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Entrevista

Israel Pinheiro Filho

Parlamento com dois sotaques
Israel Pinheiro foi buscar no sistema eleitoral alemão a fórmula

para resolver um velho problema brasileiro

E
ssa idéia do voto distrital
nãoédehoje, tem 40 anos.

Meu pai se elegeu deputado
federal a primeira vez em 1946,
na Constituinte. Ele me con-
tou que, na primeira eleição, o
Benedito Valadares, presiden-
te do PSD, chegava nos
diretórios de Caeté, Santa Bár-
bara, Barão de Cocais, ltabira
e dizia o seguinte 1: "Oclepu-
tado aqui é o Israel Pinheiro".
Era o voto distrital. O Benedi-
to dividia Minas Gerais em
distritos, na cabeça dele, co-
nhecia a atuação dos deputa-
dos e pedia o voto. Isto funci-
onou em 47, 50, 54. Meu pai
explicava queo Benedito era a
favordosistenmalemão,como 'P
oCapanema, que chegou a
apresentar um projeto. Mílton
Campos também apresentou. Os
grandes nomes de Minas eram a
favor. Vejam o que dizia Gustavo
Capanema: "No regime eleitoral
vigente vem se tornando insupor-
tável a emulação entre os candida-
tos do mesmo partido. Os pleitos
são espetáculos de desarmonia en-
tre correligioná rios, comprometen-
do a coesão partidária. O sistema
alemão faz desaparecera luta áspe-
ra que se trava entre correligionári-

RL- Osenhor jásentiu quelui
resistências, principalmente en-
tre os atuais parlamentares, ao
seu projeto de lei. Será que essas
resistências não se devem ao pres-
sentimento de que, nessa nova

J

legislação, a cúpula dos partidos
passará a ter controle absoluto
sobrea eleição dosdeputados?

IPF-Não creio. Não éessa
a filosofia do projeto. No mundo
inteiro, o voto é majoritário ou pro-
porcional. Onde é majoritário, cada
partido lança um candidato e o que
ganhar leva. E o caso do voto
distrital puro. Esse sistema tem
vantagens formidáveis... edesvan-
tagens.

Vantagens: estimula a cria-
ção de uma poderosa estrutura par-
tidária. Exemplo: EstadosUnidose
Inglaterra. Ali, os mesmos parti-
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os na ocasião das eleições, pois no
vigente sistema eleitoral os candi-
datos a deputado federal ou esta-
dualse digladiam muito mais com
os próprios correligionários que
com os adversários. Se trata de com-
bate secreto, quandonão insidioso.
O resultado é a discórdia constan-
te, com dano essencial à unidade
partidária". Acabando a unidade
partidária, deu o que deu no Brasil:
acabam-se os partidos.

RI- 

O ponto mais polêmico
do seu projeto éo voto distrital?
De que outras questões o seu
projeto trata?

IPF -O meu projeto de lei
- só trata do voto distrital mis-

to. O melhor nome, aliás, não
é esse, esim "votoproporci-
onal personalizado". Mas no
Brasil acabamos adotando
esse nome mesmo.
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dos governam há duzentos anos.
Além disso, elimina-se também o
problema da infidelidade partidá-
ria ou do paraquedista político,
aquele deputado que vem de outro
Estado e praticamente compra um
mandato. Para se eleger no sistema
de voto distrital, o candidato preci
sa ter uma vivência muito longa na
região, muita experiência política.
Esse sistema produz um político
altamente profissionalizado.

Vantagem adicional: todo o
processo eleitoral pode ser
informatizado. São poucos parti-
dos, cada partido tem uma cor. O
eleitor só tem que apertar um bo-
tão. Isso permite também ao anal-

mero estão incluídos os deputados
que não se reelegeram porque se
tornaram senadores ou governa-
dores. O voto distrital puro trans-
formou o deputado eleito em de-
putado perpétuo.

Os norte-americanos acham
um absurdo o atual sistema, mas
não vêem come mudá-lo. O Perot é
um símbolo de protesto - contra o
sistema eleitoral e o sistema de go-
verno.

RL - E que problemas o senhor vê no
voto proporcional?

1 PF - O voto proporcional, como
diz o nome, dá a cada partido um
número de deputados proporcio-

ninguém sabe o que é infidelidade
partidária.

Desvantagem: o eleitor não
conhece o seu deputado. Em
Buenos Aires, ninguém sabe quem
é deputado federal, porque o povo
não vota em nomes, vota no parti-
do. E é importante que o povo co-
nheça o seu deputado, possa recor-
rera ele, fiscalizá-lo e acompanhar
o seu trabalho.

A nossa proposta é mista:
metade distrital, metade proporci-
onal.

RL - No sistema que o senhor defen-
de, o postulante a candidato depende
sempre de uma indicação do partido,

O voto distrital produz um político
altamente profissionalizado	
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fabeto votar com segurança. Regis-
tra-se o voto automaticamente,
manda-se para o computador cen-
traie não há fraude.

RL - E as desvantagens?
IPF - A primeira delas é o

bipartidarismo de fato. No voto
distrital puro, só há maioria e mi-
noria. Estados Unidos e Inglaterra
só têm, a rigor, dois partidos: o
resto não existe. Isso impede o aces-
so ao parlamento de correntes polí-
ticas novas, torna difícil arejar-se a
política nacional. O Partido Libe-
ral, terceiro partido inglês, o máxi-
mo que já conseguiu foi obter 20%
das cadeiras. Porque no distrito é
maioria e minoria mesmo. Quem
tira terceiro lugar não tem chance:
o resíduo eleitoral não conta.

Nos Estados Unidos, o índi-
ce de renovação dos deputados é
de 3%, no máximo 4%, e nesse nú-

nal ao número de votos. Não há
distritos. Mas, na sua melhor defi-
nição doutrinária, ele deve ser um
voto de legenda. Cada partido tem
a sua lista e o eleitor apenas faz uma
cruz na lista do partido que prefe-
rir. Depois se estabelece a propor-
ção, o coeficiente eleitoral, o núme-
ro de cadeiras de cada partido, e os
melhores situados na lista são elei-
tos. Como se trata de listas fecha-
das e bloqueadas, o eleitor não tem
escolha: ou vota na lista ou não
vota em nada. Esse sistema está
implantado na Argentina, no Uru-
guai, no Chile, no Paraguai, em
todo o Cone Sul.

Vantagem visível: fidelidade
partidária. Na Argentina, o depu-
tado do partido do governo é obri-
gado a votar com o governo. Se ele
não votar, está fora da próxima
lista, não se reelege. Na Argentina,

seja para candidatar-se no distrito, seja
para ter seu nome incluído na lista
partidária. Esse sistema não acabará
instituindo uma ditadura dos chefes de
partidos?

IPF - Só para raciocinar, va-
mos admitir que o partido faça isso.
Estará implantada a ditadura do
presidente do partido: é o cacique
quem vai mandar. Mas, nessa hi-
pótese, o partido vai fazeruma lista
frágil, com nomes que não repre-
sentam o que o partido tem de
melhor, e então vai acontecer algo
muito simples: o partido não terá
votos. No voto proporcional com
lista, o eleitor tem sete, oito parti-
dos. Se não gostar desta lista, vai e
vota em outro.

R  - Quaisquer que sejamos defei-
tos do sistema atual, deve-se reconhecer
que ele é bastante permeável e permite
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que políticos desconhecidos, que nun-
ca estiveram ligados  máquina parti-
dária, venham a se projetar no cenário
político, desde que tenham um bom
trabalho político ou comunitário. Per-
gu n to: o sistema que o senhor defende,
não irá bloquear o aparecimento desses
políticos nascidos fora dos partidos,
desconhecidos das direções partidári-
íis?

IPF - Antes de tudo, é preciso
compreender a doutrina do voto
proporcional personalizado. Va-
mos ver isso de modo prático.

Em primeiro lugar, para se
evitar o mal do voto proporcional
puro, em que o eleitor não tem um

9

candidatos, sabendo que quarenta
não têm a menor chance mas vão
contribuir com seus votos para a
legenda.

No sistema distrital misto, o
primeiro candidato é do distrito.
Como a eleição é majoritária, ne-
nhum partido lança um candidato
desconhecido.

Esse tipo de eleição torna
impossível o comprador de legen-
da. Ou ocandidato é conhecido, ou
perde. E, evidentemente, o partido
não poderá se dar ao luxo de, como
vocês argumentam, preterir no-
mes que têm trabalho de base. O
próprio partido vai buscar o me-

RL - Não seria o contrário?
IPF - Não, primeiro ele escolhe

o deputado do distrito, depois vota
na legenda.

Eu sei que é a legenda que
define, porque, os candidatos da
lista, nomes de projeção em Minas
Gerais, vão visitar todos os distri-
tos eleitorais e ajudara campanha
dos seus candidatos nos distritos.
Também aqui passará a ocorrer o
inverso do que ocorre hoje. Hoje,
freqüentemente, ocompanheirode
partido é pior do que o adversário.
Afina', adversário é adversário;
companheiro de partido é concor-
rente.

O sistema distrital misto impede a
ação do comprador de legendas
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deputado, não tem um líder, o Es-
tado de Minas Gerais, por exem-
plo, seria dividido em 27 distritos,
oque corresponderia a metade da
representação mineira na Câmara
(53 deputados, que, para permitir
o cálculo, passariam a ser 54).
Cada um dos 27 distritos deve ter
aproximadamente o mesmo nú-
mero de eleitores. Aí, dentro de
um determinado distrito, cada par-
tido lançaria um candidato. Ora,
aquele que tiver maior trabalho
social, maior trabalho político, vai
ser o candidato escolhido pelo par-
tido. O partido sempre vai esco-
lher os melhores, porque querga-
nhar. E exatamente o oposto do
que ocorre hoje. Hoje um partido
pode dar legenda a um candidato
que não tem voto, se ele tiver di-
nheiro. Se o partido quer eleger
dez vereadores, lança cinqüenta

lhor.
Depois de ter escolhido o

deputado do distrito, o eleitor tem
direito a um segundo voto. Este
segundo voto ele dá, como na Ar-
gentina, a uma lista. Isso corrige o
grande problema das minorias.
Porque, se eu voto no Joãozinho,
do partido A, mas não gosto do
partido A, eu posso votar na legen-
da do partido B e aumentar o seu
quociente eleitoral. Ou seja, quem
apresenta um candidato no distri-
to, mesmo para perder a eleição,
ajuda a puxar voto para a legenda.

RL— O voto não é vinculado...
IPF - Não, mas na Alemanha

80% dos eleitores repetem, ao votar
na lista, o partido que escolheram
para o voto distrital. Só 20% votam
em partidos diferentes.

RL Esse sistema não visa criar
iiiiia csptcic de centro político estável,
principalmente através do voto
distrital?

IPF - Claro. Nos Estados Uni-
dos, o voto distrital puro produziu
um sistema de dois partidos, o que
é ruim. O meu projeto permite que
venham a existir quatro OU cinco
partidos, o que me parece muito
melhor.

Eu sei que o meu projeto li-
mita o número de partidos, mas o
queleva a isso não é o voto distrital:
éa cláusula debarreiri. Na Alema-
nha, o partido que não ohtiver5%,
a nível nacional, não tem direito a
representação na Câmara dos De-
putados; se não conseguir5% num
Estado, não tem direitoa deputado
estadual. Se só obtém os 5% no
Estado, mas não alcança o índice
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nacional, torna-se um partido pu-
ramente estadual.

RL- Porque motivo o senhorafirma
queesse sistema acaba coma corrupção
eleitoral?

IPF - A rigor, não acaba. Mas,
como dizia o querido e saudoso
Gustavo Capanema, uma das mai-
ores inteligências de Minas Gerais:
não acaba, mas permite a fiscaliza-
ção. A corrupção não vai acabar
nunca. O problema está em torná-
la visível para que possa ser puni-
da. Hoje o sistema eleitoral brasi-
leiro é totalmente esdrúxulo, seme-
lhante, aliás, ao sistema italiano.
Ora, ainda ontem eu li uma decla-

9

RL - Sua proposta significará tam-
bém uma dupla divisão do Estado: um
distrito maior, para a eleição de depu ta-
do federal, e um distrito menor, para
eleger deputados estaduais?

IPF - Exato. Em regra, cada dis-
trito federal corresponderá a dois
estaduais. No caso de Minas, os
distritos federais serão 27; os esta-
duais, 54. No caso dos legislativos
estaduais, dois terços provirão dos
distritos, e um terço será eleito por
lista.

RL - Na eleição para a Assembléia
Legislativa não será mantida a propor-
ção metadedistrito/metade lista?
IPF - Não, nas eleições estaduais

RL - No Brasil, a gente sabe que há
deputados que compram votos e que,
além disso, as pessoas costumam votar
nos amigos. Em determinadas regiões,
certos deputados podem se candidatar
porqualquer partido, que se elegem. O
voto distrital não irá estimular ainda
mais os partidos a depender desses no-
mes?

IPF - Na sua pergunta há uma
contradição. Digamos que o José
da Silva se elege por qualquer par-
tido: é verdade. Mas o sistema per-
mite dois tipos de eleição. Então,
mesmo que o José da Silva entre
num determinado partido só para
poderse candidatar no seu distrito,

A corrupção não vai acabar, mas
estará visível para ser punida	
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ração doTomaso Buscetta confes-
sando que, na Sicilia, um deputado
dava cinco mil dólares e recebia da
Máfia os votos que precisava. E
igual ao Brasil, exatamente a mes-
ma coisa.

RL- Seo seu sistema foraprovado,
ele terá que respeitar os atuais
desequilíbrios na representação dos
Estados?

IPF - Se não houver mudança
constitucional, sim. Em MinasGe-
rais, mantido o atual quadro de
representação, cada 400 mil eleito-
res elegem um deputado federal;
no Acre, haverá um distrito para
cada dois mil eleitores. O México
resolveu esse problema dividindo
o país em distritos. Todos os d istri-
tos mexicanos são exatamente
iguais. Mas é impossível fazer isso
aqui.

dois terços dos deputados serão
dos distritos Eles estão iniciando a
vida política, têm juventude e po-
der para trabalhar no distrito. O
candidato do distrito é o que tem
um trabalho mais diuturno. Na lis-
ta estarão os grandes nomes do
partido.

RL - Como o senhor pensa a questão
do poder local? Um exemplo muito
conhecido na sociologia política é
Barba cena, em que duas grandesfa mí-
lias dividem, há décadas, o poder políti-
co local. Uma eleição distrital ali seria
urna guerra.

1 PF - Mas isso é bonito. A eleição
para prefeito, há poucos dias, foi
uma guerra outra vez - os Bias
contra os Andradas - e ganhou o
filho do Andradinha. Foi bonito
para a democracia, para a família
Bias e para a família Andrada.

ele terá que trabalhar pelo fortale-
cimento desse partido, por uma
razão muito simples: se esse parti-
do não atingir o quociente eleito-
ral, o José da Silva não vai para a
Câmara. Eu penso numa solução
meio a meio. O distrito leva o elei-
tora votarem pessoas, o sistema de
listas leva o eleitor a votar em par-
tidos. Tudo se harmoniza. E bom
que haja o José da Silva, mas é
preciso que ele pertença a um par-
tido que tenha fundamentos e pen-
samento político.

RL - O voto distrital não vaiencher
o Congresso de deputados que serão
meros despachantes de seus eleitores?

IPF- Isso pode ocorrer, no máxi-
mo, com 50%, e mesmo assim, no
caso de Minas, esse deputado esta-
rá representando 400 mil eleitores.
Mas a outra metade será eleita em
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listas partidárias, são grandes no-
mes do país.

RL— Naeleiçãodo distrito, só valem
os votos dados ao candidato vencedor:
os outros não contam. Parece-me que
isso induza uma espécie de "voto útil":
meu candidato éfulano de tal, mas ele
não tem chance, então eu vou votar no
fulano ou no sicrano, que são osfavori-
tos. Ou seja,jáno distrito pode vira se
criar unia espécie de polarização em
torno dos candidatos viáveis, dos gran-
des candidatos.
IPF - Não, ao contrário. Quando a
eleição começa, um candidato tem

no distrito, o José da Silva e o João
da Silva, mas não obteve votos su-
ficientes na legenda. Na Alema-
nha, onde isso já ocorreu duas ve-
zes, o deputado vai para o parla-
mento sem partido, ainda que isso
aumente o número total de parla-
mentares. No Brasil, o número de
parlamentares só pode ser modifi-
cado pela Constituição. De acordo
com o meu projeto, esses dois de-
putados poderiam solicitar legen-
da a um partido. Se aceitos, ocupa-
riam dois lugares na lista daquele
partido. Sairiam dois e eles entrariam.

RL - O partido que vencer no distri-

to de raciocínio. Nas eleições estaduais,
dois terços dos deputados serão eleitos
pelos distritos, um terço pelas listas. A
prazo, em doze anos, digamos, a ten-
dência não será todos os partidos esta-
rem com suas direções monopolizadas
por dirigentes locais, com uma visão
mais provinciana, menos doutrinária
da política?

IPF - Não concordo. Nunca o
PSD teve como presidente do par-
tido um deputado estadual. Ne-
nhum partido teve. A tendência de
todo partido é ser comandado no
Estado pelas figuras de destaque
nacional. O partido é nacional.

Iri-

A tendência de todo partido é ser coman-
dado por figuras de destaque nacional 
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às vezes 10% das intenções devoto
e, quando termina, é o mais vota-
do. Isso aconteceu agora mesmo,
com o Patrus, aqui em Belo Hori-
zonte, e com o César Maia, no Rio.
Se o candidato é competente, é isso
o que ocorre. Isso chama-se demo-
cracia.

RL - O senhor concordará que os
pequenos partidos, nesse sistema, terão
pau quíssi mas chances.

IPF-Eles terão votos de legenda.
Os verdes, na Alemanha, não con-
seguiram eleger ninguém nos dis-
tritos, mas obtiveram dezenas de
cadeiras pela lista.

RL - Não é comum ocorrer o contrá-
rio: o partido eleger apenas deputados
distritais?

IPF - Pode ocorrer. É  caso do
José da Silva. O partido F elegeu 2

to dificilmente perde a eleição seguinte.
IPF - Perfeito: o candidato que

ganhar no distrito dificilmente vai
perder... porque ele vai trabalhar
muito. Em primeiro lugar, ele vai
ser fiscalizado pelos candidatos que
perderam: "onde está o deputado
federal do distrito? o que ele está
fazendo?" Ele vai ter que ser um
deputado eficiente. No sistema atu-
al, ninguém cobra de ninguém.
Muita gente vai a Brasília uma vez
por ano e ninguém fica sabendo. Se
amanhã eu perder uma eleição no
distrito, vou infernizar a vida do
meu concorrente. Vou fiscalizar
cada voto que ele der na Câmara,
cada projeto de lei, as verbas que
ele obteve para a região... Ele vai
ser deputado mesmo, queira ou
não queira!

RL— Uma última objeção, para efei-

RL - Não lhe parece que, estando a
Assembléia Legislativa preenchida por
dois terços de deputados oriundos dos
distritos, isso inevitavelmente repercu-
tirá na composição do partido, modifi-
cando, aos poucos, o seu perfil nacio-
nal? A prazo, os grande nomes do
partido vão ceder seu lugar para os
políticos locais.

IPF - Quem é contra o voto
distrital usa esses argumentos
sofismáticos. E verdade que os
diretórios estaduais nesse prazo vão
ser dominados por políticos
distritais. Daí vocês concluem que
esses diretórios estaduais vão ser
dominados pelos deputados esta-
duais eleitos pelo distrito e logo o
partido a nível nacional será assim.
Vocês estão eliminando os deputa-
dos federais. Isso sendo verdade, o
partido acaba, porque ninguém vai
votar no partido. Ele acaba no nível
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Vou continuar o Israel Pinheiro que luta pelo que lufa hoje e ntio vou mudar
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nacional.

RI- Não é preciso que ele acabe. Ele
pode se tornar apenas unia legenda
acoplada a unia nzdquina hurocrdtica
para que cada candidato local possa
apresentarsua candidatura, uma enor-
me burocracia para apresen taras suas
listas. A política passa a ser local. No
Acre, a política passa a ser ncrca na;em
Minas, mineira. Desaparecem os polí-
ticos de visiTo nacional.

IPF - Eu vou continuar o Israel
Pinheiro que luta pelo que luta hoje
e não vou mudar. Não existe isso
de correlação de forças. Existe é
habilidade. Juscelino era bom, Isra-
el Pinheiro era bom, por isso eles

^1
O partido existe para conquistar o

poder e exercer sua política nas ruas

comandavam. Política é feita com
os melhores, com os mais compe-
tentes. Capanerna mal se elegia, era
oúltimo da lista, e no entanto era o
melhordo partido. Partido é igual
a um clube, joga todo mundo do
mesmo jeito. Ninguém vai querer
destruir o outro, porque desse
modo estará se destruindo. Na Ale-
manha, os partidos funcionam nor-
malmente e ninguém reclama. Em
todo partido, a tendência é colocar
os melhores. O partido existe para
conquistar o poder e exercer sua
política nas ruas. Se ele melhora,
sobe; piora, cai. Isso é que se chama
correlação de forças democrática:
partido ruim lá para baixo, partido
bom lá para cima. Não interessa
quem são as pessoas, de onde elas
vieram.

RL - O deputado melhor pode ser o
que atende aos interesses mais imedia-
tos do eleitor?

IPF - No distrito, sim. Mas os
deputados eleitos porlista irão tra-
balhar pelos grandes projetos naci-
onais. No sistema atual, só há duas
opções para o deputado federal: ou
se é um deputado nacional, que
trata apenas das grandes teses e
estará derrotado daqui a quatro
anos, porque não dá assistência aos
eleitores, ouse é um simples procu-
radordepartes,queficaodia intei-
ro nos Ministérios à procura de
verbas para sua região. O meu sis-
tema pretende corrigir isso.

RI - Se o seu sistema é tuio bom, por
que os deputados estaduais est tio con-
tra ele?

IPF - Eu também quero entender
por quê. Ora, no meu projeto os
deputados com mandato tem pre-
ferência na escolha nos distritos.

RL - Quem define o candidato no
distrito?

IPF - A convenção distrital. Mas
o diretório distrital deve dar prefe-
rência ao deputado eleito pela re-
gião.

RI - O senhor estd firmemente con-
vencido de que esse éo melhor sistema
para o Brasil?

PPF - Esse é o menos pior. Não
existe sistema perfeito. Perfeito,
mesmo, seria transformar todos os
50 milhões de eleitores brasileiros
em deputados federais.
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