
REVISTADO LEGISLATIVO 61

fronto entre o Legislativo e o Exe-
cutivo, ou deste com o Judiciário,
não tem como ser resolvido sem
quebrar as regras ou sem desfigu-
rar o próprio modelo.

O que é qualidade num é defei-
to noutro. No parlamentarismo, se
os partidos fossem "frouxamente
articulados", como no presidencia-
lismo, ter-se-ia um "buraco negro"
no sistema.

De tudo isso não cabe deduzir que,
no presidencialismo, os partidos de-
veriam então ser totalmente flexíveis.
A virtude, como nos ensinou
Aristóteles, está sempre no meio, nem
num, nem noutro extremo.

Sem um mínimo de estrutura e
coesão, os partidos teriam compor-
tamento inteiramente erráticos e
neles não se poderia confiar. O que
também tornaria impossível a exis-
tência de governo.

Não faz muito, publicação da Fo-
lha de S.Paulo mostrou a votação dos
partidos no Congresso, em seis ma-
térias: julgamento de militares, res-
trição às oposições, reforma da pre-
vidência, reforma agrária, imposto do
cheque e fundo de educação.

Confrontando os votos dos parti-
dos em cada assunto votado, pode-
se ter idéia da coesão partidária. Como
era de esperar, o PT é o partido de
maior coesão. Tende a votar em blo-
co, unanimemente. O PMDB, o que
também se poderia esperar, tem com-
portamento quase oposto. A imagem
que sai dessas votações é a de um
partido dividido. No julgamento dos
militares, 44 peemedebistas votaram
sim e 39 votaram não ou se abstive-
ram. O PFL, salvo na questão dos
militares, onde esteve praticamente
"rachado", tende a ser muito coeso,
com uma taxa de dissenso muito bai-
xa. O PFL tem comportamento pró-
ximo ao do PT. O PPB de Maluf tam-
bém não parece primar pela coe-
são. Embora bem menos que o
PMDB, o partido sempre votou divi-
dido nas questões acima menciona-
das. O PSDB, baseando-se nessa

A proibição de
coligações nas

eleições para postos
legislativos acabará
com o respiradouro
que tem garantido

oxigênio aos
partidos nanicos e

vai forçar a
integração dos

grupos dentro das
agremiações

Fossem os partidos brasileiros
organizações com esse grau de
controle e -coesão e o País viveria
aos trancas e barrancos, saltando
de um impasse para outro, ou de
uma crise para outra. No sistema
presidencialista, com a separação
dos Poderes, há sempre o risco
de que a Presidência seja ocupa-
da por um partido, enquanto o
Legislativo pode estar nas mãos de
outros.

No nosso caso, a possibilidade
dessa divisão do poder é agrava-
da com o fenômeno do multipar-
tidarismo. Caso os partidos funcio-
nassem segundo o figurino con-
vencional, isto é, não fossem per-
meáveis a articulações e negoci-
ações, estaria sendo criada "infle-
xibilidade" praticamente insupe-
rável.

Só é possível governar nas de-
mocracias representativas se o go-
verno conta com a maioria no Par-
lamento. Do contrário, o sistema não
funciona, precisamente porque, sen-
do os Poderes autônomos, um con-
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a deve ser o diagnóstico do ar-
lJ1 l' -ranjo vigente, com a ava laça0
concomitante do que funciona e do
quenão funciona e por quê. Quais
'0 OS problemas em geral aponta-
do no funcionamento das institui-

políticas brasileiras?
pouca coisa escapa à crítica. Para

começar,há os que defendem a ne-
idade de revogar o presidencia-

mo e adotar o modelo parlamen-
. ri ta. As dificuldades atribuídas
aquelesistema são muitas. Vão des-
ea rigidez para enfrentar crises (so-
bretudoas que envolvem perda de
itimidade do presidente ) até o

. o de que com ele se chegue a
,iruações a que se vem chamando
de" governo dividido" , em que o
preidente pertenceria a um partido
eo Parlamento a outro, com amea-

reais à governança política.
Porém, nesse ponto, há grandes

divergências de interpretação. Há
em considere que o poder da Pre-
idência é excessivo - as medidas
ovisórias constituiriam um fator de
deequilíbrio nas relações do Exe-
rutivocom o Legislativo - e há tam-
bémquem veja o contrário, valen-
do-sedos exemplos de neg~ciação
J que se viu levado o presidente
Fernando Henrique para aprovar
pane não pequena das reformas.

eja como for, essa é a mudança
,ntitucional mais improvável por
a abrangência, embora os defen-
resdo parlamentarismo ainda não
. nham jogado a toalha.

o sistema partidário - AVisa0
. comum acerca do comporta-
nto dos partidos entre nós é de

tilicae reparo. Cobra-se deles que
am coesos, que se deixem guiar
.clusivamente por considerações
ogramáticas e que sejam firmes
SUasposições. Como a maioria
le não satisfaz essas expectati-
, são considerados atrasados ou

l!llalurosinstitucionalmente.
Mas, se tivessem esses atribu-

tos,tudo estaria perfeito?
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as democracias moder-
nas, mudança nas re-
gras ou nas formas do
jogo político pressu-

~. põe consenso sobre o
que se considera indesejável ou
insatisfatório nelas e sobre as solu-
ções aventadas para corrigi-las. En-
tre nós volta e meia fala-se da ne-,
cessidade de promover revisões das
instituições políticas, mas, tanto en-
tre os estudiosos da matéria quanto
entre os políticos profissionais, pa-
rece haver pouca concordância so-
bre o que precisa ser alterado e
para quê.

Há quem se oponha a qualquer
modificação do sistema político bra-
sileiro, alegando, com a juventude
de nossas instituições políticas, que
é necessário dar-lhes oportunidade
para que se consolidem e finquem
raízes. Essa linha de argumentação
inspira-se nas clássicas posições de
Burke e vem sendo defendida, com
vigor, por Wanderley Guilherme do
Santos e outros cientistas político
do Instituto Universitário de'Pesqui-
sas do Rio de Janeiro (Iuperj).

Mas há também quem advogue
transformações, mesmo admitindo
que mudanças nas formas das insti-
tuições devam se dar com cautela,
porque, afinal, instituições, coo:o
nos ensinou Stuart Mill, se não sao
árvores que teriam um desenvoh'!-
menta natural, tampouco são mate-
ria semelhante ao barro, que se
prestaria a assumir qualquer dese-
nho ou figura.

Independentemente disso, o
ponto de partida de qualquer refor-
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o ponto de partida de qualquer reforma deve ser o
diagnóstico do arranjo vigente, com a avaliação
concomitante do que funciona e do que não

funciona e por quê
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Reforma política: o difícil consenso
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arHofull@ o~s, mclina-se a um
comportamento disciplinado.
O quadro qüe se delineia é o de

um sistema partidário que começa
a decantar. O comportamento' dos
partidos não é errático e nem
tampouco é rígido. Mas, ainda as-
sim, é preciso promover mudanças
institucionais que os ajudem a con-
solidar-se.

Reforma eleitoral - Outro eixo de
modificações institucionais - sem-
pre cogitado, mas que dificilmente
emplacará - é o que diz respeito
ao sistema eleitoral. Muitos defen-
dem a adoção do voto distrital, par-
ticularmente o modelo alemão com
as list.a.\ipartidárias. Seria aparente-
mente o antídoto para o caráter
difuso da representação política que
advém do sistema proporcional.
Aumentaria o vínculo dó represen-
tante com seu eleitorado e permiti-
ria maior controle da representação
política.
A divergência é grande e não

há consenso dentro dos partidos.
Se alguma coisa se fizer nessa área,
será mudança de escopo bem mais
modesto. Não que não se reconhe-
ça a fragilidade estrutural dos par-
tidos, que sairiam fortalecidos com
a adoção das listas, mas os inte-
ressados na continuidade do status
quo parecem mais fortes e dificil-
mente abririam mão de suas van-
tagens atuais.
O " baixo clero", que fatalmente

seria atingido, obviamente não fa-
vorece esse arranjo que dá poder
aos caciques dos partidos.
O fim das coligações nas elei-

ções proporcionais talvez seja a me-
dida de maior envergadura que se
conseguirá implementar no tocante
ao sistema eleitoral. Curiosamente,
se isso vier a ocorrer, será um golpe
mortal nos partidos nanicos.
Hoje, o sistema partidário brasi-

leiro acha-se fragmentado e estilha-
çado. Com tempo na TV, as
agremiações minúsculas sobrevivem
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de expedientes nem sempre éticos
e muitas se transformaram em ver-
dadeiras siglas de aluguel, quando
não se prestam ao papel de mario-
netes políticas.
A proibição de coligações nas

eleições para postos legislativos
acabará com o respiradouro que tem
garantido oxigênio aos partidos
nanicos e vai forçar a integração dos
grupos dentro das agremiações.
A coesão partidária tende a ser

Embora poucos
discordem quanto
à fragilidade dos
partidos políticos

e sobre a
necessidade de
fortalecê-los,
medidas para
instituir a
fidelidade

partidária só as de'
caráter indireto

baixa com a possibilidade sempre
aberta de troca de partido. Estimula
a dissidência e a indisciplina dentro
das agremiações políticas. Fechan-
do-se a válvula das coligações em
pleitos proporcionais, as facções
perderão força e se verão forçadas
a negociar dentro dos partidos.
Embora poucos discordem quan-

to à fragilidade dos partidos e so-
bre a necessidade de fortalecê-los,
medidas para instituir a fidelidade
partidária só as de caráter indireto.
A possibilidade de perda de man-
dato com a mudança de partido é
remota. Não se pode ignorar que,

depois de eleitos em 1998, mais de
cem deputados federais mudaram
de sigla, numa verdadeira dança de
cadeira. Como esperar que esse
mesmos congressistas venham ago-
ra a adotar legislação que restringi_
ria seus movimentos e reduziria sua
capacidade de acomodar-se às mu-
danças da conjuntura política nacio-
nal e regional?
Finalmente, todos parecem con-

cordar com a necessidade deinsti-
tuir outros mecanismos para o fi-
nanciamento das campanhas. Hoje,
é por aí que se formam e se forjam
as ligações espúrias do poder pú-
blico com o setor privado. Porém,
apesar desse aparente consenso,
poucos apostam na possibilidade de
que se venha a estabelecer o finan-
ciamento público dos candidatos e
dos partidos.
O temor de uma grita popular

impede que alguma iniciativa pros-
pere nessa área, apesar dos benefí-
cios que poderiam advir, em médio
e longo prazos, para a moralização
dos costumes políticos entre nós.

A refonna improvável - Afigura-
se remota a possibilidade de refor-
mas políticas e institucionais. Não
há consenso sobre o que fazer e
não parece existir um incentivo à
mudança.
As reformas constitucionais re-

centes vieram no bojo de grandes
transformações e foi preciso quas
uma década para que ganhassem
apoio da opinião pública. Mesm
assim, muitas delas ficaram muit
aquém do que era necessário, com
é o caso da reforma previdenciária
E o que dizer das mudanças po

líticas ? Não são questões que mo
bilizem a população e o eleitor. Afe
tam a todos, direta ou indiretamen
te, mas seus efeitos nem sempr
são percebidos.
Por isso, só pequenas modifica

ções são politicamente possíveiS
Que ninguém espere por mudan
ças espetaculares.
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