semi-estruturado, e foram

realizadas no período de novembro e dezembro de 2008 com deputados que lideraram a

condução da matéria para seus partidos. A escolha dos atores entrevistados foi feita levando

em consideração o posicionamento de sua bancada (favoráveis, contrárias e divididas), sua

participação no processo legislativo (relatoria, autoria de emendas e participação em reunião

de líderes) e a indicação feita pelos “egos focais” para a formação da rede.

A argumentação parlamentar favorável à adoção das listas preordenadas repetiu os

diagnósticos e os prognósticos argumentados pelos seus defensores na literatura e na

comissão especial. Como este trabalho pretendeu desvendar os motivos da resistência

parlamentar à aprovação da proposta, serão relacionadas abaixo as principais críticas colhidas

na pesquisa acerca da adoção de listas partidárias fechadas.

A adoção da lista não resolve o problema da representatividade.

Alguns parlamentares discordam do diagnóstico feito pela comissão especial, e

assim, o remédio proposto por ela, as listas fechadas, seria inadequado. Alegam, ainda, que o

povo também não quer a lista. Exatamente porque o povo não acha que ela resolveria os
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problemas do Congresso. O diagnóstico apresentado por esse grupo, todavia, não é positivo.

Entendem que há um problema do sistema institucional que identificam estar no

distanciamento entre os representantes e os representados. Assim, são ideologicamente

contrários a adoção da lista partidária, uma vez que ela quebraria o já fraco vínculo entre o

eleitor e o deputado eleito. O principal efeito negativo da quebra desse vínculo seria o

posicionamento passivo do deputado diante do Poder Executivo, uma vez que não é

pressionado pelos seus eleitores. Esse grupo de deputados defende a adoção do sistema

majoritário distrital para a eleição de deputados e acredita que a fidelidade partidária e o

fortalecimento dos partidos adviriam da conseqüente diminuição do número de partidos

favorecida pela adoção do distritalismo.

Embora seja coerente o posicionamento desse grupo, que tem nos deputados do

PSDB seus principais interlocutores, há uma falha na argumentação. A adoção de listas,

embora tenda a minimizar o vínculo entre o eleitor e o deputado eleito, aumenta fortemente o

vínculo entre o eleitor e o partido. Muito maior dificuldade teria o partido em descumprir uma

proposta defendida em campanha, até porque a campanha teria que ser feita baseada em

programas e não em atributos pessoais dos candidatos. O maior “problema da

representatividade” do sistema político brasileiro apontado pelos analistas está na dificuldade

de responsabilização, accountability, tendo em vista que o eleitor não sabe exatamente quem

elegeu e quem, em contrapartida, foi responsável pela ação política a ser avaliada. O voto em

listas partidárias fechadas facilita ao eleitor a identificação tanto do partido eleito com seu

voto, como o posicionamento partidário no parlamento, melhorando, assim, o “problema da

representatividade”.

O excesso de poder das cúpulas partidárias imobilizaria a ação parlamentar. O

Brasil deixaria de ser uma democracia para tornar-se uma “partidocracia”.

O poder das cúpulas começaria na definição dos candidatos a ocuparem os

primeiros lugares da lista, cresceria durante a campanha, uma vez que deteriam os únicos

recursos financeiros permitidos definindo, assim, a estratégia das campanhas, e terminaria ao

amarrar a ação parlamentar do deputado eleito, sob pena de inviabilizar sua possibilidade de

reeleição futura. Esse grupo de deputados tentou incluir emendas no projeto destinadas a

diminuir o poder dos partidos como: flexibilizar a lista, o que conferiria valor ao voto nominal

na pessoa do candidato; e instituir o “candidato nato”, o que daria prioridade no
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posicionamento na lista aos deputados com mandato candidatos a reeleição, diminuindo a

possibilidade de punição do deputado que discordar do posicionamento partidário.

Esse argumento demonstra certo desconhecimento da proposta votada no

Plenário. O projeto detalha o processo de escolha dos candidatos para ordenamento da lista

nas convenções partidárias. Neste detalhamento, a influência dos líderes partidários limita-se

ao convencimento, à persuasão, uma vez que o critério de escolha é feito por eleição entre os

convencionais. Tal sistema dá às lideranças partidárias menor poder de definição das

candidaturas do que o atual, no qual as lideranças apresentam a lista (aberta) e a convenção a

aprova por inteiro. A proposta de instituição do “candidato nato” também demonstra um

engano. Em vez de diminuir o poder da liderança partidária, este instituto lhe confere maior

poder ao dar maior status e, portanto, poder ao deputado candidato à reeleição que, em grande

parte das vezes, é líder partidário regional.

É mais fácil e barato ao financiador privado corromper um grupo de delegados

do que financiar uma campanha de votação nominal.

O financiador corruptor tem como meta a eleição de deputado que possa

influenciar a obtenção de benefícios aos seus interesses privados e retornar-lhe os recursos do

financiamento por meio de desvios das verbas do orçamento. Com a adoção do sistema de

listas fechadas, a corrupção vai continuar existindo. E de forma facilitada, uma vez que para

eleger seu deputado, é apenas necessário incluí-lo nas primeiras colocações da lista. A

campanha do partido será conduzida com financiamento público e o seu candidato, se tiver

bem posicionado, será eleito. A corrupção dos convencionais, na visão desse grupo de

deputados, é fácil e não custa tanto quanto uma campanha nominal.

O sistema de voto em listas partidárias com o financiamento público de

campanhas tem entre suas principais finalidades dar maior transparência às campanhas e

dificultar a corrupção. No entanto, esse argumento expõe a fragilidade de qualquer sistema. O

relator do projeto, quando da apresentação de seu parecer sobre as emendas de Plenário,

reconheceu que o sistema de votos em listas fechadas não vai acabar com a corrupção, uma

vez que o corrupto tem “um cifrão no seu DNA”. O projeto, preocupado com a possibilidade

de corrupção de convencionais, proibiu o pagamento de quaisquer despesas de convencionais

pelos candidatos. A argumentação pessimista de que a corrupção continuaria existindo com a

adoção da proposta esqueceu-se, porém, que, ao diminuir a dependência de recursos
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econômicos para campanhas, o sistema de listas fechadas confere maior igualdade de

condições entre os partidos. Assim, a reputação partidária (não apenas a pessoal) passa a ser

prejudicada no envolvimento dos seus membros em práticas corruptas. Se, pelo sistema atual,

o eleitor não necessariamente deixa de votar no partido por não desejar que determinado

deputado de sua lista seja eleito, o mesmo não vai acontecer se o candidato indesejado estiver

nas primeiras colocações da lista fechada.

Após definição da lista, faltará incentivo para que tanto os primeiros colocados

na lista como os últimos esforcem-se no trabalho da campanha.

Os candidatos bem posicionados na lista já teriam sua eleição praticamente

garantida. Aqueles candidatos mal posicionados, mesmo que conseguissem boa votação em

seus redutos, teriam escassas possibilidades de obterem uma cadeira. Desta forma, o

desempenho do partido dependerá dos esforços dos candidatos com posição mediana cuja

possibilidade de eleição depende da campanha.

Trata-se de um argumento coerente, exceto pelo fato de que a força partidária no

parlamento depende da quantidade de deputados em sua bancada. Desta forma, a

sobrevivência do partido e de seus candidatos (inclusive dos primeiros colocados na lista)

dependerá do seu desempenho nas campanhas, o que tem relação direta com a capacidade de

os nomes da lista obterem expressiva votação para o partido.
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4. Análise da rejeição da proposta no Plenário em 2007

Este trabalho procurou investigar os motivos da resistência à aprovação da

reforma política proposta. Foi feita uma análise de discurso levando em consideração o

encaminhamento das lideranças partidárias, os argumentos contrários à proposta, a votação do

item no Plenário e a interpretação feita pelos parlamentares entrevistados.

A tabela 1 apresenta o encaminhamento das lideranças partidárias e o resultado da

votação do item relativo à adoção de listas partidárias fechadas na forma do substitutivo

submetido ao Plenário da Câmara dos Deputados em 27/6/2007.

Tabela 1
Votação plenária do item relativo à adoção de listas preordenadas, na

forma do substitutivo da CCJC – 27/6/2007

Votos
Partido

Orientação da
liderança do

partido ou bloco Sim Não Abstenção Total

PMDB1 Liberado 33 (43%) 42 (54,5%) 2 77
PT Sim 71 (97%) 2 (3%) - 73
DEM Sim 42 (82%) 8 (16%) 1 51
PSDB Não 8 (16%) 42 (84%) - 50
PP Não 2 (6%) 34 (94%) - 36
PR Não - 35 (100%) - 35
PDT2 Não - 22 (100%) - 22
PSB2 Não 4 (18%) 18 (82%) - 22
PTB Não 1 (6%) 17 (94%) - 18
PCdoB2 Não3 13 (100%) - - 13
PPS Liberado 4 (40%) 6 (60%) - 10
PV Não - 10 (100%) - 10
PSC1 Liberado - 6 (100%) - 6
PMN2 Não - 4 (100%) - 4
PSOL Sim 3 (100%) - - 3
PHS2 Não - 2 (100%) - 2
PRB2 - 1 (100%) - 1
PTdoB Não - 1 (100%) - 1
Sem Partido - - 2 - 2
Total 181 252 3 436

1. Os partidos PMDB e o PSC formavam, à época, bloco parlamentar.
2. Os partidos PDT, PSB, PCdoB, PMN e PRB formavam outro bloco parlamentar, conhecido como

“bloquinho”, composto por partidos pequenos.
3. Embora o PCdoB faça parte do “bloquinho” e o líder desse bloco tenha encaminhado a bancada

contrariamente à adoção das listas, o representante do PCdoB comunicou ao Plenário que o partido
votaria favorável.

Fonte: Câmara dos Deputados
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A orientação da liderança do PT era favorável à adoção da proposta. A reforma

política estava no programa do partido em sua vitoriosa campanha ao governo, em 2002 e em

2006. Tanto a criação da comissão especial em 2003, como a inclusão na pauta de votações

do Plenário em 2007, foram iniciativas nas quais o PT foi locomotiva. Assim, a votação

favorável, praticamente unânime, era esperada. O sistema de listas é favorável ao sistema de

organização de hegemonia de direção do PT. O partido organiza-se atualmente de forma a

fazer que a maioria do partido prevaleça sobre a totalidade.

O PSDB participou da comissão especial e votou favoravelmente à adoção de

listas preordenadas naquela câmara. A condução da liderança quando a matéria chegou ao

Plenário, entretanto, foi veementemente contrária. Sua argumentação é de que o sistema

eleitoral ideal seria o voto distrital, o qual estreitaria o vínculo entre os eleitores e os

representantes. Tanto que, após as discussões internas travadas por ocasião desta proposta de

reforma, o partido incluiu nas suas metas programáticas o sistema eleitoral distrital puro,

majoritário e uninominal. Este posicionamento, embora tenha respaldo teórico, não parece ser

o motivo principal da reação dos deputados do PSDB à proposta. No primeiro governo do

Fernando Henrique Cardoso, a proposta de reforma política levada adiante foi a possibilidade

de reeleição para os cargos eletivos do executivo, embora houvesse proposta para migração ao

sistema distrital misto em projeto de autoria da comissão especial do Senado Federal criada,

por inspiração da própria bancada governista, para estudo de reforma política. Na visão de

parte dos deputados entrevistados, o PSDB reagiu na reforma política de 2007 da mesma

forma casuística de 1997. O PSDB tem maior facilidade de recebimento de financiamento

privado que outros partidos, uma vez que já possui nomes viáveis para candidatura à

Presidência da República em 2010. Desta forma, a adoção do sistema de listas e

financiamento exclusivamente público poderia tirar-lhe esta vantagem. A igualdade de acesso

ao financiamento público pelos outros partidos com tamanho de bancada semelhantes, como

por exemplo o DEM e o PMDB, facilitaria que eles também apresentassem candidatos

próprios.

Além disso, a argumentação do deputado do PSDB encarregado de liderar a

condução da reforma apresenta falhas. A arbitrariedade da cúpula partidária na organização da

lista e a possibilidade de que um financiador privado (o que somente poderia ocorrer por meio

de “caixa 2”) exigisse como contrapartida de seu investimento a inclusão de determinado
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candidato em posição de destaque na lista são argumentos que demonstram, no mínimo,

desconhecimento da proposta.

O PMDB não conseguiu definir uma posição partidária. A característica

multifacetada da conexão eleitoral de sua bancada, em que seus candidatos são eleitos por

estratégias e condições diversas, além das muitas clivagens regionais, faz com tendam a

posicionar-se individualmente com relação a matéria eleitoral, com atenção especial para os

possíveis impactos em sua sobrevivência política pessoal. O deputado encarregado pelo

partido de acompanhar o andamento da matéria era favorável. Sua explicação para a divisão

de seu partido na votação foi a rigidez do relator quanto à possibilidade de concessões.

Segundo sua interpretação, os deputados não eram contrários aos princípios da reforma, mas,

sentindo-se inseguros quanto à possibilidade de fazer acordos em seus detalhes, o que poderia

vir a prejudicá-los, rejeitaram-na. Sequer a liderança conseguiu posicionamento interno para

encaminhar a votação, vindo a liberar sua bancada para votar conforme as convicções

individuais.

Concessões por parte do relator, todavia, existiram. A forma alternativa de seleção

pela convenção dos candidatos à lista, o revezamento de gênero no ordenamento das

primeiras colocações da lista e o aumento do número de votos que cada convencional poderia

dar são exemplos de alterações na proposta do sistema de listas feitas pelo relator em

atendimento a demandas de parlamentares. As reivindicações não negociadas pelo relator, que

atrapalhariam a sobrevivência política de parte dos deputados do PMDB, foram aquelas que

tendiam a manter alguma forma de personalização do voto: as listas flexíveis ou mistas são

exemplos, assim como a permissão de algumas formas de financiamento privado. Isso

demonstra que houve, sim, uma avaliação da proposta por parte dos deputados da bancada,

com relação especialmente à sua possível reeleição, e a maior parte a considerou prejudicial.

A liderança do DEM encaminhou sua bancada para votar favoravelmente à

reforma. Embora o relator, membro deste partido, tenha sido rígido com relação à tentativa de

flexibilização da lista, a liderança do DEM concordou com a proposta tendo em vista

viabilizar a aprovação da reforma. Tal proposta foi derrotada no Plenário ainda nos

procedimentos iniciais (votação do requerimento de preferência para sua votação), o que já

antecipou uma expectativa de derrota substitutivo “rígido” do relator. Embora haja coerência

do diagnóstico do sistema eleitoral e da solução proposta pelo projeto relatado pelo DEM, há

que se considerar que o interesse do partido na reforma é também motivado pela busca do

financiamento público. O DEM vem diminuindo o tamanho de sua bancada na Câmara dos
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Deputados a cada legislatura. A não apresentação de candidatura à Presidência da República

minimiza os recursos de financiamento privado destinados ao partido. Com a adoção do

financiamento público (que somente seria viável com a adoção de listas fechadas, ou com as

listas “flex”), o DEM poderia ter maior facilidade de financiar uma campanha própria ao

Planalto, utilizando recursos públicos de porte semelhante ao PSDB e próximo ao PT e

PMDB.

O discurso das lideranças dos partidos PP, PR e PTB foi muito semelhante. Para

justificar sua orientação contrária à proposta, alegaram que o povo, conforme levantamento

que eles fizeram em suas bases, não desejaria que as campanhas fossem pagas com recursos

públicos. Defenderam, ainda, a manutenção do sistema atual porque permite que o eleitor

escolha o candidato diretamente, de modo pessoal e nominal, e alegaram, inclusive, a

inconstitucionalidade do voto puro de legenda (por considerarem-no voto indireto).

Trabalharam em diversos momentos da tramitação legislativa de forma a obstruir o

andamento da matéria. Suas bancadas votaram maciçamente contrárias à adoção de qualquer

lista.

A interpretação dos outros parlamentares acerca do posicionamento do PP, PR e

PTB permite a análise de outros motivos. Em seus pronunciamentos, deputados desses

partidos reconhecem que a votação nominal em lista aberta lhes proporciona melhores

condições para se elegerem. Justificam essa vantagem pela grande reputação pessoal de seus

nomes. Deputados de outros partidos, todavia, entendem que aqueles são partidos que

abrigam deputados altamente beneficiados pelo financiamento privado e que utilizam a

política de troca com o Poder Executivo. Sustentam o Poder Executivo no Congresso em

troca de benefícios clientelistas e liberação de emendas orçamentárias. O relator afirmou, em

entrevista, que o Governo não se posicionou de forma ativa para a aprovação da reforma

proposta exatamente pela pressão que esses partidos (integrantes da sua base de sustentação)

exerceram no sentido de evitar sua aprovação.

O PDT e os demais partidos do “bloquinho”, com exceção do PCdoB, votaram

maciçamente contra a adoção de listas fechadas. O discurso de suas lideranças justificaram o

posicionamento afirmando que a reforma eleitoral foi inventada pelas cúpulas partidárias para

tirar direitos do povo e instituir uma “partidocracia”. O sistema de listas criaria, segundo eles,

um deputado “biônico”, ou seja, indicado pelos partidos. O partido não pode substituir o

povo. Pelas listas, o eleitor não teria possibilidade, por exemplo, de rejeitar um candidato do

partido que escolhesse. Ademais, afirmam que, em consulta a suas bases, verificaram que o
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povo era contrário à adoção de listas por acreditarem que os “donos de partido serão donos de

mandatos”.

Embora a motivação do posicionamento expressa no discurso, pelo qual o grande

prejudicado com a adoção de listas seria o povo e não os partidos do “bloquinho”, os

parlamentares sabem que os partidos pequenos poderiam ser prejudicados com menor acesso

aos recursos públicos. Além disso, os partidos pequenos, que atualmente contam com a

coligação para vencer o quociente eleitoral e com alta votação nominal de alguns candidatos

individualmente para obter cadeira, teriam maior dificuldade de conseguir boa colocação na

lista, numa convenção de federação com maioria de delegados dos partidos maiores.

O PCdoB e o PSOL são partidos cujos membros apostam mais em marcar

posição, fortemente de esquerda, e na reputação partidária, portanto, do que na reputação

pessoal. Em seus discursos favoráveis à reforma defenderam o voto no programa (a

“desfulanização” da política) e o financiamento público (a “desprivatização” da política).

Embora seu objetivo fosse alinhado com a reforma, o PCdoB não demonstrou ingenuidade e

considerou os prejuízos que teria, como partido pequeno, com a adoção das listas fechadas.

Desta forma, encabeçou a proposta de emenda aglutinativa (lista mista), pela qual parte dos

deputados seria eleita em lista e com financiamento público e a outra parte por meio de

votação nominal e com recursos de doações privadas. Entendiam que a reforma somente seria

possível se ocorresse de forma gradual.

O posicionamento do Governo também merece atenção. A liderança do governo

na legislatura anterior, em 2003 e 2004, manifestava-se favorável à adoção de listas

preordenadas fechadas. Nas palavras do líder do Governo na Câmara dos Deputados à época:

“estamos lutando para colocar em pauta uma proposta de reforma política pouco ambiciosa,

mas que melhoraria substancialmente nosso sistema” (CHINAGLIA e PEREIRA, 2004). Em

2007, no entanto, a liderança do governo liberou sua bancada para a votação da adoção de

listas partidárias. Segundo o chefe de gabinete da liderança do governo na Câmara dos

Deputados, o governo, em 2007, entendia que, por ser a reforma política um assunto

estritamente do âmbito do Congresso Nacional, deveria ela ser tratada sem a interferência

governamental.

Tal atitude é de causar estranheza, uma vez que a reforma conduziria a uma

provável alteração no relacionamento dos poderes executivo e legislativo na arena legiferante.

Ou os partidos, então mais fortalecidos, trariam maior dificuldade ao executivo em cooptar

individualmente os deputados oposicionistas (ou mesmo os indisciplinados da sua base) nas
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votações de seu interesse; ou, inversamente, os partidos mais coesos facilitariam as

negociações do executivo com o parlamento diminuindo a necessidade de ações

distributivistas em atendimento individualizado a deputados e suas bases. De uma forma, ou

de outra, o Poder Executivo seria provavelmente afetado com a aprovação da reforma nos

moldes propostos. Como não se envolver?

A avaliação parlamentar sobre a atuação do governo, todavia, é dividida. Para

alguns, por exemplo o líder do PDT, o governo trabalhou arduamente para a aprovação da

reforma. Ele entende que, ao retirar direitos do cidadão – voto personalizado, o governo

distanciaria mais os eleitores da atividade política e, com isso, teria maior facilidade de obter

do Congresso apoio aos seus programas governamentais. Para outros, em especial os líderes

do PSDB e do DEM, o governo não se posicionou porque não tinha apoio suficiente no

interior de sua própria base. O governo formou uma base de sustentação muito heterogênea e

conquistada a base de trocas por cargos e liberação de emendas. Assim, como o governo se

utiliza de políticas distributivistas para obter apoio de deputados e de partidos que compõem

sua base de sustentação, teria sido pressionado (chantageado, nas palavras do relator do

projeto) por esses mesmos deputados e partidos a abster-se da discussão de forma a manter

em vigência esse mecanismo de atuação parlamentar.

No final de 2008, o governo encaminhou ao Congresso documento favorável à

reforma, praticamente na mesma forma proposta pela comissão especial de reforma política.

Segundo o documento enviado ao Poder Legislativo com as considerações do Poder

Executivo sobre a necessidade veemente de reforma política, a intromissão do Poder

Executivo na discussão da matéria nesse momento se deve à noção de que “um projeto de lei

que parte do Poder Executivo aglutina em torno de si ampla expectativa popular e indica,

desde logo, a disposição de priorizar o tema.” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2008).

Diante disso, a probabilidade maior é a de que o Poder Executivo tenha, conforme

a visão dos parlamentares, interesse na aprovação do projeto, mas não se expôs, atendendo a

pressão dos partidos da sua base contrários ao projeto. Sua omissão, como previsto por esses

partidos, colaborou para a derrota do projeto. No entanto, diante de sua derrota e,

especialmente, diante da manifestação do Poder Judiciário acerca de assuntos atinentes ao

funcionamento parlamentar (O STF manifestou-se sobre a fidelidade partidária ao decidir

sobre a perda de mandato do deputado que porventura migre de agremiação durante seu

mandato parlamentar), afetando diretamente seu relacionamento com o Poder Legislativo, o

Poder Executivo mudou de postura. Resolveu, então, manifestar-se favorável a um pacote de



66

reformas políticas. Além do anteprojeto de lei com as alternativas legislativas semelhantes à

reforma política de 2007, esforça-se por colocar em discussão proposta que abra oportunidade

para que deputados possam migrar de partido sem a punição de perda de mandato. Em

resposta à mudança de postura e demonstrando alinhamento com o governo, o novo

presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, da base aliada, já anunciou

prioridade para tratamento da matéria.

Como percebe-se, diversos foram os motivos que teriam levado à derrota da

proposta analisada.

A resistência partidária foi motivada tanto pela luta pela sobrevivência política de

alguns partidos pequenos, quanto pelo receio de prejuízo imediato no pleito de 2010 de

partido maior, quanto, ainda, pela divergência ideológica quanto à modificação necessária ao

sistema eleitoral.

A resistência individual foi motivada pelo receio de prejuízo em sua própria

reprodução eleitoral (atualmente beneficiada pelas regras do sistema de lista aberta), pela

provável barreira à continuidade de práticas escusas que se beneficiam do financiamento

privado de campanhas aliado à tibieza dos partidos, e até pela incerteza das conseqüências

possíveis, demonstrando pouco conhecimento da proposta.

A omissão do Poder Executivo colaborou para a derrubada da proposta.

Entretanto, não foi percebido um embate de posições (situação versus oposição). Não foi

observado neste caso, como alguns parlamentares afirmaram, uma derrota do governo. Os

partidos da base de sustentação votaram de forma dividida, como também fizeram os de

oposição.

Como resultado obtido pela avaliação do discurso parlamentar, então, pode-se

ousar sintetizar os principais motivos da resistência (partidária e individual) à aprovação da

adoção de listas fechadas em quatro linhas principais.

Diferença de diagnóstico.

Parte dos deputados que rejeitaram a proposta não entende que seria necessário

fortalecimento dos partidos. Não vêem o voto personalizado como um problema institucional

da democracia brasileira. Têm, assim, outros diagnósticos e outras propostas para o desenho

institucional. Partes do PSDB e do PDT posicionaram-se desta forma.
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Incerteza da conseqüência da adoção das listas partidárias fechadas para  a sua

própria sobrevivência eleitoral.

Em consonância com o ditado popular “não se mexe em time que está ganhando”,

parte dos deputados ficou receosa de que, uma vez que foi vencedora pelas regras atuais, a

alteração poderia atrapalhar sua carreira política. Tanto o desconhecimento profundo da

proposta e de suas implicações pode ter causado a insegurança, como também a desconfiança

sobre o comportamento do próprio partido que passaria a deter maior controle sobre as

campanhas. Os partidos pequenos, por exemplo, e os deputados com elevada votação nominal

acreditaram que sua sobrevivência seria enormemente dificultada.

Preocupação casuística com o reflexo da mudança nas eleições presidenciais de

2010.

Há quatro eleições o PSDB vem polarizando as disputas pela Presidência da

República com o PT. Na visão parlamentar, o PSDB entendeu que a aprovação da reforma,

além de retirar-lhe o acesso ao financiamento privado legal, deu igualdade de condições

(financiamento público) para que outros partidos lançassem também candidatos próprios à

Presidência da República. Tal compreensão, associada a outros motivos, levou os deputados

do partido a rejeitarem a proposta.

A perda das vantagens pessoais que detêm pelo sistema atual.

Alguns deputados sabem que são beneficiados pelo atual sistema de listas abertas

com financiamento privado das campanhas. Deputados que bancam suas campanhas com

recursos próprios; deputados com exposição na mídia, como os radialistas e músicos; e a

bancada evangélica são exemplos de parlamentares que sabem das vantagens que possuem no

sistema atual, seja pelo poder financeiro ou pelo apelo emocional da sua imagem. Cientes

disso, são contrários à alteração do sistema. Além destes, há deputados que exercem a política

de obtenção de pesados financiamentos privados para sua eleição em troca de favorecimento

dos financiadores na execução da despesa pública. Estes últimos teriam sido contrários à

reforma exatamente pela dificuldade que teriam de manter tal forma de política.
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5. Conclusão

O resultado dos estudos do sistema institucional brasileiro pós-1988, quanto aos

seus méritos e vícios, não são consensuais. Há na academia estudos que observam o

Congresso Nacional como uma reunião de políticos com interesses atomizados, altamente

localistas e vinculados aos seus redutos eleitorais, o que conseqüentemente deixaria o Poder

Executivo refém de penosos processos de negociação para aprovação de uma agenda pública

de políticas mais gerais. Há, por outro lado, estudos que demonstram uma predominância da

agenda do Poder Executivo sobre um Congresso cooperativo, conseguida por meio dos fortes

poderes legislativos à disposição do Presidente da República, aliados à centralização do

processo legislativo no Congresso nas mãos de poucos líderes. A conseqüência imediata,

observada sob este prisma, seria uma baixa qualidade democrática, uma vez que os

representantes do povo, asfixiados pela avassaladora ação do Poder Executivo e dos líderes

alinhados com o governo, estariam impedidos de exercer seu principal papel de representante:

a defesa dos interesses populares. O ciclo viciado completar-se-ia à medida que os cidadãos,

ao não sentirem-se representados, afastar-se-iam da política e não exerceriam o seu poder de

controle nos pleitos eleitorais criando, assim, condições para que os representantes mais

facilmente submetam-se às forças do Poder Executivo.

No ambiente político, os diagnósticos sobre os méritos e vícios dos institutos

políticos brasileiros também são variados. Da mesma forma que na academia, políticos

apontam ou para uma crise de governabilidade, caracterizada por uma paralisia decisória no

Congresso, ou para uma crise da representação, caracterizada pelo pouco crédito dos políticos

junto à sociedade.

Reformas no sistema político estão, assim, freqüentemente na pauta de discussões

do Congresso. Este trabalho concentrou seu foco no estudo da última proposta de reforma

política apreciada na Câmara dos Deputados, consubstanciada na forma do Projeto de Lei nº

1.210/2007. A reforma foi concebida em comissão especial de estudo da Câmara dos

Deputados criada para esse fim. A avaliação da comissão apontou para a baixa qualidade da

representação (resultado coerente com os mais recentes estudos acadêmicos). A solução

proposta pela comissão veio em forma de projeto de reformas no sistema eleitoral que

levassem ao fortalecimento dos partidos. Os partidos seriam os meios de aproximação entre
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representantes e representados, bem como os meios de aproximação entre a arena eleitoral e a

arena legislativa.

Por concepção, esta seria uma “reforma possível”, uma vez que a comissão

procurou congregar o apoio das diferentes bancadas partidárias. Assim concebida, a proposta

de projeto de lei foi aprovada por 70% dos membros da Comissão especial, que acreditavam

em sua aprovação também pelo Plenário, após alguns pequenos ajustes. Aquela reforma seria,

assim, possível.

Todavia, o projeto da comissão foi rejeitado no Plenário. Esta rejeição motivou a

pesquisa relatada nesta monografia, que procurou investigar os motivos da resistência que

provocaram tal rejeição. Se houve influência governamental. Se a resistência foi partidária ou

foi individualizada.

A metodologia utilizada para investigação baseou-se na avaliação dos estudos

acadêmicos acerca do sistema político atual e das propostas de reforma; na análise do projeto

e de sua tramitação; e, principalmente, na análise do discurso parlamentar (os

pronunciamentos, os encaminhamentos e as entrevistas colhidas).

O trabalho sintetizou, por meio da metodologia aplicada, a resistência parlamentar

em quatro motivos principais:

 a divergência quanto ao diagnóstico dos problemas institucionais do país;

 a incerteza quanto aos impactos da reforma na possibilidade pessoal de

reprodução eleitoral;

 a preocupação casuística com as eleições presidenciais de 2010; e

 a perda das vantagens pessoais que detêm com as regras atuais.

O comportamento parlamentar, no entanto, é complexo. Os motivos de resistência

encontrados e sintetizados não são exaustivos nem conclusivos, por diversas limitações na

pesquisa. Dentre elas, podem ser apontadas as seguintes.

A pesquisa foi exploratória e baseou-se no estudo de documentos sobre o sistema

político atual e propostas para sua reforma; na análise do Projeto de Lei nº 1210/2007 e de sua

tramitação (desde a sua concepção na Comissão Especial); e, principalmente, na análise do

discurso parlamentar: mais precisamente, nos pronunciamentos e encaminhamentos no

Plenário da Câmara dos Deputados e nas entrevistas colhidas. Nesse contexto, uma vez que o

tema ainda continua em disputa política, as informações colhidas tendem a ser viesados,
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conforme o interesse de cada ator. As entrevistas, além de não constituírem uma amostra

representativa do posicionamento dos deputados, uma vez que foram colhidas de atores

altamente envolvidos com o tema, também não contemplam posicionamentos de atores-chave

do Executivo.

Assim, apesar de os atores estratégicos entrevistados deterem muita informação,

outros segmentos políticos poderiam contribuir para uma análise mais completa, como, por

exemplo, os diretórios nacionais e regionais dos partidos e as assessorias parlamentares de

órgãos e autarquias do Poder Executivo, além de deputados não diretamente envolvidos com a

elaboração e a condução das negociações partidárias realizadas para a apreciação do projeto

estudado.

Reforma política é um tema que ainda continua sendo muito debatido. Portanto,

tudo indica que a investigação relatada nesta monografia deveria ser aprofundada de modo a

melhor serem desveladas as causas da resistência parlamentar ao Projeto de Lei nº 1210/2007,

que foi planejado para ser uma “reforma possível”. A compreensão mais aprofundada da

resistência parlamentar pode vir a permitir melhores predições e, talvez, ajudar a procurar

formas de corrigir distorções identificadas por analistas que sejam, de fato, possíveis.
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APÊNDICE A - Lista de deputados cujos discursos foram analisados e deputados

entrevistados.

a) Deputados cujos discursos foram analisados

DEM – Onyx Lorenzoni e Ronaldo Caiado

PCdoB – Flávio Dino

PDT – Miro Teixeira e Pompeo de Mattos

PMDB – Henrique Eduardo Alves e Ibsen Pinheiro

PP – Mário Negromonte

PPS – Fernando Coruja

PR – Lincoln Portela e Luciano Castro

PSC – Beto Albuquerque

PSDB – Antonio Carlos Pannunzio e Arnaldo Madeira

PT – José Genoíno e Henrique Fontana

PTB – Arnaldo Faria de Sá e Jovair Arantes

PV – Marcelo Ortiz

b) Deputados entrevistados:

Arnaldo Madeira (PSDB/SP);

Ibsen Pinheiro (PMDB/RS);

Miro Teixeira (PDT/RJ);

José Genoíno (PT/SP); e

Ronaldo Caiado (DEM/GO).
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