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O IMPACTO DA REFORMA POLÍTICA NA DEMOCRACIA BRASILEIRA. Fernando Montardo Diniz. 
Tatiana do Amaral Prauchner. Rodrigo Stumpf González. (Centro de Ciências Jurídicas, Universidade do Vale do 
Rio dos Sinos. UNISINOS). 
A escolha de representantes para os diversos cargos de representação política, tanto no legislativo como no executivo 

se dá através de eleições periódicas, nas quais a população tem a oportunidade de manifestar sua opinião. Esta manifestação é 
mediada, no entanto, por uma série de fatores. Podem ser destacados, entre outros, a regulamentação das campanhas eleitorais, o 
sistema eleitoral através do qual são contabilizados os votos e ainda a obrigatoriedade do voto. Cada um destes fatores tem um 
impacto no processo eleitoral, sendo que sua modificação pode acarretar mudanças no direcionamento político do país. A pesquisa 
destina-se a analisar o impacto das propostas de reforma política no sistema eleitoral e na legislação eleitoral abrangendo os 
padrões de representação política no Brasil, buscando identificar as mudanças de padrão que ocorreriam na hipótese de adoção de 
cada proposta em tramitação no Congresso Nacional. Em relação aos projetos de lei verificam-se duas ocorrências: a primeira é a 
grande quantidade de projetos – aproximadamente trezentos e dez, abrangendo o período de 1988 a 2000. A segunda é a lentidão 
da tramitação dos projetos que passaram pela comissão especial sobre a reforma político-partidária. Isso é um indicativo que o 
tema não é uma prioridade na agenda política atual. Outro aspecto a ser destacado é a instabilidade do sistema partidário brasileiro 
com a criação, fusão e desaparecimento de muitos partidos nos últimos vinte anos. Uma mudança no sentido de fortalecimento do 
sistema partidário terá dificuldade em ser aprovada devido aos interesses envolvidos. A aprovação de algumas pequenas 
alterações com vistas às eleições municipais de 2000, indica a continuidade de um padrão casuísta nas normas eleitorais 
brasileiras, que são modificadas a cada eleição, conforme as conveniências. (PIBIC/CNPQ-UNIBIC/UNISINOS). 
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