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DIT

s últimas eleições confirmam que o Brasil se encontra
num processo de maturidade democrática. A
tranqüilidade com que se realizou o pleito, sem
tumultos e ameaças à ordem institucional, é
indicadora do momento por que passa nossa

democracia. É, portanto, dessepatamar que se inicia a discussão
da qualidade dessa democracia, na busca de seu aprimoramento.
O saldo das urnas é sempre um rico manancial para a reflexãoea
análise. A Revista do legislativo buscou extrair essematerial, coma
colaboração de cientistas políticos e economistas que aceitaram o
desafio de realizar o exame dosfatos no calor da hora. Os artigos
aqui publicados consolidam um trabalho iniciado no momento da
eleição, quando foram realizados, nos estúdios da 1VAssembléia,
diversos debates promovidos Pela Revista do Legislativo, com o apoio
do Departamento de Ciência Política da Universidade Federalde
Minas Gerais.
Dividindo espaço com as reformas constitucionais, a reformu
política deverá ocupar boa parte da agenda de discussões do
Congressoe da sociedade brasileira, nopróximo ano. Questõescomo
o votofacultativo, afidelidade partidária, ofinanciamento público
de campanhas, a regulamentação das Pesquisas e a distorção na
representação dos Estados no Congresso deverão ser amplamente
debatidas, para a definição do arcabouço político que oPaís deseja
para opróximo século.
Essas questões estão disseminadas nos temas aqui tratados, cuja
variedade não impede que as análises se cmzem e que alguns de
seus pontos sejam, até justificadamente, os mesmos. A sucessãoem
Minas, o impacto do voto eletrônico, o significado das trocasde
partido, a renovação dos quadros políticos e a situação dospartidos
estão aqui apresentadas, num conjunto que pretende oferecerao
leitor um pouco da nossa história política recente. A renovação no
Legislativo mineiro é abordada sob a ótica das mudanças
promovidas na instituição, nos últimos anos.
Este número traz, ainda, uma das monografias vencedor~ do
"Prêmio Escola do Legislativo", promovido pela Assembléia
Legislativa, com o objetivo de incentivar a produção de trabalhos
cientificos que possam contribuir para a elaboração de leis e o
exercício dasfunções de controle eflScalização.
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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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O sentido e os desafios da
sucessao mineira

O principal enigma das últimas eleições estaduais foi o paradoxo embutido num voto
que, no primeiro turno, manteve basicamente a mesma corre/ação de forças entre
esquerda e direita, mas, no segundo, efetivou um pronunciamento de sentido oposidonísla

^_ "Verá se também este se não perde,
tinia veZ. que me deixe encaminhá-lo ".

Mefistófeles, em Fausto, de Goethe

Ronald Rocha
Sociólogo e membro da Editoria da
Revista Práxis, do Conselho Curador
da Fundação Perseu Abramo e do
Conselho Deliberativo da Revista

Teoria e Debate

história e o folclore da
política mineira subli-
riharn invariavelmente
urna tradição de inten-
sas polarizações e pai-

xões eleitorais, sobretudo, nas dis-
putas que se processam nos muni-
cípios do interior - onde ainda se
fazem sentir com intensidade -, não
raro como heranças diretas dos ali-
nhamentos e filiações passados.
Contudo, esse desenho de
"politização" - carente de definições
ideológicas formalizadas, reflexões
programáticas e referências nos te-
mas fundamentais para a 'coisa pú-
blica" - ocorre no âmbito da
hegemonia passiva, especialmente
entranhada nas relações entre as ins-
tituições estatais e a sociedade civil.
Eis porque os engajamentos de mas-
sas, a reprodução da ideologia do-

minante e as conformações e prefe-
rências partidárias passam priori-
tariamente - salvo nos holsões avan-
çados e nas ocasiões mais propícias
à radicalização política - pela clien-
tela, pelos laços familiares e pelo
controle das prefeituras.

Tal lógica tem constrangido o
sufrágio a referenciar-se numa esca-
la de preferências muito bem defini-
da, de corte particularista, que vai
do terreno local, só depois passan-
do pelo estadual, até chegar, como
último critério, às questões de âmbi-
to e repercussão geral. O peso do
vínculo paroquial é tamanho que um
voto politizado em termos nacionais
- quando ao fim e ao cabo se impõe
por meio de vetores exteriores a tal
círculo vicioso - freqüentemente se
combina com a permanência da op-
ção localista, em muitos lugares bem
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mais crivei e estável do que impor-
tantes considerações pela maioria
ainda consideradas abstratas e dis-
tantes. Contudo, semelhantes proce-
dimentos fl() autorizam a conclusão
de que os eleitores mineiros sejam
politicamente vazios, ignorantes e
inconscientes, como diria um vere-
clicto pedante.

Sugerem apenas que seus valo-
res e aspirações se expressam a par-
tir de conteúdos, saberes e consci-
ências sensíveis, constituídos histó-
rica e socialmente no interior de la-
ços associados a um capitalismo tar-
dio, de relações oligárquicas de de-
pendência e de uma dominação "cor-
dial" - simbolizados pelo célebre "ta-
pinha nas costas', que não obstante
jamais renunciou à coerção -, já em
fase de decadência, mas ainda sufi-
cientemente severos e sistemáticos
para esquadrinhar e ocupar o espa-
ço político dos chamados grotões.
Por constituírem formas espontâ-
neas e rebaixadas, carentes até mes-
mo da limitada autonomia e inde-
pendência crítica permitidas pelo
conceito de cidadania burguesa, po-
dem ser, como têm sido, facilmente
manipulados pelos esquemas conser-
vadores e pelos ardis eleitoreiros, es-
pecialmente quando secundados
pelas hodiernas instituições privadas
de hegemonia, com destaque à
mídia. O contrário ocorre nos cen-
tros industrializados e portadores de
uma sociedade civil em fase mais
avançada de 'complexidade". Nes-
ses ambientes, os eleitores já con-
quistaram um grau razoável de in-
dependência, e a hegernonia do ca-
pital já precisa transitar para formas
distintas e ditas "modernas".

Semelhantes considerações inici-
ais ajudam na reflexão sobre o prin-
cipal enigma das últimas eleições
estaduais: o paradoxo embutido num
voto que, no primeiro turno, mante-
ve basicamente a mesma correlação
de forças entre esquerda e direita,
mas, no segundo, efetivou um pro-
nunciamento de sentido oposicionis-

ta. Fazendo uma abstração sobre as
extremas diferenciações e comple-
xidades existentes no universo vo-
tante, foi como se, no geral, os elei-
tores manifestassem descontenta-
mento com a situação do País e de

Semelhantes
procedimentos
não autorizam a

conclusão de
que os

eleitores
mineiros sejam
politicamente

vazios,
ignorantes e

inconscientes,
como diria um

veredicto
pedante

Minas, porém reivindicassem mudan-
ças no interior cio quadro existente,
sem grandes inflexões e, sobretudo,
sem traumas. Entretanto, essa astú-
cia pragmática, sabidamente ineficaz
em termos de processo eman-
cipatório, foi, considerados o relevo
do Estado na Federação e a dimen-
são tática, o agente de uma das prin-
cipais derrotas sofridas pelo gover-
no federal em todo o Brasil. Pode-
se dizer que a parcela do povo mi-
neiro que se manifestou por meio
do voto válido vislumbrou, ao seu
modo e no seu atual nível de com-
preensão, as coordenadas maiores
do dissenso político e se moveu le-
vando-as em conta.

Sabe-se que as últimas eleições
foram marcadas pela disputa entre
basicamente dois projetos
conflitantes. Num póio, a proposta
continuísta apresentada pelo arco
dos partidos conservadores - com
destaque para o PSDB, o PFL e o
PPB - em torno cio Planalto e
encabeçada pela Presidência da Re-
pública, propugnando a manutenção
e o aprofundamento da receita
neoliberal. No outro pólo, a candi-
datura Lula, pela União do Povo
Muda Brasil - PT, PDT, PSB, PC do
13 e PCB -, expressando as opiniões
dos partidos de oposição, dos movi-
mentos sociais e demais setores po-
pulares insatisfeitos com os rumos
do País e interessados na constru-
ção de um novo caminho. As demais
candidaturas se revelaram inex-
pressivas. Mesmo a de Giro Gomes
- de maior presença durante a cam-
panha e na votação dos chamados
"nanicos" - fracassou não apenas em
seu objetivo de ocupar o lugar de
principal oponente eleitoral à reelei-
ção de Fernando Henrique, mas tam-
bém em sua segunda prioridade: a
pretensão de, se derrotado, afirmar-
se como a mais proeminente perso-
nalidade da oposição e, desban-
cando o papel desempenhado pelo
PT, tangê-la para uma postura de
adaptação crítica, mais apropriada
para quem deseje ou se contente em
operar nas franjas do projeto domi-
nante e limitar-se a fazer-lhe ressal-
vas tangenciais.

Semelhante equacionamento da
disputa expressou, com as necessá-
rias mediações e particularidades, os
problemas fundamentais e canden-
tes que marcam o cenário político
mundial: a crise de longo curso do
capitalismo, com suas irrupções
cíclicas na esfera financeira e suas
repercussões políticas, e o declínio
da reação neoliberal ao capitalismo
de Estado e ao keynesianismo, des-
velando o rastro de mazelas econô-
mico-sociais deixado pelo apogeu do
pensamento único. Não se trata,
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como querem caracterizar as autori-
dades federais, de simples vetores
externos que transformariam suas
responsabilidades numa justificativa
de vítimas capazes de resistir heroi-
camente, mas de universais concre-
tos: são internacionais porque ope-
ram em todo o mundo, inclusive no
Brasil, o que irrecusavelmente remete
a observação e a análise para o com-
portamento e as políticas dos agen-
tes internos que às suas premissas e
lógicas se associaram com armas e
bagagem.

A questão principal e fenomeni-
camente perceptível para os eleito-
res mineiros - como de resto para o
conjunto da população brasileira nos
demais Estados cia Federação - era
a de optar entre manter e legitimar o
caminho trilhado pelas chapas ma-
joritárias oficiais ou sufragar candi-
daturas mais ou menos pronuncia-
damente identificadas como de opo-
sição ou, no mínimo, discrepantes
cia homofonia que ecoava de
Brasília, do Palácio da Liberdade e
das instituições privadas de
hegemonia. A concessão de apenas
2.665.475 votos no universo de
11.815.183 eleitores no primeiro tur-
no, vale dizer, pífios 22,55%, aproxi-
madamente só dois em cada nove, e
a eleição de Itamar Franco com
1.271.194 votos de frente no segun-
do - isto é, nada menos do que
15.24%, percentagem muito grande
para os padrões de Minas Gerais -
foi uma resposta inequívoca, ainda
que extremamente moderada e am-
bígua.

As candidaturas
mineiras e o imaginário
popular

Não seria correto afirmar que, ao
recusar com um sonoro "não" a "cha-
a branca", o povo mineiro tenha

realizado uma apropriação intelec-
tual completa do que estava em jogo
na disputa política nacional. Toda-

via, é irrecusável que sua sensibili-
dade captou, nos níveis mais varia-
dos, inclusive na esfera intuitiva, a
situação cio País, seus reflexos locais
e a racionalidade presente nas dis-
putas, fazendo, a partir dessa com-

A questão principal
era a de optar entre
manter e legitimar o

caminho trilhado
pelas chapas

majoritárias oficiais
ou sufragar

candidaturas mais ou
menos identificadas
como de oposição

ou, no mínimo,
discrepantes de

Brasília e do Palácio
da Liberdade

preensão e com base nos seus pró-
prios e atuais valores, uma escolha
compatível com a mesma inclinação
oposicionista que, nacionalmente,
prevaleceu no segundo turno. Um
elogio de corte populista, frisando
ter visto na voz do povo a voz de
Deus, exageraria a consciência e a
conseqüência oposicionista dos elei-
tores. Todavia, erraria muito mais o
desdém diante do pronunciamento
das maiorias, tal como já tem sido
tradicionalmente manifestado pela
direita elitista e pela proverbial de-
cepção de candidatos derrotados.

A capacidade de discernimento
do povo mineiro teve à sua disposi-
ção elementos de sobra para julgar

e operar. Sentiu as abundantes re-
percussões das políticas do governo
central, viu a umbilical ligação em
termos de idéias e práticas entre os
Palácios da Liberdade e do Planalto,
assistiu ao deplorável espetáculo
intervencionista oferecido pelos
articuladores de Brasília na Conven-
ção Nacional do PMDB e à violenta
liostilidade a Itamar Franco na mes-
ma ocasião, acompanhou os esfor-
ços hercúleos e sem princípios dos
emissários presidenciais para
condicionar a escolha dos candida-
tos em Minas, ouviu, pelo programa
eleitoral, o apoio exclusivo de
Fernando Henrique ao candidato
peessedebista e pôde comparar os
discursos dos três principais candi-
datos e decodificá-los: o continuísmo
servil de Eduardo Azeredo, a nova
alternativa representada por Patrus
Ananias e o oposicionismo pontual
de Itamar Franco. Conseguiu, a par-
tir daí, perceber a internalização das
determinações nacionais no Estado,
associá-las aos problemas locais,
personalizá-las nos postulantes e, fi-
nalmente, considerá-las como
parâmetros de avaliação e escolha.

O posicionamento sensível,
quando avaliado à luz das formula-
ções políticas e das diferenças na
base social dos projetos em disputa
no primeiro turno, adquire um im-
portante significado. A coligação
Construindo o Futuro de Minas -
formada principalmente pelos PSDB,
PFL e PPB e cujo candidato foi Eduar-
do Azeredo - assumiu uma filiaçào
absolutamente neoliberal, foi susten-
tada pelos partidos mais conserva-
dores do espectro político, inclusive
os principais participantes do antigo
condomínio pró-regime militar,
apoiou-se na oligarquia político-agrá-
ria tradicional e expressou os inte-
resses dos conglomerados
monopolista-financeiros, internacio-
nais e associados, e do grande capi-
tal territorializado nos latifúndios.

A coligação Minas Levanta sua
Voz - encabeçada por itamar Fran-
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co - assumiu uma postura incerta e
ambilátera diante dos grandes pro-
blemas nacionais, com demarcações
pontuais diante da política neoliberal
e o endosso de algumas poucas re-
formas de interesse popular no qua-
dro de uma predominância conser-
vadora, foi basicamente sustentada
pela máquina do PMDB no interior
e pela projeção pessoal do seu can-
didato, apoiou-se em parcelas da
oligarquia política tradicional, que se
dividiu, expressou os interesses dos
setores da burguesia urbana e rural
descontentes com a política econô-
mica vigente e recebeu, "massi-
vamente", os votos populares dese-
josos de protestar timidamente, no
âmbito do que julgaram ser estabili-
dade e segurança na ordem e sem
riscos.

E, finalmente, a coligação Minas
para Todos - P1'. PSB, PDT, PC do
B, PCB e PV, apresentando a candi-
datura de Patrus Ananias - assumiu
uma plataforma antineoliberal ampla
e voltada para as prioridades Soci-
ais, apoiou-se nos movimentos soci-
ais organizados e representou obje-
tivamente os interesses dos trabalha-
dores, da pequena burguesia urba-
na e rural e dos empresários margi-
nalizados pelo circuito oligopolista,
expressos por uma adesão à esquer-
da, circunscrita aos eleitores socia-
listas, democrático-radicais e partidá-
rios de reformas sociais mais OU

menos profundas.
Grosso modo, no primeiro turno,

a situação burguesa-oligárquica
nucleária da reação política e o cam-
po democrático-popular nucleário da
resistência antineoliberal foram der-
rotados pela oposição burguesa-
oligárquica periférica à forma de
hegemonia vigente, no quadro de
uma espontânea, pragmática e am-
bígua inflexào de massas da direita
ao centro, catalisada por uma insa-
tisfação difusa e pelo provinciano e
já canônico tema "o papel de Minas".
Mesmo assim, no interior dessa con-
figuração, a esquerda saiu fortalecida

com seus inéditos 16,13% dos votos
válidos, ampliando suas condições
de interlocuçào com as grandes mai-
orias, aumentando sua capacidade
de mobilização político-social em
prol dos interesses populares e

A candidatura Itamar
Franco apoiou-se em

parcelas da
oligarquia política

tradicional,
expressou os
interesses dos

setores da burguesia
urbana e rural

descontentes com a
política econômica e
recebeu os votos de

populares de
protesto tímido

credenciando-se como real alterna-
tiva estadual de governo.

Sem a menor sombra de dúvida,
a maior e mais contundente derrota
coube aos tucanos e a seus aliados,
que perderam o controle do apare-
lho governamental indispensável à
continuidade do seu crescimento fi-
siológico, sofreram um claro rechaço
político e foram condenados ao
mesmo isolamento que pretendiam
impor à esquerda, sobretudo na elei-
ção para o Senado e após o sinto-
mático recuo de Hélio Garcia, com
sérias conseqüências para suas pre-
tensões futuras. Ao mesmo tempo,
fracassaram, emhlematicamente, as
tentativas de constituição de espa-

ços revolucionários à margem da
disputa real em curso e da tática de
unidade democrática e antineoli-
beral.

O segundo turno acentuou e
politizou mais ainda essa tendência.
A diferença entre os dois adversá-
rios, que havia sido de apenas
415.421 votos, subiu para 1.271.194,
mesmo com a diminuição do com-
parecimento de 80,12 para 76,09%
dos eleitores. E que, do universo
inicial dos votos em branco, que
caíram de 13,75 para 1,27%; dos nu-
los, que caíram de 7,49 para 6,191X6;
e dos endereçados à coligação Mi-
nas para Todos, que subiram para
1.122.007 - totalizando 2.512.540,
excluindo os que se abstiveram -,
66,46% se dirigiram a itamar Franco
e apenas os restantes 33,54% a Eduar-
do Azeredo. Ou seja, uma propor-
ção de dois para um, o que revela o
aprofundamento da polarização po-
lítica, a retração na recusa aos can-
didatos por meio dos votos brancos-
nulos e a preferência dos eleitores à
esquerda pela derrota do
continuísmo, apesar da enorme re-
jeição do senso comum à composi-
ção da chapa vitoriosa, especialmen-
te à figura do candidato à vice-
governança.

A bancarrota da candidatura ofi-
cial, além de pronunciada, foi tam-
bém abrangente e homogênea. des-
velando uma inclinação universal,
independentemente das heterogê-
neas correlações de forças munici-
pais entre os partidos. Basta notar
que sua derrota ocorreu em todas as
dez rnacrorregiões do Estado, mes-
mo na Central, no Rio Doce e no
Sul, onde havia sido majoritária no
primeiro turno. A mesma inclinação
ocorreu tendencialmente nas
microrregiões. No conjunto das 66
existentes, as seis únicas exceções
foram Grão-Mogol, Januária, Poços
de Caldas, Sete Lagoas e Varginha,
onde o bloco continuísta já havia
saído majoritário no primeiro turno,
e Belo Horizonte - onde a esquerda
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é tradicionalmente forte, participan-
do em duas administrações conse-
cutivas -, caso específico em que os
votos da coligação Minas para To-
dos e OS que abandonaram o con-
junto brancos-nulos se dividiram pra-
ticamente ao meio.

Essa diáspora na Capital, que tem
sido o principal centro difusor de
idéias e atitudes avançadas, sugere
não apenas o estabelecimento tem-
porário de uma grande confusão
política, como também a existência
de urna singular interseção
inorgânica com a hegemonia vigen-
te por meio de uma certa promiscui-
dade com os valores da "moder-
nidade" e do "progressisrno
neoliberal. Somadas ao frenesi com
que alguns setores correram em
apoio às candidaturas burguesas-
oligárquicas e em busca de espaços
no novo governo, desvelam a carên-
cia de estabilidade política e de um
corte ideológico mais nítido.

A situação emersa das
urnas

Tal quadro define, por meio de
urna conjuntura multifária e de um
abalo na mesmice, um novo perío-
do na política estadual, mais rico e
dinâmico. Todavia, o voto propor-
cional não apresentou flutuação al-
guma digna de nota. Sugere, pois,
que a mudança política na esfera go-
vernamental coincidiu com uma es-
tabilidade notável do perfil maiori-
tariamente conservador no eleitora-
do e na correlação de forças entre
os partidos e alianças, o que é com-
patível com a vantagem obtida por
Fernando Henrique sobre Lula. A
renovação ficou basicamente circuns-
crita ao interior dos campos ideoló-
gicos. Portanto, foi ratificada, em
Minas Gerais, a hegernonia da clas-
se dominante pelo poderio econô-
mico, pela máquina estatal, pelas ins-
tituições privadas de hegemonia,
pela reprodução espontânea dos

valores vigentes, pelos laços de cli-
entela e pelo espírito paroquial. A
composição da bancada mineira à
Câmara Federal o ilustra: dos 53 de-
putados, 311 são de direita e dos par-
tidos automaticamente alinhados

A renovação ficou
basicamente

circunscrita ao
interior dos campos

ideológicos e foi
ratificada, em Minas,

a hegemonia da
classe dominante

pelo poderio
econômico, pela
máquina estatal,
pelos laços de
clientela e pelo

espírito paroquial

com o governo central, os dez elei-
tos pela coligação encabeçada pelo
PMDB tendem a reproduzir os mes-
mos comportamentos e indecisões
nacionais desse partido e apenas
nove são cia coligação à esquerda.
Trata-se, portanto, de uma mudança
muito pequena em termos de con-
teúdo político.

A mesma tendência à cristaliza-
ção de bancadas ocorreu na Assem-
bléia Legislativa. De 1994 para 1998,
o número de parlamentares subiu de
71 para 77. No bloco dos partidos
mais consistentes à direita, e
desconsiderando o proverbial
inchaço adesista de meia-legislatura,
o PFL e o PPB. alicerces mais tradi-

cionalmente oligárquicos e implan-
tados nos grotões, retraíram-se, res-
pectivarnente, de 9 para 7 e de 11
para 8, enquanto o PSDB e o 1113
cresceram, também respectivamen-
te, de 8 para 14 e de 4 para 5. Ao
todo, tal bloco se manteve estável
com 45% das cadeiras. Porém, ago-
ra, ao contrário da situação anterior,
passou de sujeito à incômoda con-
dição de objeto do assédio fisioló-
gico.

Por sua vez, o PMDB minguou
de 13 para 9 cadeiras, variação que
talvez seja a mais significativa de to-
das. Todavia, o flOVO governo pos-
sui um largo espaço para ampliação
de sua base de apoio em direção aos
15 deputados dos pequenos parti-
dos e outros setores inconsistentes.
Já o PT, o PSB e o PDT, nacional-
mente aliados na oposição ao Pla-
nalto, cresceram de 16 para 18 ca-
deiras - uma pequena oscilação de
22,54 para 23,38%—, mas detêm ago-
ra menor capacidade de ação diante
da retração do número de parlamen-
tares mais sólidos politicamente no
interior de um universo extremamen-
te instável. Caso consigam manter-
se unidos - o que não será fácil -'
distantes da bancada de oposição
conservadora-neoliberal e indepen-
cientes perante o Poder Executivo,
possuirão condições de ser o fiel da
balança nas questões chaves para o
povo mineiro e projetar-se diante da
sociedade civil como polo de atra-
ção e mobilização. Mas, para tanto,
precisam ter coluna vertebral e fle-
xibilidade, ou seja, afiar os princí-
pios e sofisticar a tática.

De qualquer modo, seja pela der-
rota acachapante do oponente, seja
pela grande margem de manobra que
tem diante de si na Assembléia, seja
pelo controle da máquina estatal, o
governo Itamar Franco é um dado
central e decisivo para a conforma-
ção da nova correlação de forças em
Minas Os inéditos atritos que vêm
perpassando a transição servem de
exemplo do que poderá suceder.
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Assim, além de outras questões
correlatas e menores, há certas mu-
danças significativas no presente,
com incidência tática nas disputas
políticas locais e nacionais. O Poder
Executivo deixa de ser uma correia
de transmissão direta e absoluta do
projeto neoliberal e dos ditados de
Brasília, passando a ser ocupado por
uma composição eclética, que lhe
imporá comportamentos mediados e
fortalecerá a negociação política. As
contradições internas à classe domi-
nante local, tanto na sociedade civil
quanto nas representações parlamen-
tares, tendem a conferir um maior
equilíbrio entre os diferentes cam-
pos políticos, impor mais atividade
às disputas e abrir novos espaços
para os movimentos sociais.

Ao mesmo tempo, evidenciou-se
a presença de um grande contingente
de massas disponível ao diálogo em
torno da resistência ao neolih-
eralismo e da luta pelos interesses
dos trabalhadores, composto espe-
cialmente de eleitores cia coligação
Minas para Todos e dos centenas de
milhares que preferiram sufragar ao
mesmo tempo, certamente flc) por
acaso, os nomes de Itamar e Lula. E,
finalmente, ao desagregar o reinado
tucano, que se pretendia estável e
longevo, e acentuar a decadência das
forças remanescentes cio esquema
ditatorial-militar, instaurou urna sa-
lutar indeterminação no caráter e nos
desdobramentos das próximas dis-
putas eleitorais, abrindo importantes
brechas para o campo democrático-
popular.

É evidente que nenhum governo
local pode furtar-se a uma relação
com a Presidência da República em
torno de questões administrativas de
interesse estadual. Todavia, mesmo
considerando a necessidade de as-
sim proceder por imposição da na-
tureza do mandato, o grande dilema
da gestão Itamar Franco será como
equacionar suas relações com
Brasília: fazer, nos limites sócio-po-
líticos da coligação que a elegeu e a

comporá, uma oposição moderada,
indecisa e pontual ao novo governo
Fernando Ilenrique, mas exigindo o
cumprimento de suas obrigações
relativas ao Estado como unidade da
Federação - no mínimo, mantendo

Nenhum governo
local pode furtar-
se a uma relação

com a Presidência
da República em

torno de questões
administrativas de
interesse estadual.
Todavia, o grande
dilema da gestão

Itamar Franco será
como equacionar
sua relações com

Brasília

altiva a "voz de Minas", corno dei-
xou claro o compromisso de cam-
panha -' ou enveredar pela trilha
desmoralizante do adesismo, já ex-
perimentada pelo antecessor, acei-
tando a submissão completa do
PMDB nacionalmente e abdicando
de seu próprio futuro político.

Cabe lembrar que, permanecen-
do irresoluta, essa questão constituirá
o grande paradoxo oficial. Mas
resolvê-la não será uma tarefa tran-
qüila. Pesarão, nas decisões e nos
rumos futuros do Palácio da Liber-
dade, a trajetória ambígua do titular
do mandato, a torre de Babel políti-
ca representada pelo campo que o
elegeu, por sua base de apoio e por

seu próprio partido, o endiviclamento
e a dependência financeira do Esta-
do, a concentração de recursos nas
mãos ávidas do Planalto e, princi-
palmente, o agravamento da crise do
capitalismo.

Qual deverá ser a "Voz
de Minas"?

A crise econômica que já vem
envolvendo progressivamente Minas
Gerais é parte integrante de um an-
tigo, amplo e profundo abalo na for-
mação econômico-social burguesa
em âmbito mundial. Não foi causa-
da por meros erros de governantes
ou por intervenções maléficas de
investidores, embora tais procedi-
mentos façam parte cio seu acervo
de absurdos. Contudo, há uma res-
ponsabilidade genérica, no caso dos
magnatas e ideólogos da sociabili-
dade vigente, e também urna espe-
cífica, no caso das forças políticas
que desarmaram o País perante o
capital financeiro e o conduzem à
bancarrota. No Brasil, os seus nomes
são projeto neoliberal e governo
Fernando Henrique, aos quais se
agregam as forças sociais e partidá-
rias que os promovem e sustentam.

Imersas no realismo cínico, as
políticas monetárias conservadoras
nos países dependentes vêm tentan-
do, sem êxito, evitar as fugas de ca-
pitais e as desvalorizações com a
quase exclusiva elevação dos juros.
Os efeitos desse procedimento são
invariavelmente os mesmos que hoje
ocorrem no Brasil e já estão desa-
bando sobre Minas Gerais:
descapitalização, alta no serviço da
dívida pública, rebaixamento da taxa
média de lucro nos setores produti-
vos, retração do mercado, recessão,
desemprego e quebra dos setores
não monopolistas, inviabilizando o
próprio desenvolvimento capitalista
no próximo período. É com tais pro-
blemas que, diante do irrevogável
comprometimento de uma Presidên-
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cia da República que renunciou à
política econômica e se compraz em
fazer exclusivamente o gerencia-
mento das bolsas e dos empréstimos,
o governo Itamar Franco irá defron-
tar-se.

O último pacote só vem reafir-
mar a sucessão de golpes que o País
vem sofrendo desde a implantação
de um tipo de estabilização monetá-
ria que, de fato, desestabiliza a eco-
nomia e asfixia as unidades federa-
tivas. Embrulhado sob a égide do
consenso com o FMI, o imprecisa-
mente denominado Programa de
Estabilidade Fiscal vai, na verdade.
muito além das estritas arrecadação
e fiscalização de tributos. A eleva-
ção das alíquotas da CPMF e do
Cofins, projetada também para o FEF,
visa centralizar o controle dos recur-
sos nas mãos da Presidência da Re-
pública e sonegar o repasse legal às
unidades federativas e aos municí-
pios, fazendo assim com que os au-
mentos fiquem restritos às modali-
dades imunes à repartição obrigató-
ria e contornando, artificiosamente,
o conteúdo e a forma das relações
democráticas entre as diferentes es-
feras estatais estabelecidas constitu-
cionalmente em 1988. Está em mar-
cha um plano de federalização dos
impostos.

Como se não bastasse, Minas tam-
bém será atingida pelos novos cor-
tes incidentes nas parcas verbas des-
tinadas aos serviços redistributivos
e socialmente prioritários, a exem-
pio da saúde e da educação, como
ficou evidenciado na inconfidência
do ministro José Serra. Além disso,
as recentes providências confiscam
uma parte dos salários já congela-
dos do conjunto dos trabalhadores
inativos dos serviços públicos, por
meio de uma taxa previdenciária de
11%, o mesmo acontecendo com os
funcionários ativos de vencimentos
intermediários, por meio da reten-
ção extraordinária de 20% sobre o
piso de R$ 1,2 mil, assim promoven-
do um corte ilegal generalizado e

fugindo à responsabilidade de atin-
gir especificamente as remunerações
da alta burocracia.

Tudo isso, diz-se, para viabilizar
uma propalada economia de R$ 28
bilhões, dos quais Minas Gerais não
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um plano de
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impostos e Minas

será atingida
pelos cortes

incidentes nas
parcas verbas
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serviços

socialmente
prioritários, a

exemplo da saúde
e da educação

verá um centavo sequer. Trata-se de
mais uma quimera que se esvairá
pelos ralos da queda na arrecada-
ção, das enormes dívidas externas e
internas, dos juros astronômicos e da
sobre-valorização cambial. Destino
idêntico terão as dezenas de bilhões
de dólares do FMI, que somente
reconstituirão as reservas em curto
prazo, mas agravarão permanente-
mente a dependência e o atraso do
País, já que o dinheiro é uma rela-
ção social e não uma coisa. Os úni-
cos beneficiários dessa brutal trans-
ferência de renda, sugada dos Esta-
dos, Municípios, setores produtivos
e classes populares, serão o Poder
Executivo Central e, por meio de sua

ação perdulária e servil, o capital fi-
nanceiro nacional e, sobretudo, o
internacional.

Eis a lógica cultivada e mantida
pelas forças que, negando-se a en-
frentar as reais causas da crise, opta-
ram por geri-Ia segundo a ótica e os
interesses dos grandes cartéis e mag-
natas, conduzindo assim, inexora-
velmente e com frieza tecnocrática,
a Nação e Minas Gerais a uma das
mais graves tragédias sócio-políticas
de sua história: desagregação cio
pacto federativo, insolvência dos
governos estaduais e municipais,
sucateamento dos serviços públicos,
arrocho salarial, recessão, queda na
arrecadação, inibição de financia-
mentos, diminuição dos investimen-
tos, desinclustria-lização, retração nos
repasses federais, cortes de verbas,
desemprego crescente e empobreci-
mento das classes populares, com
todas as conseqüências daí advindas.

Portanto, os constrangimentos na
área econômico-financeira, a falên-
cia dos serviços públicos e o drama
social, principais problemas impos-
tos à nova gestão, são, por origem e
desenvolvimento, condicionados
pelas respostas que os sacerdotes da
religião cio mercado e a política
neoliberal vêm imprimindo à crise e
por seus efeitos deletérios gerais e
em todos os terrenos. Contrariamente
ao governo anterior, cujo titular se
jactava de ser "o agente do desen-
volvimento" - como se a sociedade
política criasse a sociedade civil e
ainda se resumisse ao desejo abso-
lutamente determinante e messiânico
de um só indivíduo -, Itamar Franco
realizará sua administração num pe-
ríodo de vacas magras, limite cuja
ultrapassagem está muito além de
ilusões porventura alimentadas por
qualquer megalomania ou volun-
tarismo local.

Nessas condições, não poderá fi-
car, um minuto sequer, com o olhar
fixo no umbigo. Sabe-se que medi-
das no âmbito exclusivamente esta-
dual, nos limites da jurisdição e do
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alcance do Palácio da Liberdade e
da economia mineira, jamais conse-
guirão resolver uma questão de or-
dem eminentemente nacional e in-
ternacional, que só poderá ser en-
frentada por um governo central
dotado de um projeto e de urna von-
tade política interessados e capazes
de fazê-lo. Tal sujeito não existe e o
preenchimento dessa lacuna é
inviável em curto prazo, pelo me-
nos nos marcos do continuísmo. Ao
contrário, o que há são pressões e
retaliações políticas, corno nos recen-
tes cortes nas verbas para Minas an-
teriormente previstas para serem
inseridas no Orçamento cia União.

Eis porque a nova gestão estadual
está irremediavelmente condenada a
sair do regionalismo para participar
dos grandes debates nacionais e dos
tapetes dos gabinetes para dialogar
com a sociedade civil, sob pena de
sofrer desgastes incontornáveis e, a
seguir, naufragar.

Mas existe, nas irrecorríveis rela-
ções que o governador Itamar Fran-
co terá que, por "(lever de ofício",
encetar com Brasília, o risco fáustico
que sempre o acompanhou. Muito
além de uma fornada de pão-de-
queijo, o presidente lhe exigirá a
alma. Como Mefistófeles, dir-lhe-á:
"Então já pode/ no pacto concha-

var-se". E tentará empurrá-lo contra
os que lhe confiaram as esperanças.
A única alternativa ao possível e con-
denável caminho de confrontar os
interesses e aspirações das maiorias
é realizar as reformas com as quais
se comprometeu durante a campa-
nha e associar-se aos governos esta-
duais de oposição na crítica e na re-
sistência à política do Planalto.
Talvez esse acabe sendo, mais ain-
da do que ter um dia participado na
oposição ao regime militar e ocupa-
do a Presidência da República, o
maior desafio da polêmica vida po-
lítica desse ilustre cidadão de juiz
de Fora.

LIliãd

Eleitores aguardam a vez de escolher candidatos
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ENTREVISTA

Domingos Giroletti

Eleição em Minas cria embrião
de centro-esquerda para 2002

sociedade tem consciência do preço a ser pago pelos
ajustes impostos pelo Fundo Monetário Internacional
(FMI), mas não sabe o que virá depois do sacrifício. A
transparência, a discussão prévia com a sociedade,
uma das características do Plano Real e razão de seu

sucesso entre a população, acabou em setembro do ano passado, quan-
do os pacotes do governo brasileiro passaram a ser lançados sem ex-
plicações, sem convencimento da população. Estas opiniões são do ci-
entista político Domingos Giroletti, professor aposentado da Uníversi-

dade Federal de Minas Gerais.
Em entrevista concedida à Revista
do Legislativo, no final de 1996, o
cientista desenhou uni quadro do
que seriam os dois anos seguintes,
do qual muito pouco precisaria ser
retocado. No dia 16 de novembro
passado, Domingos Giroietti recebeu
os jornalistas Francisco de Morais

tendes e Jorge Pôssaparajazer um
balanço das eleições deste ano e

' apresentar o quadro que se desenha
.•. para os próximos anos. Ele analisa

também a eleição do governador
1/amar Franco e o avanço das for-
ças de centro-esquerda no Brasil.

,-.— ,
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Revista do Legislativo - Há dois anos,
o senhor dizia à Revista do Legislativo
que, com a eleição do prefeito Célio de
Castro, Belo Horizonte tinha se tornado
o laboratório de uma nova correlação de
forças políticas que poderia se transfor-
mar em alternativa ao projeto cio presi-
dente FHC. A eleição de Itamar Franco
para o governo de Minas foi um produto
desse laboratório?

Domingos Giroletti - No caso da eleição
presidencial, a candidatura cio presidente
FHC foi sustentada por uma aliança de cen-
tro-direita, enquanto que a esquerda ficou
somente no campo mais das forças de es-
quercia. Formou-se uma frente popular e
não urna frente democrática. A frente po-
pular reúne apenas grupos de esquerda e
a frente democrática alcança partidos de
centro e de esquerda. Giro Gomes tentou
uma candidatura que procurava a transfor-
mação da aliança popular em aliança de-
mocrática, mas isso não se viabilizou. A
única pessoa que talvez pudesse ter feito
isso era o ex-presidente Itamar Franco,
numa aliança com o PT. Itamar, como ca-
beça-de-chapa, e Lula, corno vice, poderi-
am reproduzir uma aliança tão ampla quan-
to a que elegeu Célio de Castro. Em Minas
Gerais, apenas no segundo turno, a alian-
ça que elegeu Célio se repete, como alian-
ça democrática, em torno da candidatura
de ltamar Franco.

RL - Como se formou a aliança para o
segundo turno?
DG - itamar Franco conseguiu atrair urna
parcela significativa do PT, que provavel-
mente participará do governo, e incor-
porou ao programa de governo pomos
do conteúdo programático do PT, como
o programa bolsa-escola, o da saúde da
família, o cio município de Betim e o do
orçamento participativo. A eleição de
Itamar, com esse apoio e a incorporação
do programa do PT, pode ser a antevisão
de uma aliança de centro-esquerda para
as eleições de 2002, liderada pelo pró-
prio Itamar Franco, tendo Lula como vice.

RL - Isso seria possível?
DG - Se o Lula foi derrotado três vezes
para presidente, ele pode ser bem suce-
dido como vice, numa eleição extremamen-

te ampla, que poderá ser uma alternativa
de poder em nível nacional. Nesse senti-
do, a eleição no segundo turno, em Minas,
criou um embrião para 2002. Paralelamen-
te a isso, o avanço do centro-esquerda se
deu em outras partes cio Brasil, como no
Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em
São Paulo, onde Covas teve apoio funda-.
mental do PT, no Mato Grosso cio Sul, no
Acre, em Goiás, onde foi derrotada a oli-
garquia mais conservadora • em
Pernambuco, em Alagoas e no Amapá. São
todas essas indicações de que essa aliança
cresceu e se ampliou, aumentando suas
chances para as eleições de 2002.

RL - O mesmo eleitor que elegeu
Fernando Henrique escolheu governado-
res de oposição. Houve uma mudança de
dircçào daqueles que votaram no presi-
dente e depois contra o seu projeto? Que
recado foi este?
DG - Há uma sinalização popular extre-
mamente clara. Dizem que o povo não
sabe votar, mas vejo que, cada vez, ele se
torna mais sábio. Ele votou em Fernando
Henrique, numa afirmação clara de valo-
rização do Real e das políticas de refor-
ma do Estado, das privatizações e da aber-
tura da economia. Ao mesmo tempo, ele
demonstrou uma preocupação maior com
a questão social e com a necessidade de
se introduzir correções. A oposição dos
governadores, por criar determinados en-
traves, deve fazer com que a política eco-
nômica cio governo seja revista ou mais
bem negociada e esclarecida, para ser
implementada. Sem a eleição dos gover-
nadores de oposição, passar no Congres-
so os ajustes fiscais seria muito mais fácil.
Ocorreu então um certo equilíbrio das ten-
dências. O eleitor demonstra também uma
preocupação mais nacional, de caráter so-
cial e com perspectiva de desenvolvimen-
to, contra um projeto que tem favorecido
mais o capital estrangeiro, em detrimen-
to das empresas nacionais e da popula-
ção brasileira. Se hoje nós temos um fe-
nômeno como a globalização, os Estados
não deixam de ser nacionais, o desenvol-
vimento não deixa de ser urna perspecti-
va nacional.

RL - O senhor vê, em 2002, a possibii-
clade de uma frente que poderia apre-

A oposição dos
governadores deve

fazer com que a
política econômica

do governo seja
revista, ou melhor,

negociada e
esclarecida, para ser

implementada
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sentar urna alternativa ao neolileralismo?
O que poderia mover esse projeto? Na
privatização da Vale do Rio Doce, havia
o discurso da soberania nacional, de uma
economia nacional. E hoje?
DG - Hoje, seria a oposição aos ajustes
impostos pelo FMI, haja vista as conse-
qüências políticas que advirão, com re-
flexos nas eleições para prefeito no ano
2000 e nas eleições presidenciais de 2002.
Se, no primeiro mandato, a resistência foi
à privatização da Vale, agora, a resistên-
cia maior será canalizada em função dos
efeitos deletérios que o programa de ajus-
te trará com a pressão do FMI. É claro
que também se deve assinalar outros fa-
tores que ocorreram no campo da esquer-
da e são importantes.

RL - Que fatores?
DG - Primeiro, a esquerda já sabe que
urna frente popular não vence eleição.
Se não trabalhar pelo centro, não dá. Se-
gundo, o fim da luta pela hegemonia
dentro das esquerdas. Nisto, Leonel
Brizola teve um papel fundamental.
Quando ele reconhece que o P1' é o su-
cessor e o continuador da política traba-
lhista de Getúlio Vargas, ele reconhece
que o PT é a força, não hegemônica, mas
dominante da esquerda. O PSB já reco-
nhecia essa liderança há mais tempo, tan-
to que, em quase todas as eleições, ele
se aliava ao PT, mais em complemento
que propriamente numa frente. E a per-
cepção de que uma aliança popular teria
que compor, necessariamente, com um
candidato mais de centro - e por isso eu
falava em Itamar Franco -, de cunho mais
nacionalista, defensor da economia nacio-
nal e também, embora não seja uni ho-
mem de esquerda, com um trânsito nas
esquerdas e que saiba incorporar não só
eleitoralmente, mas no programa de go-
verno, propostas da esquerda.

RL - Estaria aí a formação do que se cha-
ma "terceira via"?
DG - Esta é outra questão extremamente
importante do ponto de vista do debate
político. Corno se tem quatro anos pela
frente, a grande discussão é quem é o
herdeiro da esquerda ou a força legítima
para constituir a terceira via.
Esta discussão surge porque o PSDB quer

ser o representante cia terceira via aqui e
a esquerda também se julga representan-
te da terceira via. Como na Europa, os
ventos sopraram favoravelmente para
governos de natureza social-democrata OU

socialista. Tanto na eleição passada quanto
nesta, FHC se dizia também ser represen-
tante dessa força de centro-esquerda, mas,
na verdade, foi eleito por uma aliança dc
centro-direita. Como a próxima disputa
presidencial deve ocorrer no embate de
uma aliança de centro-direita com urna
de centro-esquerda, esse debate da nova
aliança se dá em torno cia disputa de quem
será o representante da terceira via.

RL - E o que é esta terceira via?
DG - Ela tem um significado mais real na
Europa que para nós. Na Inglaterra, ela
surge corno alternativa à política tradicio-
nal do trabalhismo e ao neoliberalismo
de Margaret Tatcher. O trabalhismo sig-
nificava estatização da economia, e o
partido era controlado pelos sindicatos.
Num Estado mais enxuto, com as empre-
sas privatizadas, Tony Biair representa
uma política não de reforço à estatização.
mas voltada para a regulação da econo-
mia. É claro que é um governo com a
sensibilidade social um pouco maior. Na
Inglaterra, existe imposto sobre as em-
presas privatizadas que geraram lucros
astronômicos. Lá, tem sentido falar em
terceira via, porque ela é alternativa ao
que foi a via do trabalhismo e a via do
tatcherismo. No Brasil, o que significa falar
em terceira via se não tivemos ainda um
Estado de bem-estar social? Não resgata-
mos a dívida social e hoje, praticamente.
4011/o das pessoas vivem numa área de
miséria. A concentração de renda tem sido
extremamente violenta. Como pensar
numa terceira via no Brasil, onde nem os
programas do Estado do bem-estar social
ou uma maior equalização da riqueza fo-
ram alcançados, onde não conseguimos
desenvolver o sistema de educação e o
sistema de saúde universalista, como na
Inglaterra? Aliás, o "médico da família" é
cópia de um programa que existe na In-
glaterra. Em cada bairro, urna unidade
móvel atende pessoas, vacina crianças.
Somente em casos excepcionais, o cida-
dão vai ao hospital. Então, esse progra-
ma que o governo Azeredo implementou

A esquerda já
sabe que uma
frente popular

não vence
eleição. Se não
trabalhar pelo
centro, não dá
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aqui, que, com denominações diferentes,
o PT está trazendo e a Prefeitura de BH
está fazendo, é uma prática consagrada na
Inglaterra, que tem feito o maior sucesso.

RL - A terceira via no Brasil seria a alter-
nativa a quê? Será que estamos falando
de uma segunda via, uma alternativa ao
neoliberalismo? Seria uma alternativa so-
mente política, nem frente popular nem
aliança de centro-direita?
DG - Quando falo de aliança popular, de
frente de esquerda, refiro-me a alianças
de natureza eleitoral. Quando falo em
modelo, é de se supor exatamente o go-
verno que adviria dessas forças. Na In-
glaterra, existe urna política de terceira
via, que se diferencia cio tatcherismo e
do trabalhismo. Aqui, nós ternos um pro-
jeto neoliberal não assumido, porque
Fernando Henrique não se considera
neoliberal, embora toda política por ele
implementada seja de cunho neoliberal.
Não tivemos uni Estado de bem-estar so-
cial que tenha criado uni sistema uni-
versal de saúde e uni sistema educacio-
nal. Hoje temos urna educação de pri-
meiro e segundo graus de boa qualida-
de, mas no ensino privado. Se queremos
um bom serviço de saúde, temos de re-
correr também ao sistema privado. Não
resgatamos a dívida social e também não
temos como criar uma alternativa a esse
projeto neoliberal porque a imposição do
pacote força, cada vez mais, a redução
dos investimentos sociais e o pagamento
da dívida interna. Este é outro fator que
faz a diferença para se pensar no Brasil
comparado com os países desenvolvidos.
Eles têm uni patamar de bem-estar social,
de desenvolvimento social, de eqüidade
social, embora lá também as desigualda-
des venham avançando, sobretudo com os
programas neoliberais de iatcher e Reagan.
Não superamos essas dependências exter-
na e interna que o serviço da dívida acar-
reta ao Estado brasileiro. Simultaneamen-
te, estamos fazendo a reforma do Estado, a
privatizaçao, mas o que arrecadamos com
ela não dá para pagar os encargos dos ju-
ros da dívida.

RL - A nossa crise é produto da crise
mundial ou o País perdeu a oportunida-
de de resolver as questões fundamentais,

já que essa crise foi anunciada há bastan-
te tempo? O que deixou de ser feito pelo
governo?
DG - A economia nacional está muito
mais dependente da economia interna-
cional. Uma das características da
globalização é o predomínio do capital
financeiro sobre o capital produtivo e o
capital comercial. O capital financeiro
fugiu ao controle dos Estados nacionais e
ao controle dos organismos internacio-
nais. Além do mais, ganhou mobilidade,
pois o mercado funciona 24 horas por
dia. O progresso das comunicações e da
tecnologia fez com que o mundo fosse,
do ponto de vista do capital financeiro,
transformado numa grande aldeia global.
Com isso, vemos a redução do poder de
resistência e da margem de manobra dos
Estados. Do ponto de vista político, há
também uma manipulação. O governo
FHC associa tudo o que está acontecen-
do à crise internacional, o que não é ver-
dade. Embora a globalização seja uni fe-
nômeno novo, inevitável, que torna a
economia dos Estados mais dependente
e mais interdependente, ainda há o espa-
ço do governo. Isso depende muito das
opções e das políticas adotadas interna-
mente pelo governo. Não era deteniiina-
çào cio fenômeno da globalização a aber-
tura irrestrita cia economia feita por
Fernando Collor. Foi urna decisão políti-
ca interna da maior relevância. Como tam-
bém dependeu de Fernando Henrique
manter a decisão cia política de abertura
e dependeu de decisão política manter a
privatização, a política cambial, a
sobrevalorização cio Real, que está difi-
cultando as exportações, que tem feito
com que o déficit comercial cresça, au-
mentando a dívida e tornando a econo-
mia, por decisões políticas internas, mui-
to mais dependente do que a interdepen-
dência criada pela globalização. É tam-
bém de responsabilidade desse governo,
dada a prioridade à preservação da valo-
rização do Real, à estabilidade da moeda,
não ter implementado simultaneamente
uma política de ajuste fiscal lá atrás, o
que poderia viabilizar medidas impor-
tantes para evitar o caráter quase catas-
trófico desse pacote recessivo. Esta-
mos aumentando bastante nossa fragili-
dade.
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RL - A ida do País ao FMI indica que o pro-
jeto do governo fracassou? O Brasil quebrou,
corno disse o deputado Delfim Netto?
DG - Acho que sim. Significa que o go-
verno, com seus instrumentos de política
econômica, não consegue dar conta dos
problemas de ajuste e de desenvolvimen-
to do País. Na verdade, o que o FMI traz?
A confiabilidade econômica no governo,
interna e externa. Se refletirmos, de agosto
para cá, a remessa para fora foi em torno
de 30 a 32 bilhões de dólares. O aporte
do FMI é de 41 bilhões de dólares. O
mais lógico seria dificultar a saída desse
capital. O governo está reagindo à crise
só com mecanismos de mercado e não
com mecanismos de controle que o po-
der cio Estado lhe dá. Por isso, digo que
o governo é responsável pelo que foi fei-
to. Além disso, a opção pela reeleição
fez com que o governo adiasse a im-
plantação de determinadas políticas fun-
damentais, como a de correção cambial.

RL - O governo esperou a eleição para
adotar as medidas...lxi - Sim. Com o preço de inviabilizar o
setor público a partir do aumento dos
juros, de inviabilizar o setor produtivo
com o crescimento cio desemprego. Ou-
tra questão é a de que o pacote é mais
uma medida de ajuste, não havendo pre-
visão de crescimento econômico. Ele é
um mecanismo para aumentar a arreca-
dação e cortar as despesas, cortar mais
as dos Estados e Municípios, mais as dos
Estados de oposição. Do ponto de vista
social, penaliza mais o funcionalismo
público que os outros segmentos da po-
pulação, o que é injusto, e não sinaliza
nada em termos de crescimento econô-
mico. É preciso questionar a prioridade
dos cortes. Estão cortando obras de infra-
estrutura, que geram emprego, que esti-
mulam os insumos internos e, com isso,
aumentam a cadeia produtiva. São seto-
res que consomem mão-de-obra não es-
pecializada. O que foi anunciado? Cortes
na Fernão Dias, um eixo estratégico do
desenvolvimento, que, além de gerar
empregos, vai propiciar a expansão cia
economia, abrindo mais possibilidades no
Mercosul. Cortes na 13R 040, cortes no
metrô de Belo Horizonte, onde o trans-
porte é um caos. Não se propõe nada

para a indústria da construçào, que, em
termos de emprego, gera respostas rápi-
das; não se propõe nada para a própria
indústria automobilística, que vive mais
do mercado interno. A queda do merca-
do interno leva ao estrangulamento cio
setor automobilístico, que alimenta toda
uma cadeia produtiva de empregos quan-
do vai bem; quando não vai, gera desem-
prego. Os cortes na saúde e na educa-
ção. Sem saúde, não há trabalho, não há
produtividade. Sem educação, não há
qualificação, não há pesquisa em ciência
e tecnologia, o que suspende as possibi-
lidades de eliminação da dependência. 1
um quadro complicado.

RL - Em que a equipe econômica apostou?
DG - É uma visão monetarista ortodoxa,
promovida por intelectuais e economis-
tas que tiveram um certo papel na es-
querda. Essa ortodoxia econômica, dessa
maneira, sempre esteve muito ligada à
direita, a Eugênio Gudin e a Roberto Cam-
pos, enquanto a esquerda apostava num
crescimento inflacionário, via na inflação
um mecanismo do crescimento. É claro
que isso degenerou. A equipe econômi-
ca, com uma ascendência muito grande
do presidente sobre ela, descambou para
uma ortodoxia financeira e monetária que
se assemelha ao comportamento da di-
reita logo após a guerra, nos anos 50. Com
Juscelino, nós nos livramos um pouco
dessa ortodoxia. A inflação era um ins-
trumento de geração de empregos. Hoje,
em nome da preservação da moeda e da
manutenção do controle inflacionário,
fazemos uma aposta nesta ortodoxia fi-
nanceira exagerada. Minha impressão é a
de que ainda não quebramos a ciranda
financeira. Se a ciranda era alimentada
pela inflação, hoje ela é alimentada pela
alta dos juros. O grande beneficiário é o
mesmo, o capital financeiro. E a classe
trabalhadora paga um preço caro pelo
desemprego, a pequena e a média em-
presas estão pagando um preço caro pela
desnacionalização da economia, a agri-
cultura e a produção estio pagando um
preço caríssimo. O grande problema desse
pacote é que a sociedade tem consciên-
cia do preço que se paga, e o preço é
alto, desde a perda cio emprego, a redu-
ção da qualidade de vida, até a perda dos
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mecanismos que protegiam a mão-de-
obra e o trabalho. Vamos entrar no ter-
ceiro milênio praticamente com mecanis-
mos regulatórios que protegem o traba-
lhador e o emprego do início cio século,
porque o trabalhismo de Getúlio Vargas
está todo "varrido". Os Estados e Municí-
pios se tornam endividados. A popula-
ção paga um preço e não sabe para quê.
Quando se diz que o remédio é amargo,
a pessoa está apostando na saúde. Mas,
aqui, o que seria o apostar na saúde? Se-
ria o governo mostrar quais setores po-
deriam crescer neste momento.

RL - Mas há setores que podem crescer?
DG - Há vários setores, como o terceiro
setor, o turismo, a agricultura, que pode-
riam crescer na crise. Não houve essa si-
nalização para investimentos, para a po-
lítica industrial no País, para a política de
desenvolvimento. Fala-se na criação do
Ministério da Produção, mas o pacote não
aponta como crescer. As pessoas ficam
numa certa perspectiva de somente so-
frer os efeitos do pacote e não ver o que
há de remédio nele que justifique a ne-
cessidade do sacrifício, por quanto tem-
po, etc. Outra coisa que pega muito mal,
e o Congresso tem reagido a isso, é que a
equipe econômica dá muito mais satisfa-
ção lá fora, onde discute os termos da
negociação, do que aqui dentro. O que
tinha sido até agora um sucesso do Plano
Real, a transparência, a discussão prévia
com a sociedade, não mais existe. Desde
setembro do ano passado, quando hou-
ve aquela reação à crise asiática, a popu-
lação vem sendo submetida a pacotes sem
grandes explicações do que está ocorren-
cio. A oposição tem feito questionamentos,
mas a maior parte das suas perguntas tem
ficado sem resposta.

RL - A reação do empresariado nacional
também tem sido de crítica a esse com-
portamento?
DG - Sim, e é isso que abre campo para
urna liderança mais nacionalista.

nadores eleitos pelos partidos mais con-
servadores, como o PFL e o PTB. Pelo
centro, considerando o PSDB e o PMDB,
são doze. E pela esquerda, se conside-
rarmos Itamar Franco corno de centro-
esquerda, teríamos sete. Temos de novo
aquele equilíbrio que ocorreu na eleição
municipal. Sobre o peso dos partidos no
Congresso, o governo perdeu três ou
quatro cadeiras nas suas alianças, e a es-
querda ganhou. O governo mantém urna
ampla maioria, não de apoio ideológico,
programático, mas pragmático.

RI. - A renovação de lideranças nestas
eleições foi expressiva?
DG - No Congresso Nacional, houve unia
renovação de 50%; na Assembléia, em
torno de 42%. Tivemos também a derrota
de lideranças que tiveram expressão du-
rante o regime militar. Está se encerran-
cio o ciclo dessas lideranças, quer elas
tenham surgido dentro do regime, quer
na oposição a ele. Nesse aspecto, são sig-
nificativas as derrotas de Arraes e de
I3rizola, mas a aliança com o PT fez com
que Brizola se reestruturasse corno lide-
rança importante dentro das forças de
esquerda, não mais apostando sozinho.
A derrota de Maluf, se for comprovado o
seu envolvimento no caso dos documen-
tos falsos, pode significar o fim da sua
carreira. A renúncia do ex-governador
Hélio Garcia pode significar sua saída de
cena corno liderança e a renovação da
liderança do seu grupo. Outros deputa-
dos estaduais e federais que são lideran-
ças tradicionais ou não disputaram elei-
ção ou não conseguiram se reeleger. E o
ciclo do regime militar se completa com
a marginalização desses políticos em fun-
ção da derrota eleitoral que obtiveram.
Se considerarmos essas mudanças histó-
ricas num ciclo de médio ou longo pra-
zos, podemos estar encerrando esse ci-
clo agora, com a substituição de unia tra-
dição de centro e direita por uma tradi-
ção de centro-esquerda.
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RI. - Voltando à questão política, nestas
eleições, os partidos saíram mais fortes
ou mais fracos?
DG - O resultado final dá um certo equi-
líbrio aos partidos. Tivemos oito gover-

RL - O governo itamar Franco será uni
governo voltado só para Minas ou terá
peso na política nacional, como anuncia-
va na campanha com o mote Minas le-
vanta sua voz"?
DG - A dimensão de Itamar é a de uma
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liderança nacional. Quando a imprensa
mostra as lideranças mais representativas
nacionalmente, ele aparece. Como de
representa a figura do ex-presidente e foi,
num certo sentido, responsável pelo pro-
grama do Real, não vai fazer uma políti-
ca voltada somente para o Estado. A situ-
ação é extremamente grave. A folha de
pagamento consome 72% dos recursos
cio Estado. Pela negociação que foi feita,
são R$ 700 milhões por mês de déficit. A
negociação com o governo federal vai
consumir, no ano que vem, 13% cio que

arrecadado, com a rolagem da dívida e
o pagamento do principal. Então, a mar-
gem de manobra é muito pequena. Corno
resolver esses problemas? Demitindo,
congelando salários, quando se fez o com-
promisso de aumentar salários? Ao mes-
mo tempo, ele vai ficar na mão do gover-
no federal. O que os Estados e Municí-
pios ganharam na Constituição de 1988,
esse pacote está tirando, fazendo com que
a União se torne muito mais forte que
Estados e Municípios. É uma quebra cio
pacto federativo que pode ter conse-
qüências políticas incalculáveis. Então,
Itamar Franco vai ficar na mào do gover-
no federal, como os outros governado-
res. A política de corte sobre as finanças
indica um aperto maior. Agora, o povo
mineiro -apostou justamente nessa capa -
cidade de liderança e de enfrentamento
do ajuste, de tirar do plano administrati-
vo para o plano político. E é possível que
aí a sua liderança nacional e a sua capa-
cidade de ruptura pesem na opinião pú-
blica, visando à atração de mais recursos
para Minas ou à liberação de mais recur-
sos por parte do governo federal. Porém,
a correlação de forças dependerá dos
outros atores. Estou fazendo uma análise
a partir da correlação de forças aponta-
das pelo resultado da eleição. Daqui para
a frente, depende muito cio que os atores
políticos irão fazer. Podemos explorar
algumas variáveis de análise, mas tudo
dependerá da conjuntura, das surpresas
e, principalmente, da reação dos atores
ante o quadro político.

RL - A derrota do governo em Minas
deve ser atribuída somente à liderança
do ex-presidente Itamar Franco?
DG - Há vários fatores. Tiveram peso,

sem dúvida, a insatisfação dos funcioná-
rios públicos e a crise da Polícia Militar.
Acho que houve um erro estratégico na
condução da campanha política. Enquan-
to se apostava numa política de resulta-
dos, como "Minas vai ganhar", Itamar
Franco traçou uma estratégia no imagi-
nário político, com "Minas levanta sua
voz", "Minas vai recuperar a liderança
política". Foram extremamente felizes em
captar o sentimento oposicionista, pois a
questão nacional predominou sobre a
questão regional. Acredito que Eduardo
Azeredo fez um bom governo, tanto do
ponto de vista da modernização do Esta-
do quanto do desenvolvimento econômi-
co, da recuperação das agências do de-
senvolvimento e do planejamento estra-
tégico. Houve uma recuperação no cam-
po estratégico, "de se pensar" o Estado
em longo prazo. Ele esteve bem na área
da Saúde, com a implantação de vários
programas e a modernização de hospi-
tais. Eu diria que, talvez, nesse segundo
turno, esteve menos em julgamento o
governo e muito mais o resgate do pas-
sado político glorioso de Minas Gerais,
um sentimento oposicionista, como "Mi-
nas foi um pouco passada para trás", por-
que apoiou muito o FHC na primeira elei-
ção e este não desenvolveu um governo
que favorecesse Minas.

RL - Azeredo ganhou a eleição em Belo
Horizonte, onde há um eleitorado pre-
dominantemente de oposição. Como ex-
plicar isso?
DG - Pode ter sido pela passagem de
Azeredo na Prefeitura de Belo Horizon-
te, também por um certo descontenta-
mento com a administração de Célio de
Castro, ou por alguns benefícios oriun-
dos de obras do governo do Estado. A
vitória ocorreu contra a expectativa do
próprio governo, que acha que o interior
é sempre mais beneficiado que a capital.
Teríamos que levar em conta a rivalidade
bairrista de Belo Horizonte e juiz de Fora,
além do sentimento antiliberal na eleição
de Célio de Castro, muito mais acentua-
do que recentemente. Pode ser até em
razão da presença de Newton Cardoso
na chapa de Itamar Franco. É preciso fa-
zer urna reflexão mais aprofundada para
responder a essa questão.
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Mudanças institucionais e
renovação na Assembléia

As mudanças, com
profundas inovações

promovidas pelo
Legislativo mineiro no
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mostram que a

representação política
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dos cidadãos também
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eralmente, é aceita
como verdadeira a
afirmativa de que a
política distributivista
produz dividendos

eleitorais. "É dando que se recebe",
reza a cartilha da política de cliente-
la. Votos são trocados por favores,
vagas em escolas, empregos e o que
mais a imaginação política achar por
bem distribuir.

Bern mais controversa é a afirma-
ção de que boa representação polí-
tica - e por boa entenda-se, aqui.
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democrática, responsiva aos interes-
ses mais gerais dos cidadãos e res-
ponsável perante os mesmos - tam-
bém pode gerar bom desempenho
eleitoral.

A trajetória recente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais oferece
interessante material empírico para
o desenvolvimento dessa polêmica.
Por um lado, o Legislativo mineiro
é, hoje, uma Casa moderna e aberta
ao público, responsável pela
implementação de inovações
institucionais que facultam o
acoplamento de mecanismos
institucionalizados de participação
política à representação política clás-
sica, as quais permitem o exercício
da cidadania democrática na arena
parlamentar e nos interstícios eleito-
rais.

Por Outro lado, o Legislativo mi-
neiro é inovador, também, no que
se refere à prática da política
distributivista, ao transferir para OS

deputados a responsabilidade de
gerir OS fundos públicos de assistên-
cia social, por meio do instrumento
cia subvenção social.

É instigante observar que ambos
os movimentos inovadores fazem
parte de uma estratégia deflagrada
no início dos anos 90, época em que
se constatava a necessidade de pro-
fundas mudanças na Alemg.

Nas eleições parlamentares de
1986, o índice de renovação da As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais
foi de, aproximadamente, 65%. A
leitura feita, à época, pela Casa, foi
a de que as baixas taxas de reelei-
ção eram expressivas da crise de le-
gitimidade que atravessava o
Legislativo mineiro, que havia se dis-
tanciado muito da sociedade - es-
pecialmente durante a vigência da
ordem autoritária - e cuja imagem
encontrava-se bastante desgastada.

Esse diagnóstico foi confirmado
pelos resultados de várias pesquisas
de opinião realizadas com os públi-
cos externo e interno cia Assembléia
e informou a organização de uma

estratégia de mudança institucional,
desenhada desde meados dos anos
80 e posta em prática a partir do iní-
cio dos anos 90.

Além das iniciativas tomadas no
sentido da modernização da Casa -
consubstanciadas na reformulação
de sua estrutura interna, na criação
de novas gerências e departamen-
tos, na informatização de todos os
setores e serviços, no esforço de trei-
namento, qualificação e reciclagem
de seu corpo permanente de servi-
dores e na obrigatoriedade de con-
curso público para a admissão de
novos servidores - um conjunto de
inovações institucionais dirigido à
ampliação cia interlocução com a
sociedade civil foi implementado
desde 1991.

Foram desenvolvidos, no
Legislativo mineiro, canais institucio-
nalizados de participação de grupos
organizados da sociedade, tais como
os seminários legislativos, os fóruns
técnicos, os ciclos de debates e as
audiências públicas regionais, com
o objetivo de estreitar os laços da
Assembléia com os cidadãos e de
subsidiar os deputados corri infor-
mações relativas aos padrões de de-
mandas vocalizados pelos diversos
grupos sociais quanto a temas polê-
micos e de maior saliência em deba-
te na Casa.

Desses eventos resultam propos-
tas de legislação que são encaminha-
das ao processo legislativo e incor-
poradas, em grande parte, à produ-
ção legal da Alemg.

Além disso, estão previstos, tam-
bém, o acompanhamento e a fiscali-
zação da tramitação, na Casa, das
propostas apresentadas à apreciação
dos deputados, por meio da consti-
tuição de comissões de representa-
ção, cujos membros são eleitos na
plenária final de cada evento.

Vale ainda mencionar a adoção,
pela Assembléia, de um instrumen-
to denominado Informação Prévia,
distribuído aos 77 deputados, que
contém análises e dados relativos a

projetos de maior relevância em dis-
cussão na Casa e permite, dessa for-
ma, uma discussão e uma delibera-
ção mais fundamentada por parte do
conjunto da legislatura.

Todas essas iniciativas alteraram
substancialmente o perfil da Alemg
e produziram importantes repercus-
sões nos planos da organização, cio
processo e da produção legislativa.
Ademais, como conseqüência da mu-
dança institucional, verificou-se, por
meio de sucessivas pesquisas de
opinião realizadas ao longo de todo
o processo, que a imagem da Assem-
bléia, seja com o público externo,
seja com o público interno, passou
por uma significativa modificação. no
sentido do fortalecimento da repre-
sentação e do incremento do grau
de legitimidade do Legislativo esta-
dual.

É interessante sublinhar que os
índices mais altos de aceitação fo-
ram constatados nos segmentos que
tiveram maior proximidade com a
Assembléia e, portanto, puderam
participar e acompanhar, mais de
perto, as mudanças institucionais em
curso.

Decorrida quase uma década da
implementação efetiva dessas inova-
ções institucionais, especialmente
daquelas relacionadas com uma
maior interlocução com os segmen-
tos organizados da sociedade civil,
vale perguntar se as mesmas produ-
ziram algum impacto nos índices de
renovação observados na Casa, os
quais, como já foi mencionado, eram
cia ordem de 65% no momento em
que toda essa estratégia foi desenha-
da.

Na eleição de 1994, a primeira
realizada após o início dos eventos
institucionalizados de participação da
cidadania, o índice de renovação
parlamentar caiu para 43%, o que
significa, portanto, uma queda de
mais de 20% relativamente aos índi-
ces observados em 1986 e 1990.

Já em 1998, verificou-se um índi-
ce de 38% de renovação bruta, o que
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atesta a manutenção da tendência
decrescente constatada no pleito
anterior. Dos 77 deputados em exer-
cício na Casa, 67 disputaram a re-
eleição e 48 foram reeleitos, o que
expressa urna taxa de reeleição li-
quida de 71,6%.

A comparação com a Câmara dos
Deputados pode fornecer algumas
evidências de que a Assembléia

Se contrastada com o desempe-
nho de outros Legislativos estadu-
ais, a performance da Assembléia

Rio de Janeiro

São Paulo

Rio Grande do Sul

Legislativa de Minas Gerais tem oh-
tido nas urnas, nas últimas eleições,
índices mais altos de reeleição. Ain-
da que as taxas de renovação tenham
caído também naquela Casa, esse
movimento não foi tão expressivo
quanto aquele verificado na Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais,
corno pode ser constatado pela lei-
tura da tabela 1.

Legislativa de Minas Gerais também
se destaca, como pode-se verificar
pelo exame da tabela 2.

Em que pese a inexistência de
dados já consolidados sobre as ta-
xas de renovação verificadas nas
Assembléias Legislativas, na eleição
de 1998, pode-se verificar que a
Alemg foi o Legislativo estadual que
apresentou variação mais significati-
va nas taxas de renovação, nos piei-
tos de 1986, 1990 e 1994.

Duas hipóteses concorrentes,
porém não necessariamente exclu-
dentes, podem ser formuladas com
vistas à construção de uma explica-
ç- para a melhoria cio desempenho
eleitoral dos deputados mineiros. A
primeira refere-se aos impactos po-
sitivos provocados pela mudança
institucional de natureza democra-
tizante nas crescentes taxas de ree-
leição verificadas na Alemg. A segun-
da considera os efeitos positivos re-
sultantes do controle, pelos deputa-
dos, das verbas de subvenção social
e de seu uso para fins eleitorais.

Em termos mais diretos, a ques-
tão pode ser formulada como se se-
gue: quais são os fatores
determinantes do incremento das
taxas de reeleição para o Legislativo
mineiro? A explicação pode ser en-
contrada nas inovações institu-
cionais, de cunho clemocratizante,
introduzidas na Casa ou, alternati-
vamente, nas novas práticas
distributivistas introduzidas com o
instrumento da subvenção social? Ou
em ambas?

A hipótese que será examinada
no presente texto refere-se ao im-
pacto provocado nos índices de re-
novação pela adoção das inovações
institucionais anteriormente mencio-
nadas.

O teste dessa hipótese será feito
a partir da análise da performance
eleitoral dos deputados da Casa, ten-
do por parâmetro uma tipologia que
os classifica a partir de seu grau de
comprometimento com os eventos
intitucionalizados de participação da
sociedade civil. Serão consideradas
três categorias: a primeira refere-se
ao deputado tradicional, OU seja,

Tabela 1

Índices de renovação parlamentar
Alemg e Câmara dos Deputados

	

1986	1990	1994	1998

Alemg	 65%	64%	45% 38%

	

Câmara dos Deputados 63%	63%	58% 44%

Fontes: TSE, TRE/MG, Alemg, Serpro

Tabela 2
Taxas de renovação de algumas Assembléias Legislativas

1986	1990	1994

74%	73%	63%

62%	60%	63%

68%	69%	53%

Pernambuco	 56%	67%	51%

Minas Gerais	 65%	64%	45%

Brasil	 63%	69%	60%

Fontes: TSE, TREs, Serpro
Obs.: Foram consideradas, aqui, apenas os Legislativos dos Estados cujos
perfis guardam alguma semelhança com o de Minas Gerais.
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aquele não comprometido com os
referidos eventos, a segunda refere-
se ao deputado de transição, sinali-
zando o legislador que se encontra
em movimento, deslocando-se do
perfil tradicional para a terceira ca-
tegoria, que engloba aqueles já efe-
tivamente compromissados com as
inovações institucionais e delas par-
ticipantes.

As tabelas 4, 5 e 6 mostram a
classificação dos deputados da 13a
Legislatura (1994/1998) segundo a
tipologia proposta, considerando-
se dois momentos distintos: mea-
dos de :1996 e final de 1998, o que
permite visualizar a direção das
mudanças ocorridas nos perfis par-
lamentares a partir do critério de
adesào/nào-adesào às inovações
em curso na Casa, especialmente
àquelas referidas à ampliação da
interlocução com a sociedade ci-
vil.

Como pode-se verificar pela lei-
tura da tabela 3, dos 21 deputados
compromissados que exerceram
mandato entre 1995 e 1998, 20 con-
correram a cargos legislativos nas
eleições de 1998. Desses, 11 reele-
geram-se deputados estaduais; 5 ele-
geram-se deputados federais; 3
can(lidararam-se Í1 reeleição, mas fl()

Reeleitos
Não reeleitos
Eleitos dep. Federais
Não eleitos p1 outro
cargo legislativo
Não disputaram
eleição
TOTAIS

foram reconduzidos a seus cargos; 1
candidatou-se e não foi eleito, fican-
do na suplência de senador. Ou seja,
de um total de 20 candidatos a car-
gos legislativos, 16 foram eleitos
(80%).

Já no que se refere ao desem-
penho eleitoral dos deputados que
apresentavam, na 13a Legislatura,
um perfil de transição (TS), pode
ser constatado, pela leitura da ta-
bela 5, que dos 19 legisladores clas-
sificados nessa categoria, 16
candidataram-se à reeleição - 13
foram reeleitos e três não -, 2 não
disputaram as eleições de 1998 e 1
faleceu no transcorrer da campa-
nha. Portanto, dentre os que dis-
putaram cargos legislativos, 81%
obtiveram sucesso.

[)entre os 45 deputados de perfil
tradicional (T) que participaram da
13a Legislatura, 6 não concorreram a
cargo legislativo nas eleições de 1998,
1 disputou, mas não obteve vaga de
deputado federal, e os 38 restantes
tentaram a reeleição para a Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais:
destes, 25 foram reeleitos e 13 não.
Assim, dos 39 deputados tradicionais
que participaram das eleições, 25 ti-
veram sucesso nas umas, o que re-
presenta 64%.

Se confrontado o desempenho
eleitoral dos deputados tradicionais
(64%) corri aquele obtido pelos de-
putados compromissados e pelos de
transição - respectivamente 80% e
81% - pode-se perceber que é ex-
pressiva a diferença (mais de 15 pon-
tos percentuais) que separa os pri-
meiros dos dois últimos.

Ou seja, os deputados cuja atua-
ção está mais voltada para o fortale-
cimento da instituição legislativa
como espaço de representação efe-
tiva e democrática da cidadania ti-
'eram melhor retorno eleitoral do

que aqueles que continuam a desen-
volver práticas políticas mais tradici-
onais e, muitas vezes, de corte
distributivista.

Vale, ainda, ressaltar que dos 6
legisladores estaduais que concorre-
ram a uma vaga na Câmara dos De-
putados, os 5 que foram eleitos são
compromissaclos com as inovações
institucionais. Ademais, o deputado
estadual mais votado, João Leite, tam-
bém apresenta esse mesmo perfil.

Claro está que outras variáveis,
não consideradas no presente traba-
lho, certamente contribuíram para a
produção dos resultados aqui anali-
sados. Fatores como o exercício de
papéis de liderança na Casa, a parti-
cipação em comissões de maior vi-
sibilidade ou interesse público, o
'pertencirnento" a este ou àquele
partido e acesso às respectivas má-
quinas, a posição do deputado rela-
tivamente ao Poder Executivo, bem
como as práticas clistributivistas
fortalecidas com o instrumento da
subvenção social - todas essas e mais
algumas que não me ocorrem no
momento - certamente podem, po-
tencialmente, incidir sobre as
chances de reeleição dos deputados.

Não obstante, o que os dados
aqui analisados sugerem é que uma
boa aposta para quem se elegeu re-
presentante dos cidadãos mineiros
é buscar representá-los efetiva e de-
mocraticamente. Eles reconhecem e
agradecem nas urnas.

Tabela 3
Desempenho eleitoral dos deputados que exerceram

mandatos na 13 2 Legislatura (1998)
Deputados	Compromissado De transição Tradicional

	

11•	 13	25

	

3	 3	13
5

6

	

21	 19	45

• inclui  deputada Elbe Brandão, que. em 1998, estava na suplência, mas
exerceu o mandato parlamentar no transcorrer da 139 Legislatura.
inclui o deputado Jorge Hannas, que faleceu durante a campanha
eleitoral.
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Tabela 4
Desempenho dos deputados compromissados (C) nas eleições de 1998

Deputados	 1996	1998	 • Situação atual
Adelmo Carneiro Leão	suplente	C

	 Reeleito
Alberto Pinto Coelho	TS	 C	--

	
Reeleito

Almir Cardoso	-	C	 prefeito de Paracafu	Não disputou
Anivaldo Coelho	 C	 C

	
• Não reeleito

Arnaldo Penna	 C	 C
	

Não reeleito
Cleuber carneiro	 TS	 O

	
Eleito Deputado Federal

Durval Ângelo	 C	 O
	

Reeleito
Elbe Brandão	 C	 suplente	 Eleita Deputado Estadual
Geraldo Nascimento	C	 C

	 Não reeleito
Gilmar Machado	 C -	O

	 Eleito Deputado Federal
lvair Nogueira	 TS

	
Reeleito

Ivo José da Silva	 O	 C
	 Reeleito

João Leite	 c	 C
	 Reeleito

José Militão	 O	 C
	

- - Eleito Deputado Federal	 II'
Marcos Helônio	 C	- O

	
-. Cand. (não elefto)a suplente de senador

Maria José Haueisen	-	O	 C
	

Reeleita
	 Q

Miguel Martini	 TS	 O
	

Reeleito	 a
Paulo Piau	 C -	C

	 Reeleito
	 ci

Romeu Queiroz	 TS	 O
	

Eleito Deputado Federal
Ronaldo Vasconcellos	C	 C

	 Eleito Deputado Federal
Sebastião Navarro Vieira	TS	 C	 reeleito

Tabela 5
Desempenho dos deputados de transição (TS) nas eleições de 1998

c

E

1
ti

Deputados	 1996
Agostinho Patrús
Ajolmar Silva -
Anderson Adauto
Antônio Júlio
Bilac Pinto --
Bonifácio Mourão
Carlos Pimenta
Dilzon Meio
Ermo no Batista
Francisco Ramalho
Geraldo Rezende
Hely Tarquinio
Jalto Atade
João Batista  de Oliveira
Jorge Hannas
IVILÀIL.LJ

Mauri Torres
Péricles Ferreiro
Wanderley Ávila

1998	 Situação atual
TS	 Reeleito
TS	 - Não reeleito
TS	 Reeleito
TS	 Reeleito
TS	-	-	Reeleito
Prefeito de Gov. Valadares Não disputou

- TS	 Reeleito
TS	-	 Reeleito	-
TS	 Reeleito
TS	 -	 Não reeleito
ïS	 Reeleito
TS	 Reeleito
Prefeito de &es Claros -. Não disputou
TS	 Reeleito
TS	 Faleceu
TS	 Reeleito -
Ts	 Reeleito
TS -	 Não reeieit5

Reeleito

Ts
TS
T
TS
T
TS
TS

T
T
T
T:

T
T

T
T
T
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Tabela 6
Desempenho dos deputados tradicionais (fl nas eleições de 1998

Reeleito
- reeleito

reeleito
Reeleito

T	T	 reeleito --
T	 Reeleito

-	T	 Não reeleito
T	T	 Não reeleito

- T	T	 Reeleito
T	Prefeito de Vespasiano	Não disputou
T - _1	T	 -	Reeleito
T	T	 Reeleito
T	-_	T	 Reeleíto

- T - -	T	 Reeleito
T -	T	 Não reeleito

-- T	T	 Reeleito
T	--	T	 Reeleito
T -	T 	 Não disputou
T	T	 Reeleito
T	T	 Reeleito
T -	T	 Não disputou -
T	T -	 Reeleito

- T	T	 - Reeleito
T	T	 Não reeleito
T	T	 Não reeleito

- T	T	 Cand, Deputado Fed. (não eleito)
T	Prefeito de Frutal	Não disputou
T	T	 Reeleito
T	Prefeito de Sete Lagoas	Não disputou
T	T	 Reeleito
T	T	-	 Reeleito
T	T	 Reeleito
T	-	T	 Não reeleito
T fl	T	 Reeleito
T	T	 Reeleito

	

1	T	 - Não reeleito
T	J	T	 Não reeleito
T 	J	T	 Reeleito
T	T	 Reeleito
TS	J	T	 Não reeleito

T_Cons.Tribunal de Cotas Não disputou
T	T	-	 Não reeleito
T	T	-	 Não reeleito
T	J	T	 Não reeleito

- T	T 	 JJlão reeleito

1996	1998
Ts _

Situação atualDeputados
Aítton Vilela
Alencar da Silveira Junior
Álvaro Antôro
Ambrósia Pinto
Antonio Ataide
Antonio Genaro
Antonio Roberto
Arnaldo Canarinho
Bené Guedes
Carlos Murta
Dimas Rodrigues
Dinis Pinheiro
Djalma Diniz
Elmo Braz
Geraldo Santanna
Gil Pereira
Glycon Terra pinta
lbrahim Jacob
Irani Barbosa
Jorge Ed, Oliveira
José Bonifácio
José Braga
José Henrique
José Maria Barros
Kemil Kuimara
Leonídio Bouças
Luiz Antonio Zasto
Luiz fernando Faria
Marcelo Cecé
Marcelo Gonçalves
Maria Olivia
Mauro Lobo
Miguel Barbosa
Olinto Godinho
Paulo Petterson
Paulo Schettino
Raul Lima Neto
Rêmolo Aloise
Sebastião Costa
Sebastião Helvécio
Simão Pedro Toledo
Tarcísio Henriques
Toninho Zeitune
Wilson Pires	- -
Wilson Trópia

A presente tipologia refere-se,
exclusivamente, ao grau de adesão
e de comprometimento dos depu-
tados da Casa com as inovações

institucionais de interlocução com a
sociedade civil. Ela foi apresen-
tada para quadros técnicos res-
ponsáveis pela gerência dos even-

tos supracitados, e a classifica-
ção dos deputados em cada um dos
três tipos foi feita por esses servi-
dores.	 •
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A Reimplantação do
Multipartidarismo em Minas

kN§W,IOZI

O eleitorado é levado a desencantar-se com o
Poder Executivo em Minas, e os indicadores de
participação mostram melhores resultados em

eleições em que o tom dominante da campanha
refere-se à política de combate à inflação

Olavo Brasil de Lima Júnior
Professor titular de Ciência Política, UFMG
Eduardo Martins de Lima

Doutorando em Sociologia e Política, Fafich/UFMG

ste texto é urna tentativa
muito preliminar - e pre-
cisamente por isto não o
consideraríamos sequer
um artigo em sentido

estrito - de compreender a evolu-
ção cio sistema partidário em Minas,
por meio da análise dos resultados
das eleições majoritárias e proporcio-
nais no Estado, de 1982 em diante.
A própria proximidade das últimas
eleições e pressões de tempo que
explicam, mas não justificam a natu-
reza deste texto, levaram-nos a pro-
duzir uma reflexão que, de imedia-
to, pudesse informar o debate con-
temporâneo e fundamentar trabalhos
posteriores de mais fôlego que fa-
çam, inclusive, justiça à vasta litera-
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tura existente sobre o assunto no
meio acadêmico, sem perder de vis-
ta, naturalmente, a comparação e o
confronto de explicações alternati-
vas.

O próprio imediatismo cia produ-
ção do trabalho não nos permitiu
contar com dados definitivamente
revisados e consolidados, sobretu-
do, no que se refere às eleições de
1998. A principal fonte de dados de
que nos utilizamos consistiu na pu-
blicação "Dados Eleitorais do Brasil'
(1982/1996), organizada por Jairo
Marconi Nicolau, publicada por
Revan e Iuperj/Ucani, em 1998, no
Rio de janeiro. A publicação, no
entanto, não inclui os resultados elei-
torais do segundo turno das eleições
majoritárias estaduais (1990 e 1994).
Além dessa fonte, usamos dados cio
Tribunal Superior Eleitoral e da As-
sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, conforme indicado nas
observações das tabelas.

O texto está estruturado em duas
partes principais. Em primeiro lugar,
pretendemos acompanhar a evolução
dos partidos nas eleições majoritárias,
tratando de mostrar a perda relativa
da força eleitoral dos maiores parti-
dos e a progressiva fracionalização das
preferências eleitorais, a partir do au-
mento da oferta de novos partidos,
em geral, de micropartidos. O proces-
so de formação de alianças será igual-
mente tratado.

No que se refere ao Poder
Legislativo, as preocupações não
serão diferentes, pois o processo
político partidário em geral envolve
ambos os Poderes. Trata-se, a partir
de 1985, com o processo de
liberalização política em geral e de
criação de maiores facilidades para
a formação de partidos, de uma ten-
dência nacional que aqui também se
reproduz para o aumento do núme-
ro de partidos.

Esse crescimento, no entanto, não
se faz no sentido de atender a novas
demandas sociais ou à incorporação
de segmentos ou de tendências ideo-

lógicas recém-surgidos na socieda-
de, em decorrência de processos
rnacrossociais de transformação es-
trutural. E, menos ainda, como re-
sultado da incorporação eleitoral de
setores sociais até então excluídos

A ampliação do
espectro

partidário se faz
às expensas dos
maiores partidos

que, diante da
competição de

novos e em geral
pequenos

partidos, perdem
eleitorado, o que
resulta na virtual

ausência de
grandes partidos

do processo eleitoral. A ampliação
do espectro partidário se faz às
expensas dos maiores partidos que,
diante da competição de novos e em
geral pequenos partidos, insistimos,
perdem eleitorado. O resultado final,
podemos antecipar, resulta na virtu-
al ausência de grandes partidos; o
cenário político passa a ser caracte-
rizado, sobretudo, a partir das elei-
ções de 1994 - quando os efeitos da
liberalização se fazem sentir plena-
mente -, pela presença de partidos
de porte médio e de um elevado
número de pequenos e
micropartidos, independentemente
do critério de que se utilize, para tal
classificação, de tamanho de parti-

dos. Os dados, neste caso, são sufi-
cientemente eloqüentes e carecem
de interpretação mais sofisticada.

1. As eleições majoritárias:
movimento eleitoral e
distribuição das
preferências partidárias

O movimento eleitoral possui
dois indicadores sintéticos da maior
relevância: o comparecimento elei-
toral e os votos válidos (votos nos
candidatos e nos partidos). O que
se observa, pelos dados da tabela 1,
é que o comparecimento eleitoral
possui urna tendência sistematica-
mente declinante, inclusive do pri-
meiro para o segundo turno, o que
parece ser um fenômeno tipicamen-
te mineiro, como se demonstrou re-
centemente em texto onde se com-
parou o comparecimento do ponto
de vista nacional, a partir de 1945,
incluindo, portanto, três sistemas
partidários diferentes e dois regimes
diferentes (Lima júnior e Anastasia.
1998). Tudo indica que o eleitora-
do, independentemente do regime
político e da natureza do sistema
partidário, é levado a se desencan-
tar com o Poder Executivo em Mi-
nas Gerais. As eleições de 1986 cons-
tituem-se admirável exceção, aqui e
em todo o País, em decorrência do
sucesso provisório do Plano Cruzado,
que mobilizou fortemente o eleitora-
do e deu ampla vitória ao PMDB.

No que se refere aos votos váli-
dos, há uma razoável variação) rios
pleitos governamentais: as eleições
de 1994 no 2 turno e as eleições de
1998 em ambos os turnos tiveram
suas taxas de votos válidos elevadas,
o que deve ser atribuído, no nosso
juízo, às condições específicas da
competição eleitoral naqueles mo-
mentos. Os votos válidos no 2Q tur-
no de 1998 chegam mesmo a supe-
rar o índice obtido na primeira elei-
ção direta para o governo do Esta-
do, em 1982.
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DO DE MINAS GE
EITORAL

Votos brancose,'e
2.5

14,6

32,8

2,2

23.1

1,2

17,2

1,7

RAIS

Votos nuloso,'o
7,9

5.2

18.3

9,1

8,1

9,3

5,5

Votos válidos
01

89,6

80,2

67,2

79.5

67,8

73.0

73,5

92,8

A REIMPLANTAÇÃO DO MULTIPARTIDARISMO EM MINAS

1: GOVERNO DO EST/
MOVIMENTO EL

Comparecimento
Ne%

5.823.541
(85.0)

7.597,483
(95,4)

8.158.802
(85,9)

7.763.637
(81,8)

8.837.764
(83.7)

8.690.665
(82.3)

9.465.967
(80.1)

8.990.598
(76,1)

TABELA

Ano
Eleitorado

1982	 6.855.241

1986	 7.966.609

1990
1 2 turno	 9,492.555

1990
2 turno	 9.492.555

1994
1 2 turno	 10.559.739

1994
22 turno	 10.559.739

1998
1 2 turno	 11.815.183

1998
20 turno	 11.815.183

Os votos brancos e nulos estão somados.
Fonte: NICOLAU, Jairo Marconi (Org.). Dados eleitorais brasileiros. Rio de Janeiro: Revan/Iuperj/Ucam: TPE/MG (dados
do 22 turno de 1990); Relatório do TRE/MG de 8/10198 (dados relativos ao 1 9 turno de 1998); e Assembléia Legislativa
de Minas Gerais (dados relativos ao 2 2 turno de 1998)

Anos e partidos	1982

PMDB	 51,1
PDS	 4&5
PDT	 0.2
PTB
PT	 2,2
PI.
Psc
PS
PSDB
PFL
PRS
PRN
PST
PP
PSD
PRONA
PRP
PSTU

Fonte: NICOLAU, Jairo Marconi
o 1 9 turno de 1994; Assembléia 1
turno de 1998.
Observação: total de votos vól
(7 turno); 1994, 5.990.998 (1 2 tu:

out-dez/98

TABELA 2: GOVERNO DE MINAS GERAIS
% DE VOTOS VÁLIDOS POR PARTIDO E ANO

	

1986	1990	1990	1994	1994	1998	1998
1 2 turno 22 turno 1 9 turno 22turno 1° turno	2° turno

	47,1	8,7	 10,7	 1	44.3	1	57.6
6,2

	

3,5	11.5	 9,8
	

16,1
42.2

	

0.4	 0.7
0,6

	

15.7	 27.2
	

58.7	38.3	42.4
6.0

	

40.0	51.3

	

17.6	48,7	0,5
	

0.4
0,6

48.3
	

41,3
1,7
1,2

0,5
0,4

Org.). Dados eleitorais brasileiros. Rio de Ja neiro: Revan/tuperj/Ucam, dados de 1982 até
egistativa de Minas Gerais, dados do 2 2 tur nade 1990, 1994 e 1998; TRE/MG, dados do 1

dos por eleição: 1982, 5.216.902; 1986, 6.08 9.810; 1990, 5.482.840 (l 9 turno) e 6.170.455
no) e 6.344.185 (22 turno); e 1998: 6.955.57 7 (1 2 turno) e 10,964.489 (22 turno),
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Os dados da tabela 2 indicam que
o governador eleito conta com uma
votação que oscila de um mínimo
de 40% a um máximo de 58%, o que
reflete, de novo, peculiaridades
contextuais de cada uma das disci-
plinas, inclusive a capacidade de
partidos e candidatos para mobili-
zar politicamente o eleitorado; esse
percentual não guarda relação dire-
ta com o número de partidos e can-
didatos em disputa. No primeiro tur-
no, concorreram 4, 6, 7, 8 e 6 parti-
dos, respectivamente aos anos de
1982, 1986, 1990, 1994 e 1998. O que
merece destaque é o efeito do se-
gundo turno, que amplia a base de
legitimidade do governadorgovernador eleito:
513% em 1990, 58,7% em 1994, e
57,6% em 1998.

As eleições majoritárias foram
marcadas pela formação de alianças,
exceto em 1982 e em 1986, por con-
ta da legislação vigente que não as
permitia. já em 1990, concorreram 5

alianças que incluíram ao todo 14
partidos, sendo que 2 partidos dis-
putaram isoladamente. A aliança ven-
cedora, que contou com 3 partidos,
liderada pelo PRS, elegeu hélio
Garcia governador. Em 1994, foram
3 alianças que contaram com 12 par-
tidos, além de 5 partidos isolados; a
aliança liderada pelo PSDB elegeu
Eduardo Azeredo. Na última eleição,
Itamar Franco, do PMDB, elegeu-se
com o apoio de 11 partidos, incluin-
do o seu partido de origem, quando
2 outras alianças e 3 partidos isola-
dos também concorreram ao Palá-
cio da Liberdade.

Um outro indicador importante,
porém de difícil interpretação no pla-
no agregado, refere-se ao total de
votos brancos e nulos. No caso des-
sas eleiçôes, tais votos tendem a cres-
cer, exceto no que se refere às últi-
mas eleições. É também verdade que
o índice se reduz do primeiro para o
segundo turno. Esse aspecto é de

sobremaneira importante, pois, mais
uma vez, vem demonstrar inequivo-
camente a importância do segundo
turno na formação de uma maioria
qualificada para a sustentação públi-
ca do Poder Executivo no País.

Uma última observação é impor-
tante: os indicadores de participação
eleitoral que estamos discutindo
apresentam resultados melhores em
três eleições: nas de 1986, 1994 e
1998, quando o tom dominante de
suas campanhas refere-se à política
financeira de combate à inflação: o
Plano Cruzado e o Plano Real.

2. As eleições
proporcionais: movimento
eleitoral e fracionalização
partidária

Tal como procedemos na análise
das eleições majoritárias, seguiremos
aqui a mesma preocupação analítica.

TABELA 3: ASSEMBLÉIA LEGISLA11VA DE MINAS GERAIS
MOVIMENTO ELEITORAL

Ano

1982

1986

1990

1994

1998

Eleitorado

6.855.241

7.966.609

9.492.555

10.559.739

11.815.183

Comparecimento
N2 e %
5.823.541

(85,0)
7.597.483

(95,4)
8.158.802

(85.9)
8,837.764

(83,7)
9.465.967

(80,1)

Votos brancos
o,'o

13,3

28.2

27,3

19,6

11,1

Votos nulos
o,'o
4,7

6,1

15.7

19,2

10,5

Votos válidos
o,'o

82.0

65,8

57,1

61,2

78,4

Fonte: NICOLAU, Jalro Marconi (Org.). Dados eleitorais brasileiros. Rio de Janeiro: Revan/Iuperj/Ucam,
dados de 1982 até o 1 9 turno de 1994; Relatório do TRE/MG de 8/10/98, dados relativos ao 1 2 turno
de 1998.

Tal como ocorreu nas eleições
majoritárias, observa-se, também no
Legislativo, uma perda relativa no
apoio popular dos partidos que, na-

tu ralmente, revela-se também na
porcentagem de cadeiras por eles
obtidas. O número de legendas se
expande e isso ocorre em detrimen-

to dos "maiores" partidos. Um bom
indicador da tendência para o virtu-
al desaparecimento dos grandes par-
tidos e sua substituição por partidos

38 REVISTA DO LEGISLATIVO	 out-dez/98



A REIMPLANTAÇÃO DO MULTI PARTI DAR ISMO EM MINAS

de porte médio" é a porcentagem
de votos obtida pelo partido mais
votado em cada urna das cinco elei-
ções: 50,4, 50,4, 20,8, 15,9 e 18,4%.
Nas quatro primeiras eleições, o
PMDB foi a legenda majoritária; já
em 1998, a liderança passou para o
PSDB (tabela 4).

E de se observar que, no período,
o total de votos válidos, tal como ocor-
reu em outras circunstâncias (Lima
Júnior e Anastasia, 1998), também cres-
ceu em Minas Gerais. O total de votos
válidos foi, por eleição: 4.773.852,
4.997.464, 4.657.147, 5.407.883 e
7.417.035. É importante salientar que
os dados da tabela 4 referentes à por-
centagem de votos e de cadeiras têm,
como unidade analítica, os partidos e
não as coligações.

O número de partidos que obte-
ve alguma votação vai de 4 a 26 nas
5 eleições ; esse indicador apresenta
tendência sistemática para o cresci-
mento. Do ponto de vista da repre-
sentação politicamente institucio-

nalizada, isto é, do percentual de
cadeiras, constata-se que o número
de partidos representados é menor,
como não poderia deixar de ser, do
que aquele relativo aos partidos elei-
torais. Apenas a título de curiosida-
de, é o seguinte o número de parti-
dos que conquistaram um mínimo
de 3% cio total de cadeiras da As-
sembléia: 2 em 1982; 6 cm 1986; 10
em 1990; 8 em 1994; e 11 em 1998
(tabela 4). A Assembléia Legislativa
possuía 78 cadeiras em 1982 e, nas
eleições subseqüentes, 77.

O estudo de Larnounier (1997, p.
126) sobre o sistema partidário mi-
neiro mostra, com muita adequação,
que o número de partidos efetivos e
o grau de fracionalização da distri-
buição das preferências eleitorais
tendem, no período estudado, a cres-
cer, indicadores que reforçam a aná-
lise aqui feita.

Apesar da elevação constante cio
número de partidos, cabe assinalar
que. ao longo do período, ocorre-

ram algumas fusões de partidos, sem
que, no entanto, esse processo le-
vasse à sistemática redução do nú-
mero de agremiações políticas. Ade-
mais, o número total de partidos foi
alterado pelo processo inverso, ou
seja, de dissidências internas segui-
das da fundação de novos partidos.

Segundo Nicolau (1998, p.5), os
processos referidos revelam que

as principais transformações
foram as seguintes:

1984: o PFL é fundado por dissi-
dentes do PDS.

1988: o PSDB é fundado por dis-
sidentes cio PMDB.

1991: o PCB muda de nome para
PPS, um grupo de militantes do PCB
cria o PC em 1992, que passa a cha-
mar-se PCI3 em 1994.

1993: o PTR funde-se com o PST,
passando a chamar-se PP.

1993: o PDS funde-se com o PDC,
passando a chamar-se PPR.

1995: o PPR funde-se com o PP,
passando a chamar-se PPB'.

Centro de Atendimento ao Cidadão, na Assembléia, recebeu grande número de pessoas em busca de resultados parciais das eleições
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TABELA 4:ASSEMBLÉIA LEGISL.A11VA
% DE VOTOS (v) e DE CADEIRAS (c) POR PARTIDO E ANO

Anos e
Partidos	 1982	1986	1990	1994	1.998

v	c	v	c	v	c	v	c	v	c

PMDB 	50.4 51.3	50.4 53.2	20.8 26,0	15,9	16.9	12,3	11,7

PDT	 - 02 00	61 65	49	39	91	91 -	81	104

PTB	 -	-	4,5 3.9	7,0	52	10.3 13.0	8,4	7,8

PT 	2,1•	1,3	6,7	6,5	11,5	13,0	10,6	10,4	9,3	6,5

PFL	 -.	-	-	19,1 22,1	7.1	9,1	10,5	11,7	8.9	7,8

P1	 -	-4,02,6	5,96,56,25.2	3,7	3,9

PDS 	47,3 47,4	4,4 5,2	3,6	3,9

PDC	 -. -0,20,05.41.3	---	-
PPR	 . -. -	- -	- -	2,6 1,3	- -

PPB	 - - - - - -	- - 7,7 9V

PTR	 - - - -	1,0 1,3	- -	- -

PST	 - -	-. -	0,7 0,0	-	-	0,7 1,3

PP	 - - - -	- - 13,4 14,3	- -

PSB	-	 -	-	0.5 0.0	0,6	0,0	0,9	1,3	3,9	6,5	-

PCB/PPS	 -	-0.6 0,0	0,3	0,0	1,1	1,3	2,7	2,6

PCdoB	 -	-	0.5 0,0	0,4 0,0	0,6	0.0	1,0

PMB	 - - 1,0 0,0	- -	- -	- -
PSC	 -	-	1.0 0.0	0.6	0,0	0.8	0,0	0,7	1,3

PH	 - - 0,2 0,0	- -	- -	 -
PS	 -. - 0,2 0,0	- -	- -	- -
PMN	-	 -. -	-. -	3,1	2,6	1,9	1,3	4,5	3,9

PTN	 -. -	-. -	- -	- -	1,0 0.0

PRP	 -	-	- -	0,1	0,0	1,1	0,0	0,1	0,0	-

PSDB	 -	-	-	-. -	9,8	9,1	11,3— lOA	18,4 19,5

P.1/PRN	 -	-	-	-	10,3 10,4	0,1	0,0	0,1	0,0

PRS	 - ---6,17,8	- -	- -
PTdoB	 - -	-. -	0,3 0,0	-	-	0,1	0,0

PSL	 -	- -	0,5 0,0	-	-	0.1	0.0

PAS	 - -	-. - 0,2 0.0	- -	- -
PSD	 - -	- -	- -	2,7 2.6	5,2 5,2

PRONA	 - -	- -	- -	0,3 0.0	0.3 0,0

PV	 - -	- -	--0,61,30,50.0
PSTU	 -. -	- -	-	-	0,1	0,0	0,1	0,0
PC/PCB	 - - 1 - -	- -	- -

	0,1 0,0
PSN	 -. -	- -	- -	- -	1,6 1,3 -
PAN	 - - 

t - -	- -	
- - 0,3 0,0

ico 	- -	-. -	- -	-	0.0 0.0
PRTB	 --	--	-1-	- -0.00.0

Fonte: NICOLAU, Jairo Marconi (Org.). Dados eleitorais brasileiros, Rio de Janeiro: Revan/Iuperj/Ucam,
dados de 1982 até o 1 2 turno de 1994; e Assembléia Legislativa de Minas Gerais, dados de 1998.

O TRFJMG ainda julga recurso do PPB edo PSDB (1998) cm torno de uma cadeira.
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3. Minas, o Sudeste e o
Brasil nas eleições
recentes

Em que medida os indicadores
de movimento eleitoral (compareci-
mento e votos válidos) relativos ao
Estado de Minas Gerais se aproxi-
mam ou discrepam dos indicadores
da Região Sudeste e cio País como
um todo?

O comparecimento nas eleições
majoritárias é sempre menor do que
aquele correspondente à Região Su-
deste como um todo, possivelmente
em virtude do alto comparecimento
típico dos eleitorados dos Estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo. Quan-
to aos votos válidos, o percentual
mineiro é bem menor do que o va-
lor obtido para a Região Sudeste e
mesmo para o Brasil como um todo,
exceto na eleição de 1982, atípica no

sentido da legislação eleitoral então
vigente. Os votos válidos tendem a
decrescer ao longo do período estu-
dado, elevando-se, no entanto. em
1998, nas três unidades analíticas Sol)
comparação.

Consideremos agora a situação
relativa às eleições proporcionais
mineiras, com base nos mesmos in-
dicadores e comparando-os com os
índices da Região Sudeste e do Bra-
sil.

O comparecimento, tal como
ocorre nas majoritárias, cai, exceto
em 1986, por razões que já aponta-
mos. Seu valor, de novo, é inferior
aos dados da região e ora é menor,
ora supera os percentuais do País.

Quanto aos votos válidos, o ín-
dice acompanha a queda verificada
na análise das eleições majoritárias,
exceto em 1998. Os percentuais do
Estado continuam sendo inferiores
àqueles do Sudeste e do Brasil, à
exceção de 1982.

Essa análise, excessivamente pró-
xima das últimas eleições, não pas-
sa de urna primeira reflexão sobre
os resultados eleitorais relativos ao
retorno do multipartidarismo, reque-
rendo, portanto, uma análise
conceitual e metodologicamente
mais sofisticada. Além disso, cabe
incorporar o município mineiro em
uma reflexão sobre o sistema parti-
dário estadual, em perspectiva com-
parada que trate, de maneira mais
adequada e aprofundada, as diver-
sas questões que a literatura especia-
lizada nos propõe.	 •
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ELEIÇÕES

A dança dos "ifinéis"

A mudança de legenda no Congresso Nacional, facilitada pela legislação ele/tora/ tem
contribuído para aumentar a instabilidade das agremiações, e a correção do problema
poderia estar na adoção de mecanismos que garantam ao partido a posse do mandato

Carlos Ranulfo E Meio
Professor do Departamento de

Ciência Política da Universidade de
Minas Gerais

m dos aspectos mais
salientes cia recente
experiência democráti-
ca brasileira refere-se à
instabilidade das ban-

cadas partidárias, devido às trocas de
legenda no interior do Congresso
Nacional. A intensidade com que o
fenômeno vem ocorrendo desde a
década de 80 fez com que, ao longo
de todo este ano, a instituição cia fi-
delidade partidária se mantivesse
como item destacado de uma even-
tual reforma política no País.

Este artigo tem por objetivo dis-
cutir alguns aspectos desse proble-
ma', tendo como foco a Câmara dos
Deputados. Inicialmente, são apon-
tados elementos do contexto políti-
co brasileiro que ajudam a entender
a eclosão desta prática parlamentar
e alinhavados comentários acerca de
suas características mais gerais. Num
segundo momento, apresento dados
que ensejam uma discussão acerca
das conseqüências das mudanças
para a coesão e desempenho eleito-
ral dos partidos. Ao final, abordo a
questão da fidelidade partidária.

A mudança de partido não é prá-
tica usual nas democracias. Consi-
derando-se apenas as mais recentes,
em nenhuma o fenômeno atinge a
magnitude e a persistência veri-
ficadas no Brasil. Mesmo aqui, pode-
se dizer que estamos diante de um
comportamento flOVO: no Sistema
partidário vigente entre 1946 e 1964,
poucos deputados mudavam de par-
tido'.

Este certamente é um ponto que
merece atenção. No Brasil, hoje
como antes, o modelo institucional
combina, entre outras coisas, presi-
dencialismo, multipartidarismo, re-
presentação proporcional e votação
centrada no candidato, além de não
apresentar mecanismos que vincu-
lem formalmente o mandato paria-
inentar ao partido. O que explica,
então, a novidade no comportamen-
to dos deputados?

De uma maneira geral, fatores de
ordem distinta ajudam a entender o
problema. Um conjunto deles tem
origem institucional. Em 1985, a
Emenda Constitucional n11 25 3 iniciou
o processo de liberalização da legis-
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lação eleitoral e partidária no País:
aboliu a fidelidade partidária, sus-
pendeu as restrições aos partidos
comunistas e permitiu que os parti-
dos em formação - portadores ape-
nas de registro provisório - concor-
ressem às eleições daquele ano, re-
gra que acabou por ser estendida até
o pleito de 1994. Uma destas medi-
das, a legalização dos comunistas
proscritos desde 1947, teve impacto
quase inexpressivo nas mudanças de
partido. A supressão dos mecanis-
mos de fidelidade partidária liberou
os deputados de uma amarra
introduzida pelo regime militar e tor-
nou as migrações possíveis sem, no
entanto, significar uma novidade em
relação ao regime de 45. A dispensa
de registro definitivo e o acesso à
T\T, mantidos nas eleições subse-
qüentes, por sua vez, fl() só repre-
sentaram uma novidade institucional
relativamente ao período democrá-
tico anterior, corno funcionaram
Corno estímulo à criação de partidos
no Congresso.

Ainda no plano institucional,
decisões tomadas no período Cons-
tituinte significaram uma vigorosa
concentração de poderes no inte-
rior do modelo político do País. De
um lado, na regulamentação cia es-
trutura do Congresso, o Regimen-
to Interno outorgou ao líder parti-
dário considerável volume de re-
cursos, não só materiais, mas polí-
ticos, ao transformar o Colégio de
Líderes no principal locus de po-
der da Câmara dos Deputados.
Parlamentares com capacidade de
arregimentar meia dúzia de cole-
gas na Câmara tiveram aumentado
seu poder de fogo'. De outro lado,
o Executivo passou a deter pode-
res legislativos em escala bem su-
perior ao verificado no período de-
mocrático anterior (Figueiredo e
Limongi, 1995), o que, corno se
verá a seguir, tornou-se um moti-
vo a mais para que os parlamenta-
res buscassem uma melhor acomo-
dação junto ao governo.

Para além do caminho aberto
pelas novas regras do jogo, a partir
de 1985, a reacomodação partidária
foi continuamente estimulada por
fatores de ordem conjuntural. Mais
especificamente, a confluência das

O fracasso do
Cruzado, as

discussões na
Constituinte e o

fraco desempenho
de Sarney

estimularam a
revoada de

deputados do
PMDB, partido que
ocupava o centro
do sistema, em
direção a outros

ninhos

duas transições experimentadas pelo
País, urna política e outra econômi-
ca (Almeida, 1996) - sendo esta últi-
ma do projeto de um Estado nacio-
nal desenvolvimentista para um pe-
ríoclo, ainda em aberto, de "reformas
orientadas para o mercado"-, termi-
nou por afetar OS dois partidos que,
inicialmente, eram os pilares do sis-
tema partidário que foi às umas em
1982: PMDB e PDS. Neste contexto,
a crise terminal cio regime militar e a
alternativa Tancredo Neves criaram
as condições para que do PDS sur-
gisse o PFL; o fracasso do Cruzado,
as discussões na Constituinte e o fra-
co desempenho de Sarney estimula-
ram a revoada de deputados do

PMDB em direção a outros ninhos;
a eleição e os dois anos do governo
Coilor trouxeram alta instabilidade às
fileiras da direita. Em tal seqüência
de acontecimentos, a crise do PMDB
merece maior destaque, dado que
este partido ocupava o centro do sis-
tema; sua desestahilizaçào foi uma
espécie de senha para o que viria
depois. Por outro lado, a eleição de
FUC em 1994 e o sucesso na
implementação de sua agenda, 50-

macios à perspectiva de um flOVO

mandato (hoje configurado), afasta-
ram a sensação de "hiato de poder"
e ingovernabil idade e terminaram
fazendo corri que as migrações ad-
quirissem um sentido mais claro:
grande número de deputados tratou
de migrar para o "núcleo duro" do
governo, articulado em torno cio
PSDB e do PFL.

Por fim, intervieram fatores de or-
dem mais geral. Refiro-me aqui, espe-
cificamente, à percepção, por parte dos
congressistas, de que "o consenso
subjacente sobre política que usual-
mente existe na sociedade" (Dahl,
1956) lhes permitia um maior grau de
liberdade política: os baixos índices
de identificação partidária empi-rica-
mente verificados no Brasil a partir de
meados dos anos 80, bem como o
encurtamento das distâncias ideológi-
cas devido à crise cio socialismo, aos
impasses da social democracia e à as-
censão do pensamento neoliberal,
contribuíram para que o custo das
mudanças de partido, para cada de-
putado tomado individualmente, fos-
se minimizado.

Em resumo, se as mudanças de
partido tomaram-se prática corriquei-
ra no período atual, o fator mais
importante parece ter sido o proces-
so de desestabilização que, por mo-
tivos conjunturais, atingiu o núcleo
cio sistema partidário ainda na déca-
cia de 80. Atingido este ponto, o
maior grau de liberdade experimen-
tado pelos parlamentares, seja no
que se refere à legislação ou ao pla-
no da percepção da política pela
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sociedade, entra como mecanismo
auxiliar, mostrando o campo livre
para a progressão desejada. Confi-
gurada, por sua vez, a prática das
migrações no interior do Congresso
iria incidir sobre o processo que a
gerou, ao manter, e até aumentar, a
instabilidade do sistema partidário ao

Como pode-se perceber, o movi-
mento entre as legendas mantém-se
expressivo. Em média, 29,4% (442 de
um total de 1.503) dos deputados
eleitos mudaram de partido ao lon-
go do período considerados . Embo-
ra na Legislatura 1995/1998 o núme-
ro de mudanças diminua em relação
à anterior, ele ainda é superior ao
verificado por ocasião cio período
Constituinte.

Ainda que não seja possível, nos
limites deste breve artigo, discutir
exaustivamente o assunto, vale a
pena apontar algumas questões a res-

longo da década de 90.
Discutido o contexto em que sur-

ge, e se mantém, a dança das cadei-
ras, trata-se agora de examiná-la. A
tabela 1 mostra o total de mudanças
realizadas pelos deputados, apenas
os titulares, em cada uma das três
últimas legislaturas.

peito: a) cio sentido das migrações e
b) do tipo de deputado que migra.

É sabido que os parlamentares
brasileiros operam numa situação de
razoável incerteza quanto a seu fu-
turo político: as elevadas taxas de
renovação líquida das bancadas na
Câmara, de abandono da carreira
parlamentar e/ou de migração para
postos no Executivo são algumas das
evidências disponíveis a esse respei-
to. Neste contexto, e tendo em con-
ta os incentivos embutidos no arranjo
institucional brasileiro, a grande
maioria dos deputados prioriza, para

efeito de continuidade de sua car-
reira, estratégias individuais de
maximização de recursos. Estraté-
gias coletivas são pouco valorizadas,
quando não ignoradas. Para muitos,
o "pertencimento" a este ou àquele
partido é apenas urna questão de cál-
culo eleitoral, o que faz com que a
troca de legenda seja incluída entre
o repertório de estratégias clisponí-
veis para a sobrevivência política.

Na sua tentativa de reduzir a in-
certeza utilizando a troca de legen-
da, o parlamentar tem duas alterna-
tivas, não excludentes. Ou migra
para um partido que participe cio
governo tendo em vista facilitar o
acesso a recursos da União ou, blo-
queada essa possibilidade, busca
urna legenda que o deixe em me-
lhores condições para a disputa elei-
toral em seu Estado. Se puder com-
binar as duas estratégias, tanto me-
Ilior. Ambas as trajetórias são clara-
mente perceptíveis na Câmara dos
Deputados, com uma ressalva impor-
tante. As migrações são razoavel-
mente balizadas em termos do con-
tínuo esquerda/direita: 57,5% das
mudanças de partido realizadas o
foram de forma totalmente coerente
- dentro de um mesmo campo polí-
tico -, enquanto que, em apenas
5,4% dos casos, o deputado passou
de um extremo a outro do espectro.
Um percentual equivalente a 37,1%
dos parlamentares migrou entre cam-
pos contíguos. A tabela 2 oferece
uma idéia aproximada cia força de
urna das estratégias, a mudança para
o governo ao longo do período ana-
lisado.

Como fica claro pela tabela 2, o
período Constituinte apresenta um
padrão distinto de movimentação
intracongressual relativamente aos
outros dois. No primeiro, a maioria
das migrações dirigiu-se para fora do
governo e, acrescente-se, rumo a
partidos eleitoralmente mais fracos
do que o de origem', o que torna
possível afirmar que boa parte das
mudanças cio período realizou-se no

Tabela 1
Mudanças de partido realizadas pelos deputados (1987/1998)

Deputados que mudam de legenda
Legislatura Uma vez duas vezes três vezes quatro vezes Total
1987/1991	142	15	4	 162
199111995	164	40	9	2	215
1995/1998	136	27	6	1	170
Total	442	82	19	4	547

Tabela 2
Sentido da migração parlamentar frente ao

governo federal por legislatura
Sentido da
migração	1987/1991	1991/1995	1995/1998	Total
Governista	27(19%)	102(62,2%)	104(76,5%)	233(52,7%)

Saída	89(62,7%)	19(11,6%)	19(14,0%)	127(28,7%)

Outro	26(18,3%)	43(26,2%)	13(9,6%)	82 (18,6%)

Total	 142	164	136	442

1 - Por governista entende-se a migração feita em direção ao governo ou no
interior de sua coalizão.
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contexto de um reposicionamento
político global iniciado a partir, e por
influência, dos debates constituintes.
Na década de 90, a migração no sen-
tido, e dentro do governo, é majori-
tária e cresce do período Coilor para
o de Itamar (o que OS dados agrega-
dos da tabela acima não permitem
perceber) e deste para o de FHC, o
que é coerente com a evolução das
performances governamentais.

A análise das características dos
deputados que migram, por sua vez,

Esquerda

Deputados que	211
mudam de partido	(82,1%)

Deputados que	46
mudam de partido	(17,90/6)

Total	 257

Finalmente, deputados dos Esta-
dos do Norte migram mais do que
os do Sul, numa relação que se for-
talece à medida que avançam as
legislaturas. No período de 1995/
1998, 52% dos deputados nortistas
migraram, pelo menos urna vez, con-
tra apenas 18% no caso dos sulistas.
Mas, dentro de cada região, existem
diferenciações. Enquanto em Santa
Catarina e no Rio Grande do Sul cer-
ca de 11% dos deputados costumam
migrar, no Paraná 41% o fazem; de
outro lado, enquanto em Tocantins.
Rondônia e Roraima 50%, em mé-
dia, dos eleitos mudam de partido,
no Pará o índice cai para 21%. O que
os dados mostram, quando se esten-
de a análise para o conjunto do País,
é que o processo de reacornodação
política iniciado na década de 80
atingiu, de forma diferenciada, os
Estados, o que pode ser um indica-
dor de que, em algumas unidades

revela aspectos dignos de nota. Ao
contrário do que se poderia pensar,
deputados bem votados, situados no
topo da lista em seus Estados, têm
tanta probabilidade de efetuar urna
troca de legenda quanto aqueles elei-
tos nas últimas posições, o que é
mais um dado a reforçar a Sensação
de incerteza antes referida. Deputa-
dos pertencentes aos partidos de
esquerda migram menos cio que os
vinculados aos partidos de direita,
corno pode ser visto na tabela 3'.

Centro	Direita	Total

407	443	1061
(69.9%)	(66,7%)	(70,60/6)

175	221	442
(30,1%)	(33,3%)	(29,2%)

582	664	1503

da Federação, o sistema partidário
possuía raízes mais profundas. Nes-
ses Estados, numa espécie de ciclo
virtuoso, a maior solidez das estru-
turas partidárias parece ter contribu-
ído para inibir a migração.

Que conseqüências vêm tendo as
migrações no interior da Câmara para
os partidos políticos brasileiros? Sus-
tento que elas afetam sua coesão no
interior do Parlamento e seu desem-
penho na arena eleitoral.

A literatura recente sobre o Con-
gresso Nacional tem procurado mos-
trar que os partidos brasileiros são
disciplinados e coesos na arena par-
lamentar (Figueiredo e Limongi.
1995), superando, nesses quesitos,
as organizações do período 45/64
(Santos, 1997). Sendo assim, o exa-
me das migrações na Câmara dos
Deputados nos coloca diante de um
paradoxo: como explicar que em um
quadro partidário "mais coeso" as

mudanças de partido superem, e
muito, as verificadas em outro "me-
nos coeso"? A resposta só pode ser
encontrada se disciplina e coesão
partidárias forem tratadas de modo
distinto: a primeira referindo-se à
capacidade do partido controlar seus
votos em plenário, e a segunda, aos
vínculos (programáticos, ideológi-
cos) que ligam seus integrantes en-
tre si e à organização.

O alto grau de disciplina partidá-
ria encontrado no Congresso pode
ser, em parte, explicado pela manei-
ra corno está estruturada a competi-
ç em seu interior. Como a literatu-
ra tem enfatizado, o Executivo e o
Colégio de Líderes têm controle com-
pleto sobre a agenda e o ritmo dos
trabalhos parlamentares. Por sua vez,
a maioria dos deputados, em espe-
cial os aliados cio governo, espera
contar com a intermediação da lide-
rança para ter acesso a recursos pro-
venientes do poder público, o que
toma racional seguir o voto do líder,
a não ser quando tal orientação con-
traria posições de princípio ou, de
modo mais realista, prejudica direta-
mente a posição do parlamentar em
sua base eleitoral - neste caso, ele
terá que ponderar a situação, avali-
ando prós e contras da posição a
ser adotada. Sendo assim, é bastan-
te plausível que as mudanças de
partido não afetem a disciplina: es-
teja em que partido estiver, na maior
parte das vezes, é compensador para
o deputado votar com o líder.

Mas os instrumentos capazes de
garantir disciplina não são suficien-
tes para criar coesão. Pelo menos,
não tem sido na Câmara dos Depu-
tados. A tabela 4 nos fornece uma
mostra da intensidade da movimen-
tação na Câmara durante a
Legislatura 1991/1995, período em
que, de acordo com Figueiredo e
Limongi (1995), os partidos brasilei-
ros, independentes de seu perfil ideo-
lógico, teriam passado a atuar de
modo coeso`.

Tabela 3
Mudança de partido por ideologia (1987/1998)
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Tabela 4
Migração por partido no Câmara dos Deputados (1991/1994)

PARTIDO	deputados	número de	número de deputados que	instabilidade
eleitos	deputados	deputados entram e saem	da bancada

que saem	que entram	do partido

PMDB
PFL
PSDB
PDC/PDS/PPR
PST/PTR/PP
PTB
PRN
PL
PSD
PT
PDT
PSB
PC do B
Outros
Total

38,8
74,7
44,7
86,2

1725,0
108,1
119,5
106,3

2900,0
11,4
41,3
27,3
0,0

176,9
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503	 164	 215	 51

1 - Outros: PMN, PPS. PV, PSTU, PSC, PRS, PSL, PRP e Prona.
2- PDC e PDS fundiram-se dando origem ao PPR. Foram tratados como um só partido. O mesmo vale para PST e PTR

que deram origem ao PP. Ambos as fusões ocorreram em 1993,
4 - A Instabilidade da bancada é calculada somando o número de deputados que entram e saem do partido,

dividindo pelo número de deputados eleitos e multiplicando por 100.

A observação da tabela deixa cla-
ro que as bancadas dos partidos de
direita apresentaram ma ior instabili-
dade do que as de centro e estas
mais do que as de esquerda`. Pode-
se ainda acrescentar que dos 116
deputados dos partidos de direita
que mudaram de partido. 101 fica-
ram dentro do seu campo ideológi-
co. Isto significa que, para 39,4%
dos deputados eleitos pela direita em
1990 (101 num universo de 256), não
fazia a menor diferença em que par-
tido ficar desde que fosse no interi-
or de seu campo. Pouca coisa os
prendia ao seu partido de origem. O

que não é nenhuma surpresa: OS

partidos brasileiros não fazem qual-
quer tipo de seleção dos candida-
tos; o que estes pensam sobre o pro-
grama partidário, por exemplo, não
tem qualquer influência sobre suas
chances de eleição; as campanhas
são individualizadas e uma vez elei-
tos, no caso dos partidos de direita,
os deputados sequer se reúnem em
bancada para debater seus pontos
de vista. Neste sentido, as constan-
tes trocas de partido apenas vêm
somar-se a um quadro já precário:
partidos como o PTB e o PL, onde o
número de deputados que entra e

sai é maior do que o número de elei-
tos, podem ser qualquer coisa - até
mesmo urna espécie nova no reino
dos "partidos-ônibus", o "partido-
baldeação" -, menos uma bancada
coesa. Se tem sentido falar em coe-
são quando o assunto é a direita
congressual, e certamente tem, a re-
ferência deve estar menos nos parti-
dos tomados individualmente e mais
no campo ideológico enquanto tal.
Tanto é assim que não causou ne-
nhuma surpresa a possibilidade, vei-
culada pelos jornais, de um proces-
so de fusão envolvendo, num novo
Arenão, PFL, PPB, PTB e PL.
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Sem pretender alongar por de-
mais o assunto, um comentário ain-
da pode ser feito. Como a maioria
das migrações na Câmara foi feita no
sentido do governo ou dentro do
próprio governo, pode-se supor que
um dos fatores que contribui para a
disciplina dos partidos no Congres-
so, a concentração de poderes
legislativos nas mãos do Executivo
federal, termina por dificultar a coe-
são das bancadas: da mesma manei-
ra que votar com o governo, seguin-
cio a orientação cio líder, é o cami-

A DANÇADOS "INFIÉIS"

nho recomendado para o acesso aos
recursos disponibilizados pela União
para uso político, também mudar de
partido pode ser necessário para
melhor se situar na disputa por es-
ses mesmos recursos. E como os
líderes não possuem instrumentos
para impedir que isto ocorra, resta-
lhes, se querem impedir uma dimi-
nuição sensível de sua bancada, as-
sumir o papel de agentes aliciadores
em meio à confusão.

Um último aspecto a ser consi-
derado refere-se à relação entre as

mudanças de partido e volatilidade
no Brasil. A volatilidade mede o grau
de mudança eleitoral agregada en-
tre dois pleitos consecutivos, poden-
do ser expressa em termos da quan-
tidade de votos ou de cadeiras
transferidas no interior cio sistema.
(Jsualmente, a medida indica, ainda
que de forma aproximada, o
percentual de eleitores que alterou o
seu voto de uma eleição a outra. Mas,
no Brasil, a coisa não é bem assim,
como pode se perceber analisando os
dados organizados na tabela 5.

Tabela 5
Migração parlamentar e desempenho eleitoral dos partidos

N de cadeiras do	N5 de cadeiras do	N de cadeiras	N de cadeiras do
partido após a	partido após a	partido após a	partido após a

eleição de 1986	eleição de 1990	eleição de 1994	eleição de 1998

igual ou menor	Igual ou menor	Igual ou menor	Igual ou	menor
maior	 maior	 maior	 maior

Partidos que	PFL, PL,	 PTB, PDT	 PFL,PP,	PPR	PFL.PSB	PPB
ganham deputados PDT,	 PL, PSDB	 PSDB, PV, P1	PPS, PSDB
na Câmara durante PC do B	 PSB, PSD	 PMN, PSD	 Prona
a legislatura PDC, PST

PRN, PRS
PC do B

Partidos que	PMDB, PT PDS	PDS	PMDB, PFL PSB	PTB,PDT,	PT	 PMDB,
perdem deputados	 PMDB	 PRN, PRP
na Câmara durante	 PRN, PRS	 PDT, PSC
a legislatura	 PSC	 PMN,

PL.
PC do B

1 - Nesta tabela, ao contrário dos demais, optei por incluir os dados referentes à migração ocorrida durante a Legislatura 198211986.
As intormaçôes, neste coso, foram retirados de Limo Jr. (1993).

2 - Os poucos partidos que, em determinada legislatura, não ganharam nem perderam deputados e não foram incluidos na tabela.
3-Os dados referentes às eleições de 1986, 1990 e 1994 vêm de Nicolau (1998). Paro a eleição de 1998, a fonte é o DIAP.

A tabela tem a intenção de rela-
cionar a migração parlamentar (as
linhas classificam o partido segundo
o critério de ter ganho ou perdido
deputados ao longo de determinada
legislatura) com o desempenho elei-
toral (as colunas nos dizem se o
mesmo partido ganhou ou perdeu
cadeiras em função da disputa elei-
tora!). O que sugerem os dados? Sim-

plesmente que boa parte da
volatilidade eleitoral rio Brasil pode
ser explicada não porque o eleitor
mudou de partido, mas porque o
parlamentar o fez. Em 84% dos ca-
sos mostrados na tabela, a
volatilidade parlamentar gerada pela
disputa eleitoral tem o mesmo senti-
do da volatilidade gerada pelas mi-
grações internas à Câmara. Partidos

que ganham cadeiras ao longo da
legislatura tendem a manter ou au-
mentar sua força na eleição seguin-
te". Dito de outra forma, as migra-
ções no interior da Câmara parecem
explicar parte considerável da
volatilidade eleitoral brasileira. Na
verdade, se fosse possível mostrar o
detalhamento dos cálculos para cada
uma das eleições disputadas para a
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Câmara` desde 1982, perceber-se-ia
que os partidos cuja volatilidade
devido migração intraparlamentar
tem o mesmo sentido daquela origi-
nada pelo processo eleitoral respon-
dem por, no mínimo, 75% da
volatilidade total emergente das ur-
nas.

A mudança de partido é uma prá-
tica discutível. Mas permitida e, até
certo ponto, incentivada pelas regras
vigentes. A dança dos -infiéis" é parte
de uma estratégia de sobrevivência' 3.

Um tipo de comportamento que,
para além das conseqüências apon-
tadas acima, distorce ainda mais o
exercício da representação no País.
Afinal, apenas os deputados que al-
cançam o quociente eleitoral podem
se considerar "donos" de seu man-

A DANÇA DOS "INFIÉIS"

dato: na última eleição, segundo le-
vantamento feito pelo jornal "Folha
de S. Paulo", somente 25 dos 513
eleitos conseguiram tal proeza. A
grande maioria só se elege graças ao
mecanismo de transferência dos 'o-
tos de legenda e dos candidatos der-
rotados de seu partido ou coligação
(estes, sem a autorização do eleitor,
que não conhece o sistema). Ao
mudar de partido, o deputado leva
consigo esta cota virtual de votos.

Tem sentido, portanto, a adoção
de mecanismos que garantam ao
partido, e não ao parlamentar, a pos-
se do mandato. A discussão, no en-
tanto, tem seu grau de complexida-
de. Primeiro, é preciso esperar para
saber o que realmente o Congresso
Nacional pensa a respeito, já que

existem dez projetos distintos em
Iramitação versando sobre o assun-
to. A proposta aprovada na Comis-
são do Senado veta a troca de le-
genda ao puni-la com a perda cio
mandato. Mas outras limitam-se a
estabelecer uma quarentena, um
período onde seria vedada a mudan-
ça'.

Em segundo lugar, é de se espe-
rar que o conjunto das regras que
regulam a competição eleitoral e
partidária guarde coerência interna.
Que sentido pode ter um sistema
político que, na arena eleitoral, tor-
na o partido um ator secundarizado
- permitindo ao candidato absoluta
autonomia na campanha, conferin-
cio ampla liberdade de coligação nas
eleições proporcionais e incentivan-
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do o eleitor a personalizar o voto -,
enquanto, na arena parlamentar,
muda da água para o vinho e diz
que o mandato pertence ao partido?
Discutir fidelidade partidária no Par-
lamento tem sentido se os partidos
tornam-se relevantes fl() processo
eleitoral.

Chegamos, portanto, ao terceiro
ponto: a discussão acerca de instru-
mentos que vinculem o mandato ao
partido tem que ser feita flO contex-
to da anunciada reforma política.
Neste caso, muita água ainda vai ro-
lar, mas, prevalecendo o entendi-
mento do núcleo do governo, tere-
mos mudanças significativas no sis-
tema eleitoral e partidário brasileiro.
Não é o caso de abordar aqui todas
as medidas em questão, mas apenas
de ressaltar o que parece essencial:
a aprovação combinada de distrital
misto, cláusula de barreira e fideli-
clade partidária, acabará contribuin-
do para acentuar alguns dos piores
traços de nosso sistema político, tor-
nando-o menos competitivo e mais
oligárquico, aumentando a
desproporcionalidade entre a von-
tade expressa nas urnas e a repre-
sentaçào no Parlamento e facilitan-
do o controle cio Congresso pelo
Poder Executivo. A fidelidade, neste
contexto, tem como objetivo
prioritário facilitar a vida do gover-
no, o que, é bom lembrar, sempre
foi o mote para as "reformas políti-
cas' no Brasil.
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Notas
1 Os dados que aqui serão apresentados

foram coletados e organizados no pro-
cesso de elaboração de minha tese de
doutoramento pela UFMG, onde se dis-
cutem as motivações e o impacto das
trocas de legenda sobre o sistema par-
tidário brasileiro. As fontes são: Reper-
tório Biográfico da Câmara dos Depu-
tados (488, 498 e 503 Legislaturas),
documentos do Centro de Documenta-
ção e Informação (Cedi) da Câmara, e
o "Quadro de Mudanças de Partido", do
Núcleo de Informática da Secretaria-
Geral da Mesa.

2 Não há dados disponíveis. Santos
(1986) refere-se ao fenômeno como
algo marginal no sistema de 1945.
A emenda, editada em maio de 1985,
estabeleceu eleições diretas para pre-
feitos das capitais, estâncias
hidrominerais e áreas de segurança
nacional, concedendo ainda o direito de
voto aos analfabetos.

Participam do Colégio os líderes de par-
tidos com, pelo menos, seis deputados.
Se computada a movimentação dos
suplentes, o número de deputados que
mudam de partido sobe a 519, geran-
do um total de 633 trocas de legenda
desde 1987.

6 Isto é particularmente evidente no caso
dos 103 deputados do PMDB. Destes,
apenas 3 dirigem-se ao segundo mai-
or partido da Câmara, o PFL. Cinqüen-
ta e um dirigem-se, em diferentes mo-

mentos, ao PSDB, enquanto os demais
espalham-se entre PTB, PDT, PSB, PC
do B, PDC, PL, PTR e PRS.
O contraste esquerda/direita fica mais
evidente quando os dados são desa-
gregados por legislatura. No período
Constituinte, e em contraste com as
legislaturas seguintes, os deputados
dos partidos de direita pouco mudaram
de partido, o que puxa o seu índice para
baixo. A esquerda, por sua vez, man-
teve um comportamento constante. Ain-
da no caso da esquerda, merece men-
ção o fato de que os parlamentares do
PDT foram responsáveis por nada mais
nada menos que 75% das migraçóes
realizadas e por todos os casos em que
o parlamentar migrou de um extremo a
outro do espectro partidário.

8 Pode-se notar, para ficar nos casos ci-
tados, que Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Pará são Estados onde o
PMDB e o PDS mantiveram sua força,
apesar do surgimento do PSDB e do
PFL. Também nesses Estados,
agremiações efêmeras não consegui-
ram polarizar o processo eleitoral, en-
quanto que, no Paraná, partidos como
o PRN e o PP chegaram a se apresen-
tar como alternativas concretas ao go-
verno estadual.
Os autores analisam 221 votações no-
minais onde os líderes orientaram suas
bancadas na Câmara dos Deputados.
entre 1989 e 1994.

10 A Bancada do PDT tem comportamen-
to semelhante às de centro, mas, na
média, as bancadas de esquerda ficam
bem abaixo das do PMDB e do PSDB.

11 Nos diversos casos em que o partido
primeiro surge na Câmara, para depois
fazer seu teste eleitoral, o parâmetro
para avaliar se o partido ganhou ou
perdeu cadeiras nas urnas é o número
de deputados que esse possuía imedia-
tamente antes da eleição.

120 que não vou fazer para não saturar o
artigo com números e tabelas.

13 Durante a Assembléia Constituinte,
emenda que vinculava o mandato ao
partido, e não o partido, foi derrotada
por 324 a 79, com 154 ausências (Lima
Jr., 1993).
Quatro dentre os dez projetos em

tramitação caminham neste sentido.
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ELEIÇÕES

Sistema eleitoral e
representação política
A desproporciona/idade na participação das unidades da Federação na composição da
Câmara dos Deputados é um aspecto particularmente crítico do sistema de representação
proporcional brasi/eíro, com violação do princípio de igualdade do voto dos cidadãos

Eduardo Meira Zauli
Doutor em Ciência Política (USP);
professor do Departamento de

Ciência Política da UFMG

pesar das evidências
empíricas de que o efi-
to das regras formais
que orientam os pro-
cessos eleitorais é mar-

ginal com relação aos diversos fato-
res societários e cognitivos na deter-
minação dos resultados cia competi-
ção partidária não resta dúvida de
que os resultados de nossos pleitos
eleitorais sejam condicionados por
algumas das disposições institu-
cionais centrais de nosso sistema elei-
toral.

Ao contrário daquelas análises
que insistem no quanto o campo cia
política e de suas opções institu-
cionais tendem a ser subordinados
a fatores ambientais de natureza
exógena, a ênfase deste artigo repou-
sa na avaliação de algumas das con-
seqüências políticas da vigência e
operação de determinados conteú-
dos institucionais que estruturam o
espaço da competição político-dei-
coral no Brasil.

Nas últimas eleições, aproxima-
damente 106 milhões de cidadãos
brasileiros aptos a votar tiveram a

oportunidade de participar dc) pro-
cesso de escolha de boa parte de
seus representantes políticos. Estive-
ram em disputa o cato de presidente
da República, governador de Esta-
do, governador cio Distrito Federal,
uma vaga para o Senado em cada
Estado da Federação e no Distrito
Federal e as vagas para deputado
federal, deputado estadual e depu-
tado distrital.

O regime eleitoral brasileiro es-
trutura-se com base em eleições
majoritárias e proporcionais de can-
didatos filiados a partidos políticos
com registro no Tribunal Superior
Eleitoral. Os cargos executivos de
presidente da República, governador
de Estado, governador do Distrito
Federal e prefeito de cidades com
mais de 200 mil habitantes são pro-
vidos mediante a realização de plei-
tos majoritários em que o vencedor
é aquele que conquista a maioria
absoluta dos votos válidos, excluí-
dos os votos brancos e nulos. Para
esses cargos, realiza-se um segundo
turno de votações entre os dois can-
didatos mais votados em primeiro
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turno, caso nenhum dos candidatos
em disputa tenha recebido a maio-
ria absoluta dos votos válidos. Para
a eleição de prefeito de cidades com
menos de 200 mil habitantes e a re-
novação de um terço cia representa-
ção no Senado Federal, são realiza-
dos pleitos majoritários em que o
vencedor é aquele que conquista a
maioria dos votos válidos. Para efei-
to de renovação em dois terços do
Senado Federal, são considerados
eleitos os dois candidatos maisvo-
tados. Nas eleições majoritárias, cada
partido político e/ou coligação pode
lançar um número de candidatos
equivalente ao número das vagas em
disputa em cada circunscrição elei-
toral.

Já no caso das eleições para o
preenchimento das vagas de depu-
tado federal, deputado estadual,
deputado distrital e vereador, estão
previstas eleições proporcionais. A
lei determina que, para a composi-
ção da Câmara dos Deputados, seja
disputado em cada Estado um nú-
mero de vagas que pode variar de
um mínimo de 8 a um máximo de
70, numa relação vaga/habitante de
1:300.000 até 25 deputados e de
1:1.000.000 acima disso. Nas eleições
proporcionais, cada partido político
pode lançar um número de candi-
datos de até 1,5 vez o número de
cadeiras a preencher. No caso da
ocorrência de coligações partidárias,
esse número sobe para até 2 vezes o
número de cadeiras a preencher.
Naquelas unidades da Federação
com até 20 cadeiras na Câmara dos
Deputados, cada partido pode lan-
çar, no máximo, um número de can-
didatos equivalente ao dobro do
número de cadeiras, sendo que, no
caso de coligações, esse número é
acrescido em 50%.

Nas eleições para deputado esta-
dual e distrital, é disputado, em cada
Estado e flO Distrito Federal, um
número de vagas correspondente ao
triplo cia representação do Estado/
Distrito Federal na Câmara dos De-

putados até o limite de 36, sendo
este número acrescido de tantos
quantos forem os deputados fede-
rais/distritais acima de 122.

Nos municípios, é preenchido,
por eleição proporcional, um núme-
ro de cadeiras proporcional à popu-
lação do município, observados cer-
tos limites: mínimo de 9 e máximo
de 21 em municípios com até um
milhão de habitantes; mínimo de 33
e máximo de 41 em municípios com
mais de um milhão e menos de 5
milhões de habitantes; mínimo de 42
e máximo de 55 em municípios com
mais de 5 milhões de habitantes3.

No caso da eleição presidencial,
a circunscrição ou distrito eleitoral
abrange todo o território nacional;
nas eleições para governador de Es-
tacto, senador, deputado federal e
deputado estadual, a circunscrição
eleitoral coincide com os Estados da
Federação, sendo que o Distrito Fe-
deral é a circunscrição para efeito da
eleição do governador do Distrito
Federal e dos deputados distritais; já
a circunscrição eleitoral relevante no
caso de eleições para prefeito e ve-
reador, é o município.

Para efeito de preenchimento das
cadeiras em disputa em cada elei-
ção proporcional, procede-se inici-
almente ao cálculo do coeficiente
eleitoral (quota Hare ou quota sim-
ples), obtido a partir da divisão do
total de votos válidos pelo número
de cadeiras a preencher. Computa-
dos seus votos, o partido e/ou coli-
gação que não alcançar o coeficien-
te eleitoral não preenche cadeira al-
guma. Os demais partidos e/ou coli-
gações elegem um representante
para cada múltiplo do coeficiente
eleitoral. Feita esta distribuição pelo
coeficiente eleitoral, a alocação das
cadeiras eventualmente não ocupa-
das ocorre mediante a utilização su-
cessiva da fórmula DI-Iondt de maio-
res médias, até que todas as cadei-
ras sejam distribuídas:

a = v/c+1
onde:

a = média
v = votos obtidos
c = cadeiras obtidas
Em relação às eleições realizadas

em 1996, as novidades do último
pleito limitam-se à introdução do
instituto cia reeleição para os cargos
executivos e às mudanças
introduzidas pela nova Lei Eleitoral'.
Entre outros aspectos, esta última
contempla a exclusão dos votos em
branco do total de votos válidos e
do cálculo do coeficiente eleitoral
(Art. 2); a introdução de uma quota
mínima de 25% do total de candida-
turas de cada partido ou coligação
para cada sexo nas eleições de 1998
e de 30% a partir cio ano 2000 (Art.
lO, § 3; Art. 80); a regulamentação
do financiamento privado das cam-
panhas (Arts. 17-27) e o controle da
utilização dos recursos públicos com
fins eleitorais (Arts. 73-78).

Um aspecto particularmente crí-
tico do sistema de representação
proporcional brasileiro foi manti-
do intacto. Refiro-me à despro-
porcionalidade na participação das
unidades da Federação na compo-
sição da Câmara dos Deputados.
De fato, a forma pela qual as ca-
deiras cia Câmara são distribuídas
redunda numa flagrante violação
do princípio de igualdade do voto
dos cidadãos recepcionado pelo
texto constitucional (Art. 14). E a
razão deste viés decorre do esta-
belecimento de patamares mínimo
e máximo, da relação vaga/habi-
tant& e da utilização de coeficien-
tes eleitorais diferenciados para
efeito da definição da bancada de
cada unidade da Federação. O re-
sultado é a sub-representação de
algumas e a sobre-representação de
boa parte das outras unidades fe-
derativas pela contaminação do
princípio democrático de compo-
sição cia Câmara dos Deputados
pelo princípio da igualdade fede-
rativa que deveria orientar tão-so-
mente a composição cio Senado
(quadros 1 e 2).
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Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe

Tocantins

0,31

1,68

024

1,52

7,98

4,33

1,16

1,78

2,87

3,32

1,42

1,23

10,61

3,51

2,10

5,73

4,71

1,70

8,53

1,62

6,13

0,78

0,16

3,10

21,72

1,03

0,67

SISTEMA ELEITORAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Quadro 1

	

3	 4	.	5

	

Participação	Participação	Relação

	

no eleitorado	no Cãmara dos	representante!

	

do País	(%)	Deputados (%)	habitantes

	0,30	(8) 1,55	60.449

	

1,30	(9)1,75	29.250

	

020	 (8)1,55	47.495

	

1,29	 (8)1,55	298.660

	

7,48	(39) 7,60	321.581

	

4,06	-	(22) 4.28	309.513

	

1,19	(8)1,55	227.743

	

1,81	(10)1,94	280.270

	

2,78	(17) 3.31	265.586

	

2.82	(18)3.50	290.121

	

1,43	(8)1,55	279.479

	

1,19	(8) 1,55	240.979

	

11,14	(53) 10,33	314.578

	

3.03	(17) 3.31	324.167

	

(12) 2,33	275.468

	

6,02	(30) 5.84	300.127

	

4,83	(25) 4,87	295.963

	

1,68	- -- (10)1,94	267.308

	

9,40	(46) 8,96	291.441

	

1,63	(8)1,55	319.832

	

6,46	-	(30)5,84	321.156

	

0,79	(8)1,55	-	153.663

	

0,16	(8)1,55	30.891

	

3,32	(16)3,11	304.703

	

21,98	(70)13,64	487.416

	

1,02	(8)1,55	203.002

	

0,59	(8)1,55	131.080

6

Coeficiente
eleitoral!

Câmara dos
Deputados

26.194

95.399

22.175

107.038

106.508

120.503

124.872

121.121

109.082

85.540

102.674

99.743

136.067

101.300

- 98.957

132.562

115.608

93.713

154.652

129.927

67.700

57.461

15.784

146.255

223.017

74.151

51.646

2
Unidade da	 Participação
Federação	na população

do País 1966 (%)

Fontes: Tribunal Superior Eleitoral, IBGE.
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Quadro 2
Eleições 1998- N 2 de votos de candidatos eleitos

para a Câmara dos Deputados
Unidade	 Candidato	 Candidato

da	 mais	 menos
Federação	 votado	 votado

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso d
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Pernambuco
Piauí	-
Rio de Janeiro
Rio Grande do NortE
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins

21.556
82.772
13.466
93.537

192.989
124,356
96.405
75.241

120.705
96.534
81.626
79.655

217.087
92.223
80.324

173,600
116.262
263.015
163.572
213.894

34.913
15.234
91.815

306.988
82.565
48.088

5.477
25.525

- 6.516
38.427

- 37.664
43.784
43.414
40.230
41.700
37.740
45.592
19.169
37.854
31.731
16.758
35.958
42.547
13.635
51.509
41.680
15.220
5.253

45.043
37.604
27.025
23.759

o

Fonte: Folha de S. Paulo, 11/10/98, Especial, p5.

Adicionalmente, em função cia dis-
tribuição da votação dos partidos en-
tre as diferentes unidades federativas,
amiúde, produz-se uni descompasso
entre o total de votos obtidos pelos
partidos e a representação alcançada
na Câmara dos Deputados (quadro 3).

Fm decorrência dos diferenciais na
magnitude de nossas circunscrições
eleitorais, aqueles partidos cuja vota-
ção é mais concentrada nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste ten-
dem a ser beneficiados em relação
àqueles cuja votação é mais concen-

irada nas Regiões Sudeste e Sul, o que
poderia ser solucionado pela altera-
ção da magnitude de nossas circuns-
crições eleitorais, de maneira a obter
uma maior proporcionalidade entre
população/eleitorado e número de re-
presentantes na Câmara.
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Quadro 3

Eleições 1998 - Partidos com representação na Câmara dos Deputados

% de votos nacional

demanda por representatividade
subjacente à proliferação de peque-
nas agremiações é fortemente con-
trariada pelo dispositivo constitucio-
nal que veta a criação e o funciona-
mento de partidos políticos esta-
duais.

Outro aspecto de nosso sistema
eleitoral que tende a beneficiar os
pequenos partidos e que se consti-
tui em uma fonte adicional de
distorções do sistema proporcional
brasileiro foi mantido: a permissão
de coligações nas eleições proporcio-
nais (Art. 6v). Com efeito, a esse res-
peito, a Lei Eleitoral sanciona regras
eleitorais que se constituem em for-
tes incentivos à estratégia partidária
de maximização de votos com base

Partidos

PSDB

PFL

PMDB

PT

PPB

PTB

PDT

PSB

PL

PPS

PC do 1

PRONA

PSD

PsC

PMN

Pv

PST

PSL

TOTAL

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral,

Com relação a sua capacidade de
representar a dispersão de preferên-
cias cio eleitorado, nosso sistema pro-
porcional encontra-se eivado de in-
consistências. Congruente Com o
princípio de que, em um sistema
proporcional, é a fragmentação cio
eleitorado, ao longo de opções polí-
tico-particiárias e ideológicas diferen-
tes, o fator determinante básico do
número de partidos políticos atuan-
tes em um sistema político, a legis-
lação pertinente caracteriza-se pela
inexistência de grandes obstáculos
à criação de outros partidos e por
uma relativa liberalidade no trata-
mento dispensado aos pequenos
partidos quanto à sua participação
nas disputas eleitorais. Contudo, a

% de cadeiras na Câmara

19,3

20,7

6,0

1,3

1,7

6,0

4.9

3,7

2,3

0,6

1,4

0.2

0,6

0,4

1,4

1,2

1,2

1,2

o13

na aritmética eleitoral, visando con-
tornar eventuais dificuldades em al-
cançar o coeficiente eleitoral por
meio do recurso às coligações: a)
permissão da formação de coligações
estaduais concorrentes com as de
nível nacional; b) formação de coli-
gações somente para fins eleitorais;
e c) acesso de todos os partidos po-
líticos ao horário eleitoral gratuito
com base em regra de pro-
porcionaliclade. A esse respeito, é
digno de atenção o fato de que, em
Minas Gerais, nas últimas eleições
para a Câmara dos Deputados, ape-
nas três candidatos obtiveram um
total de votos superior ao coeficien-
te eleitoral, sendo que nenhum dos
candidatos à Assembléia Legislativa

17,5

17,3

15,2

13.2

11,3

5,7

5,7

3.4

2,5

1,3

1,3

0,9

0,8

0,7

0.5

0,4

0,3

0,3

100%
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tenha atingido o respectivo coefici-
ente eleitoral.

Além do incentivo à proliferação
de pequenos partidos, do ponto de
vista da transformação de votos em
cadeiras, o resultado é um processo
de transferência de votos entre par-
tidos e candidatos que sanciona pa-
tamares distintos de votos para a
obtenção de representação e que

contraria as intenções manifestas no
voto do eleitor.

Também nas eleições estaduais
e no Distrito Federal, observam-se
distorções em virtude da fórmula
de distribuição das cadeiras entre
os partidos e da ocorrência de co-
ligações partidárias. A título de
exemplo, dos partidos que alcan-
çaram representação na Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais nas últimas eleições, dois de-
les, Partido Social Cristão (PSC) e
Partido Social Trabalhista (PST) re-
ceberam, respectivamente, um to-
tal de votos de 49.818 e 53.053,
diante de um coeficiente eleitoral
para as eleições de deputado esta-
dual da ordem de 96.325 votos
(quadro 40.

Quadro 4
Eleições 1998- Minas Gerais - Assembléia Legislativa

Partidos políticos
	

% do total de votos do Estado
	

% de cadeiras obtidas
(N 2s absolutos)

PSDB
PMDB
PT
PFL
PTB
PDT
PPB
PSD
PMN
PSB
PL
Pps
PSN
PTN
PC 
PST
PSC
Pv
PRor
PAN
PT dc
PCB
PSTU
PSL
PRN
PRP
h'UU

PRTB
Total

18,41
12.30
9,35
8,86
8.40
8.15
7,74
520
4,46
3,90
3,74
2,69
1,64
1,04
0,96
0,72
0,67
0,51
0,31
026
0,14
0,13
0,11
0,10
0.08
0,07
0.04
0,03

100,0

O
o

00:0(77)

Fonte Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Apesar de que, para efeito da
distribuiçào de cadeiras entre os di-
ferentes partidos, seja possível di-
zer que todas as leis eleitorais pri-
vilegiem os grandes partidos no
sentido de atribuir-lhes um núme-
ro de vagas superior àquele que
seria proporcional à sua votação
(Rae, op.cit.), flOSSO sistema pro-
porcional caracteriza-se pela ado-
ção de procedimentos relativos à
transformação de votos em cadei-
ras (fórmula D'Hondt de maiores
médias) cujos efeitos despropor-
cionalizantes geram benefícios para
os maiores partidos, superiores
àqueles verificados nos sistemas

N 2 partidos
com	 5
representação

Eleições	 1982

Distorção média	2,32

Além disso, do ponto de vista da
contabilização clãs preferências ma-
nifestas dos eleitores pelo voto, al-
gum progresso pode ser detectado
nas últimas eleições. Apesar de que
as dificuldades na utilização da urna
eletrônica, principalmente aquelas
decorrentes da ordem de votação
estabelecida para os diversos cargos
em disputa tenham sido responsá-
veis, no primeiro turno das eleições
deste ano, por urna parcela dos vo-
tos brancos e nulos, não resta dúvi-
da de que o uso mais disseminado
deste dispositivo tenha produzido

proporcionais que se utilizam de
outras fórmulas. Dado o tabu da
indivisibilidade dos mandatos, res-
ta-nos, contudo, a possibilidade de
opção por fórmulas que, alternati-
vamente, beneficiam os grandes ou
os pequenos partidos.

Apesar das distorções provo-
cadas pela sistemática de distribui-
ção das vagas na Câmara dos De-
putados entre as unidades da Fe-
deração, note-se que a diferença
entre o percentual de votação dos
partidos com representação e o
percentual de cadeiras obtidas tem
diminuído de maneira consistente
desde 1982 (quadro 5).

11	19	18	18

1986	1990	1994 1998

1,99	1,06	0,88	0,69

corno resultado líquido urna expres-
siva diminuição no montante de vo-
tos brancos e nulos.

A comparação entre os índices de
votos brancos e nulos das últimas
eleições com os índices das eleições
realizadas em 1994 indica que, na-
quelas unidades da Federação em
que todos os eleitores puderam vo-
tar usando a urna eletrônica
(Alagoas, Amapá, Distrito Federal,
Rio de Janeiro e Roraima), com a
notável exceção dos votos para pre-
sidente, houve um acréscimo expres-
sivo dos votos válidos.

No caso das eleições proporcio-
nais, não houve sequer um caso em
que os votos brancos e nulos nas
eleições deste ano tenham supera-
do aqueles observados nas eleições
de 1994. Somando-se os índices de
votos brancos e nulos para os dife-
rentes cargos proporcionais, obtém-
se uma média nacional de 19,1% em
1994 e de 8,5% em 1998.

Em relação às eleições majoritá-
rias, o número de votos brancos e
nulos caiu em todas as unidades da
Federação entre OS pleitos de 1994 e
1998. No caso das eleições para go-
vernador, com urna única exceção
(Paraíba), houve diminuição dos
votos brancos. Mesmo com a eleva-
çào dos votos nulos em 11 Estados
(Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas,
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Santa Catarina),
a média de votos nulos nas eleições
de 1998 foi inferior àquela observa-
da em 1994. Na votação para Presi-
dente da República, com a exceção
de alguns Estados (Bahia. Goiás,
Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do
Norte. São Paulo e Sergipe), nos de-
mais houve redução do número de
votos brancos para presidente, o que
contribuiu para a diminuição da
média nacional de 9,3% para 8%. Já
em relação aos votos nulos, obser-
va-se uma elevação entre 1994 e
1998, de maneira que a média nacio-
nal sobe de 9,6% para 10,7%. A mé-
dia nacional de votos brancos e nu-
los nas eleições para os diversos car-
gos majoritários caiu pela metade
entre 1994 e 1998, ou seja, de 20,3%
para 10,1% (quadros 6 e 7).

Levando-se em consideração o
efeito adicional do uso da urna ele-
trônica no sentido de prevenir a ocor-
rência de fraudes tanto durante o
período de votação quanto durante
a fase de apuração dos votos, há que
se admitir que, depois de aberta a
caixa de Pandora do sistema propor-
cional brasileiro, ao final, resta al-
gum motivo para a esperança.	•

Quadro 5
Câmara dos Deputados - Eleições 1982/1998

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral.
Nota: Distorção média calculada a partir da média do somatório da

diferença entre o percentual de votação nacional (votos nominais
e de legenda) e o n percentual de cadeiras obtidas por partidos
com representação na Câmara dos Deputados.
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Quadro 6
Eleições 1994/1998 - Unidades da Federação - Cargos proporcionais

Unidade	 Votos	em branco %	 Votos nulos %
do Federação	

Câmara	Assembléias	Câmara	Assembléias

Eleições	 94	98	94	98	94	98	94	98

AC	 16,8	6,4	8,3	3,6	16,4	6,2	1c44,7

Al-	 21,1	7,0	16,3	6,4	-.	28,1	6,5	22,0	6,4

AP	 14.5	1,7	6,2	1.3	- 16,0	2,1	82	2,1

AM	 13,7	6,2	10,6	5,2	--	16,7	5.6	11,8	4,8

BA	 18,3	11,4	18,6	10,7	25,3	11,8	20,9	11,9

CE_	 18,2	10,2	14,3 -	8,5	19,5	9,2	15,3	8,8

DF	 11,0	3,9	10,1	3,3	20,8	2,9	16,1	3,1

ES	 18,5	11,0	12,8	7,6	23,2	82	16,9	6,7

GO	 18,8	10,7	14,6	7,8	22,3	10.1	16,5	8,3

MA	 22,0	14.0	14,7	7,4	17,6	11,3	13,3	8,4

MT	 17,7	11,3	12,9	7,4	23,1	12,4	15,7	10,2

MS	 16,6	9,9	10,8	7,0	20,3	10,1	14,8	8,6

MG	 21,2	12,5	19,6	11.1	23,8	11,3	19,2	10,5

PA	 20,6	10,7	15,3	7,4	23,1	9,1	17,9	7,1

PB	 19,0	13,5	17,8	9,8	22,0	15,6	18,4	13,6

PR	 16,6	9,5	12,0	8,0	- 24,6	11,5	20,6	10,3

PE	 19,4	13,5	18,9	12,0	28,0	10.7	22,7	10,0

P1 	 18,9	13,6	14,4	9,1	18,8	16,8	15.3	102

RJ	 9,5	5,3	7,7	5,1	-	28.3	5,2	24.1	5,6

RN	 19,8	13,2	17.2	9,2	21,4	12,5	18,4	10,6

RS	 16,5	9,6	13,7	7,5	20,8	7,0	15,8	6.3

RO	 17,5	10,3	11,4	5,9	212	11,1	14,1	7,4

RIR	 8,1	2,5	6.5 -	1,8	11,7	3,1	9,3	1,9

SC	 19,0	10,1	11,7	6,4	21,9	10,418,7	8,8

SP	 12,0	9,9	13,1	9,6	30,1	9,9	28,1	9,5

SE	 18,1	14,4	1	13,0	7,9	21,7	15,5	16,2	10,4

TO	 17,3	9,4	12,9	6.5	14,5	7,8	11,1	7,2

Brasil	 16,2	9,7	14,1	7,2	25,0	9,4	21,0	7,9

Fontes: Nicolau7: Tribunal Superior Eleitoral.

58 REVISTA DO LEGISLATIVO	 out-dez/98



SISTEMA ELEITORAL E REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Quadro 7
Eleições 1994/1998- Unidades da Federação - Cargos majoritários

Unidade	 Votos em branco %
	

Votos nulos %
da Federação	Presidente	Senado	Governador

	
Presidente	Senado	Governador

Eleições	94	98	94	98	94*98
	

94	98	94	98 94'	98

AO

AL
AP

AM

BA

CE
DF

ES

GO
MA

MT

MS
MG
PA

P8

PR

PE
P1

RJ
RN

RO
RR

Sc
SP

SE
TO
Brasil

1,6

13,3
-	4,8

5,9
-	

13,9
12,8

-	4,0

8,0

9,4
19,2
7.4

-	
6,8-	

10,8
-	

11,8
- 13,6

-	9.7

ILÓ

-	13,7

-	7,9

- 8,6
-	4,4

6,9
-	

5,9
12,1

• 11,5
9.3

	

7,3	41,0	9,5	13,5

	

6,3	64,6	9,0	25.5

	

1,3	34,2	2,0	9,7

	

5,1	51,6	8.3	14,3

	

14,2	66,6	 179	27,0

	

8,3	56,8	19,3	- 15,6

	

1,8	36.3	370'	91

	

6,9	58.4	14.5	1,1

	

10,0	40,6	11,9	T9T

	

• 138	65,3	25,0	30,6

	

82	59.3	12.2	232

	

5,8 ' 47,7	15,1	17,5

	

9.4	75.4	19,3	23,1

	

7.0	62,714,1	27.6

	

13,2	55,9	20,0	22,0

	

7,2	47,2	12,7	14,5

	

10,8	66,6	20,5	22,8

	

13,8	54,5	21,1	25.8

	

3,3	48,9	7,1	11,4

	

14,7	49.9	16,3	17,7
•

	

7,0	- 53 -12	12,8	14,3

	

7,9	54,6	13,5	16,5
•	1,6	2,83,5 	11,1

	

6,5	56,6	13,9	15,3

	

6,3	49,5	9.5	 14,4

	

13,2	70,7	15,0	12,3

	

9.3	54,0	14,3	17,3

	

• 8.0	55,7	13,4	17,9

10,8
7,4

• 0,7"

6,4
26,3

17.0
1,1''

13,4
5,9..

18,3
12,7

6.4"
94**

5,9"

22.3

13,5
14,4

• 2,7"

• 'F2,T

77••
• 0,9"

11,2
4,8"
53**
15,1
98

	

7,6	12,1	13,0
•	16,3	21,1	35.0

	

4.5	11,2	7.7
•	7,3	9,6	10,3

	

• 13.9	13,9	26.1

	

7,8	11,2 	17,3
•	7,0	8.0	' 17,4

	

7,9	-9:1	18,5
•	8.8	9,2 	18,8

	

11,3	12,7	238

	

10,2	7,4	16.9

	

8,1	9.0	14,6

	

- 10,4	23,8
•	8,7	9,3	20,3

	

• 1i;8 ' 15,4	25,0

	

7.1	9,3	16.6

	

13,7	14,1	29:5

	

15,4	11,7	18,5

	

8,9	12:023.1

	

11,1	11,2	23,0

	

5,5	6,8	14,0

	

6,1	8,8	16,1

	

5,4	11,7	8,9

	

6,4	7:3	16,6

	

9,5	10,2	22,9

	

14,4	12,7	18,9

	

10,7	10.9	12.5

	

9.6	10,7	21,4

	8,9 	4,4	7.5

	

23,5	10,7 ' 25.6

	

8.8	2,5 ' 5,1"

	

7,9	4.1	'	9,2

	

16.8 '	9,4 '	9.7

	

10,9	5,3	7,20

	

6,9	6.9 34"

	

9,0	6.8	5.7

	

9.5	6.8	4,1"

	

12,5	6.3	7,7

	

9.3	6.2 •5•9

	

10,2	5.4 4,6"

	

17,0 ' 9,1	74"
8,8 ' 6,2 ' 6X-

	

14 , 7 ' 8.3	12,8

	

10.1 '	59 '	9,3

	

13,1	11,0	11,6

	

94	75 '52"

	

15,3	8,9 ' 8.2"

	

10,0	8,1	8.1
33**

	

9,7	5,2 ' 52"
72 ' 3.5 ' 4,5"

	

8,8	5.0	6,4

	

10.4	9,4	6.4"

	

10.4	11.5

	

7.5	4,8	5,1

	

10,9 • 8,0	7,6

Fontes: Nicolau, op. cit.;
Tribunal Superior Eleitoral.

Notas: Dados para governador em 1994 relativos apenas ao primeiro turno.
Média da soma dos percentuais do primeiro e segundo turnos.

Notas
1 Campbell, Angus et. Alli. (1967). "The

American Voter - An Abridgement".
John Wiley & Sons. New York.

Rae, Douglas W. (1967). "The Political
Consequences of Electoral Laws". Yale
University Press. New Haven.

2 Constituição Federal, Art. 27, caput;
Art.32, § 32,

out-dez/98

Idem. Art. 29, IV.
Lei n2 9.504, de 30 de setembro de 1997

5 Também em relação ao número de com-
ponentes das Câmaras Municipais,
observam-se grandes distorções, já
que a legislação pertinente, na prática,
sanciona diferentes relações vaga/ha-
bitante.

6 Além do coeficiente eleitoral (quota sim-

pies ou quota Hare) e cumpridas as
modestas exigências legais, não exis-
te qualquer cláusula de exclusão ou de
barreira à representação parlamentar
dos pequenos partidos no Brasil.

Nicolau, Jairo Marconi. (Org.). (1998).
"Dados Eleitorais do Brasil" (19821
1996). iuperj/Ucam. Editora Revan. Rio
de Janeiro.
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ELEIÇOES

O voto eletrônico em
Minas e Goias

ste trabalho visa compa-
rar os indicadores de
participação e alienação
eleitoral de 1994 e 1998,
em Goiás e Minas Gerais,

a fim de detectar eventuais altera-
ções que possam ser creditadas à
introdução cio voto eletrônico flO
último pleito.

O número de eleitores, o núme-
ro de votantes e o número de votos
válidos são indicadores de participa-
ção eleitoral. O número de absten-
ções e o número de votos brancos e
de votos nulos são indicadores de
alienação. Conforme o maior ou
menor percentual de eleitores que
participam efetivamente dos proces-
sos eleitorais, estes podem ser mais
ou menos legítimos.

No Brasil, vigora, desde a pro-
mulgação da Constituição de 1988,
a máxima franquia eleitoral. O voto
é obrigatório para os maiores de 18
e menores de 70 anos e é facultativo
para os analfabetos, para os maiores
de 16 e menores de 18 e para os
maiores de 70 anos'. A despeito dis-
so, porém, têm sido relativamente
altos os percentuais de abstenção e,
dentre os eleitores que comparecem
às urnas, os percentuais de votos
brancos e votos nulos'.

São muitas as variáveis que po-
dem explicar o fenômeno. A socio-
logia eleitoral ressalta a influência de
variáveis socioeconôrnicas - renda.
escolaridade, cor, idade, etc. - e cul-
turais na conformação do compor-
tamento político individual. A
psicossociologia, numa interface

A comparação dos indicadores de padicipação e
alíenação eleitoral em 1994 e 1998, em Minas Gerais e

Goiás, mostra eventuais alterações que podem ser
creditadas á introdução do voto eletrônico no último pleito

Éder Araújo de Assis
Doutorando em Ciências Humanas: Sociologia e Política,

pela Fafich/UFMG Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes)
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entre os condicionantes histórico-
estruturais e as motivações individu-
ais, explica o comportamento elei-
toral por meio de variáveis atitudinais
- preferências, percepções individu-
ais, etc. Finalmente, a teoria cia es-
colha racional, assentada na perspec-
tiva do individualismo metodológico,
procura explicar o comportamento
político e eleitoral como ação de in-
divíduos intencionalmente orienta-
dos, visando à maximizaçào de seus
interesses individuais, mediante o
cálculo cia relação custo/benefício
(Assis, 1997:8/9).

Para além disso, é de se supor,

também, que a introdução do voto
eletrônico, a partir das eleições mu-
nicipais de 1996 e, em maior escala,
das eleições gerais de 1998, teve
algum impacto sobre os percentuais
de participação e alienação eleito-
ral, e que esse impacto é passível de
ser verificado numa análise compa-
rativa dos resultados eleitorais.

Em linhas gerais, os resultados
das eleições em Goiás e Minas Ge-
rais indicam que não houve, nas elei-
ções de 1998, alterações significati-
vas dos percentuais de compareci-
mento às urnas - número de votan-
tes - e dos de abstenção, em relação

às eleições de 1994. Em Goiás, o
percentual de votantes declinou de
80,94% para 79,40%, e o de absten-
ção aumentou de 19,06% para
20,60% (Cf. tabela 1); em Minas Ge-
rais, o percentual de votantes caiu
de 83,69% para 80,12%, e ode abs-
tenção subiu de 16,31% para 19,88%
(Cf. tabela 2). No entanto, os
percentuais de votos brancos e nu-
los e de votos válidos, que juntos
totalizam o número de votantes, evi-
denciam diferenças maiores, todas
elas convergindo para um mesmo
padrão, tanto em Goiás quanto em
Minas Gerais (Cf. tabelas 3, 4, 5 e 6).

TABELA 1
ELEITORADO, VOTANTES, COMPARECIMENTO E ABSTENÇÃO - ELEIÇÕES GERAIS:

GOIÁS- 1994 e 1998*

Eleitorado	Votantes	Comparecimento	Abstenção	Abstenção
(A)	 (B)
	

%(B/A)
	

(C)
	 % (CIA)

1994	2.622.097
	

2.122.311
	

80,94%
	

499.786
	

19,06%

1998	2.948.932
	

2.341.531
	

79,40%
	

607.401
	

20,60%

Fontes: 1994: Assis, 1997; 1998: TRE - Goiás.
Resultados do primeiro turno.

TABELA 2
ELEITORADO, VOTANTES, COMPARECIMENTO E ABSTENÇÃO. ELEIÇÕES GERAIS:

MINAS GERAIS - 1994 e 1998*

Eleitorado	Votantes	Comparecimento	Abstenção	Abstenção
(A)
	

(B)	 %(B/A)	-	(C)
	

%(C/A)

1994	10.559.739
	

8.837.764
	

83,69%
	

1.721.975
	

16.31%

1998	11.815.183
	

80,12%
	

2.349.381
	

19,88%

Fontes: 1994: Nicolau, 1998; 1998: ALEMG.
Resultados do primeiro turno.
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Em Goiás, os percentuais de votos no entanto, foi o aumento dos votos lidos para a Câmara dos Deputados
válidos cresceram e, conseqüentemen- válidos e, conseqüentemente, a dimi- saltou de 58,88% em 1994 para 79,18%
te, os de votos brancos e nulos dedli- nuição dos votos brancos e nulos nas em 1998; na eleição para a Assembléia
naram em todos os níveis da compe- eleições proporcionais para a Câmara Legislativa, aumentou de 69,93% em
tição, à exceção da eleição para presi- dos Deputados e para a Assembléia 1994 para 83,89% em 1998 (Cf. tabe-
dente. De maneira mais significativa, Legislativa. O percentual de votos vá- Ias 3 e 4).

TABELA 3
VOTOS BRANCOS/NULOS E VOTOS VÁLIDOS

ELEIÇÕES GERAIS: GOIÁS - 1994

VOTOS VÁLIDOS
(E)

PRESIDENTE
GOVERNADOR
SENADOR'
CÂMARA DOS
DEPUTADOS
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA

BRANCOS E
NULOS (D)

385.394
548.583

1.260.395

872.726

659.429

BRANCOS E
NULOS % (D/B)

18,16%
25,85%
29,70%

41.12%

31,07

1.736.669
1.573.480
2.983.363

1.462.882

VOTOS VÁLIDOS
% (E/B)

81,84%
74,15%
70,30%

58.88%

68,93%

Fontes: presidente, governador e senador: Nicolau. 1998; Câmara dos Deputados e Assembléia Legislativa: Assis, 1997.
Resultados do primeiro turno.
Neste pleito foram renovadas 2/3 das vogas para o Senado.

TABELA 4
VOTOS BRANCOS/NULOS E VOTOS VÁLIDOS

ELEIÇÕES GERAIS: GOIÁS - 1998

PRESIDENTE
GOVERNADOR
SENADOR
CÂMARA DOS
DEPUTADOS
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA-

BRANCOS E
NULOS (D)

450.130
393.241
499.987

487.498

377.207

BRANCOS E
NULOS % (D/B)

19,22%
16.79%
21,35%

20.82%

16,11%

VOTOS VÁLIDOS
(E)

1.891.401
1.948.290
1.841.544

1.854.396

1.964.687

VOTOS VÁLIDOS
% (E/B)

80,78%
83.21%
78,65%

79,18%

83,89%

Fonte: TRE/Goiás.
Resultados do primeiro turno.
A soma dos votos brancos e nulos (D) e votos válidos (E), paro a Câmara dos Deputados e poro a Assembléia
Legislativa, é de 2.341,894. Este resultado é inconsistente com o número de votantes (B) apresentado na tabela
1.1 -2.341.531 -, embora ambos tenham sido fornecidos pelo TRE/Goiás.
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Em Minas Gerais, de forma aná-
Ioga, os percentuais de votos váli-
dos subiram e, conseqüentemente,
OS de votos brancos e nulos caíram
em todos os níveis, sem exceção.
Novamente, de maneira mais signi-

ficativa, foi o aumento dos votos
válidos e, conseqüentemente, a di-
minuição dos votos brancos e nulos
nas eleições proporcionais para a
Câmara dos Deputados e para a As-
sembléia Legislativa. O percentual de

votos válidos para a Câmara dos De-
putados aumentou de 55,03% em
1994 para 76,18% em 1998; na elei-
ção para a Assembléia Legislativa,
cresceu de 61,19% em 1994 para
78,35% em 1998 (Cf. tabelas 5 e 6).

PRESIDENTE

GOVERNADOR
SENADOR'

CÂMARA DOS
DEPUTADOS

ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA

TABELA 5
VOTOS BRANCOS/NULOS E VOTOS VÁLIDOS

ELEIÇÕES GERAIS: MINAS GERAIS - 1994

BRANCOS E	BRANCOS E	VOTOS VÁLIDOS
NULOS (D)	NULOS % (D/B)	 (E)

	

1.838.414	 20,80%	 6.999.350

	

2.846.263	 32,21%	 5.991.501

	

8.761.189	 49.57%	 8.913.333

	

3.974.417	 44,97%	 4.863.347

	

3.429.881	 38,81%	 5.407.883

VOTOS VÁLIDOS
- %(E/B)

79,20%
67,79%
50,43%

55,03%

61,19%

Fonte: Nicolau, 1998.
Resultados do primeiro turno
Neste pleito, foram renovadas 213 das vagas para o Senado.

PRESIDENTE
GOVERNADOR

SENADOR
CÂMARA DOS
DEPUTADOS"
ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA**

TABELA 6
VOTOS BRANCOS/NULOS E VOTOS VÁLIDOS

ELEIÇÕES GERAIS: MINAS GERAIS - 1998

BRANCOS E	BRANCOS E	VOTOS VÁLIDOS
NULOS (D)	NULOS % (D/B)	 (E)

1.877.071	 19,83%	 7.588.731
2.510.225	 26,52%	 6.955.577
3.443.055	 36,37%	 6.022.747

2.254.364	 23,82%	 7.211.593

2.048.922	 21.65%	 7.417.035

VOTOS VÁLIDOS
(E/B)

80,17%
73,48%
63,63%

76,18%

78,35%

Fonte: Alemg.
Resultados do primeiro turno.

"A soma dos votos brancos e nulos (D) e votos válidos (E), para a Cômara dos Deputados e para a Assembléia
Legislativa, é de 9.465.957. Este resultado é inconsistente com o número de votantes (B) apresentado no tabela
1.1 - 9.465.802 -, embora ambos tenham sido fornecidos pela Alemg.
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JUSTIÇA. ELEITORAL

Eleitora prepara-se para registrar o voto na urna eletrônica

O VOTO ELETRÔNICO EM MINAS E GOIÁS

Embora não se possa verificar o
impacto relativo da introdução do
voto eletrônico nas últimas eleições
gerais, em Goiás e Minas Gerais, sem
que se proceda a uma avaliação das
diversas variáveis envolvidas na de-
terminação do comportamento elei-
toral, digressão esta que foge ao es-
copo deste trabalho, o aumento dos
percentuais de votos válidos e o
declínio dos percentuais de votos
brancos e nulos nas eleições propor-
cionais apontam, no mínimo, para a
existência de um tal impacto.

O voto eletrônico, em que pese
o fato de que foi adotado apenas
parcialmente em Goiás e Minas Ge-
rais, parece facilitar a manifestação
do voto e corrigir a diferença que
havia entre os percentuais de votos
válidos para cargos majoritários e os
percentuais de votos válidos para car-
gos proporcionais, propugnando
pela maior homogeneidade do com-
portamento eleitoral em todos os
níveis da disputa.

Em outras palavras, na eleição
convencional, os votos para presi-
dente, governador e senador S()
mais fáceis de ser manifestados, uma
vez que exige do eleitor apenas que
ele assinale com um X o nome do

seu candidato na cédula eleitoral. Po-
rém, os votos para deputado federal
e deputado estadual são mais difí-
ceis, pois demandam do eleitor que
ele escreva o nome ou o número do
candidato, o que implica um custo
maior para a manifestação do voto.
Na eleição com voto eletrônico, lo-
dos os votos exigem o mesmo es-
forço, o de digitar e confirmar os
números dos candidatos, o que re-
duz os custos do voto para os car-
gos proporcionais e, conseqüente-
mente, eleva o número de votos .-à-
lidos.

Se esta interpretação é correta, é
de se esperar que, com a extensão
do uso do voto eletrônico a todo o
eleitorado - como já ocorreu em
Alagoas, no Amapá, no Rio de Ja-
neiro, em Roraima e no Distrito Fe-
deral -, haverá, também, um aumen-
to da participação política, um in-
cremento da legitimidade dos man-
datos e, no limite, um ganho quali-
tativo para a própria democracia. •
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Notas
1 O voto é vetado aos estrangeiros, aos

conscritos, aos civilmente incapacita-
dos, aos condenados e aos que come-
teram improbidade administrativa (Lima
Jr., 1993:21).

2 Cf., a esse respeito, coletânea organi-
zada por Lima Jr. (1997) que investiga,
dentre outros indicadores, os
percentuais de participação e alienação
eleitoral nos Estados da Bahia, Ceará,
Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina,
entre as eleições de 1982 e 1994.
Lima Jr. verificou, também, que "os
determinantes primeiros do
absenteísmo eleitoral, diferente dos
votos brancos e nulos, são fatores de
natureza ecológica que facilitam, difi-
cultam ou impedem o deslocamento do
eleitor até as umas" (1993:100/107).

4 Nas eleições municipais de 1996, o voto
eletrônico alcançou 21,51% do eleito-
rado em Goiás e 20,59% do eleitorado
em Minas Gerais. Em 1998, ele foi es-
tendido para 41,37% dos eleitores de
Goiás e para 47,03% dos eleitores de
Minas Gerais. (TSE, 1998).
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MONOGRAFIA

Prêmio estimula reflexão
sobre o Poder Legislativo

Cássio Avelino Soares Pereira, de Belo Horizonte,
e Tatiana Braz Ribeira!, de Brasília, são os vencedo-
res do "Prêmio Escola do Legislativo ", promovido pela
Assembléia Legislativa.

Cássio Pereira venceu a categoria profissional
com a monografia "Procedimentos para Avaliação
de Políticas Públicas pelo Poder Legislativo ". O autor
receberá receberá o prêmio de R$5 mil. Tatiana Braz
Ribeira!, venceu a categoria "estudante ", com a
monografia "comissão de Constituição e ustiça: uma
ilha de institucionalização no congresso Nacional
Ela receberá R$ 2 mil. Nessa categoria, jbi concedida
menção honrosa à monografia 'Processo Legislativo
e Sistema de Comissões ", de autoria de Simone Diniz,
de São Bernardo do Campo (SP).

O 'Prêmio Escola do Legislativo "foi instituído
em julho de 199& para incentivara produção de tra-
balhos científicos que possam subsidiara elaboração
legislativa e o exercício das funções de controle efis-
calização. Foram inscritas sete monografias na cate-
goria "estudante"e cinco na categoria 'profissional".

A comissãojulgadorafoipresidida pelo deputa-
do Arnaldo Penna (PSDB) eformada pelos servido-
res Eduardo Moreira, Marcelo Marinho, Patrus
Ananias e pelo consultor Luiz Aureliano Gama de
Andrade, da Escola do Legislativo. Publicamos a
monografia de Tatiana Braz Ribeira!, em razão da
afinidade do tema com os demais aqui tratados. A
mnonogrqfia da categoria 'profissional" será publicada
na próxima edição cia Revista cio I.egislativo.
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Comissão de Constituição e Justiça: uma ilha de institucionalização no
Congresso Nacional

Autora: Tatiana Braz Ribeiral

Introdução
O Ol)jCtiV() deste trabalho é inves-

tigar a institucionalização da Comis-
são de Constituição e justiça, através
dos incentivos ao comportamento dos
parlamentares membros. Comissão é
o órgão responsável por todos os pro-
cessos de admissibilidade, juridicidade
e constitucionalidade, além de diver-
sas questões de mérito, cruciais para
as decisões legislativas. Mas, especifi-
camente, este trabalho procura corro-
borar a tese de institucionalização da
CCI enquanto arena capaz de estabe-
lecer-se como rota obrigatória de
tramitação, com poderes internos de
agenda, e capaz de produzir incenti-
vos à especialização entre seus depu-
tados membros.

As variáveis utilizadas para
mensurar a participação' do legislador
são a rotatividade dentro da comissão,
a produtividade e, finalmente, o nú-
mero de relatorias apresentadas e
como esses recursos são distribuídos.
O levantamento foi realizado através
das análises das atas da comissão, da
Mesa Diretora da Câmara Federal e da
Sinopse da Câmara Federal. Os dados
abrangem o período de fevereiro de
1995 a maio de 1998, correspondendo
a grande parte do governo Fernando
Henrique Cardoso.

Grande parte da literatura brasilei-
ra sobre relações Executivo-Legislativo
valoriza a fraqueza institucional das
comissões permanentes em um con-
texto de predominância do Executivo
sobre a agenda do Legislativo
(l3crnardes: 1996; Limongi e
Figueiredo: 1995; 1996). Os argumen-
tos de Franco l3ernarcles dizem res-
peito à incapacidade de o sistema de
comissões permanentes firmar-se
corno instância de tramitação obriga-
tória. Os fatores estariam relacionados

aos pedidos de urgência e urgência
urgentíssima, que na prática atrope-
lam as comissões permanentes, à in-
capacidade de produzir interesse na
participação parlamentar, devido à alta
rotatividade de seus membros, e às
Comissões Parlamentares de Inquéri-
to e comissões especiais, que roubam
a atenção da mídia e dos legisladores
dessa instância decisória). Todavia, a
importância de cada comissão perma-
nente no contexto do Congresso Na-
cional é diferenciada. Algumas comis-
sões representam instâncias mais dis-
putadas da arena política e mais rele-
vantes para a condução do processo
legislativo. Obedecendo a essa cate-
goria, encontram-se a Comissão Mista
de Orçamento, a Comissão de Finan-
ças e Tributação e a Comissão de Cons-
tituição e Justiça - CGJ.

Seguindo um outro caminho, este
trabalho procura dar uma pequena
contribuição para o estudo do proces-
so decisório brasileiro. Como a litera-
tura baseia-se em dados agregados,
ganhando em amplitude e perdendo
em especificidade, este estudo de caso
propõe a relativização da noção de
fraqueza institucional e desinteresse
legislativo no âmbito dessa comissão
permanente específica. A análise da
participação cotidiana do processo de
tomada de decisão na Comissão de
Constituição e justiça levantou algu-
mas questões que a diferenciam das
demais comissões permanentes. O
objetivo principal do trabalho foi cor-
roborar a idéia de uma Comissão de
admissibilidade que exerce o seu po-
der terminativo, é extremamente pro-
dutiva e, embora possua uma alta
rotatividade (comparativamente, é a
menor entre as demais comissões per-
manentes), exerce interesse à espe-
cialização interna.

O comportamento do parlamentar
é restringido pelas regras e procedi-
mentos formais e informais de uma
dada organização representativa. Sua
racionalidade direciona-se para a bus-
ca de recursos políticos e eleitorais,
através de sua permanência como for-
ça social relevante - seja através da
reeleição ou da procura por influên-
cia e cargos na burocracia federal. A
análise padrão do comportamento do
parlamentar não é capaz de alcançar
os motivos pelos quais os legisladores
participam de algumas esferas decisi-
vas e não se interessam por outras ati-
vidades específicas. É comum, entre
os trabalhos que privilegiam o Con-
gresso Nacional e o comportamento
do parlamentar, o estudo dos resulta-
dos e conseqüências das escolhas do
legislador em plenário. Entretanto,
poucos trabalhos medem além da par-
ticipação explícita do deputado. As
preferências podem ser identificadas
através de seu comportamento decla-
rado ou da sua intensidade, tempo e
energia gastos para a aprovação de
uma proposta legislativa (Hall: 1997).
A intensidade de preferências será
medida neste trabalho através da par-
ticipação do membro da Comissão de
Constituição e Justiça em relatorias e
sua freqüência entre o período de 1995
a maio de 1998.

O trabalho estará balizado na con-
tribuição específica dos modelos
distributivista, partidário e
informacional e no novo modelo pro-
posto por Fabiano Guilherme dos San-
tos e Inês Patrício (1997). Cada mode-
lo de análise do processo decisório
alcança somente uma fatia da realida-
de do comportamento do parlamen-
tar em um dado contexto institucional.

O trabalho está distribuído em três
capítulos. O primeiro é o levantamen-
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to teórico sobre os conceitos de
institucionalização, a definição adota-
da neste estudo e os diversos mode-
los de análise congressual. O segun-
do capítulo é um levantamento
operacional do funcionamento das
comissões permanentes e da sua rela-
ção com a Câmara dos Deputados.
Finalmente, o último capítulo repre-
senta a tentativa de corroborar a tese
da institucionalização da Comissão de
Constituição e Justiça e analisar o com-
portamento cotidiano do parlamentar,
através dos seus partidos políticos e
de seus membros mais participativos.
Seguem-se algumas considerações
conclusivas sobre o tema abordado.

1 Fundamentação teórica
1.10 conceito de Institucionalização

Grande parte dos estudos que pri-
vilegiam sistemas representativos no
Poder Legislativo orienta-se pelas teo-
rias neo-institucionalista e de escolha
racional. Modelos norte-americanos de
pesquisas legislativas enfatizam noções
individualistas de interações humanas.
Dentro do paradigma neoclássico, as
escolhas de diversos grupos sociais são
vistas corno orientadas por ações racio-
nais. Nessa perspectiva, o indivíduo é
visto corno um agente que decide en-
tre as alternativas de ação de acordo
com o modo como ele entende que
essas ações irão afetá-lo (Caporaso e
Levine, 1992).

Entretanto, a escolha pressupõe
escassez, ou seja, quando os meios
para se conseguir algo são insuficien-
tes para a satisfação de todos os de-
sejos do indivíduo. O processo de es-
colha, independentemente de sua
motivação, demonstra um determina-
do conjunto de possibilidades. As ins-
tituições, ao limitar, condicionar, ou
determinar esse ambiente de opções,
comportam-se corno fatores de restri-
ção de escolha.

O conceito de instituições2 esta-
belecido por Douglas North (1990) se
refere às regras e constrangimentos
formais e informais que se relacionam
a um determinado conjunto de ações
de um grupo de indivíduos. As insti-
tuições servem aos interesses de quem

tem o poder de negociar e criar novas
regras. Nesse sentido, os paradigmas
neo-institucionalista e de escolha ra-
cional privilegiam a interação entre
preferências individuais e suas relações
entre agentes e organismos políticos
e econômicos. As principais caracte-
rísticas das instituições estão na sua
capacidade de regular papéis, normas
e valores e na sua funcionalidade, na
medida em que isso contribui para a
diminuição dos custos de transaçà& e
do oportunismo, tornando mais pre-
visível" o comportamento dos atores
(Lopesjr., 1995). Elas funcionam como
legitimadoras do relacionamento en-
tre as diversas esferas do sistema polí-
tico, limitando o comportamento dos
atores e criando mecanismos de
implementação de decisões.

O paradigma neo-institucionalista
defende que o processo democrático
fundamenta-se na competição entre as
forças políticas relevantes e suas insti-
tuições formais e informais. Seus re-
sultados são determinados pelos re-
cursos econômicos, organizacionais e
ideológicos desiguais na disputa por
poder. A democracia pode ser carac-
terizada, dessa forma, como um siste-
ma de resolução de conflitos; uma in-
certeza organizada pela estrutura
institucional vigente nos países
(Prezeworski. 1994).

As instituições podem ser conce-
bidas como produto das escolhas de
atores que optam por estruturas
organizacionais que regulam o com-
portamento social. Em um ambiente
de livre mercado, caracterizado por
incertezas de cumprimento de acor-
dos e possibilidade de comportamen-
tos oportunistas, não é possível a ga-
rantia dos direitos de propriedade. O
mecanismo que assegura a efetivação
das trocas e o cumprimento de acor-
dos é o estabelecimento e a seculari-
zação de regras e padrões de compor-
tamento através de contratos.

As instituições não podem ser con-
sideradas como resultado de compor-
tamentos racionais coletivos. Na reali-
dade, são construções sociais e devem
ser entendidas como produtos da his-
tória e da ação de atores que estão

inseridos em relações sócio-históricas
preexistentes (verem LopesJr., 1995).

O presente trabalho adota o con-
ceito sartoriano de institucionalizaçào.
Uma organização será tida como
institucionalizada quando sua existên-
cia for reconhecida através de regras
formais e informais, quando houver
uma especialização em suas tarefas
cotidianas e quando certas atitudes
somente puderem ser tomadas por
essa instância decisória secularizada
através de padrões de comportamen-
to. A secularização não está relaciona-
da com a permanência ou a estabili-
dade real dos membros do grupo. Um
grupo é durável - independentemen-
te de seu índice de renovação - quan-
do seus membros agem como se fos-
sem permanentes (Sartori, 1994).

1.2 - A lógica do processo
decisório

A interação entre preferências in-
dividuais em um ambiente político que
pressupõe ações coletivas não depen-
de exclusivamente da definição de
regras. O estudo do processo decisório
através de padrões de racionalidade
coletiva é compreendido pela Teoria
da Escolha Pública (Public C'hoice).
São estudos sobre sistemas políticos
que se utilizam do modelo econômi-
co e da noção de mercado político,
compartilhando do paradigma da "es-
colha racional". Em linhas gerais, a
Puhlic Lhoiceobeclece à percepção de
que o padrão de relacionamento esta-
belecido entre eleitores, políticos e
burocratas é norteado da mesma ma-
neira que o sistema privado. Dessa
forma, o comportamento dos atores é
definido através da agregação de pre-
ferências (cálculos de custo-benefício)
e é produto de resultados coletivos
dependentes das regras do jogo,
timing e natureza dos bens - coleti-
vos, públicos ou privados.

As diversas esferas cio processo
decisório são dirigidas por padrões
coletivos de comportamento. A agre-
gação de preferências individuais pro-
duz problemas de ação coletiva. Olson
(1965), baseando-se na noção de com-
portamento racional e auto-interessa-
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do, questiona a idéia comum às ciên-
cias sociais de que um grupo de indi-
víduos com interesses comuns agirá
no sentido de conquistar seus objeti-
vos da mesma forma como agirá por
interesses particulares. Criar e partici-
par de organizações impõe custos in-
dividuais e benefícios comuns. Assim,
a ausência de incentivos positivos e
de sanções criaria um desestímulo à
participação de bens públicos.

Arrow (1951) acredita que as ações
políticas coletivas produzem resulta-
dos diversos do conjunto de preferên-
cias dos atores. Nas democracias re-
presentativas, a delegação do poder
de voto permitiria a existência de
arhritrariedades dentro de um sistema
de maiorias cíclicas. A simples defini-
ção de one man one vote, respeitada
pelas casas representativas, poderia ser
desvirtuada, visto que nenhuma regra
pode ser democrática e eficiente ao
mesmo tempo. O problema relaciona-
se com a impossibilidade de produ-
ção de equilíbrios permanentes em
decisões majoritárias, uma vez que as
políticas apreciadas por uma maioria
parlamentar poderiam ser modifica-
das por uma outra maioria, o que re-
sulta na instabilidade e inconsistência
das decisões coletivas (ver em
Coutinho, 1997). Condorcet aprimora
o conceito e conclui que a ordenação
Consistente de preferências indivi-
duais não é transportada para o âmbi-
to das decisões agregadas. O parado-
X() de Condorcei é importante para o
estudo da política porque defende a
relevância do poder de agenda den-
tro de um sistema democrático,
enfatizando a possibilidade de mani-
pulaçào do processo representativo,
através do ordenamento das votações
e da condução das regras formais
(Caporaso e Levine, 1992).

Arnold (1990) procura estabelecer
as condições que encorajam os legis-
ladores a produzirem políticas parti-
culares que se prestam a interesses
organizados e as condições que inci-
tam os legisladores a servirem interes-
ses gerais. O parlamentar, norteado
pela busca de sua manutenção na are-
na política como força eleitoral rele-

vante, procura votar de acordo com
interesses gerais, grupais ou geográfi-
cos. Seu estudo é baseado em três ato-
res principais: o legislador (cujo obje-
tivo é a sobrevivência política), os lí-
deres de coalizão - líderes partidári-
os, líderes de comissões e de
subcomissões, líderes de interesses de
grupo (responsáveis pelas estratégicas
políticas) - e o eleitor. Hierarquicamen-
te, o legislador está preocupado com
as escolhas do eleitorado, mas, em
questões que não estejam ligadas di-
retamente a sua sobrevivência políti-
ca, podem ser tomadas decisões am-
bíguas, dependentes de outros crité-
rios como opinião própria, influência
dos líderes de coalizão, responsabili-
dades de compensar favores passados.
Os recursos utilizados pela lideranças
para o convencimento do parlamen-
tar vão desde a persuasão e a modifi-
cação (negociar pontos dos projetos)
até a estratégia processual (manipula-
ção de agenda)»

As escolhas dos legisladores são
baseadas nas conseqüências eleitorais
de suas ações, mesmo sabendo que
os eleitores sabem pouco sobre as
posições políticas dos seus candida-
tos. Amold desenvolve o conceito de
preferências potenciais dos eleitores.
Estas dependem de valores limitados
por partidos descontentes com as de-
cisões cio legislador (adversários), pela
mídia ou por futuras disputas por ques-
tões de campanha.

A lógica cia açào congressual de-
pende de três premissas: 1) Cidadãos
demonstram suas preferências políti-
cas e escolhem seus candidatos por
avaliação de propostas e efeitos polí-
ticos; 2) Legisladores escolhem entre
propostas políticas estimando o poten-
cial de preferência política dos cida-
dãos e a probabilidade de os cidadãos
incorporarem essas preferências nas
suas escolhas entre candidatos nas sub-
seqüentes eleições: 3) Líderes de coali-
zão adotam suas estratégias por anteci-
pação dos cálculos eleitorais dos legis-
ladores (para melhor pôr em vigor suas
propostas e estratégias políticas).

No entanto, a maior contribuição
de Arnold foi a incorporação cios fato-

res que influenciam a percepção do
cidadão frente à análise do parlamen-
tar. Visto que os cidadãos não enten-
dem a precisa relação entre políticas
e resultados e os estágios intermediá-
rios não são percebidos pelo eleitor,
os fatores estariam associados à mag-
nitude dos custos e benefícios dos pro-
jetos, ao tirning (entre a tramitação e
os efeitos cia política), à proximidade
com suas experiências de vida e à pre-
sença do instigador (controle dos ad-
versários). Os congressistas avaliam as
relações de causa e efeito e suas con-
seqüências como apelo eleitoral e as
relações de custo e benefício (se de
âmbito geral ou se concentrado em
grupos por aml)icfltc geográfico). Des-
ta forma, o autor conclui que há uma
estabilidade de preferência do legisla-
dor mediano.

1.3 Modelos de organização
congressual

Os modelos de organização
congressual representam, dentro da
escolha racional, os principais pressu-
postos teóricos para a compreensão
dos sistemas representativos. Surgiram
como urna tentativa de explicar a ori-
gem das instituições norte-americanas
de organização do processo decisório.
Embora o Congresso brasileiro apre-
sente diferenças significativas em re-
lação ao sistema de representação so-
cial americano, esses modelos são
importantes como balizadores de di-
versos estudos nacionais. Os modelos
distributivista, inf )rmacional e partidá-
rio têm em comum a referência ao in-
divíduo legislador como unidade de
análise através da criação de modelos
de processo decisório que se
direcionam à análise do funcionamen-
to das comissões permanentes. Nos
EUA, essa racionalidade se traduziria
como desejo de reeleição, sustentado
por um sistema descentralizado e
institucionalizado formalmente através
das comissões permanentes. No Brasil,
a racionalidade do parlamentar poderia
ser vista corno busca do sucesso políti-
co, não somente no Legislativo como
no Executivo e, até mesmo, em cargos
da burocracia estatal.
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O modelo distributivista
O modelo distrubutivista privilegia

a relação estreita entre parlamentares e
eleitores. É baseado na máxima de que
congressistas buscam a reeleição e, por
isso, estão constantemente envolvidos
em atividades que permitam o retorno
eleitoral (Bernardes, 1996). Desta for-
ma, toda a organização interna do Con-
gresso (lideranças, plenário e principal-
mente comissões permanentes) estru-
tura-se na maximização de interesses
parlamentares.

O modelo clistributivista supõe uma
racionalidade parlamentar extrema-
mente individualista e, de certa for-
ma, independente. A preocupação
primordial cio parlamentar estaria na
busca de políticas que atendessem a
demandas locais e geográficas. O par-
tido político, desta forma, não seria um
instrumento eficiente de controle do
comportamento dos representantes,
cuja preocupação não refletiria pro-
gramas de governo de âmbito federal
(Patrício e Santos, 1997).

Mesmo tendo como referência uma
raciona lida ele individual, os sistemas
representativos são baseados em pre-
ferências agregadas. Assim, os acor-
dos e negociações internas, estejam
relacionados a políticas regulatórias,
distributivas ou redistributivas, depen-
dem de urna maioria em plenário e de
uma cooperação dos demais parlamen-
tares. A flexibilidade do parlamentar
está nas propagandas diretas entre os
eleitores, caseu'ork.s (ofertas de servi-
ços para a solução de problemas de
eleitores com a burocracia federal),
pedidos de crédito (implicam aprova-
ção de políticas distributivistas para o
distrito ou atribuição da aprovação de
um projeto ao esforço pessoal de um
parlamentar, dependendo da resolu-
ção em plenário) e tomada de posi-
ção do parlamentar em relação a al-
gum tema relevante (Bernardes, 1996).

A influência partidária limita-se a
avalizar indicações já predefinidas por
acordos entre lideranças, indicações
essas que apenas coincidem com as
vagas abertas (ou até criadas) nas C-

missões permanentes. A principal
preocupação do parlamentar nas co-

missões estaria apenas em alcançar po-
líticas distributivas que justifiquem o
seu trabalho legislativo perante os elei-
tores de seus respectivos distritos.

Modelo informacional
O modelo informacional surge para

contestar as premissas do modelo
distributivista. Nas comissões estão os
especialistas que contribuem para "au-
mentar a capacidade operacional da
instituição e possibilitar a elaboração
de políticas públicas consistentes"
(Bernardes, 1996:24).

Entretanto, são as instituições que
procuram controlar os excessos indi-
vidualistas dos deputados, gerando
benefícios coletivos nos modelos
olsonianos. O Congresso, nesse mo-
delo, caracteriza-se como organização
que procura garantir os interesses co-
muns de seus membros. As institui-
ções formais e informais asseguram a
coerção e os incentivos adicionais para
o trabalho parlamentar. A regra da
maioria impõe controles institucionais
sobre as ações individualistas dos polí-
ticos. Isto porque a maioria dos mem-
bros da Casa não aprovará matérias que
contrariem seus próprios interesses in-
dividualistas, lembrando que os recur-
sos políticos são demasiadamente es-
cassos. A incerteza quanto aos resulta-
dos finais dos projetos e das políticas
públicas só pode ser diminuída com a
discriminação das informações.

'4 especialização vai possibilitar a
redução da incerteza e a superação
dos problemas de ação coletiva gera-
dos pelo pressuposto da maioria. Ela
reduz a incerteza possibilitando que
os parlamentares prevejam, com
maior precisão, os resultados possíveis
de uma polvce" (Bernardes, 1996:25).

Mas somente as instituições bem
definidas produziriam os incentivos
para a especialização e o com-
partilhamento das informações, visto
que a tendência seria a utilização es-
tratégica do conhecimento advindo das
comissões.

Modelo partidário
O modelo partidário combina os

postulados individualistas com a força

dos partidos políticos. Neste sentido,
o sistema partidário é caracterizado
como uma instituição que organiza
indivíduos racionais e auto-interessa-
dos para alcançarem seus objetivos
eleitorais, além de coordenar incenti-
vos e injunções na produção de bens
coletivos interessantes aos parlamen-
tares e ao sistema partidário.

O modelo partidário enfatiza o
poder de agencia e os acordos realiza-
dos pelo presidente da Casa, partido
majoritário e Comissão de Regras (se-
melhante à ccj brasileira). O poder
da liderança dos partidos é exercido
através da indicação dos membros das
comissões permanentes, que
corresponderiam a instrumentos de
efetivação das estratégias dos líderes
de coalizão.

As indicações para as comissões
mais importantes obedecem a uma
lógica: em comissões de influência
universal e jurisdição ampla, o parti-
do controlará a sua composição de
modo que elas sejam representativas
do partido. A explicação reside no
controle dos líderes partidários sobre
a coerência e imagem do partido. As-
sim, os partidos teriam a capacidade
de organizar a produção da Câmara
de modo a utilizá-la em seu benefício.
A transferência de responsabilidade
decisória para pequenos nichos de
poder seria mais eficiente para o con-
trole partidário das organizações
congressuais, através de um sistema
de comissões descentralizado.

Os principais mecanismos de con-
trole cio líder sobre a atividade parla-
mentar estão no estabelecimento de
um contrato, com cláusulas de resci-
são e punição, seleção de agentes - o
que significa a escolha de parlamen-
tares fiéis para cargos de comando em
comissões -, monitoração do trabalho
dos políticos e controles institucionais
- que correspondem, na prática, ao
poder pessoal ou organizacional que
permite o exercício do veto ou o blo-
queio das ações do líder.

Assim, o controle partidário expli-
ca o poder dos líderes nas comissões
e, de certa forma, a eficiência do par-
tido ou bloco majoritário na alocação
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de recursos, seja em benefício cia opo-
sição ou cio governo federal.

Um modelo brasileiro de
produção legislativa

A literatura tradicional valoriza a
fraqueza institucional dos partidos
políticos brasileiros e estabelece uma
relação entre sistemas eleitorais pro-
porcionais de lista aberta e indisciplina
partidária (Lima Jr. 1993). O compor-
tamento do parlamentar, neste senti-
do, passa a ser individualista e volta-
do exclusivamente para ganhos elei-
torais, distante da coerência ideológi-
ca e da orientação das lideranças. No
entanto, são estudos realizados fora do
arcabouço institucional do Congresso
Nacional e privilegiam a capacidade
de paralisia decisória cia instituição em
detrimento dos poderes constitucionais
e regimentais do Executivo brasileiro.

Estudos recentes apontam para a
construção de um modelo de compor-
tamento legislativo mais abrangente, que
inclua diversos contextos institucionais.
As decisões dos parlamentares de coo-
perarem ou não com as lideranças dos
partidos dependem de fatores como o
sistema eleitoral vigente e a estrutura
organizacional do processo decisório.
(Patrício e Santos, 1997).

No modelo proposto, OS deputa-
dos são considerados agentes racio-
nais, que buscam, a cada decisão de
voto ou de participação, obter o má-
ximo de recursos políticos, compreen-
didos como qualquer vantagem for-
mal ou informal que o deputado pos-
sa obter a partir de uma determinada
posição de voto. Os autores trabalham
com a comparação entre suas tendên-
cias excludentes dentro do processo
decisório: o voto pessoal (que visa
buscar vantagem e/ou evitar constran-
girnentos com o eleitorado) e o voto
de liderança (coincidente com fuga de
restrições dos líderes de coalizão e,'
ou procura de reconhecimento por
parte desses atores principais, como
cargos em comissão, nomeações ou
dotações orçamentárias para o seu dis-
trito). O objetivo é associar as conse-
qüências de um dado sistema eleito-
ral e sua organização congressual e os

possíveis resultados nas votações dos
deputados médios (grau de coopera-
ção com as lideranças). Em particular,
procuram observar como varia a pro-
pensão dos deputados sem postos na
burocracia parlamentar em colaborar
com as determinações das lideranças
partidárias. O ponto de equilíbrio está
entre os direitos parlamentares cio de-
putado médio e o poder de agenda
das lideranças e do Executivo. Dift-
rentes combinações de regras eleito-
rais e processo legislativo produzem
custos diversos para cada decisão par-
lamentar.

Em um sistema eleitoral proporci-
onal de lista aberta, com um processo
legislativo altamente centralizado
como o brasileiro, há um grau médio
de personalização do voto. Mesmo
com uma taxa considerável de disci-
plina partidária, haverá uma combina-
ção entre voto pessoal e voto de lide-
rança, e a decisão do parlamentar de-
penderá da capacidade política dos
líderes no sentido de maximizar o
apoio da bancada à sua orientação. A
utilização de recursos políticos como
a barganha, modificação de alguns
pontos de projetos, patronagem e,
principalmente, a manipulação da
agenda legislativa são as possibilida-
des de convencimento de um líder
brasileiro.

2 As comissões permanentes na
Câmara Federal
Os modelos de organização

congressual balizam seus fundamen-
tos teóricos no sistema norte-america-
no de comissões permanentes. São
organizações institucionalizadas que
obedecem a um rígido processo de
tramitação e de seleçào interna. As
comissões americanas representam a
alma do sistema legislativo. Entre ou-
tros fatores, possuem jurisdições bem
definidas, monopólios de discussão
dos projetos de lei e políticas públi-
cas: mecanismos de auto-seleção dos
deputados membros; e antigüidade
seniori!3' na ocupação de postos rele-
vantes nas comissões e membros com
direito de propriedade sobre suas ca-
deiras (Bernardes, 1996).

Há uma semelhança entre os crité-
rios de distribuição de vagas partida-
rias entre o Congresso brasileiro e o
americano. Ambos obedecem à noção
de proporcionalidade dos partidos,
realizada através de acordos com a
Mesa Diretora e líderes partidários. No
caso americano, participam também na
distribuição das vagas o líder do parti-
do minoritário e dois representantes
da "Comissão das Comissões' ̀ de cada
partido. Entretanto, no caso america-
no, apenas as vagas livres ou abertas
são disputadas.

As comissões permanentes, em
caso de tramitação ordinária, represen-
tam a tentativa de especialização e
organização interna dos trabalhos
legislativos.

"As comissões permanentes são, por
dflnição regimental, um órgão de
natureza técnica e a primeira instân-
cia deliberativa dos projetos introdu-
zidos no Congresso. Assim, em
tramitação ordinária, a Mesa da Câ-
mara encaminha as proposições
legislativas recebidas às comisst5esper-
manentes para a elaboração de um
parecer, que é submetido à zxtaçào da
pn5p ria comissão. A aprovação jbrnal
desse parecer, na comissão. é condi-
ção para que i.im pro/eto se/a transfor-
macio em lei. A rejeição de um pare-
cer na comissão ou a não apreciação
de uma proposição na mesma
legislatura leva ao arquivamento do
proleto. Aprovado o parecer da comis-
são, o pro/eto encontra-se pronto para
ser incluído na ordem do dia e, em
seguida, ser submetido à apreciação
do plenário. Como inovação da Cons-
tituição de 1988, a comissão pode
aprovar, em caráter terminativo, os
projetos sob sua jurisdição. Isto signi-
fica que esses não precisam passar pelo
crivo do plenário., a menos que seja
aceito recurso contra a decisão
terminativa" (Limongi e Figueiredo,
1994:22).

As comissões permanentes no Bra-
sil não podem ser estudadas sem le-
varmos em consideração toda a estru-
tura político-partidária do País. Os EUA
possuem uma distribuição bipartidaria,
um sistema eleitoral majoritário, de
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pluralidade em distritos uninominais
e em turno único por maioria simples.
No Brasil, o sistema eleitoral é pro-
porcional de lista aberta,
multipartidário, sendo os distritos elei-
torais os extensos Estados da União.
Enquanto os políticos americanos,
devido ao voto distrital e também à
individualidade das campanhas, pos-
suem uma proximidade natural com
seus eleitores, no Brasil a relação é
mais distanciada. O parlamentar ame-
ricano tende a ter um pouco mais de
conhecimento sobre as principais
demandas e opiniões de seu eleitora-
do. Embora OS partidos políticos tenham
relativa influência sobre os parlamenta-
res, teoricamente os seus cálculos dei-
totais podem ser melhor definidos de-
vido ao sistema político vigente no País.

Genericamente, os trabalhos
legislativos se organizam em torno de
suas instituições básicas: as comissões
parlamentares e as organizações par-
tidárias. Essas instituições visam de-
sempenhar os papéis de
representatividade e produção
legislativa, necessários para a condu-
ção de políticas públicas. Os Estados
Unidos constituem o exemplo
paradigmático do modelo centrado nas
comissões, enquanto a Inglaterra se
configura como o modelo típico de
processo decisório centrado nos par-
tidos políticos. A necessidade adminis-
trativa de viabilizar as decisões coleti-
vas do corpo representativo é realiza-
da através da distribuição diferencia-
da de direitos e recursos parlamenta-
res. O delineamento institucional é que
caracteriza a assembléia legislativa de
uni país.

No Brasil, a Constituição de 1988
aprovou dois tipos de medidas de certa
forma contraditórias em relação ao tra-
balho legislativo. O primeiro deles diz
respeito a medidas tendentes a forta-
lecer o Congresso Nacional. Entre elas
estão a redefinição da participação cio
Legislativo no processo orçamentário
e no controle de finanças e o poder
de dotar as comissões permanentes,
em casos predeterminados, da capa-
cidade de aprovação de leis em cará-
ter terminativo. Ou seja, as comissões

podem aprovar legislações dispensan-
do a manifestação explícita do plená-
rio. Isto significa a efetivação das co-
missões enquanto um órgão
participativo e autônomo do processo
decisório, capaz de tomar decisões
relevantes como uma esfera formal e
institucionalizada.

As medidas do segundo tipo são
caracterizadas como uma continuida-
de legal do período autoritário, visan-
do manter os poderes legislativos do
Executivo. As medidas provisórias ', os
pedidos de urgência e urgência
urgentíssima' e as próprias iniciativas
de lei" são responsáveis pelo grande
poder do Executivo sobre o sistema
legislativo. Os projetos que necessitam
de uni período relativamente longo de
discussão e amadurecimento na Casa
são conduzidos por interesses do go-
verno federal.

A Constituição de 1988 ancorou a
estrutura interna da Câmara e do Se-
nado Federal na existência de órgãos
centralizados de direção dos trabalhos
legislativos, como a Mesa Diretora e o
Colégio de Líderes, composto pelo
presidente da Câmara, líderes da Maio-
ria, dos partidos e dos blocos paria-
nientares. A designação dos membros
das comissões e a definição da agen-
da legislativa são duas das prerrogati-
vas compartilhadas entre os líderes de
bancadas e a Mesa Diretora.

O poder cio Colégio de Líderes
surgiu com a transição democrática e
representa uma forte instância
decisória no Congresso Nacional.

(...) A influência decisiva do Co-
légio de Líderes na determinação da
agenda clecisó ria se dá, em geral, por
intermédio do instituto da tramitação
urgente. De acordo com o artigo 151
do Regimento Interno, o regime de
tramitação pode ser alterado de ordi-
nária para especial no caso de maté-
rias "reconbeci4as, por deliberação do
plenário, de caráter urgente". Em ter-
mos práticos, a aprovação da solicita-
ção de urgência significa que a maté-
ria é retirada da comissão e incluída
na ordem do dia para apreciação pelo
plenário." (Limongi e Figueiredo,
1995:07 e 08)

A Constituição prevê, em seu arti-
go 58, todos os poderes e competên-
cias das comissões permanentes. Cada
organismo pode se transformar em um
fórum de debates, de acordo com a
própria Carta e segundo as normas
regimentais que prevêem seu funcio-
namento. No âmbito das comissões
podem ser realizadas audiências pú-
blicas com entidades da sociedade ci-
vil; depoimentos de ministros de Esta-
do - quando solicitados para esclare-
cer assuntos inerentes às atribuições
do Legislativo —; recebimento de peti-
ções, reclamações, representações ou
queixas de qualquer pessoa contra atos
ou omissões das autoridades ou enti-
dades públicas.

A reformulação do Regimento In-
terno em 1989 trouxe uma série de
modificações para os trabalhos das
comissões permanentes. As comissões
ganharam o poder constitucional de
emendar, aprovar ou rejeitar projetos
de lei. Excetuados os projetos de lei
complementar, código, iniciativa po-
pular, de comissão, projetos oriundos
cio Senado que tenham recebido pa-
receres divergentes, em regime de ur-
gência, ou desde que não haja recur-
so de 10% dos deputados, as comis-
sões podem discutir e votar projetos
de lei, dispensada a competência do
plenário.

Visando ainda modificar os traba-
lhos legislativos, em 1991, foi criada
uma Comissão Especial para a Moder-
nização. Essa comissão, que funcionou
somente durante os meses de abril e
maio de 1991, aprovou apenas duas
propostas: a que invertia a ordem de
apreciação dos projetos pela CCI e a
que alterava a organização das sessões
legislativas.

O conjunto de modificações em
relação à organização interna das co-
missões permanentes contou ainda
com a criação de mais três comissões,
passando para dezesseis o número das
comissões permanentes. Cada órgão
possui uma presidência e três vice pre-
sidências que devem ser renovadas
anualmente, exceto por ocasião de
mudança de legislatura, quando o
exercício cio cargo no último ano de
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urna legislatura não impede a
recondução no primeiro ano da se-
guinte. Os presidentes das comissões
e os três vice-presidentes são escolhi-
dos apenas entre os membros titula-
res. Os critérios adotados para a esco-
lha dos membros da Mesa Diretora são
os mesmos seguidos para a eleição de
cargos nas comissões perrnanentes.'°
Todavia, os parlamentares que com-
põem a Mesa Diretora e os líderes
partidários não podem participar como
membros de COfl1iSsÔes permanentes,
especiais ou parlamentares de inqué-
rito.'t

No entanto, uma das principais
reivindicações dos parlamentares
atuantes em comissões permanentes
não conseguiu sequer virar proposta
para o novo Regimento Interno. Suas
expectativas giravam em torno do au-
mento do mandato da presidência das
comissões. Com um mandato de so-
mente um ano, sendo vedada a ree-
leição para o mesmo cargo no ano
subseqüente, os parlamentares, além
de não alcançarem uma especializa-
ção, não são capazes de realizar pla-
nejamentos e modificações visando
agilizar a burocracia interna. A proibi-
ção de recondução ao mesmo cargo
vigora desde 1967, sendo que até 1988
os mandatos dos presidentes e vices
eram de dois anos. Desta forma, faci-
lita-se o controle sobre os trabalhos
dos parlamentares e o acompanha-
mento das suas votações conforme o
interesse das bancadas partidárias e cia
Mesa Diretora é facilitado. Emlx)ra seja
vedada a recondução aos mesmos car-
gos, em regime de alternância de car-
gos de liderança entre urna legislatura
e outra, o veto à reeleição é considera-
do discriminatório em relação aos mem-
bros da Mesa Diretora, eleitos por dois
anos (Lirnongi e Figueiredo: 1996).

A influência dos líderes partidári-
os na condução do processo legislativo
não se limita à sua participação em
plenário. Além da indicação dos pre-
sidentes e dos três vice-presidentes,
realizada pelo Colégio de Líderes -
respeitando a proporcionalidade en-
tre as bancadas e os acordos partidá-
rios -, os líderes também indicam, a

cada dois anos, a composição de cada
comissão técnica. Isto significa que os
líderes decidem sobre a permanência
ou não de um deputado em determi-
nada comissão. Embora regimental-
mente não exista nenhum tipo de res-
trição quanto ao tempo de permanên-
cia dos parlamentares em urna comis-
são, sua continuidade, seja corno mem-
bro, seja como suplente, é determina-
da pelo líder partidário. O artigo 10
do Regimento Interno da Câmara pre-
vê a substituição do parlamentar a
qualquer momento em que o partido
requerer a sua vaga na comissão, vis-
to que a "propriedade" das vagas nas
comissões técnicas é do partido, e não
do político.

Limongi e Figueiredo (1995:1996)
defendem que a distribuição de po-
deres e atribuições regimentais e
institucionais no Congresso Nacional
não privilegia a autonomia das comis-
sões permanentes. Apesar de sua ju-
risdição ser bem delimitada, depen-
dendo do processo de tramitação de-
finido pela Mesa Diretora, um projeto
pode passar por até três comissões
temáticas - excluindo as comissões de
admissibilidade, como a Comissão de
Constituição e Justiça e Redação e a
de Finanças e Tributação -» servindo
como desmotivação para os trabalhos
internos, visto que pode haver pare-
ceres divergentes entre as comissões,
pouco influenciando nas decisões cio
plenário da Câmara Federal.

Franco Bernardes (1996) defende
a fraqueza institucional das comissões
permenentes. Segundo o autor, a exis-
tência de regimes de urgência (de ini-
ciativa do Executivo) e o desvio de
matérias para as comissões especiais
e Comissões Parlamentares de Inqué-
rito desfiguram os trabalhos das co-
missões permanentes e deslocam as
proposições legislativas de sua rota de
tramitaçào ordinária e descaracterizam
sua influência no processo legislativo.

Os regimes de urgência do Con-
gresso Nacional, principalmente de
iniciativa cio governo federal, dificul-
tam a tramitaçà() de projetos nas co-
missões permanentes. Eles atropelam
a agenda interna das comissões, uma

vez que permitem um prazo máximo
de duas sessões para suas análises. Os
projetos são apreciados simultanea-
mente pelas diversas comissões, que
podem aprovar pareceres divergentes.
O caráter terminativo das comissões,
para Bernardes (1996), é restrito na
maioria das comissões permanentes
aos projetos de lei de menor reper-
cussão e não alcança os pedidos de
urgência do governo federal. Desta
forma, a maioria dos pedidos de ur-
gência vai direto a plenário, onde de-
putados são escalados para apresen-
tar parecer da tribuna, em nome de
cada comissão técnica que tem rela-
ção com o tema do projeto.

De acordo com esses autores, o
Poder Legislativo deveria pressupor o
funcionamento efetivo de um sistema
de comissões permanentes em dois
sentidos: como ambiente de decisões
especializadas, visando à qualidade do
trabalho legislativo (modelo
informacional) e como rota obrigató-
ria das proposições legislativas que vão
ser objeto de apreciação em plenário.
Para os autores, as comissões no Bra-
sil funcionam como 'órgào coletivo
apenas enquanto instância decisória
e muito pouco enquanto um locus de
elaboração e aperfeiçoamento das pro-
pos/as apresentadas; esse papel cabe
aos relatores dopro/etos, constituindo-
se. portanto, em um trabalho indivi-
dua/"(Limongi e Figueiredo, 1994:25).

Bernardes (1996) defende a tese da
não-institucionalização do sistema de
comissões corno rota obrigatória de
análise de matérias legislativas. Para o
autor, a existência de urna alta
rotatividade nos postos das comissões,
o crescimento das comissões tempo-
rárias e a interferência no processo
legislativo - e, por conseqüência, na
agenda das comissões permanentes -
definem o perfil da fraca autonomia
das comissões temáticas. Desta forma,
os deputados médios não possuiriam
incentivos seletivos, como retornos
políticos, para a especialização ou até
mesmo para a atuação em comissões
permanentes.

Todavia, é extremamente relevan-
te para um partido político e princi-
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palmente para o governo federal ter a
maioria nas comissões temáticas da
Câmara. O maior interesse dos parla-
mentares nas comissões é, obviamen-
te, a ocupação de cargos de liderança.
Esses postos de comando permitem
aos políticos obterem maior produti-
vidade para suas bases, por atuarem
em uma área de seu conhecimento,
constituindo a maneira mais efetiva de
se tornarem conhecidos entre autori-
dades governamentais. Isto porque,
sem o critério de antigüiclade seniority,
presente nas comissões norte-ameri-
canas, um deputado recém-eleito pode
se tornar presidente ou vice-presiden-
te de comissão. Basta, para tanto, que
a comissão temática esteja com o seu
partido e o líder de bancada apresen-
te o nome do deputado à Mesa Dire-
tora. Mesmo os deputados novatos têm
direito de ocupar postos em comis-
sões, visto que é obrigatória a partici-
pação nas comissões permanentes, de
acordo com as normas regimentais,
sendo facultativa nas temporárias.
Desta forma, os deputados passam a
ser membros titulares em uma comis-
são técnica e suplentes em outra.

As disputas pela liderança das co-
missões podem ser forte indício da sua
relevância na condução do processo
legislativo. Até mesmo o delineamen-
to das presidências pelos Colégios de
Líderes obedece aos interesses dos
partidos pelas matérias que tramitam
nas comissões temáticas. Como a di-
visão dos cargos de comando das co-
missões é proporcional ao tamanho
das bancadas e seus ocupantes são
eleitos nas reuniões do Colégio de Lí-
deres, a distribuição de cargos nas
comissões mais importantes obedece
a acordos entre os partidos. Aos três
vice-presidentes de cada comissão
cabe substituir o presidente nos casos
de ausência ou impedimento. A posse
na primeira vice-presidência, em ge-
ral, acompanha a norma regimental
que determina que seu ocupante seja
do mesmo partido do presidente. Essa
regra prevalece na maioria das comis-
sões.

Tradicionalmente, a maior banca-
da escolhe primeiro, e a Comissão de

Constituição e Justiça é a primeira a
ser partilhada.`

3 A Comissão de Constituição e
Justiça como ilha de
institucionalização
A idéia fundamental rio estudo do

processo decisório na Câmara dos
Deputados está diretamente relaciona-
da à compreensão da racionalidade
parlamentar. É ponto passivo na lite-
ratura sobre sistemas representativos
a noção de que o objetivo primordial
do congressista é manter-se na arena
política como força relevante, seja atra-
vés do instituto da reeleição, seja atra-
vês de cargos na burocracia federal. A
investigação fundamental para a aná-
lise da Comissão de Constituição e
justiça orienta-se para a compreensão
dos cálculos do legislador: por que os
parlamentares participam das comis-
sões permanentes?

Adotando o modelo proposto por
Santos (1997), a racionalidade parla-
mentar caminha entre dois pólos: o
voto pessoal, que procura maximizar
ganhos junto ao eleitorado, geralmen-
te através de políticas clistributivistas;
e o voto de liderança, que corresponde
à busca de recursos políticos junto aos
líderes de coalizões. A utilização estra-
tégica de seu poder de voto dependerá
dos constrangimentos institucionais do
processo decisório e da estrutura (lo sis-
tema partidário-eleitoral.

A relação entre Executivo e
Legislativo estaria mergulhada nesses
cálculos parlamentares, que ora facili-
tam a condução de políticos de go-
verno no sistema legislativo, ora apon-
tam para a defesa de demandas junto
ao eleitorado ou de políticas
corporativistas (Pereira, 1996).

O cálculo do legislador no interior
das comissões permanentes é extre-
mamente complexo. A relação entre
o voto pessoal e o voto de liderança
poder ser difícil de ser estipulada no
cotidiano da comissão. O voto de li-
derança configura-se como indicação
de posicionamento cio líder partidário
aos membros titulares da comissão. Em
uma proposição específica, o líder
orienta o comportamento de sua ban-

cada. Um voto contrário a esse
posicionamento significaria a adoção
de uma postura desconfortável em
relação à liderança ou aos demais cor-
religionários. Entretanto, o voto pes-
soal pode significar muito mais do que
a busca de políticas distributivistas ou
de demandas distritais. Essa
racionalidade pressupõe uma relação
com prefeitos, governadores, burocra-
cia estatal, financiadores de campanha,
grupos de interesses, logroll e diver-
sos outros fatores dentro de uma no-
ção de recursos políticos escassos. O
voto pessoal poderia ser definido
como tudo o que não é voto de lide-
rança.

Como as comissões permanentes
da Câmara Federal não são cotidiana-
mente acompanhadas pelo eleitorado,
devido a sua invisibilidade natural, sem
a presença constante da mídia, a ten-
dência do comportamento parlamen-
tar seria: posicionar-se de acordo com
o voto de liderança, em casos de orien-
tação de bancada; ou agir de acordo
com pressões específicas de grupos de
interesse, sejam elas internas do siste-
ma legislativo ou da burocracia esta-
tal, ou externas. Como os recursos
políticos são escassos, a especializa-
ção cio parlamentar é a possibilidade
de utilização estratégica de informa-
ções intramuros e de melhor adapta-
ção ao mercado político.

Em comissões especiais ou CPIs,
diversamente do que ocorre com 'as
comissões permanentes, o acompa-
nhamento da mídia traria recompen-
sas eleitorais para os legisladores di-
retamente envolvidos nos projetos,
quer em relatorias, quer em sua presi-
dência. A possibilidade de obtenção
de recursos políticos junto às lideran-
ças ou ao governo, como cargos no
Legislativo, nomeações ou dotações
orçamentárias para distritos específi-
cos e capital político junto aos grupos
de interesses, balizaria o comporta-
mento do parlamentar no interior da
Comissão de Constituição e Justiça.

O Regimento interno da Câmara
dos Deputados, como já foi dito, esta-
belece que os postos nas comissões
são de "propriedade" do partido. Os

out-dez/98
	

REVISTA DO LEGISLATIVO 73



CC J: UMA ILHA DE ;NSTITUCIONALIZAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL

líderes podem a qualquer momento
retirar um parlamentar de urna comis-
são específica. Assim, é forte o cons-
trangimento gerado pelas lideranças
sobre o comportamento do parlamen-
tar. A saída de um deputado de urna
comissão pode ocorrer de duas for-
mas: ou ele é retirado, talvez por não
votar de acordo com as orientações
do partido; ou deseja sair, possivelmen-
te por não conseguir levantar recur-
sos políticos suficientes.

A avaliação da força institucional
de um sistema também depende do
estudo do comportamento dos seus
atores. No Legislativo, o estudo da in-
tensidade de participação dos depu-
tados torna-se crucial para a com-
preensão do funcionamento do pro-
cesso decisório. Um parlamentar sem
cargos na burocracia federal possui
pouco capital político, e a análise de
sua participação procura entender para
onde se direciona a corrida por poder
cm urna instituição. Quando o parla-
mentar mediano não possui interesse
em participar de uma arena decisória,
significa que o mínimo de regulamen-
tação não foi efetivado. Isto porque o
detentor da agenda legislativa pode
modificar o direcionamento dos tra-
balhos de urna instância de decisão
política. A inexistência de regras claras
e legitimadas para o comportamento do
ator representa um grande risco para a
participação. O tempo e a energia ne-
cessários à especialização, posterior-
mente, podem ser jogados no lixo.

A maioria dos trabalhos sobre o
processo legislativo focaliza a princi-
pal arena (te (IiSCUSSãO política: o ple-
nário da Câmara dos Deputados. Vo-
tações em plenário representam uma
importante forma de participação no
processo legislativo. Trabalhos mais
aprofundados sobre as demais instân-
cias de organização legislativa são di-
fíceis de serem realizados e têm des-
pertado menos interesse entre os aca-
dêmicos da Ciência Política.

Neste sentido, Richard Hall (1997)
realiza um novo recorte no estudo dos
sistemas decisórios. Hall propõe a aná-
lise das decisões cotidianas dos parla-
mentares e seu grau de participação

nas deliberações legislativas nos ple-
nários das comissões. A atuação dos
congressistas nessas arenas decisórias
estaria ligada à construção de coali-
zões para um pacote legislativo, pro-
jetos de emendas de lei, estratégias
parlamentares, barganhas e 1oro11. Os
cálculos dos decision makers são
balizados por racionalidade, especial-
mente em fóruns de decisões como as
comissões (an1erooms).

O autor estabelece uma distinção
conceitual extremamente relevante
para o estudo do comportamento
legislativo: preferências e intensidades
relevadas. Se as preferências dos mem-
bros são relevadas nos seus votos, suas
instensidades tornam-se explícitas atra-
vés do tempo e do esforço legislativo
que os parlamentares devotam a pro-
jetos específicos. Parlamentares são
bastante sensíveis à intensidade de
interesses do seu eleitorado, sejam eles
corporativos ou geográficosi. Assim,
quando percebem que a votação é
diretamente relevante para seu eleito-
rado, eles despendem mais tempo e
recursos políticos a seu favor.

A participação legislativa não é
determinada somente pelos interesses
do eleitorado. O comportamento do
parlamentar depende (te questões po-
líticas específicas (como as ligadas à
agricultura e ao comércio), fóruns de
decision-making (debates públicos,
negociações) e diversos estágios do
processo legislativo (subcomissões,
comissões e plenário). Assim, parla-
mentares buscariam dois objetivos:
obter benefícios eleitorais e alcançar
incumbências legislativas, para um
melhor posicionamento no mercado
político.

Além disso, os recursos legislativos
são desiguais. A alocação de poder
sobre a agenda e outros direitos par-
lamentares, o acesso a regras restriti-
vas e as vantagens processuais conce-
didas em comissões são constrangi-
mentos internos para as escolhas dos
congressistas.

A visão de Santos e Patrício (1997)
e a análise de Hall (1997) estão orien-
tadas para a interpretação cia
racionalidade parlamentar via voto

pessoal zrsus voto de liderança (San-
tos) ou benefícios eleitorais e incum-
bências legislativas (Hall). Portanto, os
objetivos dos legisladores poderiam
dividir-se em: internos - estabilizar
uma reputação favorável; ampliar o
território de influência legislativa e
aumentar os recursos políticos; pro-
mover visões particulares de políticas
que promovam interesses específicos,
sejam ideológicos, sejam
distributivistas; e objetivos externos -
responder aos importantes grupos de
interesse e ao eleitorado; aumentar sua
visibilidade local ou nacional; e anga-
riar fundos de campanha.

No entanto. OS constrangimentos
institucionais influenciam o compor-
tamento do deputado médio. A
estruturação interna do Congresso in-
centiva ou constrange a atuação do
parlamentar. Assim, as comissões per-
manentes precisam alcançar um míni-
mo de institucionalização para que
gerem interesses em produzir benefí-
cios eleitorais e/ou incumbências
legislativas. A importância da Comis-
são de Constituição de justiça, nesse
contexto, se expressa na possibilida-
de de estabelecer-se enquanto orga-
nização formal dos trabalhos
legislativos e na produção de ganhos
políticos. O objetivo do trabalho é,
assim, o de a Comissão de Constitui-
ção de Justiça efetivar-se como rota
obrigatória de tramitação dos projetos
legislativos, com regras claras e segui-
das pelas lideranças e por deputados
médios; com capacidade de produção
de especialistas (gerar e.xpeilise); e com
urna rotatividade que não desestruture
os trabalhos legislativos naquela co-
missão. A hipótese que se procura
corroborar é a valorização da CCJ en-
quanto arena institucionalizada no
Congresso Nacional.

3.1 A organização Interna do
Legislativo privilegia os
trabalhos da CCJ?

Para a compreensão do cálculo
realizado por atores políticos é neces-
sária a discriminação dos caminhos na
condução de projetos legislativos e
políticas públicas.
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Para tanto, é preciso estruturar os
pontos-chave no Congresso Nacional
que definem as estratégias e formali-
dades de tramitação, desde a constru-
ção do projeto legislativo até a apre-
cia-ção da matéria nos devidos órgãos
competentes.

A Comissão de Constituição e jus-
tiça e Redação é uma arena de veto
fundamental para a condução e
tramitação elos projetos da Casa. Se-
gundo o artigo 32 do Regimento In-
terno, a CGJ é chamada a opinar so-
bre a totalidade de proposições em
trâmite (projetos, emendas e
substitutivos) após a análise das ou-
tras comissões eventualmente desig-
nadas para apreciá-las.

"Em outras palavras, enquanto as
demais comissões podem ser chama-
das a apreciar determinada matéria,
dependendo cio assunto tratado, a CGJ
é sempre convocada a pronunciar-se,
tanto nos casos em que a matéria tra-
mita conclusivamente quanto nos ca-
sos em que a mesma deva ir ao plená-
rio, sob o prisma da constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica
legislativa (e mérito, quando for o caso
daquelas matérias cuja precisão regi-
mental atribui competência temática à
mesma comissão: direito constitucio-
nal, eleitoral, civil, penal, penitenciá-
rio, processual, notarial, registros pú-
blicos, desapropriações, USO dos sím-
bolos nacionais, anistia, mandato.
etc.)". (Congresso Nacional, 1997)

Também existem casos em que a
competência da CÇJ é substituída por
seu parecer final, enunciando uma
análise de constitucionalidade,
juridiciciade e técnica legislativa. São
casos previstos no artigo 34 do Regi-
mento Interno, que estabelece Comis-
sões especiais quando o tema pode
ser analisado por mais de três comis-
sões; quando assim decide a Mesa
Diretora; e quando a matéria, por con-
tingências políticas, é urgente ou tem
requerimento de urgência (ou urgência
urgentíssima) aprovado (artigos 152 a
157), sendo pautada no plenário sem
tempo hábil para que a comissão a apre-
cie. Também nesse caso é designado
um membro da CCI para apreciá-la.

Recentes dados da Assessoria
Legislativa do Congresso Nacional in-
dicam os números relativos às maté-
rias apreciadas pela CJ:

"Se considerarmos, por exemplo,
que este órgão técnico analisa anual-
mente cerca de oitocentas matérias
(projetos de lei, de lei complementar,
de resolução, de decreto legislativo,
declarações de prejudicial idade, pro-
postas de emenda à Constituição, etc.
e que, entre essas, cerca de quatro-
centas são passíveis de parecer estri-
tamente terminativo, temos que - os
dados são da própria comissão - en-
tre cinco e dez por cento recebem
parecer pela inconstitucionalidade. No
ano de 1995, vinte e sete proposições
foram consideradas inconstitucionais;
em 1996, vinte e três. É claro que esses
números não relatam aquelas proposi-
ções que tiveram sua inconstitu-
cionalidade (não estrutural) superada
em virtude de correções (emendas)".
(Congresso Nacional, 1997:6)

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça configura-se como um veto plae'
institucional (Tsebellis: 1997) ' e apre-
senta-se como urna arena com regras
aceitas e formalizadas pela
estruturação interna do Congresso
Nacional. A utilização de um recurso
estabelecido pelo Regimento Interno
da Câmara Federal, o caráter
terminativo, ultrapassou, no período
analisado, um grande instrumento de
controle da Mesa Diretora e do Poder
Executivo: a trarnitação em regime de
urgência e urgência urgentíssima.

Seus pareceres de admissibilidades
possuem caráter terminativo, mas as
questões relativas a mérito institucional
representam importantes proposições
e indicações para o posicionamento
dos deputados em plenário'3.

A Comissão de Constituição Justi-
ça representa uma arena de rota obri-
gatória de tramitação de projetos
legislativos e é detentora de um im-
portante poder formal de veto. Possui
jurisdições muito bem definidas e ex-
clusividade na apreciação de matérias
de admissibilidade. Mesmo sabendo
que a tramitação cm regime ordinário
configura-se como um grande
complicador para a institucionalização
dos trabalhos legislativos (Bernardes,
1996: Limongi e Figueiredo, 1995 e
1996), a Comissão de Constituição e
Justiça, por deter um grande poder de
veto e regras claras que delineiam seus
trabalhos legislativos, apresenta algu-
mas peculiaridades que a diferenciam
das demais comissões permanentes.

A CJ, por ser uma instância de
admissibilidade, configura-se como
o órgão de maior produção entre as
comissões permanentes. Mesmo com
alta produtividade, a Comissão de
Constituição e Justiça foi a esfera
legislativa de menor interferência do
recurso da tramitação urgente por
parte da Mesa Diretora da Câmara
Federal e do Executivo. A utilização
do recurso constitucional cio caráter
terminativo significa um expressivo
grau de autonomia decisória da co-
missão.

Tabela 1
Proposições apreciadas pela CCJ de 19950 20/04/1998

N2 de proposições que deram entrada na CCJ .................11.954

Proposições apreciadas .................................. . .............................. 941

Proposições apreciadas em caráter terminativo ......................194

Proposições apreciadas em requerimento de urgência .........143

Fonte: Sinopse da Câmara Federal
A análise de prejudicialidade, aprovação ou rejeição das matérias
legislativas não foi levantada.
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Tabela 2
Incidência de urgência em leis ordinárias sancionadas, segundo a

primeira comissão de apreciação. IS 1989-1994

Primeira
comissão
OCJR -
CFT
CAPR
COTO!
CDCMA
CDN
CEIC
CECD

CSSF
CVTDUI
Total

A C(J foi a comissão que obteve a
menor proporção de matérias trami-
tando em regime de urgência. Mesmo
comparando os anos de 1989-94 aos
anos de 1995-20/04/1998, e sabendo-
se que OS dados de 1998 estão incom-
pletos, os números absolutos de
tramitação em urgência foram maio-
res no último período (133 e 143). É
um dado extremamente importante,
pois sinaliza a institucionalização da
comissão, através de regras formais e
controle interno sobre a agenda cia
comissão. O menor número de pedi-
dos de urgência pode significar um
indicativo da autonomia da Comissão
de Constituição e Justiça em relação
às constantes interferências da Mesa
Diretora e do Executivo nas demais
comissões permanentes.

Incidência de urgência
Números absolutos

29	 133

41	 17
15
6

17
35
36

9
2

75	 187
Koi
	 22

55	 510

3.2 A rotatividade na CCJ

A rotatividade dos membros das
comissões permanentes é um dos ar-
gumentos dos autores que defendem
a fraca institucionalização dessa arena
de discussão legislativa. A não-perma-
nência de membros na comissão esta-
ria associada às regras que não privi-
legiam a antigüidade (senioriiy)e a es-
pecialização dos parlamentares
(Bernardes, 1996). No entanto, não há
restrição regimental para o tempo de
permanência de um congressista ria
comissão. A escolha dependerá do
interesse do parlamentar (relacionado
ao seu conhecimento na área temática
e à adequação aos interesses da base
eleitoral), da decisão do líder partida-
rio e da renovação natural cia Câmara.

O Regimento Interno da Câmara
Federal prevê, como já foi dito an-
teriormente, a "propriedade" da vaga
de membro na comissão ao partido
político.

Além de decisões relativas à
proporcionalidade partidária e car-
gos de presidência e vice-presidên-
cia, anualmente, a cada nova
legislatura é adequado à comissão o
número de cadeiras por partido.
Regimentalmente. o líder partidário,
a qualquer momento, pode substi-
tuir um membro da comissão. É im-
portante ressaltar que os dados dis-
cutidos não privilegiam o conteúdo
das matérias legislativas que são
apreciadas na comissão, nem
tampouco os votos do congressista
em plenário interno. Entretanto, en-
trevistas informais entre os secretá-
rios da ccj sugerem que as substi-
tuições dos parlamentares membros
ocorrem em períodos de votações
consideradas relevantes para a ban-
cada. Assim, o líder partidário con-
trolaria o posicionamento de seu par-
tido e de parlamentares
indisciplinados, em relação às prin-
cipais matérias em pauta na comis-
são.

Embora pareçam altos os núme-
ros de rotatividade da comissão, as
taxas anuais de permanência da CCj
são expressivas em relação às de-
mais comissões, sendo considerada
a mais estável das comissões perma-
nentes (Limongi. Figueiredo,
1996:40).

A produtividade da Comissão de
Constituição e Justiça é extremamen-
te elevada. São apreciadas cente-
nas de proposições a cada legislatura
e realiza-se, por semana, uma mé-
dia de três encontros, entre sessões
ordinárias, extraordinárias e reu-
niões diversas. Outro fator relevan-
te é a produtividade no primeiro ano
da legislatura 1995-1999. Não somen-
te na CJ, como em rodas as demais
comissões, as atividades em 1995
sobressaíram em relação aos outros
anos, tanto em relação às matérias
apreciadas quanto em número de
sessões ordinárias realizadas.

53
50
47
46
67

OME	 78
CREX	 50

Fonte: Prodasen; Banco de Dados Cebrap (ver em Limongi e Figueiredo.
1996:52)

Três projetos foram diretamente para comissões especiais, e um estava
sem informação.
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ANO

Matérias apreciadas na CCJ

ANO

CCJ

Total geral

Os trabalhos realizados pela Comis-
são de Constituição e Justiça represen-
tam urna grande parte das atividades
das comissões permanentes. A CCJ, so-
zinha, foi responsável por 31,7% das
matérias apreciadas no período anali-
sado e 18% das sessões ordinárias de
todas as dezesseis comissões perma-
nentes.

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça, por representar um órgão de ex-
trema relevância para as discussões
legislativas, não poderia deixar de ser
cobiçada pelo governo federal e par-
tidos aliados. Embora grande parte das
matérias aprovadas pelo Congresso

1995	1996	1997	1998

654	625	420

1995	1996	1997	1998

110	65	55
544	327	422	32

Nacional seja originária do Executivo,
a ccj representa a própria expressão
da representatividade legislativa. É a
principal arena de discussão legislativa,
onde os lobbies internos têm maior
poder de barganha partidária.

Podemos concluir que a
rotatividade da CGJ não prejudica a
andamento dos trabalhos no Congres-
so Nacional. É urna arena importante
de produção legislativa e uma esfe-
ra... uma esfera expressiva de utiliza-
ção do recurso constitucional mais sig-
nificativo de interferência das comis-
sões na agenda da Câmara Federal: o
caráter terminativo.

3.3 Relatorias entre os membros
da CCJ

Nas comissões penïianentes, os tra-
balhos individuais também desempe-
nham um importante papel na condu-
çào do processo interno. A autoria e a
relatoria das proposições legislativas
representam um forte indicativo, não
só de participação, como de capaci-
dade de especialização das comis-
sões."

O trabalho especializado de análise
de proposições legislativas é, em gran-
de parte, realizado pelas relatorias. Os
relatores são responsáveis pela apresen-
tação de todos os pareceres que serão
objeto de apreciação e discussão cole-
uva no plenário da comissão.

"Nota-se que as tarefas de análise
de projetos e elaboração de pareceres
ocupam apenas parte dos membros
das comissões. A proporção de mem-
bros a ocupar tarefas de relatoria é um
indicador do seu grau de participação
no processo de decisões no interior
das comissões. A proporção de mem-
bros que relatam projetos varia de
21,8%, na CME, a 87,7%, na CCI. Nes-
ta última, a alta participação dos par-
lamentares na atividade de relatoria
pode ser explicada pelo grande nó-
mero de projetos sob sua responsabi-
lidade. ( ... )

Não há restrições quanto à atribui-
ção de relatorias aos suplentes. Estes,
porém, participam pouco dessa ativi-
dade, e de forma mais intensa apenas
nas comissões que recebem maior
volume de proposições, como a CGJ e
a CTASP" (Limongi, 1996:43).

O artigo 41 d(-) Regimento Interno
confere ao presidente de comissão a
competência de "clesign-ar relatores e
relatores substitutos e distribuir-lhes a
matéria sujeita a parecer, ou avocá-la,
nas suas faltas". É importante ressaltar
que esse processo não dependeso-
mente de interesses partidários e da
indicação e favorecirnento da presidên-
cia da comissão. Fatores como a es-
pecialização prévia do congressista,
conhecimentos na área temática e
jurisdicional, interesse e reconheci-
mento interno do parlamentar, também
orientam a distribuição de relatorias.

Tabela 3
Permanência dos membros nas comissões permanentes

1995-1996	1996-1997	1997-1998
Comissão de Constituição
e Justiça	 52	 48	68

Fonte: Secretaria-Geral da Mesa - Núcleo de Informática
A dificuldade de análise dos dados reside na inconstância do comportamen-
to de alguns parlamentares. É comum a passagem de membro titular para
suplente e vice-versa, saídas e retornos. Desta forma, foram comparadas ape-
nas os inicias de legislaturas. Os dados referem-se ao número de membros
titulares que permaneceram na comissão entre o período estipulado.

Tabela 4
Trabalhos e reuniões ordinárias da CCJ e

resultado geral de todas as demais comissões

Tramitação de proposições legislativas

Total geral das comissões	 1906	1554	1876	31

Sessões ordinárias da comissão

Fonte: Coordenação de Comissões Permanentes.
Os dados foram coletados até 06/04/98. Como a sessão legislativa de 1998
iniciou-se em 20/02/98, os números deste ano são pouco expressivos
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A análise das atas das legislaturas
de 1995, 1996, 1997 e 1998 indicam o
perfil de participação dos deputados
da Comissão de Constituição e justiça
em relatorias. O levantamento dos
dados privilegiou a legislatura da co-
missão, não coincidindo com o térmi-
no do ano fiscal determinado.

A discriminação dos dados respei-

tou o critério de separação das propo-
sições analisadas em projetos de emen-
da constitucional (PECs), considerados
de extrema relevância, projetos de lei
(PI-,,), projetos de decreto legislativo
(PDLs), projetos de lei complementar
(PLCs), ofícios, recursos,etc. Embora
as PECs representem somente 100/o18

do total de proposições do período,

são projetos que demandam mais tem-
po e recursos, sejam eles políticos ou
de especialização e conhecimento da
matéria. É comum os projetos de
emenda constitucional retomarem di-
versas vezes ao plenário da comissão
- um forte indicativo de complexida-
de da matéria e dos interesses coleti-
vos e partidários envolvidos.

Tabela 5
Distribuição de relatorias por partido

Total de prol
por partido

227
178

1.286
117
28

593
1.286
1.286

Total geral
de proj.

1.286
1.286
5.83%
1.286
1.286
1.286
1.286
0,31%
326%

r.i

Total Total dePECs

	

- geral	em%

	

139	21,58%

	

139	23.02%
13,66%

	

139	18,7%

	

139	3,59%

	

139	 O

	

139	5.03%
1,43%
8.63%

	

139	4,31%

Partido

PPB
PFL
PMDB 75
PSDB
PTB
PL
PSB
PC do B4
PT 42
PDT

Total do Partido	Total de PECS
em %	por partido

17,65%	 30
13,58%	 32

19	 139
9,909%	 26
2,17%	 5
0,07%	 O

46,11%	 7
2	 139
12	 139

1,63%	 6

Fonte: Atas da Comissão de Constituição e Justiça. Dados coletados até 26/05/98

Analisando a distribuição de
relatorias por partido, entre as propo-
sições mais simples, a participação do
PSB e cio PPB destaca-se das demais,
com 65% de todos os projetos apreci-
ados na comissão. Tanto o PSB quan-
to o PPB são partidos que possuem,
proporcionalmente, poucas cadeiras
na Câmara Federal e, conseqüente-
mente, poucas vagas nas comissões.
A distribuição de relatorias a membros
especializados dentro do partido jus-
tifica essa grande participação.

Desta forma, há uma distribuição
desproporcional de relatorias em re-
lação ao peso cio partido e da presi-
dência das comissões, visto que de-
putados de nenhum dos dois partidos
citados exerceram cargos de presidên-
cia na CcJ.

Na distribuição de relatoria de pro-
jetos de emenda constitucional, a par-
ticipação dos partidos torna-se menos
diferenciada. Os maiores partidos, ex-
cluindo o PSB e o PPB, possuem uma
participação mais aproximada da
proporcionalidade de suas bancadas
na Câmara Federal. Os destaques em
relatorias de PF.Cs passam a ser o PFL
(32) e novamente o PPB (30), repre-
sentando respectivamente 23% e 21%
do total de PECs apreciadas na comis-
são.

A clistribuiçào de cargos na comis-
são é feita respeitando a proporcio-
nalidade das bancadas partidárias e os
acordos entre os líderes de coalização
e a Mesa Diretora. Historicamente, o
PMDB foi o partido que mais vezes
presidiu a Cj; até 1994, foi o único a

presidi-la. No entanto, no governo
Fernando Henrique Cardoso, houve
maior participação de outros partidos,
como o PSDB (1996, 1998) e o PFL
(1995).

Assim, o critério de distribuição
de relatorias de acordo com o parti-
do detentor da presidência na
legislatura específica ou de
proporcionalidade partidária não se
verifica nem na distribuição de pro-
jetos mais simples, tampouco entre
os projetos de emenda constitucio-
nal.

A definição de relatorias obedece,
em sua maioria, à especialização do
parlamentar. A análise das relatorias
orientadas individualmente explica a
participação desproporcional de um
partido pequeno como o PSB.
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44,32%

6,6%
4,51%
2,79%
2.64%
2,64%

2,5%

% no partido de origem
94%
37%
25%
50%
15%
15%
1 AOl
1 '410
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Tabela 6
Relatarias - membros mais participativos em PLs, PDLs, PLCs e outros

N2 Abs.	Total
Nilson Gibson PSB-PE	 570	1.286
Régis de Oliveira -PFL-SP	 78	1.286
Adhemar de B. Filho - PPB-SP	58	1.286 -
José Clerot - PMDB-PB -	36	1.286
lbrahim Abi-Ackel - PPB-MG	34	1.286
Jarbas Lima - PPB-RS	 34	1.286
Prisco Viana - PPB-BA	 32	1.286

Fonte: Atas da Comissão de Constituição e Justiça

O PPB apresenta um perfil bastan-
te participativo e homogêneo. Dos
doze membros titulares que estiveram
em algum momento na comissão, onze
relataram pelo menos dois projetos de
lei. Entre os parlamentares recordistas
em relatorias dos projetos mais sim-
ples, três são do Partido Progressista
Brasileiro.

As explicações podem estar relacio-
nadas a uma busca de maior
capacitação de recursos políticos atra-
vês das relatorias, desde o controle de
proposições específicas como proje-
tos de decretos legislativos
direcionados à concessão de canais de
rádio e televisão em municípios, típi-

cos do modelo distrihutivista, à reali-
zação de caseworks ou orientações de
sua liderança partidária, advindas de
acordos dentro da coalização formal
do governo (Coutinho, 1997), carac-
terísticas do voto de liderança.

Os recursos políticos advindos das
relatorias e da especialização parla-
mentar certamente não estão orienta-
dos diretamente para a resposta pú-
blica e a utilização eleitoral. A presen-
ça da mídia e os grupos organizados
de interesse não alcançam o cotidia-
no dos trabalhos na comissão. Somente
matérias específicas, como cassações
de mandatos legislativos, acompanha-
das estritamente pelos meios de co-

municação, OU matérias que agridam
ou beneficiem grupos corporativos
provocam a atenção de setores so-
ciais específicos.

A participação na comissão tam-
bém está associada ao modelo
informacional, no que diz respeito à
possibilidade de utilização estratégica
do conhecimento advindo da distribui-
ção de relatorias, principalmente en-
tre projetos mais complexos, como de
emenda constitucional, e ao acompa-
nhamento de sua tramitaçào ou do
exercício do poder negativo de agen-
da das comissões (esperar estrategica-
mente o momento de lançar em pauta
as proposições).

Tabela 7
Relatarias - membros mais participativos em PECs

NAbs.	Total	% do total	% no partido de origem

Régis de Oliveira -PFL-SP
José Genoíno - PT-SP
Nilson Gibson - PSB-PE
Ivandro C. Lima PMDB-PB
Prisco Viana -PPB-BA
Almino Affonso- PSDB-SP
Rodrigues Palma - PTB-MT

15
9
7
6

IEIÓ
6
5

139	 11%	 47%
139	 6,5%	 75%
139	 5,3%	 43%
139	 5,3%	 36%
139	 4,3%	 11%
139	 4,3%	 37%
139	 3,6%	 100%

Fonte: Atas da Comissão de Constituição e Justiça
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A participação em projetos de
emenda constitucional possui um perfil
um pouco diferenciado em relação às
demais relatorias. Os partidos políti-
cos possuem um esforço mais concen-
trado de participação nessas proposi-
ções legislativas. O PSB e o PT somam
12,7% das relatorias do período, fican-
do 23% com os partidos que formali-
zam a base governista (PFL, PP13, PTB,
PSDB).

Ao contrário do que geralmente
ocorre entre as presidências das co-
missões permanentes, onde os depu-
tados escolhidos são, em sua maioria,
novatos na Câmara (Limongi e
Figueiredo, 1994), excluindo o depu-
tado Régis de Oliveira - PFL, os parla-
mentares especialistas exercem do se-
gundo ao sétimo mandato. Em sua
maioria são advogados, procuradores
autárquicos, ex-ministros de tribunais,
entre outras profissões ligadas à área
jurídica. A capacidade de geração de
especialistas na CÇJ depende, além de
interesses diversos das lideranças e do
parlamentar, da exigência intensa do
Congresso Nacional na sua produtivi-
dade e agilização da tramitação dos
processos.

Entretanto, o cálculo parlamentar
que privilegia a especialização pode não
significar um estimulo para a sua per-
manência na Câmara Federal. No pleito
de 1998, cios doze legisladores especia-
listas, dez não retornaram à Casa, seja
porque não concorreram nas últimas
eleições (lbrahirn Abi-Ackel), seja por-
que estão em cargos do Executivo (Régis
de Oliveira, vice-prefeito de São Pau-
lo), ou devido à sua não-reeleição (to-
dos os demais deputados especialistas).
No entanto, o deputado José Genoíno
(PT-SP) representa uma exceção, pos-
sivelmente por conseguir estruturar
melhor a relação intensidades e prefe-
rências reveladas, entre especialização
e aparecimento na mídia.

Mesmo entre os parlamentares con-
siderados especialistas, há uma
rotatividade que, embora não interfira
na produtividade da comissão, deve ser
analisada. É interessante destacar que
há uma constante presença e ausência

entre os membros titulares, e estes pa-
recem procurar uma melhor forma de
adaptação racional ao sistema de co-
missões. A busca por recursos políticos
e reconhecimento da base eleitoral sig-
nifica a tentativa de manutenção do le-
gislador como força política relevante.
Seu cálculo pessoal será direcionado
para a procura de cargos na burocracia
estatal, em seu Estado ou em âmbito
federal. Os cálculos realizados pelos
parlamentares estão direcionados para
uma melhor relação custo-benefício. A
participação intensa e ininterrupta na
comissão pode significar uma relação
um pouco distanciada da possibilidade
de acompanhamento público do com-
portamento do parlamentar. A mídia não
está interessada no cotidiano produtivo
da comissão, os grupos de pressão
acompanham o seu dia-a-dia quando
têm interesses específicos em proposi-
ções a serem apreciadas ou que este-
jam em processo de apreciação no ple-
nário da comissão. Entretanto, essa ins-
tabilidade no posicionamento do legis-
lador não descaracteriza a capacidade
da organização em produzir especialis-
tas. É uma arena decisória técnica, com
jurisdições delimitadas e extremamen-
te produtiva, que incentiva e exige gran-
de dispêndio de tempo e energia do
parlamentar.

Conclusão
Os modelos de análise do proces-

so decisório representam apenas frag-
mentos para a compreensão do efeti-
vo comportamento parlamentar. Ne-
nhum modelo de ação congressual
adapta-se perfeitamente à realidade do
Congresso Nacional.

O modelo partidário permite ex-
plicar os objetivos da interferência das
lideranças no comportamento e na
rotatividade dos deputados membros
da Comissão de Constituição e Justi-
ça. Como, regimentalmente, possuem
a prerrogativa de substituição do mem-
bro titular, em qualquer momento da
legislatura interna da comissão, esse
recurso é utilizado estrategicamente
pelas liderancas partidárias com o ob-
jetivo de constranger o comportamen-
to do legislador com relação aos inte-

resses da bancada.
O modelo distributivista permite a

compreensão da busca de vantagens
eleitorais no comportamento do parla-
mentar, quando os cálculos do congres-
sista privilegiam o voto pessoal, em ca-
sos como a defesa de relatorias de pro-
jeto de decreto legislativo que versam
sobre concessões municipais ou recur-
sos delimitados geograficamente. No
entanto, esse modelo adapta-se melhor
às votações de maior repercussão na
mídia ou às votações nominais no ple-
nário da Câmara Federal, visto que pri-
vilegia apenas o estudo de preferências
reveladas.

O modelo informacional contribuiu
para a análise da Comissão de Consti-
tuição e .Justiça, na medida em que es-
tabelece os incentivos para a especiali-
zação no sistema de comissões perma-
nentes. A principal contribuição está em
valorizar o interesse do parlamentar na
busca de informação e especialização
para uma utilização estratégica no mer-
cado político.

Os constrangimentos institucionais
ao trabalho da CÇJ não corresponderam
à modificação das regras da comissão.
A utilização do principal recurso de
controle interno de agenda da comis-
são, o caráter terminativo, sobressaiu-
se em relação à utilização de regimes
de urgência de urna forma absoluta na
comissão e comparativa nas demais
comissões permanentes da Câmara Fe-
deral. A Comissão de Constituição e
Justiça é uma arena institucionalizada
dentro do processo legislativo, visto que,
além de configurar-se através de regras
claramente definidas, possui uma exis-
tência reconhecida legal e informalmen-
te, e exclusividade na apreciação de
matérias, sendo, dessa forma uma rota
obrigatória na tramitação de proposi-
ções dentro do Congresso Nacional.

A capacidade de institucionalização
da CCJ significa que esta deve ser ca-
paz de tornar-se uma instância decisória
durável. Essa característica não está re-
lacionada com a permanência ou a es-
tabilidade real dos membros do grupo
(Sartori, 1987).

"( ... ) um grupo durável provavel-
mente assume a perspectiva temporal
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da instituição. Assim, um grupo é durá-
vel - independentemente de seu índice
real de renovação - quando seus mem-
bros agem como se fossem permanen-
tes. O que conta é a expectativa."
(Sartori: 1987)

Assim, a rotatividade de seus mem-
bros não pode ser considerada, da ma-
neira como ocorre na comissão, como
um entrave à produtividade da CCJ e à
sua institucionalização. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou-se
como uma organização capaz de gerar
incentivos à participação do legislador
- não necessariamente na produção de
benefícios eleitorais, no sentido de aten-
der e reconhecer as demandas do elei-
torado, mas despertando interesses
quanto à perseguição de incumbências
legislativas ou de recursos políticos di-
versos.

Quanto ao comportamento do par-
lamentar, a C(J apresentou-se capaz de
produzir especialistas (gerar e.prnise e
uxirk-horses) de diversos partidos polí-
ticos e Estados da Federação.

Mesmo considerando a fraqueza
institucional de diversos estudos sobre
as comissões permanentes (Franco,
1996; Limongi e Figueiredo, 1995 e
1996). a Comissão de Constituição e
justiça foi capaz de se estabelecer como
uma organização institucionalizada,
como rota obrigatória de trarnitação e
geração de incentivos à participação
parlamentar.

As demais comissões permanentes
da Câmara Federal, talvez excluindo a
Comissão de Finanças e Tributação, por
ser um Órgàc) de admissibilidade, não
possuem a mesma capacidade legislativa
de condução de sua agenda interna. A
Comissão de Constituição e Justiça re-
presenta um "ponto de articulação" e
organização dos trabalhos internos do
Congresso Nacional.

"Um sistema decisório se assemelha a
um sistema de trânsito, no sentido de po-
der ser controlado por alguns cruzamen-
tos ou pontos de articulaçào estratégicos.
Portanto, a função de controle pode ser
satisfeita com relativamente poucos comi-
tês representativos - sobretudo o gover-
no e as comissões pennanentes, no parla-
mento - situados nos pontos de articula-

ção certos." (Sartori, 1987)
A CCJ caracteriza-se por sua capacida-

de de organização interna em um sistema
legislativo que permite a interferência de
diversos agentes externos. O Executivo e
oJudliciario possuem poderes legislativos,
que são utilizados estrategicamente e que
desorganizam a autonomia do Congresso
Nacional. Como Limongi e Figueiredo
(1995 e 1996) defendem, o Executivo Co-
loca-se em urna situação de preponde-
rância em face dos poderes legislativos
que possui, através de controle de agen-
da e da conseqüente facilidade de
tramitação de matérias presidenciais fren-
te à utilização de recursos como os pedi-
dos de urgência e urgência urgentíssima.

Entretanto, a capacidade organiza-
cional e os incentiv(s internos da Comis-
são de Constituição e Justiça -a diferenci-
am das demais instâncias decisórias, esta-
belecendo-a como um —cruzamento es-
tratégico, como uma ilha de
institucionalização no universo do Con-
gresso Nacional.
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Notas
1 O conceito de participação está associa-

do à teoria da escolha racional e ao neo-
institucionalismo, teorias amplamente uti-
lizadas pela Ciência Política recente.

2 North (1990) diferencia instituições (rela-
cionadas às regras do jogo político) e or-
ganizações (que se referem à
estruturação dos times ou partes em que
se inserem os jogadores).
Para Williamson, a origem dos custos de
transação está na imperfeição da infor-
mação e na sua distribuição desigual
entre os agentes e na sua racionalidade
limitada, entendida como uma capacida-
de finita de formular e resolver problemas
de ordem econômica e social (ver em
LopesJr.. 1995).
Arnold não incorporou o conceito de
patronagem, distribuição de benefícios,
desde cargos até verbas especiais. A
principal critica que poderia ser feita ao
autor diz respeito à excessiva importân-
cia que dá à independência decisória do
parlamentar. Fatores como constrangi-
mentos institucionais, internos e externos,
não podem ser esquecidos no momento
da definição do cálculo ao ator.
Os trabalhos de Figueiredo e Limongi
(1994 e 1995) levantaram os poderes
constitucionais do Executivo e seu papel
de manipulador da agenda interna do
Legislativo. Isso será visto com mais de-
talhes no capítulo seguinte.

6 A Comissão das Comissões representa
um órgão legislativo no Congresso ame-
ricano semelhante à Comissão de Cons-
tituição e Justiça. E uma comissão per-
manente responsável pela
admissibilidade jurídica dos projetos con-
duzidos pela Casa.

A capacidade de editar medidas provisó-
rias pode ser vista como a manutenção
do poder presidencial de editar decreto-
lei. O artigo 62 da Constituição de 1988
capacita o presidente a editar MPs com
força de lei a serem apreciadas pelo Con-
gresso Nacional em trinta dias. Diferente
do decreto-lei, a ausência de um parecer
do Congresso implica a perda de efeito
legal das medidas. Entretanto, podem ser
reeditadas inúmeras vezes.

6 O pedido de urgência implica a inclusão
da matéria na Ordem do Dia da sessão
seguinte. A urgência urgentíssima signi-
fica a inclusão automática da matéria na
Ordem do Dia, para discussão e votação
imediata, ainda que iniciada a sessão. O
requerimento de urgência pode ser en-
caminhado por líderes partidários, cujas
assinaturas têm peso ponderado, de
acordo com o tamanho das bancadas que
representam.

O Executivo tem monopólio de iniciativa
de lei de várias matérias, entretanto as
mais relevantes, sem dúvida, são as que
dizem respeito às matérias orçamentári-
as e tributárias.

10 São eles: escrutínio secreto, exigida mai-
oria absoluta de votos; registro, junto à
Mesa, individualmente por chapa, de
candidatos previamente escolhidos pe-
las bancadas dos partidos ou blocos
parlamentares; e outros procedimentos
que definem desde o formato da cédula
de votação, acompanhamento dos tra-
balhos de apuração até a proclamação
do resultado final (Limongi, 1996:38).

A composição numérica e partidária das
comissões é definida, "por ato da Mesa,
ouvido o Colégio de Líderes", a cada dois
anos, no início dos trabalhos da primei-
ra e da terceira sessões legislativas de
cada legislatura. E dever e direito de todo
parlamentar integrar como titular uma
comissão (os suplentes podem integrar
mais de uma), ainda que esteja sem le-
genda partidária ou que a legenda a que
pertence não possa concorrer às vagas
existentes pelo cálculo de
proporcionalidade.
Historicamente, o PMDB foi o principal
partido na condução da presidência da
CCJ.
Os assuntos abrangidos pela CCJ em
relação ao mérito legislativo, de acordo
com o cap. IV, seção II, subseção III,
art.32 do Regimento Interno, são os se-
guintes: assuntos atinentes aos direitos
e garantias fundamentais, à organização
do Estado, à organização dos Poderes
e às funções essenciais da Justiça: ma-
térias relativas a direito constitucional,
eleitoral, civil, penal, penitenciário, pro-
cessual, notarial; partidos políticos, man-
dato e representação política, sistemas
eleitorais e eleições; registros públicos;
desapropriações; nacionalidade, cidada-
nia, naturalização, regime jurídico de es-
trangeiros: emigração e imigração; inter-
venção federal; uso dos símbolos naci-
onais; criação de novos Estados e Terri-
tórios; incorporação, subdivisão ou
desmembramento de áreas de Estados
ou de Territórios; transferência temporá-
ria da sede do governo: anistia; direitos
e deveres do mandato: perda de man-
dato de deputado, nas hipóteses dos
incisos 1, II e IV do artigo 55 da Consti-

PLs	PECs

Nabs.	567	139

%	40%	10%

tuição Federal; pedidos de licença para
incorporação de deputados às Forças
Armadas; redação do vencido em ple-
nário e redação final das proposições em
geral.

" Veto playeré um ator individual ou coleti-
vo, cuja concordância é necessária para
a definição de uma política (Tsebellis,
1997:91). Os veto players podem ser
partidários ou institucionais, quando es-
pecificados na Constituição. A definição
desse conceito é importante para a com-
preensão do cálculo dos atores políticos,
visto que estes obedecem aos caminhos
de tramitação e condução de políticas.

15 Ver em Limongi e Figueiredo: (1996:52).
As siglas correspondem às seguintes
comissões permanentes: CCJR - Cons-
tituição, Justiça e Redação: CFT - Fi-
nanças e Tributação; CAPR - Agricultu-
ra e Política Rural; CCTCI - Ciência,
Tecnologia. Comunicação e Informática;
CDCMA - Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias; CDN - Defesa
Nacional; CEIC - Economia, Indústria e
Comércio: CECD - Educação, Cultura e
Desportos: CME - Minas e Energia;
CREX - Relações Internacionais; CSSF
- Seguridade Social e Família; CTASP-
Trabalho, Administração e Serviço Pú-
blico; CVTDUI - Viação e Transportes,
Desenvolvimento Urbano e Interior.

16 Diversos projetos que são objeto de deli-
beração na CCJ são tomados como pre-
judicados por não serem considera-
dos constitucionais ou de acordo com a
técnica jurídica, legislativa ou regimen-
tal. São projetos que permitem apenas
a verificação da preferência revelada do
deputado e não da intensidade dos re-
cursos políticos envolvidos na aprova-
ção de proposições legislativas. Assim,
inúmeras proposições têm sua
tramitação prejudicada pela comissão,
representando somente um potencial de
utilização eleitoral dessas matérias. A
autoria de projetos legislativos não foi
considerada um bom indicativo de inten-
sidade de preferência e de esforço par-
lamentar.

17 A legislatura de 1995 teve início em 201
02195 e terminou em 08/03196; em 1996
foi de 12103196 a 06/03/97; em 1997 de
12103197 a 15/02198; a coleta de dados
relativos a 1998 iniciou-se em 03/03198
indo somente até 26105198.

18 Número absoluto de projetos apreciados de 20102195 a 26105198

PDLs	PLCs	OUTROS

557	85	77

39%	6%	5%

Fonte: Atas da Comissão de Constituição e Justiça
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