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Sem novas invenções, a saída é aperfeiçoar
nossa experiência política, retomai-ido o
monopólio de representação via partidos.

Olavo Brasil de Lima Júnior

:-'	-	-	v----_
--- _j	---,

Restabelecer
experiências

Artigo

O

traço essencial das de-
mocracias modernas se
constitui no equaciona
mento de duas ordens
de questões. Por um lado,

lograram as democracias definir re-
gras de participação política, sobre-
tudo através do voto, que levaram à
progressiva implantação do sufrá-
gio universal. Por outro, criaram
uma matriz de instituições com vis-
tas a regular a competição política.
O ideal democrático implica, assim,
no campo das possibilidades histó-
ricas, a obtenção de graus crescen-
tes de representatividade, legitimi-
dade e eficácia governamental. Vale
dizer: a democracia não é um esta-
do, mas sim um processo.

Duas têm sido as formas his-
tóricas de mudanças políticas: (a) o
progressivo aperfeiçoamento das
instituições políticas a partir de uma
matriz original ou a ruptura com o
arranjo institucional prevalecente;
e b) a implantação de novas insti-
tuições que difiram significativa-
mente do conjunto preexistente.

Por razões de ordem variada,
que o tempo e o espaço não me
permitem aqui discutir, estarei ins-
pirado, nos parágrafos que se se-
guem, pela perspectiva incremental
de mudança institucional, associa-
da ao método do ensaio e erro, na
tentativa de minimizar os altos e
imprevisíveis custos de mudança
radical. Adoto, assim, um ponto de
vista conservador, de mudanças na
margem, que permitiria com maior
segurança - dada a maior
previsibilidade dos resultados a ele
associado - o aperfeiçoamento das
instituições existentes.

A experiência brasileira no
que se refere a instituições centrais
de democracia - poderes legítimo e
legalmente constituídos, sistemas
partidários e eleitorais entre outros
- é recente, intermitente e instável,
e de curta durabilidade, como se
sabe. De fato, esta experiência, con-
dicionada pelo necessário e ind is-
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pensável contexto que inclui liber-
dades públicas e individuais e
institucionalização de efetiva com-
petição política, reduz-se ao ensaio
democrático do regime de 1945 e à
redemocratização do país nos anos
oitenta. Temos, no total, menos de
40 anos de democracia, desconta-
do, é claro, o interregno representa-
do pelo regime autoritário-militar.

Além disto, esta experi-
ência tem sido marcada por
relação muito particular en-
tre sistema partidário e or-
dem política, ou, mais preci-
samente, regime político. Mu-
danças mais gerais na ordem
política, aparentemente, re-
querem flOVO sistema parti-
dário para sustentação do
novo regime; e o sistema ini-
cialmente conformado sobre-
tudo pela posição favorável
ou contrária à nova ordem.

Tem sido nossa tradi-
ção, legal e na prática, a ma-
nutenção de uma tensão per-
manente entre a instituição e
• indivíduo, entre o partido e
• candidato, no sentido de
que, em um mesmo quadro
legal, há dispositivos que vi-
sam fortalecer o partido como
organização e de dispositivos
que visam fortalecer os candidatos,
os grandes-nomes, os "puxadores
de voto".

Acrescente-se, finalmente, a
instabilidade das regras e dos macro-
atores políticos (os partidos) em nos-
sa mais recente experiência parti-
dário-eleitoral.

O quadro, repito, aponta para
um experimento democrático que é
recente, intermitente, instável e de
pouca durabilidade.

A origem dos sistemas parti-
dários - que, de resto, também têm
os atributos acima mencionados -
está atrelado a mudanças dos regi-
mes políticos. Este conjunto de atri-
butos e fatores - associados ainda à
tensão apontada entre organização

- partido e indívíduo-candidato -
definiria uma situação na qual o
partido (e por conseqüência o pró-
prio sistema partidário) é instru-
mento voltado, sobretudo, para a
acomodação das elites políticas na
luta pelo poder, com forte
enraizamento regional e local que
se reflete no plano nacional.

Olavo Brasil é professor
titular do Departamento de
Ciência Política da IJFMG

As funções essenciais do par
tido, no que se refere a sua sobrevi-
vência enquanto organização (soci-
alização política, recrutamento e
treinamento de quadros e difusão
de propaganda), de representação
e de governo passam automatica-
mente para um plano secundário.
Apenas um exemplo: ser partido do
governo e estar no governo são ró-
tulos que tem sido execrados, qual-
quer que seja o governo.

Com esta ligeiríssima incur-
são crítica, por nossa história políti-

ca, quero resgatar um único elemen-
to: talvez seja chegada a hora, até por
conta da exaustão, de deixarmos de
lado a possibilidade sempre real de
tudo mudar, de tudo inovar ou recri-
ar - que em geral tem resultado mais
em mudanças aparentes do que de
fundo - e resgatarmos apenas do
passado certas linhas de resistênci-
as, certos elementos de nossa experi-

ência política e tratarmos de
aperfeiçoá-las, ao invés de
buscar novos arranjos
institucionais.

O aperfeiçoamento do
presidencialismo com o seu
corolário aparentemente na-
tural de preservação do po-
pular na política, e do siste-
ma de representação propor-
cional são dois dos elementos
fortes existentes na política
brasileira.

VOTO, CANDIDATOS E ALIAN-

ÇAS - Considerando as estru-
turas de voto e das candida-
turas entre nós prevalecen-
tes, identifico, preliminar-
mente, alguns aspectos de
nossa experiência que consti-
tuem mazelas do sistema bra-
sileiro de representação polí-

tica. Se suprimidas ou alteradas im-
plicarão ganhos de
representatividade e legitimidade
para o sistema eleitoral.

Vejamos, em primeiro lugar,
alguns traços do comportamento
do eleitor em face das alternativas
que a cada eleição lhes são apresen-
tadas. Refiro-me, nesse caso, ao elei-
tor que revela preferência positiva,
isto é, vota em candidato e/ou em
partido. As pesquisas têm revelado,
de forma abundante, que tais prefe-
rências são altamente instáveis, em
todos os sentidos.

E comum o eleitor votar só no
candidato, votar só no partido e, até
mesmo, votarem candidatos de par-
tidos diferentes. E igualmente co-
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mum o eleitor, em um curto espaço
de tempo, em duas eleições segui-
das, por exemplo, mudar a direção
do voto, optando por partidos dife-
rentes. Em resumo, o eleitor, em
geral, não se identifica somente com
um dos partidos.

Muitas são as razões que im-
pedem a cristalização no eleitorado
de preferências estáveis e previsí-
veis. Interessa-me, aqui, apontar
apenas fatores associados às estru-
turas do voto e das candidaturas,
que em nada ajudam o eleitor a
formar uma imagem mais nítida e
diferenciada daquelas opções que
lhe são formalmente oferecidas. Tais
fatores incluem:

(a)a possibilidade de votar só
no candidato, só no partido ou em
ambos;

(b)o número elevado de can-
didatos que a lei faculta a cada par-
tido inscrever em sua chapa; e, so-
bretudo,

(c)a possibilidade que têm os
partidos de se aliarem em eleições
proporcionais.

O voto na legenda, mediante
a apresentação de listas partidárias
menores e que hierarquizem os can-
didatos, permitiria ao eleitor esco-
lher da lista aquele que lhe pareces-
se melhor. Essa alteração teria, ain-
da, como conseqüência extrema-
mente positiva eliminar, em elei-
ções legislativas, a disputa entre
candidatos de um mesmo partido,
fortalecendo assim a competição
entre legendas.

Nessa mesma direção se situa
a proibição de alianças e coligações
em eleições legislativas, que são in-
teiramente injustificáveis e nada sau-
dáveis no que concerne à imagem
pública dos partidos. Essa proibi-
ção deveria valer mesmo quando
da adoção de listas partidárias
hierarquizadas, pois se se justifica a
aliança diante dessa nova condição
melhor seria a fusão dos partidos.

As alterações acima propostas
têm como substrato comum o objeti-

vo de fortalecera organização parti-
dária, eliminando a atual
esquizofrenia política de nossa le-
gislação, que procura conciliar o
favorecimento a candidatos "puxa-
dores de voto" com o fortalecimen-
to do partido. Além disso, torna
mais transparente para o eleitor o
significado real de seu voto, ou
melhor, de sua preferência partidá-
ria.

A Constituição
alterou

sign ificamen te o
estatuto do

partido político,
que dt?iXOI.I de ser

regulado pelo
direito público

NÚMERO E NATUREZA DOS PARTIDOS -
Em anos recentes, a remoção do en-
tulho autoritário e a rede-
mocratização do país geraram uma
legislação extremamente liberal no
que concerne à criação de novos par-
tidos sem que, simultaneamente, as
organizações se auto-regulassem,
como prescreve a atual Constitui-
ção. Além disso, a Constituição alte-
rou significativamente o estatuto do
partido político, que deixou de ser
regulado pelo direito público; ade-
mais, o partido perdeu o monopólio
da representação política no
Legislativo, uma vez que a represen-
tação passou a ser de competência

do parlamentar - as novas regras
permitem que os parlamentares se
organizem em blocos ou bancadas
no Congresso. O aspecto mais críti-
co, parece-me, está na ausência de
regras para que o partido eleitoral-
mente sancionado se faça represen-
tar no Congresso.

No finalda década de 80 assis-
timos à criação de elevado número
de legendas mediante processos di-
versos: cisão, criação de legendas no
Congresso sem passar pelo crivo elei-
toral inicial e migração de parlamen-
tares por razões de pura conveniên-
cia pessoal.

Um elevado número de orga-
nizações, por si só, nada indica, até
porque dificilmente se poderia de-
finir a priori o número adequado de
partidos para determinada socie-
dade. No entanto, o crescimento do
seu número veio acompanhado,
também, do desaparecimento dos
grandes partidos.

O que resultou da leniência e
instabilidade das regras, da ausên-
cia de normas disciplinadoras, da
não-definição de um patamar míni-
mo para que um partido obtivesse o
direito de se fazer representar e do
comportamento irresponsável da
elite parlamentar, foi um sistema
partidário bastante amorfo com ín-
dices de fracionamento eleitoral e
parlamentar (votos e cadeiras) bas-
tante elevados. As conseqüências
políticas dessa situação parecem, a
todos, bastante negativas.

O princípio geral que, no meu
entender, deve ser seguido em um
processo de reforma institucional
implica a introdução de maiores
graus de responsabilidade no fun-
cionamento das atuais instituições
políticas e a especificação de regras
que, no mínimo, elevem os custos
do comportamento individual ir-
responsável. Nesse sentido, sugiro
as seguintes normas que, de novo,
aperfeiçoariam as instituições vi-
gentes:

(a) proibição de troca de le-
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genda por parte do detentor de man-
dato popular no interstício entre duas
eleições; ao parlamentar só sena per-
mitido mudar de legenda no ano
eleitoral e imediatamenté antes do
fechamento das listas partidárias;

(b)estabelecimento de um pa-
tamar mínimo de votação total dis-
tribuído pelo território nacional
para que o partido possa participar
do processo de alocação de cadei-
ras; e

(c) condições mais rígidas
para o registro de partidos junto ao
TSE.

Cabe assinalar, finalmente,
que um número elevado de parti-
dos disputando eleições, por si só,
não é sintoma de vida partidária
inadequada. Passa a constituir-se
em problema político quando o
número de partidos representados
no Legislativo é alto e o poder par-
lamentar encontra-se fracionado.
Isto é, torna-se mais difícil fazer
política se e quando o número de
partidos é alto e não se dispõe de
grandes partidos. Hoje no país te-
mos partidos de porte médio que
controlam, cada um, cerca de 20%
das cadeiras na Câmara, e elevado
número de partidos sem densidade
política.

Insisto, nesta seção, no argu-
mento de que a natureza da legisla-
ção, por ser permissiva, é responsá-
vel pela proliferação de partidos. E
assim é, dentro de uma perspectiva
puramente conceitual. Cabe lem-
brar, no entanto, que aquilo que a
lei não proibe, é apenas permitido,
não passando a ser obrigatório.

A comparação da realidade
partidária atual com o sistema vi-
gente no regime de 1945 é
elucidativa. À época, o registro de
partido junto ao TSE era extrema-
mente fácil; no entanto, convive-
mos por 21 anos com apenas 13
partidos. Na esmagadora maioria
dos Estados, em eleições federais e
estaduais, concorriam e se faziam
representar de dois a cinco partidos,

números que não são muito diferen-
tes do que aqueles verificados ainda
hoje na maior parte dos países.

No que se refere à natureza
dos partidos, vistos isoladamente,
há que lembrar que eles têm funci-
onado de modo intermitente e pou-
co orgânico, além do fato de proli-
ferarem agremiações que, embora
possuam teoricamente uma estru-
tura federativa, não têm atuação ver-
dadeiramente nacional. Neste senti-

tini número
l'l9VLidO (IL'
partidos

disputando
eh'ições, por si

só, não é sintoma
de vida

/:1tl rt idá ria
inadequada

do, de partido têm apenas o nome.
Isto porque, em primeiro lu-

gar, não atuam como organização
voltada, antes de tudo, para o seu
próprio fortalecimento. O objetivo
primeiro de um partido deve ser
atender adequadamente à função
de socialização e recrutamento de
quadros, por um lado, e difundir e
propagandear seu programa e pro-
jetos, por outro. O não-atendimento
dessa tarefa básica, a ser exercida
permanentemente, é, em parte, res-
ponsável pelo distanciamento do
partido da sociedade politicamente
organizada. E ainda, é responsável
pelo freqüentemente deplorável pro-

cesso de seleção de candidatos.
Ademais, o personalismo típi-

co dos vários sistemas partidários
brasileiros só pode ser adequada-
mente evitado no contexto de orga-
nizações bem-estruturadas, onde o
interesse coletivo se sobrepõe ao
individual. Isso requer disciplina e
forte identificação dos quadros com
o partido.

Em segundo lugar - para
além de atender às necessidades de
sua própria sobrevivência or-
ganizacional - cabe aos partidos
representar segmentos socialmen-
te significativos e exercer funções
de governo. De novo, uma e outra
função requerem não somente par-
tidos solidamente estruturados - e
agora também representativos -
como igualmente pressupõem uma
organização nacional com finalida-
des que extrapolam sua própria so-
brevivência enquanto tal. Há que se
caracterizarem, os partidos, por
possuírem programas gerais, obje-
tivos sociais e projetos que os indi-
vidualizem enquanto tal, tornando
nítidas, para a população, suas dife-
renças, peculiaridades e propostas
de ação governamental.

A natureza nacional de um
partido, embora seja objetivo de
toda e qualquer agremiação, deve
necessariamente fazer parte de le-
gislação específica, não com o obje-
tivo de regular e, menos ainda, de
restringir a competição eleitoral,
mas sim com o propósito de levar o
partido a se estender por todo o
território nacional e, sobretudo,
como critério para participar do
processo de alocação de cadeiras.

À legislação cabe, portanto,
atentar para as três funções essenci-
ais de um partido: (a) garantir a
consecução dos objetivos organi-
zacionais propriamente ditos - soci-
alização política, recrutamento de
quadros, propaganda e difusão; (b)
assegurar que os partidos com or-
ganização e estrutura permanentes
e adequadas possam competir base-
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ados em seus recursos simbólicos e
programáticos, com vistas a repre-
sentarem segmentos socialmente re-
levantes e politicamente organiza-
dos; e, finalmente, (c) deve a legisla-
ção assegurar o exercício partidário
das funções de governo.

CAMPANHA ELEITORAL, FINANCIAMEN-
TO DOS PARTIDOS E PROPAGANDA Po-
LÍTICO-ELEITORAL - As campanhas
eleitorais no país são longas e caras.
E são caras não só porque são lon-
gas, mas também porque os parti-
dos são desconhecidos da opinião
pública - em virtude de seu funcio-
namento intermitente e apenas no
período pré-eleitoral - e porque a
campanha se faz, sobretudo, por
intermédio dos meios de comunica-
ção de massa, que trazem consigo
custos elevados deprodução. Acres-
cente-se, ainda, a "aparente" ne-
cessidade de distribuição de brin-
des; os elevados custos de realiza-
ção de pesquisas periódicas para
avaliação da intenção do voto; e a
produção de material impresso para
divulgação dos partidos e candida-
tos. O quadro daí emergente indica
a existência de uma verdadeira in-
dústria eleitoral, gerando custos
elevadíssimos para a sustentação
das campanhas.

Para que se possa, de fato,
reduzir os custos de uma campanha
seria aconselhável reduzir a dura-
ção da mesma; o tempo, legalmente
fixado, dependeria do tamanho do
eleitorado e da natureza do(s)
cargo(s) a ser(em) preenchido(s).
Além disso, caberia, como medida
paralela e simultânea, dotar os par-
tidos de capacidade financeira pró-
pria para que pudessem exercer suas
atividades organizacionais nos
interstícios entre as eleições e não
apenas durante as campanhas, como
tem sido a regra entre nós. A impli-
cação óbvia é deslocar, em parte, a
divulgação do partido enquanto tal
para momentos anteriores às elei-

ções, fortalecendo-o, portanto. Em
suma, preconizo as seguintes medi-
das:

(a) reduzir os prazos das cam-
panhas; e

(b) dotar os partidos de recur-
sos condizentes com sua natureza e
importância.

O atendimento desses objeti-
vos requer legislação cuidadosa vi-
sando, por um lado, à defesa do
eleitor-consumidor de propaganda
enganosa e abusiva e, por outro,
garantir a transparência e a ade-
quada utilização dos recursos íman-

As campanhas
eleitorais íw
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desconhecidos
da opinião
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ceiros postos à disposição dos parti-
dos, sobretudo se os recursos tive-
rem origem pública, como seria de-
sejável.

SISTEMA ELEITORAL - São muitas, e
por demais conhecidas, as mazelas
decorrentes da aplicação entre nós
do princípio da proporcionalidade
para a transformação de votos em
cadeiras legislativas. Foi aperfeiço-
ada, com a introdução do segundo
turno, a aplicação da regra majori-
tária para o preenchimento dos car-

gos executivos, mas tal não ocorreu
com o sistema eleitoral regido pela
proporcionalidade.

A nossa prática penaliza os
eleitores, na medida em que estes
não 5() iguais perante a lei; mas,
também, penaliza de forma não pre-
visível os partidos políticos. A ori-
gem desses problemas, como é sabi-
do, é uma só: as circunscrições elei-
torais (as unidades federadas) dife-
rem muito no que se refere ao tama-
nho da população (eleitorado). Vale
dizer, a magnitude dos distritos va-
ria enormemente: há Estados que
elegem o mínimo de deputados
(oito) garantido pela Constituição,
enquanto outros elegem 60 deputa-
dos.

A solução que se impõe - sem
que o número de representantes
tenha de ser elevado - é o
"distritamento" do país em circuns-
crições menores, de tamanho apro-
ximado e com direito, cada uma, de
eleger o mesmo número de deputa-
dos.

Não há dúvida de que a vari-
ação da magnitude dos distritos elei-
torais éa principal fonte dedistorção
dos princípios mais elementares de
representação política. Mas, tam-
bém, a fórmula utilizada para a
alocação de cadeiras é produtora de
deformações visíveis. A utilização
do cômputo eleitoral dos votos em
branco associada ao quociente elei-
toral e partidário distorce,
indiscriminadamente, do ponto de
vista partidário, a alocação de ca-
deiras.

Caberia, assim, introduzir na
legislação que regula a aplicação do
princípio proporcional uma fórmu-
la mais justa de distribuição de ca-
deiras (a Sainte-Lagiie, por exem-
plo) e eliminar do cômputo os votos
em branco.

Como medida restritiva - para
a eliminação dos minipartidos do
processo de distribuição de cadei-
ras, negando-lhes, portanto, repre-
sentação - caberia o estabelecimen-
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to de critérios que definissem um
patamar mínimo de
representatividade dos partidos.

Mencionamos anteriormente
um percentual de votos a ser obtido
em um certo número de circunscri-
ções eleitorais. Se se quer de fato
fortalecer o partido enquanto orga-
nização, poder-se-ia, em acréscimo,
estabelecer critérios que dessem con-
ta do funcionamento real do mesmo
fora do período de campanha, para
além, é claro, do cumprimento das
exigências para o registro do partido
na Justiça Eleitoral.

O aperfeiçoamento do siste-
ma eleitoral (proporcional) impli-
caria:

(a) (1 3 istrita mento do país em
circunscrições homogêneas do pon -
to de vista do tamanho do eleitora-
do (ou da população) e da contigüi-
dade territorial;

(b) a adoção de fórmula que
melhor traduzisse o ideal da
proporcionalidade; e

(c) a adoção de regras mais
rígidas para que o partido pudesse
participar do processo de alocação
de cadeiras.

COMENTÁRIOS FINAIS - Ao longo des-
te texto - que partiu de uma posição
reformista em face do sistema elei-
toral, do multipartidarismo e do
presidencialismo - tratei tão-somen-
te de identificar distorções no funci-
onamento das instituições políticas
e de propor modificações que evita-
riam as conseqüências negativas
comumente associadas às mesmas.

Tais sugestões referem-se a
precondições para o adequado fun-
cionamento dos partidos e para que
estes participem do processo de
alocação de cadeiras e, ainda, di-
zem respeito a um conjunto de me-
didas que viabilizariam o funciona-
mento adequado dessas
agremiações.

Um segundo conjunto refere-
se à disputa eleitoral propriamente

dita (campanha, alianças etc.) e, fi-
nalmente, um terceiro aperfeiçoa-
ria o atual sistema de representação
proporcional (opções do eleitor, es-
trutura da chapa, fórmula de
alocação de cadeiras e contagem dos
votos em branco).

Esse elenco de sugestões se en-
contra, noentanto, circunscrito a uma
esfera política específica, qual seja, a
de funcionamento do partido em re-
lação à sociedade. Regulariam, as-

A solução
passa pelo

restabelecimento
do monopólio

da representação
política por

parte dos
partidos no
Legislativo

sim - e creio que de forma mais ade-
quada -, o surgimento e a consolida-
ção dos partidos e a disputa eleitoral
propriamente dita.

Nesse sentido, o anteprojeto
de Lei Orgânica dos Partidos, de
autoria do senador Marco Maciel,
afigura-se como proposta relevan-
te para a regulação dos partidos,
salvo discordâncias menores e dú-
vidas que tenho em relação a certos
dispositivos. Desconheço, no entan-
to, proposta legislativa que vise ao
aperfeiçoamento do sistema de re-
presentação proporcional.

Porém, o que dizer da atua-
ção no Legislativo dos partidos po-
líticos? Em sua justificativa, o ante-

projeto Maciel, cuidadosamente, an-
tecipa:

"Oportuno, ainda, advertir, que
referido tratamento constitucional,
flexibilizado, acabou por derrogar quase
que in totum, a legislação partidária de
1971, por incompatível com o modelo
agasalhado pela Lei Maior, impondo a
edição de novas regras de regência da
atividade político-part iddria, mais
consentâneas com o quadro instituí-
do." (grifo meu)

Pois bem, o fato é que o mode-
lo adotado pelo senador tem pleno
amparo na Constituição, sobretu-
do, e no que aqui nos interessa, em
três dispositivos, a saber: (a) os par-
tidos passam a ser entidades regidas
pelo direito privado; (b) o detentor
da representação no Congresso é o
parlamentar e não o partido; e, fi-
nalmente, (c) a Constituição autori-
za o funcionamento nas Casas
Legislativas de blocos e bancadas
parlamentares.

O "modelo agasalhado pela
Lei Maior", portanto, individuali-
za inteiramente a representação, es-
vaziando a atuação legislativa dos
partidos e, por conseqüência, redu-
zindo sua importância institucional
no que se refere às funções de repre-
sentação e de governo.

"O quadro instituído" pela
Constituição dissocia, portanto, a
atuação do partido na sociedade
(até o momento da diplomação), de
seu comportamento no Legislativo,
onde o que conta é o parlamentar,
ampliando, assim, a distância entre
a dinâmica política na sociedade e a
ação institucional.

Não vejo outra solução que
não o restabelecimento do mono-
pólio da representação política por
parte dos partidos no Legislativo. O
quadro institucional não pode aco-
lher, sem graves conseqüências,
uma situação em que, de fato, o
partido vale para o povo, e no
Legislativo vale o parlamentar.
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