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RESUMO 

 

Analisa-se com o presente estudo a atual crise política representativa no âmbito dos aspectos 

constitucionais eleitorais presentes na Constituição Federal de 1988 da República Federativa 

do Brasil, bem como a real efetividade do processo constitucional eleitoral proposto na 

Constituição Federal de 1988 em face da conjuntura política social atual no Brasil, com apoio 

de doutrinadores, tais como Gilmar Ferreira Mendes, Luis Roberto Barroso e Paulo 

Bonavides. Examina-se as diversas sugestões apontadas pela doutrina para dar uma maior 

autenticidade ao processo constitucional eleitoral brasileiro e estuda a eficácia concreta das 

medidas de reforma política propostas na atualidade pelas autoridades competentes. 

Por tudo isso, faz-se importante o estudo e a pesquisa sobre o processo constitucional eleitoral 

brasileiro, a fim de esclarecer os pontos relevantes sobre o assunto e, sobretudo, para 

demonstrar a importância da participação política popular para a construção de uma 

representatividade brasileira autêntica, que leve em consideração todas as camadas sociais da 

população brasileira.          

 

Palavras–chave: Eleições. Participação Política. Crise.   
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ABSTRACT 

 

 

The study consists of an analysis of the current representativeness political crisis in the ambit 

of the electoral aspect of 1988 Brazilian Federal Constitution and the effectiveness of the 

proposed 1988 electoral constitutional project in the face of the current social-political 

conjecture presented by indoctrinators Gilmar Ferreira Mender, Luis Roberto Barroso and 

Paulo Bonavides. The study sheds light on various suggestions pointed by the doctrine to give 

more authenticity to the Brazilian constitutional electoral process and inquire the real efficacy 

of the political reform measures proposed by the competent authorities. 

 

For those reasons, the continued study and research about the the constitutional electoral 

process are fundamental to elucidate the relevant topics of the matter and, most importantly, 

demonstrate the importance of civic participation to establish true Brazilian representativeness 

that takes into account people from all social classes. 

 

 

Keywords: Elections. Political Participation. Crisis.  
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1 INTRODUÇÃO 

         O sistema eleitoral brasileiro passa por uma de suas maiores crises desde a volta do 

estado democrático de Direito através da promulgação da Carta Magna brasileira vigente na 

atualidade, a Constituição Federal de 1988. A descrença da população brasileira na classe 

política nacional encontra desdobramentos que vão além do período eleitoral e da participação 

no processo de construção nas políticas sociais e econômicas do país, despertando 

preocupações nos mais diversos segmentos da sociedade sobre o futuro social e político da 

República Federativa do Brasil. Este fato é demonstrado pelos dados divulgados pelos órgãos 

eleitorais nas últimas eleições. Nas eleições municipais do ano de 2016, por exemplo, cerca de 

trinta por cento do eleitorado brasileiro se absteve,votou em branco ou anulou seu voto 

(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 2016).  

      É necessário entender os desafios enfrentados no âmbito da democracia participativa sob a 

égide de duas esferas articuladas: a efetividade e a legitimidade, já que não convém que tão 

somente os processos de decisão política busquem incluir os cidadãos, já que se torna 

necessário que as instâncias populares tenham capacidade postulativa de enfrentar decisões 

efetivas em âmbito político e eleitoral. A democracia participativa se fundamenta luta por 

espaços participativos que se ampliam pelos atores sociais e políticos economicamente fracos, 

que são excluídos das tomadas de decisões e que lutam por formas diferentes de participação 

política em condições de igualdade com os demais. 

      O Brasil teve, desde a sua declaração de independência em sete de setembro de 1822, sete 

constituições com processos constitucionais eleitorais distintos. A promulgação da Carta 

Magna no ano de 1988 foi um importante avanço na busca de garantir uma representação civil 

robusta no comando institucional da república após vinte e quatro anos da ruptura 

constitucional estabelecida em 1964. No contexto histórico da aprovação desse importante 

dispositivo legal brasileiro fizeram-se necessárias ações que tivessem por objetivo a inclusão 

social dos mais diversos segmentos da sociedade, tendo como particular destaque o direito a 

voto para analfabetos e para os jovens de 16 e 17 anos, anteriormente tolhidos de exercer a 

sua cidadania, bem como a aprovação do voto feminino em 1932, importante conquista da 

sociedade, fruto de uma intensa mobilização das mulheres brasileiras em busca do sufrágio 

universal.  

        Classificada por muitos constitucionalistas como a constituição mais importante da 



12 

 

história brasileira no que se refere a direitos sociais e políticos, a Constituição Federal 

promulgada em 1988 (doravante denominada popularmente como “constituição cidadã” em 

referência aos direitos políticos inovadores nela presentes)elenca em seu rol de dispositivos 

legais artigos que disciplinaram não tão somente regras relacionadas a aspectos pontuais no 

que se refere ao processo eleitoral brasileiro, mas se concentrou na elaboração de todo um 

projeto de representatividade que encontra raízes nas reivindicações dos mais diversos setores 

sociais brasileiros. 

          No Brasil em situações de crise são comuns as propostas de mudança do sistema 

político-eleitoral. O financiamento público de eleições, a adoção do sistema distrital e a 

cláusula de barreira são propostas com relevância para a superação das problemáticas hoje 

apresentadas. Embora sejam relevantes, essas propostas não são capazes de modificar 

profundamente as estruturas de poder, dando margem ao surgimento de um novo conceito de 

“democracia participativa”, que ganha um maior destaque depois do surgimento da 

Constituição Federal de 1988, com particular destaque a nova ideia de orçamento 

participativo. 

      Tendo como ponto de partida as recentes transformações sociais e econômicas na 

república brasileira observados nos últimos 20 anos, faz-se mister analisar e observar com 

muito cuidado essa questão sobre os mais diversos fatores que permeiam toda a trajetória 

política do Estado brasileiro. São diversas as manifestações sociais que questionam a 

efetividade do processo político de representação atual, mostrando a relevância dessa 

problemática no cenário político-social atual. 

      A partir desses conceitos, é possível revitalizar a formação de um modelo normativo onde 

a democracia participativa se mostra como alternativa a atual conjuntura de representação 

política observada no Brasil, tendo como ponto de partida a análise das suas características 

positivas e seus encargos na efetivação dos seus objetivos. Fica claro dessa forma as 

inovações centradas em perspectivas institucionais participativas que buscam ajudar no 

enfrentamento das dificuldades encontradas na procura de resguardar uma ampla participação 

política do povo brasileiro 

       Para a compreensão da crise política no âmbito do sistema político constitucional 

brasileiro utilizar-se de investigação por meio de pesquisa bibliográfica, marcadamente 
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através do uso intensivo da doutrina pertinente ao tema, bebendo na fonte do conhecimento 

catedrático, com particular destaque ao estudo das obras de juristas tais como Luís Roberto 

Barroso, Paulo Bonavides, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, Cezar Saldanha Souza Júnior e 

Jairo Nicolau.  

      No que se refere aos fins, a presente pesquisa se classificará em exploratória porque busca 

aperfeiçoar idéias e descritiva porque se coaduna com toda a perspectiva social e política 

atual, atuando na classificação e interpretação dos fatos. No que diz respeito àabordagem a 

pesquisa é qualitativa, priorizando toda uma análise interpretativa da temática em questão, se 

debruçando na busca de inferir sentido aos dados coletados. 

     No primeiro capítulo faz-se um panorama histórico que busca detalhar a formação do 

processo constitucional eleitoral brasileiro nos diversos períodos históricos do Brasil, 

perpassando as mudanças que traçaram um caráter colonial, imperial e republicano a nação 

brasileira e, através de observações das modulações históricas que traçaram o panorama 

político brasileiro através da história, traçar novas perspectivas no sentido de buscar soluções 

para as problemáticas constitucionais eleitorais ora vigentes, observando o cenário atual e 

refletindo sobre as incertezas políticas e eleitorais do presente, na busca constante de permitir 

uma análise histórica dos problemas constitucionais e eleitorais que afligiram o país nos seus 

diversos períodos históricos.  

      No segundo capítulo é possível observar questionamentos que buscam analisar se o 

processo eleitoral constitucional proposto na Constituição Federal de 1988 se mostra efetivo 

na conjuntura social-política representativa atual, fato que se mostra verídico através da 

análise dos anseios populares de maior participação política verificados na atualidade, além de 

uma reflexão sob os moldes traçados pela doutrina especializa na área que buscam conceituar 

as garantias institucionais que a Carta Magna de 1988 traz para o povo brasileiro na medida 

em que as classes sociais menos favorecidas não se sentem representadas no modelo 

processual constitucional ora vigente na atualidade. 

       Partindo desse pressuposto, bem como quais as medidas entendidas como necessárias 

pelos estudiosos do processo constitucional eleitoral brasileiro para assegurar o direito de 
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representatividade de todos os brasileiros, fica claro um esforço da doutrina no sentido de 

catalisar as mudanças necessárias em âmbito nacional para concretizar uma participação 

efetiva da população brasileira como um todo nos processos políticos decisórios nacionais.  

      No terceiro e derradeiro capítulo analisa-se as propostas de atuação das autoridades 

competentes frente à problemática da crise representativa atual e até que ponto as medidas de 

reforma política propostas na atualidade pelas autoridades competentes estão elaboradas de 

uma maneira em que possam garantir uma eficácia de representação política no cenário 

eleitoral brasileiro, levando-se em conta as diretrizes programáticas que a Carta Magna ora 

vigente traça no sentido de garantir uma maior eficácia do ordenamento jurídico brasileiro 

como um todo frente aos desafios encontrados na sociedade brasileira, notadamente aqueles 

relativos à representação política, buscando um compromisso real dos atuais representantes 

eleitorais brasileiros frente às demandas ora enfrentadas em solo brasileiro no que tange á 

problemática da representação política nacional. Uma análise um tanto crítica pode ser feita 

dos representantes políticos brasileiros na medida em que se observa que os mesmos por 

vezes se mostram inertes aos anseios de mudança demonstrados pela população brasileira nos 

protestos populares das últimas décadas, trazendo questionamentos de ordem institucional e 

política sobre a real efetividade do processo constitucional brasileiro atual sob à luz das 

perspectivas de mudanças almejadas pela sociedade brasileira em geral. 
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2 PROCESSO ELEITORAL CONSTITUCIONAL BRASILEIRO 

Através de evolução do processo eleitoral constitucional brasileiro é possível fazer uma 

importante reflexão sobre os caminhos que a república brasileira vem seguindo ao longo da 

história no sentido de aprimorar as instituições democráticas nacionais e trazer ao povo 

brasileiro uma maior representatividade aos moldes das democracias ocidentais do século 

XXI. Tendo origens profundamente entranhadas no colonialismo e no clientelismo, a jovem 

nação brasileira buscou em suas diversas mudanças institucionais ao longo da história a 

formação de um sentimento patriótico que revelasse uma identidade verdadeiramente 

brasileira.    

   Nos últimos vinte anos a jovem república brasileira passou por grandes provações, 

com dois presidentes democraticamente eleitos sofrendo impedimentos constitucionais e as 

instituições governamentais sofrerem instabilidades de ordem econômica, política e jurídica. 

Partindo desse contraponto, a tarefa de conceituar os reflexos do processo constitucional 

brasileiro no seio da sociedade se mostra árdua na medida em que suas implicações 

observadas, particularmente nas eleições gerais do ano de 2018, demonstram uma profunda 

divisão do povo brasileiro, aprofundando as divergências nas diversas regiões territoriais 

nacionais. É visível, infelizmente, um clima de tensão entre os atores políticos brasileiros na 

medida em disputas ideológicas por vezes se sobrepõe ao bem comum, trazendo conflitos de 

ordem pessoal para a esfera pública, onde discussões acaloradas e superficiais se sobrepõem 

aos interesses coletivos nacionais.  

Diante das transformações experimentadas ao longo do processo histórico de formação 

da identidade brasileira como um todo, cabe destacar a evolução e amadurecimento na 

formulação de todo um processo histórico que culminou com a aprovação do processo 

constitucional eleitoral vigente na atualidade.   

2.1 Histórico do processo eleitoral constitucional brasileiro  

O processo de formação cultural e social do povo brasileiro encontra guarida nas suas 

mais diversas formas de expressão. As constituições elaboradas no Brasil ao longo da história, 

partindo da constituição imperial de 1824 e tendo como desfecho a constituição democrática 

de 1988 em vigência na atualidade demonstram um amadurecimento no que tange ao 
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fortalecimento das instituições democráticas e ao pleno estabelecimento do estado 

democrático de Direito no âmago da sociedade. 

Umas das mais claras formas de observar o avanço democrático dos últimos anos se dá 

na análise dos pressupostos históricos que moldaram a formulação do processo eleitoral 

presentes nas constituições brasileiras ao longo da história. Tendo por base essa premissa, já 

na análise da constituição de 1824 é possível vislumbrar as vicissitudes temporais presentes 

no referido dispositivo legal que abrigavam sentimentos patrióticos, particularmente em 1823 

quando a então Assembléia Constituinte(que acabou por ser dissolvida pelo então imperador 

Dom Pedro I) aprovou artigos constitucionais que versavam sobre uma maior liberdade 

econômica e política do Brasil frente a Portugal, limitando o poder do imperador. Isso 

demonstra que as instituições políticas brasileiras já buscavam uma maior autonomia, o que 

revela o amadurecimento de um sentimento patriótico nacional capaz de aglutinar diversos 

setores da sociedade na busca de soluções para os desafios ora enfrentados nos âmbitos 

políticos e econômicos no Brasil. 

Não obtendo sucesso em suas pretensões, os constituintes brasileiros se viram a mercê 

do poder soberano de D.Pedro I, que em 1823 dissolveu a Assembleia Constituinte e outorgou 

em 1824 uma constituição que lhe dava plenos poderes e que abrigava um processo eleitoral 

que não se coadunava com as exigências de maior liberdade política por grande parte da 

população da jovem nação brasileira. Convém destacar que a referida Carta Magna de 1824 

reforçou o voto censitário, pretensão dos constituintes de 1823, o que demonstra que as forças 

políticas da época solicitavam maior liberdade política, porém reivindicavam também a 

mantença dos privilégios eleitorais que ora gozavam, excluindo as classes mais populares do 

processo de participação política e eleitoral. Após a renúncia de D. Pedro I ao trono brasileiro 

em favor do infante imperador D. Pedro II, a nação brasileira se viu sem uma liderança 

centralizada que pudesse conter as erupções socais ora vigentes no período. Após diversas 

revoltas regenciais experimentadas no período o Ato Adicional de 1834 buscou modernizar as 

instituições políticas vigentes na época, dando maior autonomia para as províncias e 

municípios, tentando dessa forma controlar as revoltas provinciais que castigaram o país nas 

mais diversas regiões brasileiras. 

Superado o regime imperial e na alvorada da república recém-proclamada, a 

constituição federal de 1891 surgiu buscando garantir algumas vitórias referentes a uma maior 

participação política conquistada pelas elites no período do império. A queda do voto 
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censitário pelo critério de renda foi inicialmente uma derrota para as classes políticas 

hegemônicas, mas tal fato se mostrou ineficiente para vislumbrar mudanças no quadro 

eleitoral presente, persistindo o já abismo social entre os mais abastados e os miseráveis. 

Apesar desse fato as mudanças sociais do período, com particular destaque para a recente 

abolição da escravidão e as transformações econômicas, trouxeram ideais verdadeiramente 

republicanos a jovem republica, inserindo princípios constitucionais que viriam a moldar os 

próximos dispositivos legais promulgados. No entanto, apesar de esforços consideráveis 

traçados por alguns setores intelectuais brasileiros no sentido de incluir os diversos setores da 

sociedade no processo político, as classes sociais mais humildes continuaram tolhidas de uma 

maior participação política eleitoral, o que perpetuou a já imensa e avassaladora desigualdade 

social observada no Brasil desde o período colonial, corroborada por um processo 

constitucional eleitoral que privilegiava os mais ricos em detrimento das reivindicações 

sociais de uma camada mais popular da sociedade brasileira. 

   O ano de 1932 foi um dos maiores marcos no sentido da participação político eleitoral 

no país. Após imensa luta dos setores feministas, no referido ano foi aprovado o sufrágio para 

todas as mulheres no país, dando direito ao voto a essa imensa parcela da população brasileira 

que se via tolhida de participar do processo eleitoral brasileiro, o que veio a coroar uma antiga 

luta feminina nos diversos setores do país contra a discriminação que ora sofriam no seio da 

sociedade brasileira republicana. 

     No ano de 1937 a quarta constituição da história do país foi outorgada pelo então 

presidente Getúlio Dorneles Vargas. Inspirada nos regimes autoritários do leste europeu, a 

referida Carta Magna trouxe em seu arcabouço legal uma série de retrocessos no campo 

político-eleitoral, mais precisamente na seara da democracia, com o fim dos partidos políticos 

e a eleição indireta para a presidência da república. Considerada por muitos historiadores 

como sendo um grande retrocesso para a democracia brasileira, o referido diploma 

constitucional não vigorou por muito tempo e sucumbiu juntamente com os regimes 

totalitários europeus ao final da segunda guerra mundial. Seu processo constitucional 

eleitoral, assim como os demais regramentos constitucionais, era ligado ao autoritarismo, 

dando pouca margem de liberdade ao Congresso Nacional e sujeitando o poder legislativo ao 

domínio institucional do poder executivo na figura do ditador soberano. 

     Após o fim da Segunda Guerra mundial, com a derrocada dos regimes autoritários e 

a vitória dos aliados, fez-se necessário uma nova postura constitucional brasileira, 
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principalmente no que tange à democracia e representatividade eleitoral. No afã da vitória das 

democracias ocidentais frente aos derrotados regimes nazi-fascistas o presidente Getúlio 

Vargas foi deposto no ano de 1945, com a posterior convocação de uma nova Assembléia 

Constituinte e a promulgação de uma nova Carta Magna em 1946, buscando retomar as 

medidas democráticas observadas 

      A constituição de 1946 recuperou os avanços democráticos conquistados na década 

de 30, com o retorno dos pressupostos eleitorais ditados pela constituição federal de 1934, 

com particular destaque para a volta das eleições diretas à presidência da república, sendo o 

representante eleito para um mandato de cinco anos. O contexto histórico, com conturbadas 

agitações políticas e econômicas, favoreceu a aprovação de uma emenda parlamentar que 

instituiu o regime parlamentarista no país, abolindo temporariamente o presidencialismo e 

modificando dessa forma as estruturas eleitorais ora vigentes. O sistema presidencialista foi 

restaurado após um plebiscito efetuado no ano de 1963.    

              A Carta Magna de 1967, já sob a tutela do regime militar instaurado em 1964, sob a 

conjuntura histórica da guerra fria e das polarizações ideológicas observados no referido 

período temporal, traz em seu arcabouço legal normas que centralizam o poder nos auspícios 

do Poder Executivo personificado na figura do presidente da república que seria eleito de 

forma indireta. A criminalização da liberdade de expressão e das manifestações político-

partidárias, com a posterior cassação do mandato dos parlamentares e prisão daqueles que se 

opunham ao regime, foi a marca nefasta trazida pelo referido dispositivo legal e pelas suas 

posteriores alterações, sendo o Ato Institucional número cinco (AI-5) à medida que mais se 

notabilizou pelo caráter despótico e pelo autoritarismo observado por essa emenda 

constitucional, tolhendo os brasileiros de toda e qualquer liberdade de expressão que fosse 

contra os interesses do governo militar.  

         De forma diversa do que já tinha ocorrido em outros momentos históricos brasileiros, o 

processo de elaboração da Carta Magna de 1988 teve considerável participação popular. Os 

constituintes encarregados de elaborar o texto base, todos eleitos em eleições livres e diretas, 

receram 112 emendas ao texto base do novo texto constitucional, situação em que se foi 

possível verificar que algumas tinham apoio de milhões de brasileiros. Muitos apoiadores 

dessas emendas puderam defendê-las no plenário do Congresso Nacional, demonstrando 

dessa forma o nítido caráter democrático da nova Carta Magna. Reforçando o caráter 

democrático do referido diploma constitucional, há relatos de que os parlamentares chegavam 
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a receber cerca de dez mil pessoas por dia em Brasília em 1988 trazendo uma grande 

diversidade de reivindicações sociais. 

                   Após mais de vinte anos de regime militar o Brasil voltaria a ter um presidente 

civil. E esse fato histórico fortaleceu de sobremaneira os movimentos a favor da volta da 

democracia no país que encontrou seu ápice na convocação da assembléia constituinte que 

ficara a cargo de elaborar a nova constituição brasileira. Aos 5 de outubro de 1988, o então 

presidente da Câmara do Deputados do Brasil, excelentíssimo senhor Ulysses Silveira 

Guimarães, anunciou a promulgação da nova Carta Magna brasileira, aquela que viria a ser 

chamada de “constituição cidadã”  e que ditaria os rumos que o país seguiria nos próximos 

anos. 

  Passado o histórico de formulação das constituições brasileiras, com ênfase aos seus 

referidos processos constitucionais eleitorais, é conveniente se debruçar sobre o estudo mais 

detalhado do processo constitucional eleitoral proposto pela constituição de 1988, Carta 

Magna em pleno vigor na atualidade.  

 

2.2 Análise do processo eleitoral brasileiro proposto na atual Constituição 

Federal 

 
        Logo no preâmbulo já é possível vislumbrar que o constituinte originário cita a 

elaboração de uma Carta Magna baseada em um Estado Democrático de Direito averso a 

qualquer tipo de tirania, característica que viria a permear todo o corpo de texto do referido 

dispositivo legal, o que justifica o apelido de “constituição cidadã”, já que sua característica 

fundamental é centralizada no sufrágio universal e na ampla liberdade de expressão. Tal 

aspiração se consolida quando se elenca os cinco princípios fundamentais que regem a 

república brasileira no artigo 1º, em que dentre eles dois estão diretamente atrelados à 

democracia (cidadania e pluralismo político), atingindo seu êxtase no parágrafo único do 

referido artigo, ao afirmar que: “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos temos desta Constituição.” 

       A análise aprofundada do trecho citado é convidativa na medida em que se correlaciona 

diretamente com todo o processo eleitoral desenvolvido em âmbito nacional nos anos 

posteriores á promulgação da Carta Magna, passando por reformas de ordem política e 

institucional e culminando no processo constitucional eleitoral vigente atualmente. Ao afirmar 
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que todo poder emana do povo, o poder constituinte demonstra uma nítida inspiração na ideia 

de representatividade das democracias ocidentais cenário político global.  

       Portanto, em uma análise mais estreita, pode-se afirmar que no modelo proposto em 1988 

a Constituição Federal é serva de quaisquer do povo e todos devem servi-la nos seus 

respectivos deveres legais, sob pena de ultraje as máximas de liberdade, igualdade e 

fraternidade bradadas sob os augúrios dos constituintes brasileiros de 1988.  

        O quarto título da Constituição Federal coloca o sistema proporcional como modelo a ser 

seguido pelos estados federados na eleição dos representantes da Câmara dos Deputados. Esse 

dispositivo legal foi aperfeiçoado com o advento da Lei Complementar número 78 que dispôs 

precisamente a quantidade de deputados federais que cada estado membro deveria possuir 

obedecendo como já aludido ao princípio da proporcionalidade de acordo com a população de 

cada ente federado. O mesmo não foi feito no que se refere ao Senado Federal, em que cada 

estado possui a quantidade fixa de três senadores eleitos de acordo com o princípio 

majoritário. 

        No que concerne ao processo de escolha eleitoral dos chefes do Executivo, seja em 

âmbito municipal, estadual ou nacional, a Carta Magna dispôs que os mesmos seriam eleitos 

de acordo com a maioria absoluta dos votantes, com disputa de segundo turno caso nenhuma 

chapa alcance mais de cinqüenta por certo do percentual de votos válidos.  

       A partir de uma observação apurada é possível perceber que esse processo eleitoral 

vigente na atualidade se mostra desgastado e omisso diante das incertezas políticas, tendo 

também como contraponto a sua aplicabilidade nas mais variadas regiões do território 

brasileiro, o que coloca em risco as importantes conquistas democráticas experimentadas nos 

últimos trinta anos.  

      Tendo em vista tal fato, a tentativa recente de buscar um meio que ofereça soluções 

viáveis para esse aparente conflito torna-se indispensável para a mantença da harmonia 

constitucional eleitoral consagrada pelos ilustres constituintes de 1988. 

2.3 A efetividade atual do modelo constitucional eleitoral proposto em 1988  

 

       Promulgada após 24 anos de ditadura militar, a Constituição de 1988 restaurou os direitos 

políticos dos brasileiros. Com ela, o voto passou a ser direto, secreto e com valor igual para 
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todos. O bipartidarismo foi extinto, bem como as eleições indiretas, e assim diferentes ideias e 

posições passaram a ser representadas nos poderes Executivo e Legislativo. 

      De acordo com o texto, são facultativos apenas os votos de maiores de 16 anos e menores 

de 18, analfabetos ou maiores de 70 anos. Com uma declaração de direitos robusta e pela 

inclusão do voto em vários casos, como para presidente da República, a Constituição 

assegurou o atual regime político após o fim da ditadura. 

Além do voto, a Constituição prevê outras formas de participação popular. Nos plebiscitos, a 

população opina, por meio de voto, sobre temas de uma medida que ainda não foi elaborada. 

Após a votação, a legislação é construída pelos parlamentares de acordo com o desejo da 

maioria. 

Já nos referendos, a população se posiciona sobre uma lei já existente, funcionando como uma 

ferramenta para os cidadãos aprovarem ou rejeitarem um texto já proposto. Caso rejeitada, a 

lei é arquivada. Um exemplo mais recente foi a votação para alteração do Estatuto do 

Desarmamento, em outubro de 2005. Nela, os brasileiros decidiram por não realizar a 

alteração que tornaria proibida a comercialização de armas de fogo e munição. Ambos os 

dispositivos só podem ser convocados pelo Congresso. 

Nas leis de iniciativa popular, a sociedade apresenta um projeto que, sendo assinado por pelo 

menos 1% dos eleitores em, no mínimo, cinco estados, deverá ser avaliado pelo Congresso. A 

Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar nº 135/2010), aprovada em 2010, é um caso recente 

de projeto apoiado diretamente pela sociedade civil, vetando a candidatura de políticos 

condenados. 

      O possível exaurimento do modelo representativo proposto na Constituição Federal de 

1988 trouxe graves consequências no âmbito político da república, agravando tensões e 

gerando conflitos de ordem social no extenso território nacional. Segundo dados divulgados 

pelo Tribunal Superior Eleitoral, quase trinta e cinco por cento dos brasileiros regularmente 

inscritos como votantes não compareceram às urnas nos dois turnos das últimas eleições no 

ano de 2018. A aplicabilidade do referido modelo atualmente se mostra falha na medida em 

que não levou em consideração os fatores econômicos, condicionando a eleição dos deputados 

e senadores a uma série de fatores financiais, em que os que possuem mais verba de 

campanha se sobressaem perante aqueles tolhidos de boa margem pecuniária para gastos 
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eleitorais.   

            O coeficiente eleitoral, técnica utilizada para tentar amenizar e sanar as disparidades 

observadas na realidade social nacional é uma ferramenta oriunda de legislação complementar 

que se mostra válida frente aos desafios eleitorais observados no extenso território brasileiro, 

mas que encontra dificuldades e profundas críticas que transcendem o campo da 

representatividade eleitoral brasileira. A complexidade de entendimento de suas regras, 

somado ao fato que seu conceito oferece margem para a eleição de candidatos com poucos 

votos, colocam a técnica de eleição baseada na regra do coeficiente eleitoral como uma das 

maiores críticas traçadas ao sistema eleitoral vigente na atualidade.   

          As manifestações ocorridas no ano de 2013 contra os dispendiosos gastos do erário para 

realizar a Copa do Mundo de futebol do ano de 2014 em solo pátrio encontraram guarida no 

sentimento da falta de representatividade política, em que a simbólica ocupação do teto do 

Congresso Nacional pelos partícipes de um ato protestante no dia 17 de Junho de 2016 trouxe 

a tona reflexões que ultrapassam a mera análise empírica da situação descrita e trazem a baila 

ponderações que enxergam a abstrusa situação que por ora passam as instituições 

democráticas brasileiras, dando ensejo a um apelo reformista eleitoral que busca 

transformações que excedem o âmbito político eleitoral e permeiam a sociedade, notadamente 

os setores sociais mais vulneráveis. 

         O sistema constitucional eleitoral vigente, pautado no juízo do voto representativo, 

ainda impera no contexto político atual, mesmo diante de sua acentuada astenia nos últimos 

pleitos personificada pela falta de participação dos votantes no processo democrático 

nacional. Partindo dessa premissa faz-se necessário e pertinente analisar esmiuçadamente o 

que pensa a doutrina especializada na área e quais são as propostas de embate para a atual 

crise vivenciada em solo pátrio, buscando contemporizar essa problemática eleitoral para com 

as diferentes facetas que marcaram a trajetória sufragista nacional traçada ao longo da 

história. 

     A Constituição atualmente vigente no Brasil dispõe no que tange aos partidos políticos no 

seu artigo 17 que um dos principais fundamentos de constituição dos referidos partidos reside 

no fato deles terem um “caráter nacional”. Essa premissa é deturpada na medida em que se 

observa a grande quantidade de candidaturas para as eleições federais, em todos os estados da 

federação, com a conseqüente formação de uma quantia imensa de coligações nos diversos 
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municípios brasileiros. O cenário político que se apresenta no pleito federal demonstra que 

muitos adversários políticos em nível nacional são aliados no plano estadual e vice versa. Esse 

fato impossibilita que o eleitorado identifique a tendência, a ideologia e as propostas dos 

candidatos. De modo resumido é possível afirmar que o eleitor não sabe quem está elegendo, 

gerando uma incerteza eleitoral que permeia a sociedade brasileira. 

      A viabilidade das propostas de alteração a presente realidade se confirma atrávez de uma 

interpretação mais evolutiva das normas constitucionais, de tal forma que se confirme nos 

princispios fundamentais de uma República federativa, onde o poder deve ser exercido de 

maneira popular, de forma direta ou por meio de representantes legalmente eleitos A 

liberdade do eleitorado brasileiro não deve ser guiada nos interesses dos “csciques” políticos 

atuais, como ocorre na atualidade. Nesse sentido importante lembrar das lições do ministro 

Eros Grau no que se refere á interpretação jurídica: 

“A interpretação sempre, necessariamente, se dá no quadro de uma 

situação determinada e, por isso, deve expor o enunciado semântico 

do texto no contexto histórico presente (não no contexto da redação 

do texto)”.  

 

 

    É necessário mudar o modo de interpretar as normas jurídicas de tal modo que se possa dar 

mais eficácia concreta ao princípio republicano democrático. Sem o exercício da política não 

existe democracia. Mas as práticas políticas devem ser realizadas encontrando como meio 

partidos políticos de ideologia autêntica, que estejam alinhados com o que pregam seus 

filiados, com as contribuições de seus filiados, com caráter nacional, observando o princípio 

da fidelidade partidária, praticando de forma concreta a democracia internamente, desde a 

escolha de seus dirigentes e candidatos até o processo de formação e alteração de seus 

referidos estatutos.  

   Para dar mais efetividade ao processo constitucional eleitoral brasileiro proposto em 1988 é 

necessário uma ampla união de diversificados setores da sociedade em torno dessa 

problemática. As autoridades competentes, notadamente os poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, têm papel fundamental na resolução dessa questão, através da elaboração de 

medidas concretas que venham a mitigar essas dificuldades eleitorais encontradas na 

atualidade, tema que será objeto de estudo no próximo capítulo.  
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3 ATUAÇÃO DOS ESTUDIOSOS FRENTE A PROBLEMÁTICA DA CRISE 

REPRESENTATIVA 

  É possível observar no cenário político brasileiro certo desinteresse por parte da 

população, que muitas vezes reclamam dos seus representantes políticos e fazem comentários 

depreciativos sobre os políticos que a representam, mas que em muitos casos os mesmos 

conseguem a reeleição. No que se refere às eleições legislativas, a maioria da sociedade não 

lembra qual candidato escolheu, conforme se observa em diversas análises e estudos de 

participação política. Um fator que também corrobora com o crescimento da insatisfação 

popular no que se refere à representação política é a eleição da suplência nas eleições 

legislativas, em que esse processo político consegue efetivar nos cargos indivíduos sem apoio 

popular. Essa circunstância ocorre na oportunidade que um indivíduo se lança a concorrer a 

um cargo legislativo, mas logo já faz uma tratativa para o mesmo assumir cargo de 

importância e relevância no governo. 

A referida crise representativa que ora se apresenta na sociedade brasileira impôs à 

doutrina especializada novos desafios frente essa problemática na medida em que é possível 

vislumbrar toda uma transformação no modo de escolha dos representantes nas democracia 

ocidentais, fenômeno atual e também observado no processo das eleições dos últimos anos no 

seio da sociedade brasileira.        

          A partir das transformações contemporâneas observadas ao redor do mundo nos últimos 

20 anos, mais particularmente as mudanças relativas ao avanço das formas de informação, 

com particular destaque a digitalização dos meios de comunicação, fica evidente que a 

problemática relativa à representatividade política possui um alcance global e encontra no 

Brasil premissas próprias de desenvolvimento. Partindo-se dessa premissa se faz necessário se 

debruçar sobre quais as soluções que a presente doutrina vislumbra para a problemática da 

falta de representatividade observada nas últimas eleições legislativas, mais particularmente 

nas eleições do ano de 2016 e 2018.  
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3.1 Medidas de enfrentamento da crise representativa propostas pela 

doutrina 

  A soberania destaca-se como um elemento constitutivo essencial à formação do 

conceito de estado moderno, na qual encontra guarida no entendimento de um poder a que 

todos os indivíduos estão sujeitos, e com o advento do Estado Moderno ficou delimitado o 

que se denomina de Estado Moderno, que não se refere apenas as garantias individuais e 

coletivas, mas remete a um principio que mantém os limites do governo. Segundo André 

Ramos Tavares o constitucionalismo tem em seu aspecto jurídico revelado “pela pregação de 

um sistema dotado de um corpo normativo máximo, que se encontra acima dos próprios 

governantes – a Constituição”, ou seja, a constituição seria um documento dotado de 

legitimidade que deixa claro a soberania do Estado como um ser despersonalizado de maneira 

a obstaculizar um governo que se regule por vontades pessoais. 

As novas formas de poder político surgidas após as revoluções burguesas do século XIX 

difundidas pelos ideais iluministas originaram teorias que legitimaram o poder, o que de 

acordo com Bonavides foram compreendidas “nos conceitos de soberania nacional e 

soberania popular”, o que ocasionou a origem da teoria do poder constituinte. Partindo dessa 

premissa é possível compreender o surgimento de um poder constituinte nacional como a 

soberania a serviço do sistema representativo, diante de um poder constituinte e de uma teoria 

que se tem o advento então da constituição como um diploma normativo que rege o Estado e 

que busca um feitio democrático de autodeterminação de uma coletividade. Conclui-se então 

que a ideia de constituição tem como fundamento o exercício de uma soberania popular, 

momento em que se observa a participação popular no Estado, de forma direta ou indireta. É 

necessário destacar que em certo momento o termo soberania como elemento que constitui o 

Estado é afastado e dá lugar a expressão “soberania popular”, que no Brasil se fundamenta na 

Carta Magna de 1988, em seu artigo 1º, parágrafo único. 

A soberania do Estado democrático emana do povo, seja exercido de forma direta ou 

por meio de representação. Nesse mesmo sentido é possível afirmar que o fundamento da 

soberania popular é um dos requisitos do Estado democrático de Direito, o que confirma ao 

povo um “autogoverno” exercido pelo voto. Convém destacar que o respeito a soberania 

popular indica que o seu exercício unicamente ocorre quando da realização do sufrágio 

nacional, já que somente irá existir plenitude da soberania popular quando se preservarem a 

igualdade e a liberdade no exercício do sufrágio. A Constituição Federal vigente mostra que o 
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sufrágio se torna essencial para garantir liberdade política. A constituição federal se utiliza 

dos termos sufrágio universal e voto para dar características claras ao exercício da soberania 

popular. Seria então, dessa maneira, o sufrágio entendido como um direito de votar e de ser 

votado, o que garante uma efetivação da soberania popular e o poder se mantendo com o 

povo, de forma universal, entendendo-se que o Estado asseguraria o exercício de votar a 

maioria da população. Partindo desses pressupostos, André Ramos Tavares afirma que o 

sufrágio é um fator essencial e marcante dos Estados republicanos ocidentais. Nessa 

perspectiva fundamenta a diferença entre voto e sufrágio ao utilizar-se de Hans Kelsen com o 

ideal que enxerga o sufrágio como permissão ao voto. Já em sentido inverso, com o voto 

como exercício do sufrágio, José Jairo Gomes define essa situação como um ato de escolha de 

representantes políticos pela população, o que remete a um direito plenamente exercido, 

todavia se configura também como um dever, pois existiria uma relação contratual social em 

que a participação popular se faz necessária. 

O voto no Brasil é direto, o que define que a população elege de forma direta seus 

representantes. Convém destacar também o caráter secreto das eleições, já que o voto não 

pode de forma alguma ser revelado pelos órgãos competentes de forma que identifique o 

eleitor. As formas plenamente diretas de participação popular estão expressas no artigo 14 da 

Carta Magna, que se configuram como o exercício do plebiscito, o referendo e a iniciativa 

popular. 

O plebiscito e o referendo se configuram como uma forma de participação direta da 

população, que detêm a soberania, que pode se referir a assuntos constitucionais, 

administrativos ou legislativos, onde se verifica que a única diferença dessas formas de 

participação popular reside no fato de o plebiscito ocorrer antes do ato em questão e o 

referendo será realizado de forma posterior de tal maneira que os eleitores podem aprovar ou 

denegar o ato em questão. A convocação dessas formas participativas pode ocorrer por 

decreto legislativo, aprovado pelo quorum de um terço do Congresso Nacional, além de outras 

maneiras disciplinadas pela constituição federal. Quando ocorre sua convocação o presidente 

do poder legislativo nacional comunica imediatamente a justiça eleitoral, de tal modo que se 

realize os procedimentos apropriados para a realização de eleições sem quaisquer traços de 

fraude, de tal maneira que se convoque o maior número possível de cidadãos para participar 

do processo. O plebiscito ou referendo é aprovado com o voto de maioria simples dos 
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votantes, com uma posterior homologação pela justiça eleitoral, onde segue para o poder 

legislativo nacional e seguirá os trâmites pertinentes. 

No que se refere à iniciativa popular, a legislação infraconstitucional indica que os 

cidadãos encaminhem ao Congresso Nacional um projeto de lei, cumprindo os requisitos de 

participação efetiva de quorum de um por cento de todos os eleitores cadastrados, sendo 

distribuídos por no mínimo cinco estados e três décimos por cento de cada um deles. 

Fica claro que teoricamente a Carta Magna coloca a soberania popular no Brasil como 

direito máximo do inserida no Estado Democrático, todavia o que enxerga na realidade é um 

esforço de boa parcela dos representantes políticos a induzir a população a aceitar atos 

legislativos e administrativos como sendo inquestionáveis, colocando o interesse público 

abaixo do interesse popular.  

              A doutrina especializada no Brasil, particularmente os juristas constitucionalistas, 

enxerga nas transformações ora experimentadas um reflexo de toda uma conjuntura que já 

pode ser observada desde os tempos da antiga república. Traçando um panorama dessas 

transformações ocorridas com a situação de participação política observada atualmente, 

Claudio Couto (2017, online) afirma:  

Uma democracia representativa é um regime no qual os cidadãos são governados e se 

fazem representar por políticos eleitos por eles, em eleições competitivas, limpas e 

plurais. Se não elegerem os políticos, mas se governarem sozinhos (algo impossível 

em qualquer sociedade numerosa), teremos uma democracia direta; se as eleições não 

forem competitivas, limpas e plurais não se trata de democracia, mas de algum outro 

regime, seja ele um autoritarismo disfarçado (como a Venezuela), um regime 

puramente oligárquico (como o Brasil da República Velha) ou um autoritarismo 

aberto. 
 
 

              Tomando como base tais argumentos, Bercovici (2006, p. 303) contrapõe a crise de 

representação analisada nos dias atuais com uma proposta de superação, tendo como base 

uma abertura do referido sistema representativo e da estrutura político-administrativa à uma 

maior efetividade de participação popular, em que a soberania deveria ser devolvida ao seu 

único e exclusivo titular que é a sociedade brasileira, alterando de forma radical a estrutura de 

poder existente, embora não fica claro como viabilizá-la. De posse desses contrapontos 

políticos, observa atento Marcus Vinícius Furtado Coelho (2017, online):  
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Não restam dúvidas da necessidade de encontrar saídas à crise política e econômica 

que aflige a nação. A postura propositiva necessária no momento não está em impor 

agendas prontas e egoísticas, mas sim em fomentar a criação de um canal 

permanente de diálogo entre representantes e representados para deliberar, decidir e 

implementar as resoluções ali tiradas. No regime democrático, combate-se crise com 

mais democracia. 

             Dessa maneira, é necessária uma profunda reforma e reconfiguração da representação 

política brasileira, de tal modo que as estruturas de poder consigam atender aos anseios de 

maior participação política da sociedade brasileira. 

 

 

3.2 Análise das propostas de reforma política elaboradas pela doutrina  
 

Entre as grandes problemáticas enfrentadas na atualidade pela sociedade brasileira estão 

a corrupção e a elevada dificuldade enfrentada em acessar os serviços públicos que em muitos 

setores oferecem péssima qualidade aos seus usuários. Infelizmente o que se vê em larga 

medida na população brasileira é uma falta de busca coletiva de respostas para esses 

problemas, o que acaba por trazer essa competência de resolver essas demandas 

inevitavelmente para a esfera judiciária, o que acaba por criar aquilo que vem a ser conhecido 

como a “judicialização” das políticas públicas.  

  Como ficou evidenciado pela análise das propostas de mudança política elencadas pela 

doutrina, os próprios parlamentares constituintes já haviam reconhecido, mesmo em 1988, 

que a Carta Magna recém promulgada já tinha vícios. Prova desse fato é que na sessão Ato 

das Disposições Transitórias estava prevista a feitura de uma Revisão Constitucional cinco 

anos após a promulgação da constituição, com o objetivo de alterar e melhorar alguns trechos 

do texto constitucional. A referida revisão acabou ocorrendo já em 1994, oportunidade em 

que foram aprovadas seis modificações. Após vinte anos de promulgação 56 emendas de 

alteração ao corpo textual da Constituição Federal de 1988 foram alteradas. Somando todas as 

alterações 117 artigos da Constituição foram alterados até o presente momento.   

A pluralidade e o respeito à diferença, postulados fundantes do texto constitucional, 

serão os instrumentos para se alcançar uma sociedade livre, sem privilégios, com respeito aos 

valores do trabalho e da livre iniciativa. Longe de ser um fato novo, o déficit de 

representatividade é cada vez mais profundo, como denotam as significativas taxas de 

abstenção e o notório desinteresse, quando não ódio, pela política. A falta de identidade do 
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povo brasileiro e os poderes constituídos colocam em dúvida a legitimidade dos partidos 

políticos enquanto agentes de representação das demandas sociais, sendo crescente a 

percepção de que atuariam mais na defesa de interesses privados. A reaproximação entre a 

sociedade e seus representantes perpasse por um reforma política que modifique os marcos 

estruturais da ordem política, a exemplo do sistema eleitoral e das prerrogativas das funções 

eletivas. A partir das observações feitas pela doutrina especializada ao longo da história e uma 

concisa análise das propostas de mudança elencadas, fica-se aberto o campo do estudo das 

reformas políticas estruturais propostas pela classe política brasileira. As autoridades 

competentes, notadamente os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, têm papel 

fundamental na resolução dessa questão, através da elaboração de medidas concretas que 

venham a mitigar essas dificuldades eleitorais encontradas na atualidade, seja na elaboração 

de novas normas constitucionais eleitorais, seja em uma interpretação mais sistêmica das 

referidas normas, seja na execução concreta de medidas administrativas que busquem a dar 

maior participação política da sociedade. Esse tema será objeto de estudo no próximo 

capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

4 ATUAÇÃO DAS AUTORIDADES COMPETENTES FRENTE A PROBLEMÁTICA 

DA CRISE REPRESENTATIVA 

 

          Em resposta ao clamor da sociedade brasileira por maior participação política, medidas 

que dão enfrentamento a atual crise representativa observada nos últimos anos no Brasil vêm 

sendo tomadas desde o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso(1994-2002) no 

sentido de permitir uma maior participação da população brasileira (notadamente as camadas 

mais populares) nos processos decisórios políticos nacionais. Mesmo diante desta 

problemática, infelizmente as mudanças se deram em situações esporádicas, o que não 

responde aos anseios nacionais de mudança no processo constitucional eleitoral brasileiro.  

        A efetividade das mudanças propostas precisa ser analisada dentro de um quadro de 

abrangência nacional, podendo vislumbrar dessa forma as vicissitudes que permeiam o 

processo político eleitoral ao longo da história brasileira, buscando dessa forma demandar aos 

representantes eleitos o respeito à soberania popular imposta através do sufrágio eleitoral. 

Dessa forma, fica evidente a necessidade de uma maior conexão dos parlamentares brasileiros 

com os anseios populares de maior participação política nas amplas esferas do poder 

legislativo nacional. 

4.1 Medidas de enfrentamento a crise de representatividade propostas pelos 

partidos políticos 

          Na década de 1990, notadamente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

a população brasileira buscou garantir suas vitórias eleitorais conquistadas na promulgação da 

Carta Magna brasileira de 1988. No entanto, algumas medidas polêmicas tomadas no referido 

período, como a posterior aprovação da reeleição para um mandado em 1997 através de 

Emenda Constitucional, vieram de encontro a esses anseios na medida em que mostraram um 

compromisso da classe política dominante em manter os privilégios conquistados ao longo da 

história. O Tribunal Superior Eleitoral veio de encontro a esses desdobramentos políticos com 

medidas tomadas nas eleições no ano de 1998, o que determinou que as eleições a nível 

estadual não deveriam aceitar coligações diferentes das que tinham sido feitas nas eleições á 

nível federal. 

        Apesar dos anseios de concretizar uma reforma eleitoral após a promulgação da 

Constituição de 1988, mudanças políticas só foram concretizadas no início dos anos 2000. 

Uma das medidas que se traduziram na aprovação da fidelidade partidária, teve aprovação no 

Tribunal Superior Eleitoral, mesmo sem o apoio da Câmara dos Deputados e do Senado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fidelidade_partid%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/TSE
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Federal no ano de 2006. A Lei da Ficha Limpa foi aprovada em 2010 como um projeto de 

iniciativa popular, onde a sociedade mais uma vez demonstrou a sua ânsia por mudanças na 

esfera legislativa.  

           Em resposta aos anseios populares por mudanças na legislação eleitoral, o Poder 

Legislativo Federal criou comissões no ano de 2011 com o intuito de formular propostas de 

enfrentamento a crise política atual, sem êxito. Após as eleições do ano de 2014, com novos 

representantes eleitos no Congresso Nacional e a eleição do deputado Eduardo Cunha como 

presidente da Câmara Federal, mudanças significativas pareciam que surgiriam no cenário 

político brasileiro, o que de certa forma não ocorreu, tendo em vista a mantença dos líderes 

políticos na esfera legislativa e executiva nacional. 

          No ano de 2017 foram elaboradas propostas de reforma política, trazendo, sobretudo 

propostas de alterações concisas na legislação eleitoral, como por exemplo, um modelo 

eleitoral com lista fechada e o término das coligações em eleições legislativas. Essas 

mudanças de sistemática foram rejeitadas, mas após amplas discussões houve a criação de 

uma cláusula de barreira e de um fundo eleitoral. No entanto, muitas dessas propostas não 

foram aprovadas e se mostraram ineficazes frente ás demandas sociais e políticas do país. 

          De acordo com proposta do poder legislativo no intuito de combater a falta de 

representatividade observada no Brasil, representantes legislativos poderão ser eleitos através 

da adoção do sistema da lista fechada já a partir das eleições de 2022, ou seja, os eleitores 

escolheriam somente o partido, sem a possibilidade de voto direto no candidato. Cada partido 

configuraria uma ordem de seus candidatos a serem contemplados pelos votos. Segundo essa 

proposta, no ano de 2026, seria adotado um sistema misto, onde metade de todas as vagas 

seriam preenchidas por lista fechada e o restante seriam preenchidas por sistema distrital. O 

referido sistema distrital abrande um conceito que visa à divisão de uma determinada região 

em distritos, em que cada unidade teria uma certa quantidade de vagas. 

        No que tange as propostas de modificação do financiamento eleitoral, importante 

destacar a atuação do Poder Judiciário nesse sentido. Em decisão recente e inovadora, o 

Supremo Tribunal Federal decidiu na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4650 disciplinar 

as regras de financiamento eleitoral, dentre outras medidas importantes no contexto das 

reformas eleitorais.   

      A proposta de emenda a constituição número 352/13 é atualmente a medida mais concisa 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%A3o_presidencial_no_Brasil_em_2014
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Cunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_fechada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coliga%C3%A7%C3%A3o
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de tentativa de mudança no processo constitucional eleitoral brasileiro. Suas propostas dizem 

respeito ao fim da reeleição para presidente, governador de estado e prefeito de município, a 

vedação de coligações estaduais e municipais que forem contraditórias ás coligações em 

âmbito nacional e a perda do mandato para os parlamentares que se desfiliarem 

voluntariamente do partido a que foram eleitos. 

 

4.2 Análise das propostas de reforma política elaboradas pelos partidos 

políticos 

           

          De igual forma a esfera pública jamais conseguiu entrar em consenso no que diz 

respeito a uma reforma eleitoral que viesse a dar respostas aos anseios populares de mudança. 

O próprio Congresso Nacional, no decorrer de duas décadas, se deparou com dificuldades 

para organizar um programa com um pacote de propostas. A árdua conciliação entre interesses 

com orientação por diferentes dinâmicas criaram empecilhos a criação de maiorias no 

parlamento nacional para as propostas em discussão. O quadro te tornou ainda mais complexo 

com a entrada do Poder Judiciário no debate até então restrito ao Poder Legislativo. Diversos 

foram os motivos que ensejaram o engajamento do Poder Judiciário nessa problemática: por 

chamamento por parte dos partidos políticos derrotados nas votações no Congresso Nacional 

ou por convite de alguns setores da sociedade civil. O Tribunal Superior Eleitoral e Supremo 

Tribunal Federal foram alguns dos órgãos do judiciário que tiveram ativa participação e não 

se furtaram a árdua tarefa de se posicionar no que diz respeito às propostas de reforma 

política. 

       Na atualidade o assunto que predomina no tocante as reformas políticas são as discussões 

no que se referem ao registro de candidatos que em tese não podem ser eleitos. Não paira 

quaisquer dúvidas sobre a inegilibildiade de tais candidaturas, mas a problemática reside na 

tentativa de evitar que essas situações venham a tumultuar os processos eleitorais. A 

ocorrência desse tipo de situação acaba gerando a figura do candidato “sub judice”, o que leva 

por conseqüência a figura da “eleição provisória”. É nesse mote que se enxerga a extrema 

importância de acabar com essas pendências, já que o abuso desse direito não deve prevalecer 

sobre os princípios democráticos republicanos, o que acaba por comprometer a estabilidade 

das instituições. 

      Esse novo cenário em que o Poder Judiciário se configura como propulsor de políticas 

públicas e protege direitos coletivos nacionais é fenômeno atual. Quando se observa a 
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constituição dos Estados Unidos da América se verifica que as constituições modernas 

fabricam mecanismos de controle de constitucionalidade, o que significa que os atos do Poder 

Legislativo ficam expostos a uma análise minuciosa jurídica em razão da defesa de direitos 

fundamentais por uma corte de caráter constitucional capaz de declará-los inconstitucionais 

quando provocada por ações de agentes sociais contrários a essas medidas. Isso fica claro no 

Brasil a partir da promulgação da constituição federal de 1988, que ampliou a faculdade de a 

sociedade vir a propor Ações Diretas de Inconstitucionalidade, na figura do Presidente da 

República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do procurador geral da república, 

do governador do estado, do conselho federal da Ordem dos Advogados do Brasil, dos 

partidos políticos com representação nacional e das entidades sindicais ou de classe. Dessa 

maneira a sociedade passou a recorrer freqüentemente de tal maneira buscar a garantia de 

direitos ou de defesa social. 

        O entendimento de que um cenário partidário por demais fragmentado chega a atrapalhar 

e impedir o pleno funcionamento das coalizões do governo já beira ao senso comum. Quando 

se junta isso ao raso interesse que os partidos grandes têm para com a existência dos partidos 

pequenos fica possível enxergar a relevância de propostas como a já relatada cláusula de 

barreira e suas conseqüentes cláusula de exclusão e cláusula de desempenho. 

        Existem forma distintas de efetivação da cláusula de barreira. Um modo mais rígido é o 

alemão, em que partidos que não conseguem alcançar o mínimo de cinco por cento dos total 

de votos ficam tolhidos de ocupar  o parlamento. Nesse caso ocorre aquilo que foi 

denominado de cláusula de exclusão. Diversamente desse modelo no Brasil se adota uma 

versão mais branda, em que os partidos que não conseguem obter uma determinada 

porcentagem de votos podem constituir no parlamento, porém sem fazer jus aos mesmos 

direitos dos demais partidos. Fica claro dessa maneira que, ou pela forma mais branda ou pela 

forma mais rigorosa, o objetivo da cláusula de barreira é o mesmo: criar dificuldades para os 

pequenos partidos no âmbito do Poder Legislativo.     

        As coligações partidárias são feitas no Brasil pelos partidos políticos desde os tempos 

que remontam ao ano de 1945 até a atualidade, com uma interrupção institucional de vinte 

anos durante o regime militar que ficou caracterizado pelo bipartidarismo. As coligações são 

próprias de um sistema pluripartidário. De todo modo, as cadeiras que são conquistadas por 

uma coligação são divididas entre os candidatos mais votados dos partidos que se uniram em 

uma mesma coligação. De acordo com Jairo Nicolau (2017): 
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Os partidos mantêm sua autonomia organizacional e 

apresentam uma lista própria de candidatos nas eleições, 

mas têm os votos agregados para efeito de cálculo para as 

cadeiras. 

        É válido lembrar que a expressão “coligação partidária” não é referente somente ás 

eleições proporcionais o que dá ensejo a ser utilizada como instrumento de aliança em 

eleições majoritárias. É nesse mote que surge a questão polêmica referente a verticalização 

das coligações entre os partidos políticos. Ocorrem eleições em solo brasileiro de quatro em 

quarto anos para os cargos de Deputado Estadual, Deputado Federal, Senador, Governador e 

Presidente da República. Tendo em vista que o Brasil é um país com dimensões continentais 

possuidor de uma diversidade de formas econômicas, políticas e culturais regionais, pode-se 

imaginar a dificuldade de se observar partidos políticos que tenham abrangência nacional, já 

que em muitos partidos o que se vê são lideranças que encontram maior força a nível estadual 

e regional, dificilmente em nível nacional. 

        A convicção ao programa político e seguir a orientação do partido e não solicitar trocas 

constantes de partido durante o mandato são atitudes que se esperam de todo parlamentar. 

Mas infelizmente não é o que se observa em muitos candidatos eleitos, o que deu ensejo a 

propostas de emenda à constituição que visassem a garantir a fidelidade partidária. Importante 

destacar que essa problemática da fidelidade política não é somente presente na realidade 

brasileira, mas nas democracias em todo o mundo. A Emenda Constitucional nº 1/1969, que 

garantia o instituto da fidelidade partidária durante o regime militar, afirmava em seu art. 152 

que: 

Perderá o mandato no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, 

nas assembléias legislativas e nas câmaras municipais quem, por 

atitudes ou pelo voto, se opuser às diretrizes legitimamente 

estabelecidas pelos órgãos de direção partidária ou deixar o partido 

sob cuja legenda foi eleito. 

           

    Reafirmando a postura de protagonismo do Poder Judiciário no enfrentamento das 

conjecturas e problemáticas sociais brasileiras, no dia 29 de março de 2007, por maioria 

plena, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral entenderam que os mandatos obtidos em 

eleições pelo sistema proporcional são de pertença dos partidos políticos e coligações 

partidárias, não sendo propriedade dos candidatos eleitos. Desta forma, se o candidato, após 

ser empossado, mudasse de legenda partidária, a coligação de origem estaria em condições 
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para pleitear ação constitutiva reivindicativa de cargo político, já que o referido cargo 

pertencia a legenda ou a coligação originária. A única possibilidade para a defesa do candidato 

nessa situação seria uma justificativa pertinente e motivada para sua saída do partido. 

          Não há dúvidas de que faz parte desta formação de maioria no Legislativo a cooptação 

de parlamentares de partidos da oposição para os partidos da base governista, o que justifica a 

descrença observada na maioria dos eleitores brasileiros no que diz respeito á mudanças na 

legislação constitucional eleitoral vigente. 

      Com base em uma reflexão das propostas eleitorais já citadas, fica claro que a classe 

política brasileira não demonstra interesse em modificar o sistema constitucional ora vigente, 

no sentido desse grupo político continuar usufruindo dos privilégios eleitorais atuais.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

        É necessário entender que o processo constitucional eleitoral proposto na Constituição 

Federal de 1988 encontra-se defasado frente aos desafios institucionais enfrentados no cenário 

sociopolítico brasileiro e nas esferas representativas da República Federativa do Brasil. 

Apesar da Constituição Federal de 1988 trazer em seu arcabouço legal importantes avanços 

no que se refere ao sistema representativo atual, alguns de seus dispositivos não encontram 

aplicabilidade, ensejando a elaboração de mudanças para dar mais efetividade aos desafios 

atuais da democracia nacional. 

       É possível observar o esforço da doutrina especializada e da classe acadêmica no sentido 

de buscar experiências nacionais e internacionais que se apliquem no cenário eleitoral 

nacional para garantir uma maior representatividade no processo político brasileiro, no anseio 

de salvaguardar os direitos das minorias políticas, propondo um sistema eleitoral que priorize 

uma representação política que observe a sociedade brasileira como um todo, levando-se em 

conta todos os movimentos políticos e sociais que perfazem a pluralidade democrática na 

República Federativa do Brasil. 

        Fica clara em uma observação das propostas dos partidos políticos na busca de soluções 

para resolver a presente demanda constitucional eleitoral que nos casos da cláusula de 

barreira, da verticalização das coligações e da fidelidade partidária, ocorreu uma mesma 

dinâmica, já que primeiramente o Congresso Nacional chegou a aprovar uma legislação nesse 

sentido, situação que foi modificado pelo Poder Judiciário em uma segunda oportunidade que 

considerou a referida legislação inconstitucional. Ao final o Poder legislativo aprovou 

emendas à constituição no intuito de dar uma reposta para sociedade e buscar superar o 

protagonismo do judiciário frente essa problemática. 

       A hipótese aqui apresentada é a de que, ao menos no que tange à reforma política, o 

Judiciário de fato se apresenta na Nova República como recurso utilizado pelos agentes 

políticos que não lograram sucesso na defesa de suas agendas no Congresso. Ou seja, o 

Judiciário passa a ser um recurso das minorias frente às maiorias. Claro que esse mecanismo 

pode causar desencontros entre os poderes. Mas a relativa desarmonia entre poderes 

provocada pela entrada em cena dessa nova arena de luta política não deve ser confundida 

com uma crise institucional. A reforma política feita pelo Judiciário não gerou uma crise 
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institucional no país. 

          Conclui-se, portanto, que seja necessário que as autoridades competentes brasileiras 

busquem mecanismos que levem a inserção da representatividade das minorias, garantindo a 

elas efetiva representatividade política em âmbito municipal, estadual e nacional. Ressalte-se 

que boa parte das medidas propostas pela classe política brasileira para enfrentar a 

problemática ora apresentada são objeto de severas críticas pela doutrina especializada no 

tema, demonstrando uma assimetria entre o que propõe parte singular da sociedade brasileira 

e o que sugere o Congresso Nacional brasileiro para enfrentar os desafios políticos atuais, 

revelando uma verdadeira desconexão entre o que propõe os representantes da nação e o que 

pontua os estudiosos no tema.  
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