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ELEIÇÕES

Reforma política deve ser
primeiro passo para mudanças
As reformas econômicas têm tido, nas discussões e decisões do Congresso, prioridade sobre
a reforma política que, na opinião de analistas e dos próprios políticos, precisa ser feita com
urgência, a começarpelo sistema eleítoral, para o fortalecimento das instituições democráticas

Jorge Pôssa
Jornalista da Alemg

I.	
s números impressio-
nam: 14.415 candida-
tos disputando os car-
gos de presidente da
República, governa-

dor, senador, deputado federal, de-
putado estadual e deputado distrital,
por 30 partidos diferentes, os votos
de 106 milhões de brasileiros. Espa-
lhadas por todo o País, 307 mil se-
ções eleitorais, sendo 152 mil equi-
padas com urnas eletrônicas. Milha-
res de cabos eleitorais remunerados
e milhões de reais, num total difícil
de ser quantificado, investidos nas
campanhas. Um presidente reeleito
no primeiro turno com quase 36 mi-
lhões de votos. Deputados federais
eleitos com 307 mil votos e outros,
com 5 mil votos. No Estado, 1.210
candidatos ii caça dos votos de 11,8
milhões de mineiros, 36 mil seções
eleitorais e um governador eleito, no
segundo turno, com quase 5 milhões
de votos.

Passada a maior eleição da histó-
ria do País e a primeira com a possi-
bilidade de recondução dos deten-
tores de cargos executivos, fica a

pergunta: qual a lição das urnas?
Deixando de lado questões como

marketing político, comportamento
da mídia e pesquisas de opinião e,
independentemente das análises so-
bre o quadro de crise econômica e
o significado político da reeleição do
presidente Fernando Henrique Car-
doso e da vitória de Itamar Franco
para o governo de Minas, as elei-
ções de 1998 deixaram uma lição que
vem sendo repetida há anos, mas,
até hoje, não foi bem assimilada pela
elite política cio País. É a necessida-
de de se promover uma ampla re-
forma política, capaz de fortalecer as
instituições democráticas e reforçar
a importância do exercício da cida-
dania e a legitimidade dos manda-
tos conquistados pelo voto.

Cientistas políticos e sociólogos
são unânimes ao enxergar, no atual
quadro partidário, marcado pela pro-
liferação de legendas, e na ausência
de uma legislação eleitoral duradou-
ra, um risco à estabilização da de-
mocracia brasileira.

No Brasil, a tradição é, a cada
eleição, uma regra diferente.
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Sublegenda, voto vinculado, dois
turnos, reeleição, restrições à divul-
gação de pesquisas, proibição de
cenas externas nos programas elei-
torais, etc: as mudanças na legisla-
ção acontecem sempre ao sabor das
conveniências do momento. Basta
consultar as leis que regeram os plei-
tos nas últimas duas décadas para
se constatar que nunca as mesmas
normas se repetiram em duas elei-
ções seguidas. Pior, se as leis não
conseguem satisfazer as conveniên-
cias, São simplesmente ignoraclas,
sob o olhar complacente da Justiça.
Foi o que aconteceu em 1982, quan-
do as exigências de votações míni-
mas para que um partido tivesse re-
presentação parlamentar não foram
levadas em conta. Ou mesmo em
1998, com relação aos abusos prati-
cados por alguns candidatos à ree-
leição, denunciados pela imprensa
de todo o País.

E eleição é o que não tem falta-
do no Brasil. Desde a redemocra-
tizaçào do País, com o fim dos go-
vernos militares, num período de
apenas 14 anos, tivemos um plebis-
cito e nove eleições para cargos exe-
cutivos e legislativos: 1985, 1986,
1988, 1989, 1990, 1992, 1994, 1996 e
1998. Foi, portanto, um período de

grandes incertezas. E também um
período rico em experiências que
precisam, agora, ser fonte de refle-
xões para que o País possa ter leis
duradouras, que não sejam frutos de
casuísmos e que propiciem o
florescimento de instituições políti-
cas modernas e estáveis.

Em entrevista à revista "Isto }",
poucos dias após ser reeleito vice-
presidente, Marco Maciel defendeu,
com veemência, a necessidade de
uma profunda reforma política no
País. "Não vamos ter urna verdadei-
ra democracia enquanto não refor-
marmos as instituições políticas'.
sentenciou, apontando por onde
deverão começar as mudanças: pelo
sistema eleitoral. O Código Eleitoral
em vigor é o de 1965. A Lei dos Par-

tidos Políticos é a de 1995, mas pre-
cisa ser aperfeiçoada. E a Lei das
Inelegibil idades tem que ser muda-
da, porque, em função da reeleição,
acabou sendo conflitante com a
Constituição.

Pauta da reforma - A pauta da re-
forma política é extensa. Voto facul-
tativo, fidelidade partidária, sistema
distrital, restrições aos pequenos
partidos, regulamentação de pesqui-
sas eleitorais, reeleição, financiamen-
to público de campanhas, dese-
quilíbrio federativo, coincidência de
mandatos, eleição em dois turnos,
horário eleitoral gratuito, reforma
partidária, parlamentarismo. Isso) para
não falar em outros pontos que tam-
bém podem fazer parte da pauta,
como inelegibilidade, imunidade
parlamentar, candidaturas sirnultâ-
neas para cargos majoritários e pro-
porcionais, diminuição do número
de municípios, reformulação da Jus-
tiça Eleitoral. Empossados os eleitos,
esses e outros temas voltarão a se
colocar na ordem do dia. E, certa-
mente, vão provocar muita polêmi-
ca na agenda política do segundo
mandato cio presidente Fernando

1 lenrique Cardoso. Afinal, conseguir
consenso sobre os pontos da reforma
política é tão difícil quanto alcançar
unanimidade cia opinião pública na
escalação da Seleção Brasileira.

Muitas das reformas hoje defen-
didas poderiam ter sido feitas por
ocasião da revisão constitucional, em
1993, pela maioria absoluta dos vo-
tos do Congresso, em sessão unica-
meral. Mas as reformas econômicas
têm tido prioridade sobre as refor-
mas políticas, determinando a agen-
da de trabalho dos congressistas.
Perdida a oportunidade da revisão,
qualquer mudança na Constituição
depende de 2/3 dos votos da Câma-
ra e do Senado, em dois turnos de
votação. Com a agravante de que,
para os parlamentares eleitos, votar
reformas políticas é como "mexer em
time que está ganhando".

Debate - O primeiro passo para que
a reRrma política seja feita demo-
craticamente e contribua para o for-
talecimento das instituições políticas
é fazer com que o debate extrapole
as paredes do Congresso e das Ca-
sas Legislativas, o que não será tare-
fa nada fácil.

Resultados da eleição e momento económico foram temas de debates
na TV Assembléia
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Certamente, não passa pela ca-
beça da imensa maioria dos eleito-
res que, em outros países democrá-
ticos, a escolha dos representantes
do povo possa acontecer mediante
procedimentos completamente dife-
rentes daqueles adotados no Brasil.
Quem sabe, por exemplo, que em
Israel e na Holanda os parlamenta-
res, ao invés de representar um es-
tado ou distrito, representam todo o
país? Ou que na maioria das demo-
cracias o eleitor não escolhe candi-
datos individuais, mas vota em listas
previamente preparadas pelos parti-
dos? Ou que na França os deputa-
dos são eleitos em dois turnos e na
Alemanha um partido só poderá ter
representantes no Parlamento se re-
ceber, pelo menos, 5% do total dos
votos? Ou, ainda, que na Suíça um
eleitor pode votar em vários nomes
de diferentes partidos ou dar dois
votos no mesmo candidato? Ou que
na Itália uma parte dos votos é apu-
rada nos estados e outra nacional-
mente? Ou que na Inglaterra apenas
o candidato majoritário de cada dis-
trito é eleito?

Como se vê, democracia não é
algo que dependa de uma fórmula
específica. Há uma grande varieda-
de de modos de se determinar a pre-
ferência eleitoral e a vontade dos
cidadãos, transformando-as em po-
der parlamentar. E cada um deles
leva a um resultado diferente. A op-
ção por um ou outro modelo é re-
flexo da estrutura social, cio grau de
maturidade do eleitorado, do interes-
se pelo processo político e, claro, dos
conflitos entre as diversas facções da
elite política do País. Há três anos, o
Senado constituiu uma comissão para
estudar a reforma política, que já tem
alguns projetos prontos e privilegiam
alguns itens da pauta.

Dois sistemas - Basicamente, há
dois sistemas cliférentes para a elei-
ção de parlamentares: o majoritário
e o proporcional. O primeiro é em-
pregado em países como Estados

Unidos, Canadá, Inglaterra, França e
Austrália. O segundo, em Portugal,
Espanha, Áustria, Bélgica, Dinamar-
ca, Israel, Itália, Noruega, Holanda,
Suécia, Suíça, Alemanha e Brasil. Em
ambos os casos, há significativas

O princípio
majoritário tem

uma forte
conotação

territorial. A
principal crítica ao
sistema é que ele

exclui as minorias,
dando

representação
apenas ao partido

mais votado no
distrito onde se
realiza a eleição

variações de um país para outro.
Pelo sistema majoritário, o terri-

tório nacional é dividido em circuns-
crições e os parlamentares eleitos são
aqueles que alcançam a maioria dos
votos em cada circunscrição, também
chamada de distrito. O princípio
majoritário tem, portanto, uma forte
conotaçào territorial. A principal crí-
tica ao sistema é que ele exclui as
minorias, dando representação ape-
nas ao partido mais votado no dis-
trito onde se realiza a eleição. To-
dos os demais partidos ficam sem
representação e, dependendo do
número de partidos e da votação de
cada um nos diversos distritos, a dis-
tribuição final das cadeiras pode ser

muito diferente da votação total de
cada uma das legendas. 1-lá casos
registrados na Inglaterra, por exem-
plo, de um partido com 20% dos
votos ficar com apenas 2% das ca-
deiras na Câmara dos Comuns. Para
minorar esse problema, alguns paí-
ses, como a França, adotam o siste-
ma de maioria absoluta em dois tur-
nos, concorrendo, no segundo, ape-
nas os candidatos mais votados.
Outra fórmula é a adotada na Aus-
trália, onde existe o chamado voto
alternativo, em que o eleitor não vota
em apenas um candidato, mas tem a
opção de ordenar os concorrentes
de acordo com sua primeira, segun-
da, terceira preferência.

Já no sistema proporcional, cada
partido é representado no Parlamen-
to de acordo com o número de vo-
tos que recebeu nas eleições. O prin-
cipal defeito desse sistema, segun-
do OS críticos, é que ele dificulta a
formação de maiorias parlamentares
sólidas que assegurem estabilidade
aos governos, problema que se agra-
va nos países que adotam o parla-
mentarismo. Como vantagem, a re-
presentação proporcional é capaz de
dar voz às minorias, aproximando a
distribuição das cadeiras da votação
obtida pelas legendas e permitindo
que as diferentes forças sociais e
correntes de opinião estejam repre-
sentadas no Parlamento.

Listas - O sistema proporcional tam-
bém comporta diferentes regras para
definição de quais são os candida-
tos eleitos. As mais conhecidas são
a de lista aberta e a de lista fechada.
A primeira, adotada apenas no Bra-
sil e na Finlândia, faz com que se-
jam eleitos os candidatos de cada
partido que recebam mais votos, in-
dividualmente, até o limite do nú-
mero de cadeiras a que a legenda
tem direito. Uma restrição feita ao
sistema de lista aberta é que, quan-
do o partido é muito heterogêneo,
como acontece com quase todos os
partidos brasileiros, o voto dado a

-
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um candidato de preferência do
eleitor acaba ajudando a eleger
outro de perfil político oposto, com
quem o eleitor não tem qualquer
identidade. Esse modelo, ao con-
trário do que acontece na maioria
dos países democráticos, impede
que os partidos priorizem, dentre
os candidatos, aqueles que melhor
representem o ideário da legenda.
Na prática, apenas os chamados
"puxadores de voto" têm algum
tipo de privilégio, aparecendo com
destaque nos programas do horá-
rio eleitoral gratuito.

No sistema de lista fechada, ado-
tado em Israel e na Alemanha, os
eleitores não votam em candidatu-
ras individuais, mas em listas parti-
dárias com nomes previamente
hierarquizados: se um partido tiver
direito a dez cadeiras, por exemplo,
os eleitos serão os dez primeiros
nomes da lista apresentada aos elei-
tores. O método privilegia o contro-
le dos partidos na escolha dos seus
representantes, permitindo a eleição
de candidatos mais identificados com
as diretrizes partidárias. A mudança
para o sistema de lista fechada não
é difícil de ser implernentada pelo
Congresso, pois não seria necessá-
rio mudar a Constituição, que fala
apenas em sistema proporcional,
bastando urna lei para regulamentar
as listas.

Bélgica, 1 lolanda, Áustria, Suécia,
Dinamarca, Noruega e Grécia ado-
tam um modelo intermediário, de
lista flexível, em que os eleitores
votam em listas já ordenadas, mas
têm corno alterar as posições dos
candidatos. A fórmula adotada com-
bina as preferências do eleitor com
as do partido. Luxemburgo e Suíça
adotam um quarto modelo, de lista
livre, em que os eleitores votam em
vários nomes ou mais de uma vez
num mesmo nome.

Tanto no sistema de lista aberta,
quanto no de lista fechada, a defini-
ção dos nomes que vão concorrer
pode ficar a cargo da direção parti-

dária ou ser feita mediante um pro-
cesso de consulta direta aos filiados.
Na Finlândia, uma lei obriga os par-
tidos a fazer eleições primárias para
escolha dos candidatos. Vale lembrar
ainda que, nesse país, diferentemen-

No Brasil,
aumenta, a cada

dia, o número dos
que defendem a
adoção de um

sistema similar ao
da Alemanha, com

o voto distrital
misto, modelo que

tem sido
namorado por

políticos e
estudiosos há

tempos

te do que acontece no Brasil, apesar
da eleição para o Parlamento ser pro-
porcional e por lista aberta, há parti-
dos altamente estruturados e
programáticos.

Voto distrital - Outra mudança sem-
pre lembrada é a adoção do voto
distrital. Na prática, ele já acontece,
pois, apesar de os deputados teori-
camente serem eleitos na circunscri-
ção do Estado, os votos da maioria
deles se concentram num conjunto
de alguns poucos municípios vizi-
nhos ou numa região. E, uma vez
no Parlamento, eles agem e se con-
sideram representantes de uma de-
terminada região.

A tendência de regionalização
pode ser verificada, por exemplo, na
eleição de uma grande bancada do
Norte de Minas na Assembléia, re-
petinclo, mais uma vez, a tendência
de OS eleitores daquela região con-
centrarem seus votos nos candida-
tos locais. Com apenas 7,9% do elei-
torado mineiro, o Norte de Minas
elegeu oito deputados (10,4%); e os
sete candidatos mais votados na re-
giâo foram eleitos.

Os defensores do voto distrital
argumentam que as campanhas elei-
torais em territórios muito grandes
são caras e favorecem os candidatos
com poder econômico, corrompen-
do o caráter da representação parti-
dária. Além disso, frisam, o sistema
distrital permite um estreitamento do
vínculo entre o eleitor e o represen-
tante e obriga o parlamentar a ser
mais atuante na defesa dos interes-
ses de sua região.

Distrital misto - No Brasil, aumen-
ta, a cada dia, o número dos que
defendem a adoção de um sistema
similar ao da Alemanha, com o voto
distrital misto, modelo que tem sido
namorado por políticos e estudiosos
há tempos. O funcionamento do
modelo alemão é relativamente sim-
ples. O país é dividido em 328 dis-
tritos, com aproximadamente 225 mil
eleitores cada. O eleitor vota duas
vezes para eleger 656 deputados fe-
derais: primeiro, escolhe o represen-
tante de seu distrito; depois, vota na
lista (fechada) do partido de sua pre-
ferência. No primeiro voto, é eleito
o candidato majoritário do distrito.
No segundo, vale a representação
proporcional. Do total de cadeiras
alcançadas por um partido, são di-
minuídas as obtidas nos distritos e
as restantes são preenchidas pelos
primeiros nomes da lista partidária.

O vice-presidente Marco Maciel
é um dos que defendem a adoção
do sistema misto, que concilia o sis-
tema majoritário com o proporcio-
nal, argumentando que ele "dá con-
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(lições de forjar verdadeiros partidos
e, de outra parte, permite brotar li-
deranças nas diferentes regiões do
Brasil". A proposta, que tem ganho
adeptos, já é tema de um projeto que
tramita no Senado, de autoria do
presidente Fernando Henrique Car-
doso.

Voto corporativo - Crítico do voto
distrital puro, o cientista político
Jarbas Medeiros diz que OS resulta-
dos das eleições parlamentares mos-
traram não só uma tendência de
regionalização do voto, mas também
a "corporativização" do voto, que
pode ser exemplificada pela votação
dos líderes do movimento dos poli-
ciais militares, ocorrido em 1997, dos
evangélicos - que elegeram dez de-
putados estaduais, dos representan-
tes de clubes e das torcidas organi-
zadas. Com efeito, o fenômeno de
alguns campeões de voto em 1998
ilustra bem a força do voto
corporativo. O cabo Júlio, o sargen-
to Washington Rodrigues e o presi-
dente do Cruzeiro, Zezé Perrela, ele-
geram-se apoiados em corporações
bem definidas. isso não é bom, afir-
ma Jarbas Medeiros, porque o man-
dato é para todo O povo, flàO para
tribos ou parcelas específicas".

Na 14 Legislatura, a Assembléia
terá 13 empresários, 13 médicos. 7
advogados, 5 produtores rurais, 5
engenheiros, 4 radialistas, 3 funcio-
nários públicos, 3 professores e 3
policiais, dentre outras profissões.
Mas as representações maiores são
as de ex-vereadores, com 29 depu-
tados eleitos, e ex-prefeitos, com 20,
além de 5 ex-vice-prefeitos.

Distorção - Sempre que se fala em
reforma política, a distorção na re-
presentação dos Estados na Câmara
dos Deputados é apontada como
uma das maiores mazelas do nosso
sistema político. As razões não são
difíceis de se perceber: com a super-
representação das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, em detri-
mento dos Estados mais populosos

do Sul e Sudeste, o peso do voto de
um eleitor de São Paulo, por exem-
plo, é muito menor que o de um
eleitor de Rondônia. Assim, este ano,
o deputado federal campeão de vo-
tos no Amapá recebeu 13.466 votos,

A inexistência de
sanções reais

para os faltosos,
as leis que

anistiam todo
mundo e

dispensam as
multas acabam

por tornar o voto
obrigatório mera
figura de retórica.
Os números não
deixam margem

para dúvidas

e o menos votado foi eleito com exa-
tos 6.516 votos contra 37.854 do últi-
mo colocado de Minas Gerais e
306.988 do mais votado de São Paulo.
O Acre elegeu deputado federal com
5.477 votos e Roraima, com 5.253,
votações inferiores às de 27 dos 37
vereadores de Belo Horizonte.

Uma forma de acabar com essa
distorção seria mudar o dispositivo
constitucional que fixa um mínimo
de 8 e um máximo de 70 deputados
por Estado, distribuindo as cadeiras
proporcionalmente à população de
cada unidade da Federação, como
acontece em outros países. Nos Es-
tados Unidos, por exemplo, há esta-
dos que têm apenas um deputado;

e na Argentina, algumas províncias
têm apenas dois representantes. Mas
essa mudança só seria possível com
o apoio dos parlamentares dos Esta-
dos super-representados, o que a
torna inviável. Cabe, então, aos con-
gressistas encontrar urna alternativa
capaz de reduzir a desproporção atu-
al. Hoje, o voto de um eleitor de
Roraima tem o mesmo peso do voto
de um eleitor paulista ou mineiro na
eleição para presidente, mas, na com-
posição da Câmara dos Deputados,
o voto de um brasileiro de Roraima
vale 16 vezes o de um brasileiro de
São Paulo ou 10 vezes o de um de
Minas Gerais. Mas a questão não é
tão simples: ao abordar o tema, o
senador Darcy Ribeiro costumava
dizer que não se pode levar em conta
apenas a população, mas também o
território. E lembrava que um Esta-
do com a imensidão e os potenciais
do Amazonas não pode ser repre-
sentado, na Câmara, só em função
da população.

Voto facultativo - Outra proposta
que deve ganhar corpo no debate
da reforma política é a do voto fa-
cultativo. Uma análise das últimas
eleições mostra que o voto obriga-
tório, na prática, acaba não existin-
do. O alistamento é obrigatório, mas
a inexistência de sanções reais para
os faltosos, as leis que anistiam todo
mundo e dispensam as multas acabam
por tornar o voto obrigatório mera fi-
gura de retórica. Os números não dei-
xam margem para dúvidas: em todo
o País, de cada cinco eleitores, um se
absteve de votar. Nada menos que
22.798.922 eleitores, 21,49% do total,
não compareceram às umas em 4 de
outubro, ou seja, o dobro do eleitora-
do de Minas Gerais. No Estado,
2.349.226 eleitores se abstiveram no
primeiro rumo, ou seja, 19,88% do
total, um contingente pouco menor
que ode eleitores de Eduardo Azeredo
e que poderia alterar substancialmen-
te os resultados do pleito para o go-
verno ou para a Assembléia e a Câ-
mara dos Deputados.
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A proposta de alistamento obri-
gatório e voto facultativo, defendida
pelo PT na Constituinte, em 1987,
tem conquistado novos adeptos.
Pesquisa realizada pelo Instituto
"Datafolha", na reta final da campa-
nha de 98, mostrou que, ao contrá-
rio do que muita gente pensa, com
o fim do voto obrigatório, OS exclu-
ídos do processo eleitoral não seri-
am os mais pobres, mais jovens ou
menos escolarizados. Seriam justa-
mente os da "coluna cio meio" da
sociedade. O professor David
Fleischer, da Universidade de Brasília
(UnB), em recente palestra no Cur-
so de Formação Política da Escola
do Legislativo, ponderou que, caso
a adoção do voto facultativo venha
a se concretizar, a grande questão
será tornar a eleição mais atraente,
incentivando a participação volun-
tária. Ele sugere que isso seria pos-
sível com a adoção do sistema de,
lista fechada, candidatos de melhor
nível, mais debates e mudança no
kwmato da propaganda gratuita, pri-
vilegiando-se as pequenas inserções
em lugar dos blocos de propaganda
partidária. Na opinião do cientista
político Luís Aureliano Gama de
Andrade, que analisou o tema em
mesa-redonda promovida pela TV
Assembléia, com o apoio da Revista
do Legislativo, logo após o primeiro
turno, o voto facultativo poderia
mudar a concepção que as pessoas
têm das eleições: "passaríamos a ver
o voto de uma forma mais cidadã,
como direito e não como dever".

Fidelidade partidária - Mal tinha
terminado a apuração do primeiro
turno das eleições, Francisco Rossi,
candidato que, durante toda a cam-
panha, era tido como presença certa
no segundo turno da sucessão
paulista, mas que acabou em quarto
lugar, anunciou sua clesfiliação do
PDT e seu apoio a Paulo Maluf, do
PPB, um antigo desafeto. O fato cha-
ma a atenção para um outro aspecto
do sistema político brasileiro, alvo

de inúmeras críticas: a falta de fide-
lidade partidária.

Na atual Legislatura (1995/99), 38
dos 77 deputados estaduais minei-
ros mudaram de legenda (49,35%).
Desses, 16 filiaram-se ao PSDB, sen-

A troca de partidos,
além de fragilizar o

sistema
representativo, é

uma traição ao voto
do eleitor, pois são
poucos os que se
elegeriam apenas

com os votos
obtidos

individualmente,
sem depender da
soma de votos da

legenda

do 7 egressos do PTB, que também
compunham a coligação "Todos por
Minas", em 1994. No início de 1995,
havia 14 partidos na Assembléia. Em
1998, esse número caiu para 11. O
PSDB, partido do governo, elegeu 8
e terminou com 20. Dos 14 partidos
originais, apenas o PT (8 deputados)
e o PPS (1) não fizeram parte dessa
dança partidária. O Congresso Nacio-
nal, que tem 513 deputados e 81 se-
nadores, também não fica longe: nos
últimos quatro anos, foi palco de mais
de 200 mudanças partidárias.

A troca de partidos, além de
fragilizar o sistema representativo, é
uma traição ao voto do eleitor, uma
vez que poucos são aqueles que

conseguiriam se eleger apenas com
OS VOtOS obtidos individualmente,
sem depender da soma de votos da
legenda. Nas eleições deste ano, por
exemplo, nenhum dos 77 deputados
estaduais eleitos teve mais votos que
o quociente eleitoral de 96.326 vo-
tos. E apenas três federais - cabo
Júlio, Zezé Perrela e Aécio Neves -
superaram o quociente de 136.068
votos para a Câmara dos Deputados.
Além disso, 6,98% dos votos para
deputado estadual e 6,28% para de-
purado federal foram dados apenas
às legendas e não a um candidato
específico. Para a Assembléia, o par-
tido mais beneficiado foi o PSDB,
que recebeu 219.024 votos na legen-
da, seguido pelo PT, com 153.357, e
pelo PMDB. com 133.383.

Esforço individual - Mas a ques-
tão da fidelidade partidária não pode
ser analisada apenas do ponto de
vista da exigência de que o parla-
mentar eleito vote sempre segundo
as diretrizes partidárias e não mude
de legenda. Como exigir fidelidade
de alguém que, para se eleger, teve
que se valer apenas de seus esfor-
ços individuais, pouco ou nada re-
cebendo de ajuda dos partidos?

A questão básica é definir de
quem é o mandato, se do partido ou
do parlamentar. Atualmente, não se
pode negar que é muito mais do
parlamentar. O sistema proporcional
com listas abertas vincula o eleitor
ao candidato e não à legenda, difi-
cultando a formação de partidos só-
lidos e enraizados à sociedade. Os
candidatos fazem suas campanhas
com grande autonomia em relação
ao partido. Cada um organiza indi-
vidualmente sua estrutura de cam-
panha, de captação de recursos fi-
nanceiros e de propaganda e sai à
caça dos votos com base em sua re-
putaçào individual. É cada um por
si e todos contra todos. Como resul-
tado, os eleitores votam priori-
tariamente nos candidatos e não nos
partidos. e as bancadas acabam sen-
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do aglomerados de candidatos indi-
viduais, não raro com ideologias,
propostas e posicio-namentos anta-
gônicos. Os candidatos São levados
a firmar compromissos de lealdades
extra partidárias, que são mantidos
após as eleições.

Não são poucas as vozes, dentro
e fora do governo, que têm clama-
do pela instituição de mecanismos
de fidelidade partidária. Isto é con-
siderado um fator essencial para a
governabilidade e para evitar que,
em votações importantes no Con-
gresso Nacional, o governo seja obri-
gado a convencer sua base de apoio,
quase que individualmente, a apro-
var projetos de seu interesse. A fide-
lidade pode ser alcançada por diver-
sos caminhos. Para estabelecer urna
cláusula de fidelidade na legislação
partidária, não é necessária uma
emenda constitucional, o que pode
ser obtido estipulando-se um prazo
mínimo de filiação para que alguém
possa ser candidato. Hoje, o prazo é
de um ano. Se passasse, por exem-
plo, para quatro anos, impediria que
as pessoas se candidatassem por
outros partidos, estreitando o víncu-
lo partido-candidato.

Mas a exigência dc fidelidade
partidária tem também um outro viés.
Entre 1969 e 1985, durante o regime
autoritário, a Constituição estabele-
cia que os parlamentares que mu-
dassem de partido perderiam o man-
dato, a não ser para fundar um novo
partido. Assim, a saída de parlamen-
tares do MDB e cia Arena só foi pos-
sível para ingresso nas legendas re-
cém-funcladas em 1980 (PMDB, PDS,
PP, PDT, PTB e PT). De 1946 a 1964,
quando o País viveu um período
democrático, não havia restrições às
mudanças, mas as trocas de legen-
das por parte de lideranças políticas
eram raras.

Coligações - Entre as democracias
mais tradicionais, apenas Israel,
Holanda, Suíça e Noruega permitem
coligações em eleições parlamenta-

res. No Brasil, as coligações foram
proibidas durante o regime autoritá-
rio, em 1965, e só voltaram a ser
permitidas duas décadas depois, em
1985. E, diferentemente dos países
citados, em que as cadeiras conquis-

Para dificultar a
compreensão,

pelo eleitor, das
coligações

proporcionais, a
lei permitiu que
as composições
para a Câmara
dos Deputados

fossem diferentes
das coligações

para a
Assembléia
Legislativa

tadas por uma coligação são distri-
buídas proporcionalmente à votação
de cada partido que a compõe, aqui
as coligações funcionam, na pratica,
como se fossem um só partido, sen-
do eleitos os candidatos mais vota-
dos. Esta singularidade tem sido ha-
bilmente explorada por algumas le-
gendas que lançam um número pe-
queno de candidatos e concentram
todos os esforços na sua eleição. Foi
o que aconteceu, por exemplo, nas
eleições para vereador de Belo 1 lo-
rizonte, em 1996. O PCdoB, isolada-
mente, não teria condições de atin-
gir o quociente eleitoral, mas, em
aliança com outros partidos de es-
querda, conseguiu colocar seus dois

únicos candidatos dentre os cinco
eleitos pela coligação.

Os resultados das eleições para
deputado estadual em 1998 também
revelam as distorções causadas pe-
las coligações nos pleitos proporcio-
nais. A coligação PT/PSB, por exem-
plo, elegeu 10 deputados, 5 do PT e

do PSB. Só que a votação do PT,
693.166 votos, foi mais que o dobro
da obtida pelo 1S13, 289.570 votos.
O PFL, com 657.020 votos, e o PDT,
COM 604.554, votações inferiores à
do PT, terão, na próxima legislatura,
bancadas maiores, de 7 e 8 deputa-
dos, respectiva mente. Enquanto o
PSC. com 49.818 votos, conseguiu
eleger um deputado, o PTN, com
76.942 votos, e o PCIoB, com 71.517,
ficaram de fora do Legislativo mi-
neiro.

Para tornar a compreensão das
coligações proporcionais ainda mais
difícil para o eleitor, a lei permitiu
que as composições para a Câmara
dos Deputados fossem diferentes das
coligações para a Assembléia
Legislativa. Assim, por exemplo, o
PFI. entrou na disputa para a Assem-
bléia coligado com o PSDB e o PPB,
mas, para a Câmara, coligou-se com
o PPB e o PTB. E, para aumentar a
confusão, em nível nacional, as coli-
gações não se repetem dentro de um
mesmo espectro partidário; pelo con-
trário, variam bastante, evidencian-
do o descolamento entre o sistema
partidário nacional e os sistemas
partidários estaduais.

Fragmentação - Alguns dos pon-
tos levantados anteriormente, como
a infidelidade partidária e o sistema
de lista aberta, têm relação direta
com o problema da fragmentação
partidária, matéria na qual o Brasil é
quase um recordista mundial. Em
alguns países, imediatamente após
processos democratizarnes, houve
uma explosão de partidos participan-
do das primeiras eleições, corno a
Espanha em 1977, com 78 partidos,
e a Polônia em 1991, com a incrível
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marca de 111 partidos. A grande
maioria teve existência efêmera. Nos
dois casos, poucas legendas conse-
guiram eleger representantes ao Par-
lamento.

No Brasil. não foi diferente. Com
o fim compulsório do bipartidarismo,
em dezembro de 1979, a Arena e o
MDB foram extintos por urna lei que
deu um prazo de 180 dias para a
organização de novos partidos. O
resultado foi que o País saltou para
uma situação em que, de 1982 a
1994, nada menos que 68 partidos
apareceram na cena política. Desses,
23 figuravam, em 1995, como parti-
dos devidarnente legalizados e só 18
tinham representantes no Congres-
so. Apenas 8 alcançaram a marca de
5% dos votos nas eleições de 1994.
Hoje, 30 partidos têm registro no TSE.

Na verdade, no Brasil, a demo-
cracia competitiva só foi efetivamente
exercida no período 1946/64 - épo-
ca da UDN, do PSD e do PTB - e no
período pós-1985. Partidos políticos
precisam de tempo para sua
maturação. Durante a transição de-
mocrática, o País chegou a ter gran-
des partidos que não participaram
de nenhuma eleição, corno o caso
do extinto PP, que atuou em 1980/
81 e depois foi incorporado ao
PMDB. Após a redemocratização,
poucos foram os partidos que con-
seguiram alcançar algum grau de
inserção social. A maioria das legen-
das não tem qualquer identidade e
só tem vida nas campanhas eleito-
rais. Há também o caso dos "parti-
dos relâmpagos", criados para dar
sustentação a projetos políticos in-
dividuais, como o PRN, fundado por
Fernando Coilor, em 1989, e o PRS
de Hélio Garcia, em 1990.

"Partldos-ônlbus" - 0 cientista po-
lítico Fábio Wanderley dos Reis, que
também analisou o resultado das
eleições em mesa-redonda promo-
vida pela TV Assembléia, explica que
os partidos "catch ali" ou -partidos-
ônibus", onde cabe todo mundo,
nivelam seus discursos mediana-

mente para garimpar votos de todo
o eleitorado e, o que mais lhes inte-
ressa, chegar ao poder. Para isso, diz,
a "cara" das legendas se dilui e, jun-
to com ela, o discurso político do
partido.

Após a
redemocratização,
poucos foram os

partidos que
conseguiram

alcançar algum
grau de inserção
social. A maioria
das legendas não
possui qualquer

identidade e só tem
vida nas

campanhas
eleitorais

O cientista político jairo Marconi
Nicolau, cio Instituto Universitário de
Pesquisas (Ir) Rio de Janeiro (Iuperj)
e autor do livro "Multipartidarismo e
democracia", observa que a fragmen-
tação partidária no Brasil só não leva
à polarização, que em outros países
costuma ser sinônimo de crise e ins-
tabilidade, devido à ausência de di-
visões ideológicas sérias entre os
partidos. O que se vê no País são
arremedos de partidos com registro
provisório, criados sob o argumento
da liberdade de expressão e organi-
zação. Como gosta de dizer o cien-
tista político Jarbas Medeiros, "temos
um anarcopartidarismo, não um
multipartidarismo".

Para a professora Maria Celina
D'Araújo, do Departamento de Ci-
ência Política da Universidade Fede-
ral Fluminense (UFF), outra estudio-
sa do assunto, o surgimento de par-
tidos efêmeros criados por cidadãos
anônimos deve-se tanto à permis-
sividade da legislação eleitoral, que
faz vista grossa para a exigência de
registro definitivo como requisito
para concorrer nas eleições, quanto
à tendência a um incremento da taxa
de associativismo na população bra-
sileira.

Na opinião dos estudiosos, é pre-
ciso tornar a criação de partidos algo
mais sério, dificultando a prolifera-
ção de legendas que acabam servin-
do a outros propósitos que não o de
serem agremiações políticas repre-
sentativas de interesses existentes no
seio da sociedade. A Lei n g 9.096, de
1995, prevê a cláusula de desempe-
nho - para que um partido possa ter
representação no Congresso - a par-
tir das eleições de 2010, mas há quem
defenda que a vigência desse dispo-
sitivo poderia ser antecipada já para
o pleito de 2002.

Cláusula de barreira - A legislação
partidária no Brasil é considerada
rigorosa e minuciosa com relação às
exigências para que um partido con-
siga registro definitivo e, ao mesmo
tempo, excessivamente liberal no
tocante ao acesso dos partidos ao
Parlamento e aos recursos políticos,
corno fundo partidário e programas
na TV. Mas, na prática, as exigências
estabelecidas pela legislação têm
sido, muitas vezes, simplesmente
ignoradas. O exemplo das eleições
de 1982 é significativo. Naquele ano,
a legislação exigia que, para ter re-
presentação na Câmara dos Deputa-
dos, um partido necessitava obter 5%
dos VOtOS, distribuídos por nove Es-
tados, com o mínimo de 3% em cada
um deles. Se fosse aplicada, a lei
deixaria de fora do Congresso parti-
dos corno o PDT, o PTB e o P . e
País voltaria ao bipartidarismo. Mais
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uma vez, prevaleceu o "jeitinho" bra-
sileiro.

Para o advogado Anis Leão, es-
pecialista em Direito Eleitoral, é pre-
ciso criar barreiras que impeçam a
proliferação de pequenos partidos.
Diversas democracias adotam a cha-
mada cláusula de exclusão ou cláu-
sula de barreira, estabelecendo o li-
mite mínimo de votos - que pode
ser nacional ou regional - que um
partido precisa alcançar para ter di-
reito a representação parlamentar. O
exemplo mais conhecido é o da Ale-
manha, onde, para ter acesso à Câ-
mara dos Deputados (Bundestag), a
legenda precisa receber, pelo menos,
5% dos votos. Na Grécia, esse pata-
mar é ainda maior: 17% para os par-
tidos e 30% para as coligações. Atu-
almente, no Brasil, o único instru-
mento que funciona como uma es-
pécie de cláusula de exclusão é o
quociente partidário, que impede
que um candidato, mesmo que bem
votado, seja eleito caso seu partido
ou coligação não alcance determi-
nada quantidade de votos.

Votos válidos - O Brasil é recordis-
ta mundial de votos brancos e nulos
em eleições legislativas. Em 1994,
45% dos votos para deputado fede-
ral foram perdidos, o mesmo acon-
tecendo com 47% dos votos para

deputado estadual em todo o País.
Os votos dados aos 513 deputados
federais eleitos representaram 27%
do eleitorado nacional. Eles foram
escolhidos por 26 milhões dos 95
milhões de eleitores aptos ao voto
naquele ano, quando houve, ainda,
17 milhões de abstenções, 13 milhões
de votos nulos, 19 milhões de votos
brancos, 15 milhões de votos em
candidatos derrotados e 3 milhões
de votos de legenda.

Estudo de Jairo Nicolau, do
luperj, no livro "Dados Eleitorais no
Brasil", mostra o crescimento do de-
sinteresse com relação às eleições
para os cargos legislativos. Em 1982,
apenas dois de cada dez brasileiros
deixaram de votar, anularam o voto
ou votaram em branco. Em 1994, o
desinteresse dobrou: os índices de
abstenção e de votos nulos e bran-
cos chegaram a 40%. Enquanto o
número de eleitores subiu 60% en-
tre 1982 e 1994, a quantidade de
votos válidos para a Câmara dos
Deputados cresceu só 11%. De 1990
a 1994, a soma dos votos nulos e
abstenções cresceu 176% no Brasil.
Nesse período, OS votos válidos para
deputado federal, em todo o País,
caíram de 61% para 55%; e, apesar
do aumento do eleitorado, o núme-
ro de votos apurados caiu de 61 mi-

lhões para 59,3 milhões. Para os
Legislativos estaduais, a queda foi
ainda maior: de 65% de votos váli-
dos em 1990 para 53% em 1994. Em
1982, esse índice foi de 83%. O ci-
entista político atribui o problema a
protestos e a erros induzidos pelo
uso de cédulas eleitorais considera-
das complexas para um eleitorado
pouco escolarizado. Dos 106 milhões
de eleitores que o País tem hoje, 70
milhões não completaram o 1 9 grau.
Desse total, 8,5 milhões são analfa-
betos e 24,8 milhões mal sabem ler
e escrever.

Em Minas, dos 11.8 milhões de
eleitores. 8.4 milhões não têm o 1°
grau completo, 939 mil são analfa-
betos e 2,6 milhões sabem apenas
ler e escrever. O desinteresse pelas
eleições parlamentares também é
evidente. Em 1994, quando o Esta-
do tinha 11.241.173 eleitores,
3.429.878 anularam o voto ou vota-
ram em branco para deputado esta-
dual, número superior à soma dos
votos dos 77 deputados eleitos, que
foi de 2.139.188. Naquele ano,
1.721.975 eleitores se abstiveram de
votar no primeiro turno, somando
5.151.853 votos perdidos (45,830X) do
eleitorado). Agora, em 1998, de um
Colégio Eleitoral de 11.815.183 pes-
soas, os votos perdidos chegaram a

Renovação na Assembléia Legislativa
renovação na Assembléia

para a Legislatura 1999/2003
foi de 38%, com 29 novos de-

putados, índice menor que nas elei-
ções de 1994, quando a Assembléia
teve 43% de renovação, com 33 es-
treantes. Considerando-se que 10 de-
putados não disputaram um novo
mandato, tem-se um índice de re-
novação ainda menor, de apenas
28%. E, dos 6 deputados estaduais
que concorreram para deputado fe-

cleral, 5 conseguiram se eleger.
A maior bancada ficou com a coli-

gação PSDB/PFL/PPB, que elegeu 29
deputados. As coligações PT/PSB e
PMDB/PST ficaram com 10 cadeiras
cada. O PDT, que disputou a eleição
coligado com os PCdoB, PCB e PV,
elegeu 8. O PTB, que não se coligou,
fez urna bancada de 8 deputados. As
coligações PSD/PSN e PL/PSIIPPS fi-
caram com 5 cadeiras cada urna e a
coligação PAN,/PRTB/PMN,PSC elegeu

4. O deputado Elmo Braz (PPB).
reeleito para o sétimo mandato, é
quem tem mais tempo de Assem-
bléia. Dos novos deputados, apenas
dois já foram detentores de manda-
to no Legislativo estadual: Ell)e
Brandão (PSDB), suplente que che-
gou a assumir o mandato na 131
Legislatura, e João Pinto Ribeiro
(PTB), que já havia sido deputado
estadual por quatro mandatos con-
secutivos.
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4.398.148 (37,220/h). Nada menos que
19,88% não compareceram às umas,
8,42% votaram nulo e 8,92% vota-
ram em branco. A redução dos vo-
tos perdidos, de 45,83% para 37,22%,
é creditada pelos cientistas políticos
ao uso da urna eletrônica, que faci-
litou o processo de votação. Essa
tendência já havia sido detectada nas
eleições municipais de 1996, nas lo-
calidades onde o voto foi eletrôni-
co. Em 1998, o voto informatizado
chegou aos 45 maiores municípios
mineiros, atingindo 5,5 milhões di
eleitores (47%).

Mulheres e jovens - Apesar de to-
dos os avanços dos movimentos fe-
ministas nas últimas décadas, a par-
ticipação das mulheres no Parlamen-
to mineiro não registrou evolução
significativa. Desde a primeira vez
que urna mulher foi eleita, em 1947,
até hoje, incluindo-se a próxima
legislatura, apenas 11 mulheres che-
garam à Assembléia de Minas. A ban-
cada feminina, de 4 deputadas
(Elaine Matozinhos, Elbe Brandão,
Maria José Ilaueisen e Maria Olívia).
tem o mesmo tamanho da eleita em
1990.

A determinação de que os parti-
dos reservem 20% das vagas de can-
didatos às eleições proporcionais
para mulheres também acabou não
estimulando a presença feminina:
num universo de 819 candidatos a
deputado estadual, 88 mulheres dis-
putaram uma vaga na Assembléia
(10,74 0X) e, dos 373 candidatos a
deputado federal por Minas, só 31
eram do sexo feminino (8,31%). No
Brasil, os percentuais não são muito
diferentes: 12,64% das 10.048 candi-
daturas a deputado estadual e 1030%
das 3.417 candidaturas a deputado
federal foram de mulheres.

Na Argentina, onde a eleição pro-
porcional se dá por meio de lista
fechada, a lei é mais eficaz para a
garantia de urna representação efe-
tiva do sexo feminino. Li, cada par-
tido, ao elaborar sua lista de candi-
datos, é obrigado a inscrever mulhe-

res em posições privilegiadas, de
forma a garantir um percentual mí-
nimo de deputadas eleitas de todos
os partidos no Parlamento daquele
País. O modelo tem sido defendido
pelos partidários do sistema de lista

O grande desafio
colocado para os

políticos que
venceram a
batalha de

outubro de 98,
com a reforma

política, é a
criação de laços

sociais mais
profundos entre
as agremiações

políticas e a
sociedade

fechada no Brasil.
As estatísticas sobre o eleitorado

brasileiro mostram, ainda, que a par-
ticipação política tem sido baixa tam-
bém na juventude. Em 1998, o nú-
mero de jovens de 16 e 17 anos que
se alistaram para votar caiu cerca de
21% em relação a 1996. No total, fo-
ram apenas 198.706 eleitores jovens.

Financiamento - Finalmente, a
constatação dos rotineiros abusos de
poder econômico nas campanhas
eleitorais, que comprometem a legi-
timidade cia representação parlamen-
tar, abre o caminho para um outro
ponto da reforma política. O finan-
ciamento público das candidaturas,

corno acontece na Alemanha, é algo
que deve ser profundamente deba-
tido com a sociedade, que precisa
conscientizar-se sobre a importância
disso. A sociedade é que terá que
assumir os custos, mas, em con-
trapartida, ganhará na transparência
do processo eleitoral. Onde existe o
financiamento público, ele é feito
para os partidos e não para os cida-
dãos. E os partidos recebem segun-
do a proporção de sua represen-
tatividade nos Corpos Legislativos.
Na maioria dos países, apenas os
partidos com algum grau de partici-
pação no Parlamento têm acesso ao
fundo partidário.

Conclusão - O grande desafio que
está colocado para os políticos que
venceram a batalha de outubro de
98, com a reforma política, é a cria-
ção de laços sociais mais profundos
entre as agremiações políticas e a
sociedade. O início de uma nova
legislatura é o momento oportuno
para que as experiências das nove
eleições realizadas após a
redernocratização sejam avaliadas
com profundidade, sem a influência
de interesses imediatistas, para que
• País possa ter regras estáveis para
• jogo democrático. As reformas eco-
nômicas ainda não estão esgotadas,
mas isso não pode ser justificativa
para que a reforma política continue
sendo postergada, condenada a um
eterno segundo plano. E, dados a
relevância e o alcance das mudan-
ças propostas por políticos e estudio-
sos, é imprescindível que a socieda-
de seja chamada a opinar e a partici-
par. Os Legislativos estaduais e toda
a sociedade organizada, atuando
como parceiros cio Congresso Nacio-
nal, podem ajudar a fazer da refor-
ma política um passo importante para
resgatar o verdadeiro sentido da ci-
dadania para a imensa maioria da
população do País. Dos resultados
desse debate, depende o futuro das
instituições políticas e cia democra-
cia brasileira.
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