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1. INTRODUÇÃO

A tradição constitucional brasileira, tanto no Império quanto na República,

tem como regra geral o voto aberto em sessões públicas. Entretanto, o

Congresso, através de acordos políticos entre os líderes partidários, vem

utilizando-se sistematicamente do sistema de deliberação em sessão

secreta.

Este trabalho, em sua estrutura geral, delineia e sugere aspectos

importantes para o desenvolvimento de proposições legislativas,

principalmente na busca primordial do reconhecimento da observação das

tendências e necessidades populares nos aspectos determinantes para

elaboração de políticas públicas modernas, voltadas para a confecção de um

de seus objetivos mais intrínsecos: a formatação de Leis.

Por meio da bibliografia utilizada, procuramos trazer uma abordagem atual e

progressista sobre vários aspectos e um detalhamento dos possíveis

confrontos e tensões geradas no desenvolvimento do Processo Legislativo.

Nestes últimos anos alguns parlamentares têm se envolvido em uma gama

de episódios relacionados à malversação de recursos públicos,

superfaturamentos, propinas, entre outras denúncias. E quando processados

e julgados por votação secreta por seus pares, na grande maioria das vezes

saem impunes.
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A responsabilidade por toda essa impunidade assistida pelo país tem sido

creditada principalmente ao instituto do voto secreto no parlamento. Isso

provavelmente não aconteceria se o voto fosse revelado, tendo o

parlamentar que prestar satisfação à sua base de apoio.

Nosso trabalho, especialmente no quinto capítulo: "REFLEXÕES SOBRE O

VOTO NO PARLAMENTO BRASILEIRO", abordará considerações

favoráveis e desfavoráveis ao voto secreto, onde as informações descritas

poderão contribuir para formar conhecimento contemporâneo e específico

sobre o objeto do estudo.

Destacaremos, também, os pontos críticos existentes no processo e as

dificuldades encontradas na hora de criar e encaminhar uma Proposição de

Lei caracterizada pelos anseios da população. Sabemos que o povo é

representado pelo parlamentar eleito por meio do voto secreto, que é a

forma mais democrática de consulta direta à sociedade, sobre quem e como

deve representá-la. Mas, apesar dessa legitimidade, o parlamentar ainda é

refém de um sistema que muitas vezes, dita normas que os regulamentos

não conseguem atingir.

Diante do exposto, nosso trabalho, através das pesquisas realizadas, dará

aos cidadãos que se interessam pelo tema, mas não possuem conhecimento

suficiente para formar opinião a respeito, informações para se posicionarem

referente ao assunto.
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2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Caracterizado pela representatividade do parlamentar perante os interesses

dos seus eleitores, procuramos estabelecer qual seria a influência do voto

aberto na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e seus

conseqüentes desdobramentos, para a democracia.

2.1. Situação Problemática

Para dar andamento ao Processo Legislativo, os parlamentares, para

realizar a produção das Leis, baseiam-se nos procedimentos inseridos nos

Regimentos Internos. Tais procedimentos normatizam todas as Câmaras

Municipais e Assembléias Legislativas dos Estados, incluindo ainda o

Congresso Nacional. Para se chegar à Lei, todas as fases de sua

formatação são definidas através do voto do parlamentar, tanto nas

Comissões como nos plenários, de acordo com cada tipo de proposição. O

processo de discussão e votação, em todas as suas fases, é que, em tese,

garante a isonomia e imparcialidade das decisões coletivas tomadas no

parlamento.

Muitas vezes, os interesses do Deputado vão de encontro aos de seus

representados, criando, assim, uma zona de tensão entre o representante e

seu representado. Esses acontecimentos podem criar conflitos entre estas

duas categorias, pois o deputado, ao decidir seu voto, o faz em função de
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seu representado que, através de seu voto, lhe auferiu uma procuração para

que nas Câmaras e Assembléias, seja seus olhos, seus ouvidos, enfim, o

represente. Contudo, com o voto secreto, o eleitor não tem como verificar ou

até mesmo fiscalizar o seu representante.

Os últimos acontecimentos no Brasil escândalos, mensalões,

sanguessugas e outros afins - reacenderam a discussão sobre como o

Parlamentar deve votar. Qual seria a maneira mais democrática para

atender aos anseios do povo sem, contudo, expor exageradamente o

parlamentar, inviabilizando, assim, a sua atuação no cenário político.

2.2. Dados e informações que dimensionam a problemática

A Proposta de Emenda Constitucional n° 45/2003 , que propõe o fim do voto

secreto no âmbito da Assembléia Legislativa de Minas Gerais é um exemplo

claro desta tensão. Observando o cenário político atual, o Deputado

Estadual Sargento Rodrigues apresentou a proposta mencionada, para que

no parlamento mineiro as votações sejam abertas, proporcionando uma

maior transparência aos atos legislativos, iniciativa esta também

apresentada na Câmara Federal através da Emenda Constitucional

349/2001.

Por outro lado, existem discussões recentes e substanciais em relação ao

domínio do executivo em relação aos seus parlamentos, em função da
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governabilidade. O acatamento do voto aberto em todos os tipos de votação

facilitará ao Governador acompanhar facilmente sua base governista. Neste

contexto, o parlamentar acaba ficando acuado, pois, se vota com sua

consciência e contraria o Chefe do Executivo, principalmente se for da base,

poderá sofrer retaliações governistas. Se votar contra os interesses de seu

eleitor, certamente não terá o seu voto na próxima eleição.

2.3. Limites do projeto

Esta Monografia limita-se pelo estudo de formas que melhor se adaptem ao

parlamento brasileiro. É uma tentativa de elucidar aspectos em prol da

melhoria do Processo Legislativo que, ao mesmo tempo, atendam aos

interesses dos eleitores, do executivo e também garantam a legitimidade do

Parlamentar como um dos atores do sistema político. Busca, ainda,

parâmetros para equacionar a legalidade e o interesse público.
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3.	METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia a ser utilizada será de modalidade qualitativa, executada

através de pesquisa bibliográfica, na qual os dados primários relativos à

observação de comportamento serão extraídos para elucidar a situação

problemática. Serão utilizados, também, os dados secundários já disponíveis

através de publicações e no banco de dados da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

O tipo de pesquisa utilizada é a exploratória, na qual será observado o

entendimento sobre a natureza geral do problema, as possíveis hipóteses

alternativas e as variáveis relevantes que precisam ser consideradas, para

atingir o objetivo final. Deverão ser colhidos dados de relevância que

exigirão relação de significado para a ocorrência delimitada.

O instrumento de coleta de dados primários consistirá no resultado das

observações que serão feitas com o público alvo e também os dados

secundários disponíveis em publicações oficiais e no banco de dados da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
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4.1. Objetivo Geral

Compreender como o assunto tem sido discutido no Brasil, observando os

destaques relevantes nas diversas Câmaras e Assembléias, como a

tramitação da Proposta de Emenda Constitucional n° 45/2003 na Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, a Proposta de Emenda

Constitucional n° 349/2001 que tramita na Câmara dos Deputados e os

demais destaques em outras Casas Legislativas.

4.2. Objetivos Específicos

> Avaliar a tendência atual, através de publicações especializadas quanto à

proposta do voto aberto;

Identificar as possíveis dificuldades de sua implementação;

- Propor medidas que possibilitem sua implementação;

Identificar os pontos fortes e fracos do sistema atual.



4.3. Justificativa

O processo de votação no âmbito do Parlamento, da forma como é

desenvolvido hoje, possui características controversas perante a opinião

pública em sua execução, podendo ser melhorado para atingir com mais

eficiência o seu objetivo. A busca de uma melhor forma de executar o

processo é a grande discussão que buscamos neste estudo, para melhorar a

qualidade das Proposições Legislativas idealizando, desta forma, uma saída

equânime para reduzir a tensão existente entre representante, representado

e executivo.

4.4. Oportunidade e Tempestividade

O projeto busca melhorar os processos de produção de Leis, evitando

discussões desnecessárias. O processo da forma que é desenvolvido

atualmente demanda tempo e arranha a imagem dos Parlamentos

brasileiros, dando a impressão de fragilidade e incapacidade administrativa,

gerando desconfiança em seus usuários.

Trata-se de um projeto com enfoque inovador, porque o tema sob estudo

ainda não foi analisado de maneira mais sistemática, tornando-o, assim,

inédito no âmbito do Legislativo Mineiro.

12
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Sendo a Assembléia Legislativa de Minas Gerais uma referência nacional,

sempre em busca de aprimoramento e qualidade na prestação de serviço e

desenvolvendo projetos arrojados através da Escola do Legislativo,

encontraremos facilidade para o seu desenvolvimento e execução.

4.5. Relevância

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais e os demais parlamentos

brasileiros são observados e avaliados constantemente pela sociedade e

pelos meios de comunicação. Partindo desse pressuposto, sua

responsabilidade é ainda maior com o cidadão.

Como o projeto visa propor uma maior transparência no Processo

Legislativo, através de um maior entrosamento de seu "capital intelectual",

será de relevante valia para sua manutenção enquanto referência no Brasil.
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S. REFLEXÕES SOBRE O VOTO NO PARLAMENTO BRASILEIRO

5.1. Considerações favoráveis ao voto aberto

Para iniciar as considerações a respeito deste tema, vamos nos reportar a

um grande brasileiro, que no alto de sua sabedoria, discorreu com maestria

enquanto Senador da República, que:

Dever é, logo, do membro do Congresso Nacional responder à nação
pelo modo como exerce as funções legislativas. Para isso, exerce ela a
sua fiscalização contínua sobre os atos dos seus representantes,
acompanha as deliberações parlamentares, sobre as quais deve atuar
constantemente, a opinião pública, no seu papel de guia, juiz, freio e
propulsor. (RUY BARBOSA, citado por LIMA, 2001:1)

A forte demanda emanada da sociedade vem causando forte pressão nas

Casas Legislativas em todo país. O apelo popular vem exigido uma resposta

rápida em relação à votação aberta ou pública, principalmente quanto à

hipótese de cassação de mandato parlamentar. Tais manifestações buscam,

pura e simplesmente, afastar eventuais conchavos políticos e acordos

partidários que possam favorecer àqueles que, pelo julgamento da opinião

pública, não teriam mais condições de representação legítima.

Rememoremos, pois, o episódio da violação do painel eletrônico, que

cassou o Senador José Roberto Arruda. À época, o próprio senador atribuiu

a sua cassação à crise estabelecida no escândalo, emitindo o seguinte

comentário:
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Que esse episódio nos leve ao fim do voto secreto, essa excrescência
que originou tudo. Nós, os escolhidos, temos que votar aberto, para que
a sociedade possa acompanhar nossos trabalhos. Quem tem que votar
secreto é o eleitor que nos elege. (ROBERTO ARRUDA, citado por
LIMA, 2001:1)

Acreditar que a cassação do Senador José Roberto Arruda foi culpa do

"Voto Secreto" é realmente subestimar a inteligência do povo, contudo, os

parlamentares primeiramente deveriam ter cumprido a Lei, respeitando a

Constituição e regras estabelecidas. Porém, este episódio nos deixou uma

reflexão sobre até que ponto a votação secreta é realmente necessária, pois

a fragilidade do sistema permitiu ao Senador Antônio Carlos Magalhães,

utilizando do tráfico de influências que detinha, escancarar o processo

descobrindo de que forma os parlamentares votaram naquela ocasião.

Uma das manifestações mais objetivas favoráveis ao voto aberto pode ser

encontrada na Constituição do Estado de São Paulo. A Emenda

Constitucional n° 11, de 28/06101, deu nova redação ao § 2 1 do art. 16 da

Constituição Paulista, passando a vigorar a partir daquela data o voto aberto

para cassação de mandato dos deputados daquele Estado.

O parecer emitido por Laís de Almeida Mourão, advogada do CEPAM,

publicado no Boletim de Direito Municipal, confirma a hipótese do voto

aberto:
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A adoção do voto aberto garantirá a tão almejada transparência do
exercício do poder político, representando mesmo um passo concreto no
sentido de fulminar decisões corporativas, no mais das vezes espúrias,
que tanto têm afrontado a consciência política dos cidadãos brasileiros.
(MOURAO, 2004:817)

A Constituição da República, em seu Art. 14, garante fundamentalmente o

voto secreto ao cidadão, assegurando-lhe a manifestação livre da vontade,

lhe dando total e absoluta liberdade na hora de votar, podendo, assim,

garantir os seus direitos políticos.

Por outro lado, a liberdade de manifestação não é garantida nas votações

nas Câmaras Municipais, nas Assembléias Legislativas e na Câmara

Federal (deputados e senadores). Podemos destacar principalmente as

votações de julgamento de Chefes do Executivo, em que o processo de

votação secreta seria inconstitucional por não haver previsão legal na

Constituição Federal.

Considerando que o primeiro princípio fundamental é o Republicano, isto é,

governo dos iguais, podemos assegurar que não há diferença entre

governantes e governados: "todo governo para ser legítimo precisa fundar-

se na soberania do povo" (ROUSSEAU,1999:147).

Como não vivemos no século XIX, quando a Constituição Imperial de 1824

afirmava que ao Imperador não se atribuía nenhuma responsabilidade por

ser ele considerado "inviolável e sagrado", nos nossos tempos a verdade é

totalmente contrária e, parafraseando um de nossos ilustres pensadores,



citamos:

Afirmo, pois, a soberania, não sendo senão o exercício da vontade geral,
jamais pode alienar-se, e que o soberano, que nada é se não um ser
coletivo, só pode ser representado por si mesmo. O poder pode
transmitir-se; não, porém, a vontade. (ROUSSEAU, 1999:86)

A Constituição de 88, em seus artigos 85 e 86, define os crimes de

responsabilidade do chefe do Executivo, porém não há previsão de

julgamento através de voto secreto. Adilson Abreu Dailari (Professor Titular

de Direito Administrativo da PUC - SP), relata:

Isto não é uma simples omissão; não significa outorga de liberdade ao
legislador ordinário para decidir. Trata-se, isto sim, do chamado silêncio
eloqüente: a Constituição implicitamente proíbe o voto secreto nesta
situação, pois quando o voto deve ser secreto ela assim estipula
expressamente. (DALLARI, 2000:904)

É relevante também mencionar seu artigo l, que estabelece que: "todo

poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou

diretamente", confirmando assim o princípio da soberania popular.

Historicamente é perfeitamente compatível com a idéia de democracia,

porém, muito mais já poderia ter sido concretizado para uma maior

ratificação da transparência no trato da coisa pública.

Podemos ainda afirmar que a Constituição Federal, de maneira geral, admite

o voto em aberto, principalmente considerando o princípio da publicidade

que deve ser aplicado em todos os poderes. Baseando neste princípio,

devemos observar a diversidade deste controle aos atos da vida privada,

Ilvi
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pois os agentes públicos, especialmente os que detêm mandato, devem dar

explicações dos seus procedimentos no exercício da função, devendo estar

sujeitos ao acompanhamento e controle. Da mesma forma, os

parlamentares, pois decidem, votam, fiscalizam, exclusivamente na

qualidade de representante do povo.

lmmanuel Kant radicaliza sua posição quando reafirma o respeito ao

princípio da publicidade nos negócios do Estado. Combate tenazmente os

defensores da razão de Estado em detrimento aos interesses do cidadão:

"Todas as ações que envolvam o direito de outros homens, cuja a máxima

não é compatível com o da publicidade, são injustas" (KANT, citado por

LIMA, 2006:4). Este conceito de "razão de Estado", foi amplamente

defendido pelos protagonistas da violação do painel eletrônico ocorrida no

Senado Federal contra a publicidade do episódio. Num Estado Democrático

de Direito, a razão de Estado deve ser combatida quando é utilizada para

maquiar ou mascarar acontecimentos deprimentes de desrespeito ao povo

como, por exemplo, os últimos escândalos ocorridos no Brasil.

Tudo isto que vem ocorrendo nos leva a uma necessidade de mudanças do

modelo político atual, motivo pelo qual se discute tanto o fim do voto secreto

no âmbito do Parlamento.

O Procurador do Município de Fortaleza, doutor em Direito pela

Universidade de Frankfurt, Martonio Mont'alverne Barreto Lima, relata em



seu artigo:

Se o quadro político do desempenho da Constituição tem deixado a
desejar, por outro lado e sob a ótica de uma construção de teoria da
democracia é importante lembrar que a permanência de seu quadro de
direitos e garantias e de seu complexo mecanismo de intercomunicação
entre os diversos assuntos autorizam que esta mesma Constituição
preencha sua função primordial de progresso político de uma
sociedade.( BARRETO LIMA, 2006, 5-6)

Não obstante, nos tempos da ditadura, quando os governadores eram

escolhidos pelos generais/presidentes, poderia se admitir o voto secreto

para julgamento de prefeitos e governadores, pois era uma forma de garantir

a liberdade política não existente. Em tempos de democracia, a

admissibilidade deste dispositivo apenas favorece a infidelidade e a

corrupção, violando a soberania popular.

ROUSSEAU, por outro lado, concebe o poder legislativo como o coração do

Estado e o princípio da vida política na autoridade soberana do povo, não

podendo sequer ter alguém na qualidade de representante, é o mandato

imperativo, onde o parlamentar tem seu comportamento controlado e

orientado pelos eleitores, obedecendo-os rigorosamente:

Os deputados do povo não são, nem podem ser seus representantes;
não passam de comissários seus nada podendo concluir definitivamente.
E nula toda lei que o povo diretamente não ratificar; em absoluto, não é
lei. (ROUSSEAU, 1999:187)

Não podemos deixar de relatar outras manifestações favoráveis no Brasil,

que vêm reforçando esta premissa que contribui favoravelmente para
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evolução de nosso estudo. Essa pressão vem desencadeando pesquisas

referentes ao assunto em várias Assembléias Legislativas em nosso país,

que passamos a relatar:

.- No Rio de Janeiro foram aprovadas duas Emendas Constitucionais que

extinguiram o voto secreto para as deliberações a respeito dos Vetos do

Governador e da cassação de mandato dos parlamentares;

'- Em Pernambuco, a maioria dos Deputados já admite a adoção do voto

aberto para todas as deliberações;

Em São Paulo, a matéria também já teve sua aprovação;

A Lei Orgânica do município de São Paulo já admite o voto aberto e

também outros municípios como Americana e Campinas (SP) e São João do

Miriti (RJ).

A Imprensa, outro forte executor de pressão, vem constantemente noticiando

a péssima repercussão de algumas votações secretas. Os parlamentares

federais derrubaram um veto presidencial aprovando auto-anistia das multas

eleitorais e os vereadores paulistanos derrubaram o processo de

"impeachment" do Ex-Prefeito Celso Pitta.

Outra manifestação importante favorável ao voto aberto foi a aprovação em
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primeiro turno pela Câmara dos Deputados no dia 09/09/06, da PEC no

349/2001, com 308 votos favoráveis e quatro abstenções. Fruto do

escândalo de superfaturamento de ambulâncias, mais conhecido como

"Sanguessuga", acabou tornando-se um marco histórico importante para a

política brasileira.

A pressão popular foi fator preponderante para que os Deputados Federais

tomassem esta iniciativa. No escândalo anterior, o conhecido "Mensalão",

vários deputados acusados pela Comissão de Ética acabaram sendo

absolvidos em plenário, demonstrando cabalmente o protecionismo cultivado

na instituição. Contudo, a iniciativa do parlamento da "Câmara Alta",

demonstra a necessidade de evitar absolvição em massa dos envolvidos no

segundo escândalo, como ocorreu no primeiro. A proposta visa acabar com

o voto secreto para todas as votações no Congresso, nas Assembléias

Legislativas e nas Câmaras Municipais, admitindo-se o voto aberto nos

seguintes procedimentos:

Processos de cassação contra parlamentares;

> Eleição dos presidentes da Câmara e do Senado;

Cargos para os quais há sabatina do Senado:

a) Ministros do Supremo Tribunal Federal;
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b) Ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo Presidente da

República;

c) Presidente e diretores do Banco Central;

d) Procurador Geral da República.

Chefes de missão diplomática de caráter permanente (a votação será

aberta, mas a sessão para escolha dos ocupantes dos cargos será secreta);

- Análise de vetos do Presidente da República a projetos aprovados pelo

Congresso;

- Exoneração, de ofício, do Procurador Geral da República, antes do

término do mandato.

O Poder Legislativo, neste contexto, presume transparência. Ao ser

instalada a legislatura ali está o povo, nada podendo ser decidido sem sua

ratificação: "O Poder Legislativo pertence ao povo e não pode pertencer

senão a ele". (ROUSSEAU, 1999:136). Neste espaço prevalece o interesse

coletivo, as prioridades da população, a prestação de contas, a

transparência, a ética e o exercício pleno da cidadania.



5.2. Considerações em defesa do voto secreto

Como garantia de independência para o parlamentar, lhe é garantido a

liberdade pessoal, de opinião e de voto, de forma tal que não seja utilizada

em proveito próprio. A liberdade de voto expressado secretamente, segundo

Geraldo Vieira Simões Filho, está tipificada na liberdade de opinião

parlamentar. Na opinião do Prof. Rizzato Nunes, o voto secreto é a garantia

da liberdade, ou seja, o votante tem o seu juízo e a sua vontade

resguardada de pressões externas.

• para que o parlamentar possa cumprir, com a exigida independência, a
representação que o povo que confiou, faz-se indispensável sejam-lhe
atribuídas garantias para que possa enfrentar os percalços, sem ficar
exposto a constrangimentos atuais ou represálias futuras (cf, Francinira
Macedo de Moura, in Direito Parlamentar", Brasília Jurídica)

O voto secreto é a garantia do voto livre, significando que o votante deverá

ter resguardado o direito a urna indevassável, deverá ter resguardado um

espaço íntimo, a consciência, juízo e vontade, para decidir livremente o que

fazer com o seu voto, garantindo assim, a ausência de pressão capaz de

influenciar o seu voto. E mais, através da liberdade de votar do mandatário,

este não está obrigado a votar de forma pré-determinada pelo mandante, é o

que diz o Prof. Rizzato Nunes:

Nesse ponto é de se colocar uma pergunta relacionada ao conteúdo do
voto: está o mandante obrigado a definir o que ou em quem o
mandatário deve votar? A resposta é não. Como a própria delegação do
voto é uma prerrogativa, seu conteúdo também o é. Logo, o mandante
pode deixar a cargo do mandatário definir o que fazer com o voto, a
critério dele.

23



24

Não obstante, a tese pela instituição plena do voto aberto não goza de

unanimidade. Em direção contrária, inúmeros argumentos são expressos,

tendo como argumento principal a defesa do modelo de representação

fiduciária, concebido por Edmund Burke, onde ao representante é atribuída

uma posição de autonomia, independência, sendo livre seu direito de

pensamento.

Supondo que a única orientação para ação do parlamentar seja o interesse

dos representados, o papel do representante é descrito como um trabalho de

razão e de juízo a serviço do bem comum, senão do simples querer e dos

preconceitos locais. Nesta linha de pensamento o professor Meirelies

Teixeira rebate a tese do mandato imperativo: "Já na Revolução Francesa

essa teoria foi tenazmente combatida na Assembléia Constituinte,

especialmente por Siéyés, tendo sido abandonada". (Meirelies ... )

Outra argumentação observada contra o voto aberto é sua possibilidade de

ser utilizado em regimes autoritários. Neste sentido, assinala Geraldo Vieira

Simões Filho, que este pode servir de controle pelo poder executivo: "O que

a experiência política está a revelar é que às tiranias serve melhor o voto

aberto, por ele policiando-se o representante popular, ou ao autoritarismo..."

(Geraldo Vieira Simões Filho).

Para servir de ilustração, no Brasil, esta experiência foi vivida com a

implantação do Estado Novo e outorga da Constituição de 1937,
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considerada a mais déspota, em que estabelecia que as sessões do

Congresso deveriam ser sempre públicas, não eram permitidos em nenhuma

hipótese o voto secreto e nos casos votação de veto presidencial os votos

dos parlamentares deveriam ser nominais. O voto aberto equivale a suprimir

a consciência e a independência do parlamentar.

• . . para que o parlamentar possa cumprir, com a exigida independência, a
representação que o povo que confiou, faz-se indispensável sejam-lhe
atribuídas garantias para que possa enfrentar os percalços, sem ficar
exposto a constrangimentos atuais ou represálias futuras (cf, Francinira
Macedo de Moura, in "Direito Parlamentar", Brasília Jurídica)

O que é defendido nesta linha de idéias é a preservação da consciência e

independência do parlamentar, bem como as garantias consagradas de

irresponsabilidade e inviolabilidade parlamentar:

Ora, de fato, a vinculação, a determinação de que o parlamentar não
possa votar senão de forma a que sua posição se torne policiável pela
sociedade, não há de negar, equivale a suprimir a consciência e a
independência do parlamentar, o que equivale dizer do Parlamento,
conseqüência inconcebível, esta sim, para a preservação do Estado
Democrático. (Geraldo Vieira Simões Filho)

A liberdade de voto, neste sentido, se expressa através do voto secreto:

A liberdade de voto, o que é dizer, no caso presente, o voto secreto,
encarta-se na liberdade de opinião do parlamentar, que advém da
milenar experiência inglesa com o sistema parlamentar, que na Inglaterra
tem progressivo e consistente evolução, fundado no respeito à
independência do Parlamento, que nasceu a partir de 1215, com a
Magna Charta Libertatun, de enfrentamento (por setores representativos
da sociedade) da até então indiscriminada vontade do monarca.
(Geraldo Vieira....)

Todos os poderes constituídos estão sujeitos a regras da publicidade,

contudo, em ocasiões especiais o voto secreto é perfeitamente aceitável.
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Então, para se preservar a liberdade de atuação, a intimidade, a vida

privada, a imagem das pessoas e para garantir sigilo, a Constituição,

expressamente decreta que o voto será secreto. O artigo 53 da Constituição

Federal garante aos deputados e senadores a inviolabilidade por seus votos,

porém, por outro lado, tal dispositivo seria desnecessário se a deliberação

fosse pelo uso do voto secreto em todas as circunstâncias.

Estados como São Paulo que já estipula como regra geral o uso do voto

público aberto, também excepciona em algumas situações, como, por

exemplo, julgamento do Governador. Porém, tal procedimento naquela

Assembléia, e também na Câmara de Vereadores do município de São

Paulo, contradiz a própria Constituição Federal, que determina o voto aberto

para julgamento do Presidente.

Enfim, o voto secreto no processo legislativo não fere o princípio

democrático, qualquer que seja a matéria a deliberar, mas deve-se ressaltar

que este voto secreto impede a fiscalização por parte do mandante, ou seja,

existe uma renuncia ao direito de conferir o bom cumprimento do mandato.
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6. CONCLUSÃO

O exame aqui realizado trouxe à tona importantes e até despercebidos

acontecimentos e contribuições para a compreensão dos fenômenos que

caracterizam a situação problemática qual seja: "Caracterizado pela

representatividade do parlamentar perante os interesses dos seus eleitores,

procuramos estabelecer qual seria a influência do voto aberto na

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e seus conseqüentes

desdobramentos, para a democracia".

Um dilema prevalece na questão concernente ao voto do representante nas

casas legislativas: o voto aberto e transparente, em detrimento do voto

secreto, independente e livre do parlamentar.

Seja qual for a opção adotada, o sistema deveria ser regido por uma relação

de confiança entre o povo e o parlamento, onde os padrões éticos

estabelecessem todas as formas de envolvimento entre os diversos atores

envolvidos.

Nossa recente democracia tem experimentado mudanças que, aos poucos,

tem ampliado o conceito Marshaliano de cidadania. Essa conjuntura política

provoca o surgimento do debate livre por todos os setores da sociedade. A

imprensa livre e crítica tem papel fundamental neste quadro.
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Neste sentido, a população tem se imposto através dos mecanismos

institucionais de participação, refletindo na esfera parlamentar, onde

algumas condutas indecorosas vêm à tona forçando essas casas legislativas

a se posicionarem como instituição.

Condutas inconvenientes e impunidade são exemplos não recentes na

história dos parlamentos brasileiros. Contudo, num ambiente de democracia

e participação, esse tipo de comportamento político tende a ser inibido, em

virtude do controle externo exercido pelo poder público, pela sociedade civil

organizada, pela imprensa, etc., perante os parlamentos brasileiros.

"Mensalão", "sanguessugas", o instituto da reeleição, "anões do orçamento",

são exemplos de acontecimentos envolvendo a imagem do parlamento

brasileiro, que tem procurado buscar algumas alternativas, como forma de

responder a opinião pública às críticas a ele dirigidas.

O objeto central da questão é o voto do representante, seja vereador,

deputado ou senador na atividade parlamentar. A tendência é suprimir do

parlamentar sua independência expressada através do voto secreto,

instituindo como regra geral o voto aberto.

Como resultado deste processo, pode-se destacar o Projeto de Emenda

Constitucional 45/2003, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de

autoria do Deputado Sargento Rodrigues e o Projeto de Emenda
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Constitucional 349/2001 na Câmara dos Deputados, ambos propondo

instituir o voto aberto em situações como a votação do processo de

cassação contra parlamentares e eleição dos presidentes da Câmara e do

Senado, entre outras ainda votadas secretamente. Não obstante a

transparência do voto aberto, não se pode negar que esse instituto em

algumas situações pode proporcionar o cerceamento da liberdade e da

independência do Poder Legislativo pelo Poder Executivo, que dispõe de

fortes mecanismos de retaliações.

Um dos exemplos clássicos que pode ser citado, é a apreciação dos vetos,

pois, em uma possível votação aberta, facilmente o ocupante do cargo

executivo saberia como sua base de sustentação votou, podendo assim

identificar o parlamentar que votou contrariando a orientação governamental.

Dessa maneira o membro do legislativo pode facilmente ser isolado pela

base, não conseguindo coro suficiente para aprovar os projetos idealizados

por ele ou aqueles de interesse de seu eleitorado.

As relações de necessidades parecem descrever, com maior cuidado, os

complexos processos associados que garantam a imparcialidade

constitucional e jurídica voltadas para o bem viver do cidadão. As votações

de proposições nos parlamentos, se relacionadas a elementos de um

processo vicioso, podem comprometer todo processo de criação. Dessa

forma, deve-se proceder a um exame minucioso de todas alternativas, que
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devem ser exaustivamente estudadas e apreciadas de maneira tal, que

evitem geração de conflitos entre seus idealizadores.

Problemas difíceis de serem respondidos sem um estudo específico não são

o foco principal dessa pesquisa, porém eles colaboram e reforçam a

necessidade de uma interação entre os representantes e representados na

hora de conceber a Lei.

O que se conclui, é que, essa questão é uma das muitas que envolvem o

processo da jovem democracia brasileira, que procura construir seu modelo

próprio de legislar de forma transparente, sem fórmulas acabadas, onde

prevaleça sempre o atendimento do interesse dos cidadãos brasileiros.
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