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ELEIÇÕES

A legislação eleitoral e a
competição política
As eleições estabelecem as regras da disputa política, num quadro em que a representação
popular precisa cumprir-se independentemente da legislação eleitoral, que, isoladamente,
não será capaz de resolver as mazelas do sistema democrático
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A
s eleições servem, em
democracias represen
tativas, a dois objetivos
muito claros: formar a
representação política,

elegendo os membros do Poder
Legislativo, e formar o que conven-
cionalmente se chama de �governo�,
termo equivocado, uma vez que o
correto seria dizer Poder Executivo,
independentemente de o sistema de
governo ser presidencialista, parla-
mentarista ou misto. O governo no
Brasil, tradicionalmente presidencia-
lista e federativo, constitui-se de três
poderes � o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário �, nas instâncias admi-
nistrativas e políticas que compõem
a federação � a União, os Estados, os
municípios.

Do ponto de vista organizativo, as
eleições estabelecem as regras da
competição política, incluindo nor-
mas de registro de candidaturas indi-
viduais e dos partidos, critérios de
elegibilidade para candidatos e par-
tidos, requisitos para o indivíduo ser
eleitor, além, é claro, das normas
advindas do sistema eleitoral propri-
amente dito, que definem quem
ganha e quem perde, nas eleições
majoritárias para o Poder Executivo
e nas eleições legislativas, nas quais,

tradicionalmente, o País tem adotado
o princípio da proporcionalidade.

As instituições acima referidas
são democráticas se e quando funci-
onam em um ambiente sociopolítico
caracterizado pela presença inequí-
voca das liberdades individuais e
civis que integram a pauta liberal,
que surgiu como reação da socieda-
de visando limitar a ação do Estado.
Aí se inscreve a liberdade de opi-
nião, de organização e de expressão,
requisito indispensável para a orga-
nização de partidos políticos e para
a livre competição eleitoral. Ade-
mais, tais instituições possuem como
pré-requisito o sufrágio universal,
com base no qual a sociedade possa
livre e soberanamente se expressar.

Toda e qualquer legislação elei-
toral, e sabemos disso porque a
quantidade de pesquisas comparati-
vas internacionais já constitui hoje
uma enorme biblioteca, tende fatal-
mente a favorecer os partidos que
eleitoral e congressualmente se re-
velam como os maiores partidos, no
momento em que as preferências
eleitorais � o voto � são traduzidas
em poder político institucional, a
cadeira legislativa. Essa tendência é
universal e inquestionável, conceitual
e empiricamente. Porém, esse
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favorecimento, que implica atribuir,
proporcionalmente, uma porcenta-
gem de cadeiras maior que a porcen-
tagem de votos obtida pelo partido
nas eleições, tem sido quantificado,
mostrando que a distorção acima
definida varia muito entre os diver-
sos sistemas eleitorais. É intuitivo,
até, admitir que o sistema baseado no
princípio majoritário distorce sem-
pre muito mais que o sistema base-
ado na proporcionalidade; porém,
no interior da família de sistemas
proporcionais, há também enorme
variação no grau de distorção
introduzida, que depende da com-
binação dos mecanismos utilizados,
aspectos que retomarei mais adiante.

Em eleições para o Executivo, a
adoção do princípio majoritário é
inevitável, mas também neste caso
há mecanismos que servem para
adensar a votação do candidato elei-
to: como, por exemplo, a utilização
de dois turnos, ou mesmo de um
critério de maioria qualificada. Feliz-
mente, para a democracia, não se
aboliu, como queriam alguns, o se-
gundo turno, sob a alegação de que
ele eleva os custos financeiros da
campanha, o que é verdade. Mas é
bom salientar que a democracia, que

vale por si mesma, também implica
custos, e não só benefícios.

Soberania popular, sufrágio uni-
versal, regras eleitorais, eleições
periódicas, separação de poderes,
são componentes indispensáveis da
democracia, tal como ela é percebi-
da e desejada no mundo contempo-
râneo. Tais instituições podem e
devem, sempre, ser aperfeiçoadas
para que a qualidade da democracia
seja crescente. Isso requer, por exem-
plo, que a Câmara dos Deputados
reflita, seja o espelho da Nação, de
seus vários segmentos sociais, das
várias tendências políticas que a
integram, pois o princípio da
proporcionalidade se presta preci-
samente para cumprir, da melhor
maneira possível, essa função. A
representatividade do órgão será
tanto maior quanto mais essa função
for adequadamente preenchida. Afi-
nal, o Legislativo tem atribuições e
funções extremamente importantes.

Vejamos um exemplo simples
para que se possa avaliar a
representatividade do Legislativo ao
deliberar sobre uma questão relativa
à política tributária: temos hoje, na
Câmara, 513 deputados. Imagine-
mos que cada um deles tenha se

elegido com 100 mil votos, o que
daria um total de 51 milhões de
votos. Nessa hipótese � que é abso-
lutamente implausível �, imagine-
mos que a decisão de mudança na
política tributária fosse definida com
base em voto de liderança. O cálculo
feito é irrealista, mas mesmo assim já
ficamos sabendo que só cerca da
metade do eleitorado brasileiro tem,
de fato, representação em potencial
na Câmara. Sabemos também que
uma parcela mínima do total de
deputados � o Colégio de Líderes �
é que efetivamente deliberou. A
representação política é, nesse caso,
extremamente deficiente; o proces-
so decisório é absolutamente
oligárquico. O País é uma democra-
cia, formalmente apenas; a qualida-
de dessa democracia é bastante ruim.

A legislação eleitoral certamente
não é capaz, em lugar algum do
mundo, de resolver sozinha tais pro-
blemas e muito menos inúmeros
outros que impedem que o nosso
sistema político seja adequadamente
definido como democrático. Porém,
a legislação eleitoral é perfeitamen-
te capaz de garantir que o processo
de formação de governo e de repre-
sentação política seja quase que
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perfeitamente democrático em to-
das as suas fases, da inscrição do
cidadão como eleitor e dos partidos
e políticos como candidatos até a
posse nos poderes Executivo e
Legislativo.

E é isto que deve ser objeto de
discussão e de aperfeiçoamento, e
não os interesses eleitorais de uma
maioria que, eventualmente, nem
democrática é. O fato de haver uma
maioria eleita que decida é apenas
pré-requisito da democracia; não
esgota, de forma alguma, a demo-
cracia.

Mazelas e distorções � Há uma
questão que viola profundamente o
sistema de representação política no
País, assemelhando-se bastante a um
jogo infantil e que assume proporção
maior em anos eleitorais e às véspe-
ras de se votar uma lei eleitoral. O
jogo infantil consiste em colocar
cadeiras em número inferior ao de
crianças dispostas a brincar. A regra
do jogo é circular em torno das
cadeiras ouvindo música; de repen-
te, a música é interrompida, e cada
qual trata de garantir um lugar assen-
tado. Quem sobra paga uma prenda.
A dança dos políticos é parecida;
disputam legendas e o fazem sem
limite, pois mesmo quando o núme-
ro de legendas não dá para acomodar
todos os políticos, ou mesmo um
deles em particular, não há proble-
ma, é só mudar de legenda; se
nenhuma agradar, é fácil: cria-se
uma nova legenda. Esse jogo, de
mau gosto, é federal, pois atinge os
três níveis da administração. E o que
é pior: o político não paga prenda
alguma e confunde o eleitorado.

No ano passado, o troca-troca de
legendas cresceu de forma assusta-
dora. Eliminando-se as explicações
puramente individuais � e, eventu-
almente, eticamente fundamentadas
�, três fatores contribuíram para o
crescimento do fenômeno: a caça
efetuada pelo Poder Executivo e
pelo PSDB em busca do fortaleci-

mento do partido; a discussão e
votação que resultou em emenda
constitucional, permitindo, pela pri-
meira vez em nossa história republi-
cana, a reeleição de detentores de
cargos executivos; e a discussão e
aprovação de uma �nova� lei eleito-

ral. Ao fim e ao cabo, o troca-troca de
legenda, dado o perverso e pouco
ético relacionamento entre os dois
poderes, decorrente do empenho do
Executivo em obter apoio legislativo
para suas iniciativas a qualquer pre-
ço, beneficiou fundamentalmente os
dois maiores partidos nitidamente
governistas: o PSDB e o PFL.

O regime militar instituiu a fide-
lidade partidária e a perda de man-
dato para aquele que deixasse a
legenda para a qual foi eleito. A
Constituição de 1988, sabiamente a
meu ver, estabeleceu em seu artigo
17 o que eu chamaria de regime de
liberdade vigiada: �É assegurada aos
partidos políticos autonomia para
definir sua estrutura interna, organi-
zação e funcionamento, devendo

seus estatutos estabelecer normas de
fidelidade e disciplina partidárias�.

A Constituição adotou uma postu-
ra nitidamente liberal ao permitir
que cada partido se organizasse e se
auto-regulasse como desejasse. E
assim procederam todos os partidos,
ou melhor, pelo menos os grandes,
cujos estatutos examinei cuidadosa-
mente. Os partidos não são muito
diferentes entre si no que se refere
a esses aspectos, e até mesmo em
seus programas, salvo os ideologica-
mente à esquerda do espectro polí-
tico, que diferem entre si e do
conjunto dos demais partidos. Todos
eles deram extrema importância à
ética, à fidelidade partidária, aos
mecanismos de controle e de even-
tual punição para aqueles que
porventura se desviassem dos ideais
e das práticas partidárias. Mera for-
malidade: afora o PT e o PDT,
nenhum deles levou a sério os seus
estatutos, livremente elaborados.

Os artigos 14 e 45 da Constituição
Federal preceituam, respectivamen-
te: �A soberania popular será exercida
pelo sufrágio universal e pelo voto
direto, com igual valor para todos e,
nos termos da lei...�; �A Câmara dos
Deputados compõe-se de represen-
tantes do povo, eleitos pelo sistema
proporcional, em cada Estado, em
cada território e no Distrito Federal�.
Esses artigos consagram princípios
essenciais e indissociáveis da demo-
cracia representativa autêntica: so-
berania popular, voto direto e secre-
to, com igual valor para todos. A
vantagem relativa do princípio de
representação proporcional é insu-
perável, do ponto de vista da quali-
dade da democracia, se o que se
pretende, de fato, é garantir que o
Poder Legislativo seja o espelho da
Nação, em toda sua diversidade so-
cial e política.

O princípio geral que orienta o
texto constitucional diz que é o
cidadão que se faz representar na
Câmara � e não os Estados � e que
a base da representação é o princí-
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pio de igualdade de tratamento de
todos pela lei eleitoral. A adoção da
representação proporcional mostra
ainda que também os partidos de-
vem ser tratados  com igualdade pela
lei. Não é democrático estabelecer
quem deve e quem não deve ter
representação, independentemente
de tamanho, localização geográfica,
gênero e ideologia. A regulamenta-
ção entre nós da representação pro-
porcional tem, sistematicamente, tra-
tado com desigualdade tanto os cida-
dãos eleitores como os partidos po-
lít icos, gerando duas graves
distorções no sistema de representa-
ção, que deveriam ser corrigidas se
se quer aperfeiçoar a democracia no
Brasil.

A primeira distorção revela que
há populações residentes em alguns
Estados que continuam sendo sub-
representadas, apesar do aumento
do número de deputados de São
Paulo, recentemente; e há popula-
ções que estão sobre-representadas,
sobretudo em função do dispositivo
constitucional que estabelece um
número mínimo de deputados a se-
rem eleitos pelos Estados (Regiões
Norte e Centro-Oeste, e o Maranhão).
A conseqüência direta dessa distorção
consiste em que o voto não tem o
mesmo valor em todo o território
nacional: alguns cidadãos são bene-
ficiados, e outros, punidos, em fun-
ção do seu domicílio eleitoral.

A segunda distorção refere-se ao
tratamento desigual dado aos parti-
dos, quando da distribuição de cadei-
ras segundo a votação obtida por
cada um deles. Não há como garantir
uma distribuição perfeitamente pro-
porcional, mas há fórmulas que são
mais proporcionalizantes do que
outras. A que adotamos é a menos
proporcionalizante, redundando em
brutal transferência de votos entre os
partidos, o que desrespeita a vonta-
de do eleitor. Além disso, deixa sem
representação parcela considerável
do eleitorado, ao combinar o coefi-
ciente eleitoral com o coeficiente

partidário na alocação de cadeiras.
A Câmara chama-se Câmara dos

Deputados, e não Federal, como é
freqüente encontrar no jornalismo
político e mesmo entre cientistas
políticos. Lá, cabe a representação
do povo, e não dos Estados. A melhor

solução para garantir o ideal �cada
cabeça um voto�, de valor igual, é o
redistritamento do País, garantindo
que cada distrito, com a mesma
população, tivesse o direito de ele-
ger também o mesmo número de
deputados, desvinculando, assim, o
critério administrativo � o Estado �
do critério eleitoral � o distrito. Esse
redistritamento poderia contribuir
para �desestadualizar� a Câmara,
levando-a a se guiar politicamente
pelos interesses mais gerais da po-
pulação.

Finalmente, há que referir uma
prática política, permitida e até
mesmo incentivada pela lei eleitoral
� pelas várias que já tivemos �, que
não se justifica politicamente, além
de ser prejudicial para o fortaleci-

mento dos partidos: a permissão de
se efetuar alianças nas eleições pro-
porcionais. De novo, esse procedi-
mento permite a violação do voto do
eleitor, realocando votos entre os
partidos que participam da aliança.
O mecanismo não se justifica, pois,
se os partidos têm programas, pro-
postas e idéias comuns, melhor seria
que se fundissem. Alianças em elei-
ções proporcionais contribuem para
o enfraquecimento do partido en-
quanto organização política e, asso-
ciadas a mecanismos como o troca-
troca de legenda e a outras práticas
políticas pouco éticas, em nada aju-
dam na valorização social do Poder
Legislativo, pilar indispensável da
democracia representativa.

A �nova� lei eleitoral  � Por que
coube ao Congresso Nacional elabo-
rar e aprovar uma nova lei eleitoral
em 1997? A resposta é simples: é
nova porque tem-se o hábito já
consagrado, inaugurado pelo
autoritarismo militar, de produzir uma
lei para cada eleição, hábito que no
passado qualificávamos de casuístico
e destinado a favorecer as forças
governamentais dominantes. Hoje
os efeitos são os mesmos, mas não
dizemos que se trata de casuísmo.
Estabelecer regras mais permanen-
tes, para vigorar por um período
mais longo, significa aceitar a
imprevisibilidade do jogo eleitoral,
atributo da democracia; porém, isso
não é do agrado de nossas elites
políticas. Segundo sua perspectiva,
é preciso preservar ao máximo o
interesse dos atuais detentores do
poder e alterar no mínimo a correla-
ção de forças dominante. Trata-se de
elaborar legislação em causa pró-
pria, pois o que está em jogo é
apenas a próxima eleição... A dis-
cussão não foi, como não tem sido,
pautada pela preocupação em regu-
lar a competição partidário-eleitoral
de forma a aperfeiçoar o sistema de
representação. Ao contrário, preva-
lecem apenas os interesses de
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curtíssimo prazo e aprova-se apenas
aquilo que, hoje, interessa à maioria
de plantão.

A discussão de lei eleitoral foi,
ademais, condicionada por uma no-
vidade introduzida em 1997: a pos-
sibilidade de reeleição dos ocupan-
tes de cargos executivos, objeto de
emenda constitucional. Para sua apro-
vação, o Poder Executivo se empe-
nhou ao máximo; infelizmente, a
emenda da reeleição caiu na vala
comum do vale-tudo da política. Sua
aprovação muito influiu na discussão
da lei eleitoral: tratou-se de assegu-
rar a aprovação de medidas que
facilitassem tanto a reeleição dos
representantes no Congresso quanto
aquela dos ocupantes do Poder Exe-
cutivo, nos três níveis de governo.
Governadores aliados do Palácio do
Planalto foram postos na dupla e
difícil missão de pressionar suas
�bancadas� no Congresso Nacional
pela aprovação da emenda e de se
definirem como virtuais candidatos à
reeleição, sob pena de perderem,
por todo o ano de 1998, a �boa
vontade� do governo federal... A
emenda da reeleição foi posta pe-
rante a opinião pública e defendida
junto ao Congresso como condição
para se assegurar a estabilidade eco-
nômica e mesmo política do País.

Claro está que, em um país fede-
rativo e com um sistema
multipartidário, seria impossível aten-
der a todos; tratou-se  de preservar
sobretudo as forças dominantes no
plano federal e as demandas tidas
como mais relevantes do Palácio do
Planalto, sem desfazer a frágil e
cambiante correlação de forças de
sustentação legislativa do Poder Exe-
cutivo. Essa dificuldade,
intransponível a meu ver, fez com
que a negociação de apoio à lei
eleitoral e à própria emenda consti-
tucional deixasse de ser o produto do
consenso possível e incluísse recur-
sos de poder que, à época, foram
denunciados como sendo pouco le-
gítimos.

A nova lei eleitoral � que será
velha tão logo se realizem as elei-
ções de 1998 � não atacou de frente
as mazelas do nosso sistema de
representação. Não adotou fórmula
mais proporcionalizante e não alte-
rou as disparidades de representa-

ção na Câmara dos Deputados; con-
tinua a tratar desigualmente o cida-
dão e o partido. Também não cuidou
de proibir a realização de alianças
em eleições proporcionais e  menos
ainda de adotar uma lista partidária
fechada, medidas que fortaleceriam
os partidos políticos e, no caso da
lista fechada, eliminariam a compe-
tição entre candidatos de um mesmo
partido. Deixaram-se, apenas, todas
as portas abertas para que os candi-
datos maximizassem suas oportuni-
dades individuais de reeleição.

De benéfico, porque eleitoral-
mente mais justo, a nova lei excluiu
a contagem dos votos em branco do
total de votos válidos. A contagem
desse votos, no passado, além de
atentar contra o bom senso, favore-

cia claramente os partidos maiores
na distribuição de cadeiras, à revelia
da vontade dos eleitores.

A regulação aprovada para o
financiamento das campanhas, que
deveria ter como objetivo eliminar a
influência do poder econômico nas
eleições e tornar os gastos mais
transparentes, não chegou a atender
a essas metas. A tentativa feita de
limitar os gastos públicos com pro-
paganda governamental não parece
ser suficiente para moralizar as cam-
panhas oficiais; o financiamento pri-
vado das campanhas continua
inalterado; o financiamento público
permanece como objetivo a ser al-
cançado no futuro.

Reduziu-se o tempo de campa-
nha e regulou-se um pouco mais o
programa eleitoral gratuito. Creio ser
impossível avaliar os efeitos dessas
medidas, inclusive no sentido de
prever se beneficiarão este ou aque-
le tipo de partido ou de candidato.

Resta esperar por uma legislação
eleitoral consistente e democrática,
que corrija os aspectos indesejáveis
de nossa legislação e que trate de
incluir cláusulas permanentes volta-
das para o aperfeiçoamento do sis-
tema de representação política. Le-
gislação assim orientada deverá, ex

ante, definir quais são os critérios
democráticos que a legislação pre-
tende implementar, de forma clara,
inequívoca e sem matreirices. Elei-
ção é um jogo, sem dúvida; há
sempre riscos e imprevisibilidade.
Ela inclui dois macroatores: os parti-
dos e o eleitorado; todos eles devem
ser tratados com eqüidade, justiça e
respeito, sem favorecimentos prévi-
os. Isso não é utopia. Pelo mundo
afora, o sistema de representação
vem sendo aperfeiçoado continua-
mente, a partir de uma matriz
institucional original que varia de
país para país. O importante é o
avanço democrático de cada nação,
revendo e corrigindo os erros do
passado. A democracia não é um
�estado�; é um processo.
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