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RESUMO

Este trabalho visa analisar a estrutura de funcionamento do Sistema Eleitoral Brasileiro. Sistema este

que - procuro demonstrar - não valoriza os partidos políticos como canais apropriados de interação

entre Sociedade e Estado. Desta realidade, é decorrente o fato de existirem, no Brasil, muitos

partidos políticos inorgânicos - quanto às ações -, e frágeis - quanto à representatividade.

É hipótese básica desta obra o fato de existirem grupos políticos que se beneficiam de práticas

nocivas à democracia participativa, via sistema eleitoral. Assim sendo, a realidade auferida nas urnas

é distinta da realidade da representação política.

O Congresso Nacional, locus que é objeto das maiores distorções, é o meu ponto de referência para

este estudo. É a partir deste centro de poder político que se pode vislumbrar o modo de reprodução,

em outras esferas de poder, da engenharia institucional existente.

A metodologia deste estudo é seccionada em duas partes:

. Na parte teórica (capítulos II e III), procuro fazer uma análise comparativa entre as propostas

passíveis - a cada item - de adoção, posicionando-me em relação às mesmas.

. Na parte prática (capítulo IV), elaboro uma proposta de agenda para reformas no sistema eleitoral,

condizentes com o que foi estudado anteriormente.



SUMMARY

This project intends to analyze the operation structure of the Brazilian Electoral System, wich, as I

here attempt to explain, does not appreciate political parties as appropriate means of interaction

between Society and State. As a direct result, there are in Brazil many political parties actively

inoperative and representatively weak.

It is a basic theory of this project the fact that some political groups take advantage of pratices that

are noxious to the participatory democracy using the electoral system. Therefore, the response

drawn from the votes is different than its political representation.

The National House of Representatives, subject of greatest distortions, is the starting point of this

project. From that center of political power, we can observe and analyze the effective institucional

engineering and its way ofreproduction to the different spheres ofpower.

The methodology used in this project is separated in two different parts:

. In the theoretical part (chapters II and III), I try to comparatively analyze the passive propositions

(ofeach item) of adoption, and also explain my opinion about them.

. In the practical part (chapter IV), I explain a proposition of agenda to reform the electoral system,

consistent with that previously analyzed.
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I-INTRODUÇÃO:

PERSPECTIVAS DE FORTALECIMENTO DA CIDADANIA VIA

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL

"Nos Estados modernos, democracias estáveis são aquelas em que a luta pela realização dos interesses

materiais dos diversos grupos sociais alcançou um elevado grau de institucionalização. Nesses Estados, o

governo democrático se torna uma forma relativamente autônoma de exercício do poder político, em

relação aos grupos da produção. No Brasil, um dos principais problemas de nossa incipiente democracia

é precisamente este: a pouca autonomia do Estado, em relação aos interesses materiais das elites. A

existência desse Estado instrumental e em promiscuidade com os negócios privados o inviabilizou como

uma ordem institucional normativa relativamente autônoma. A corrupção é inerente a essa forma de

Estado privatizado."

José Genoíno1

Considerações Iniciais;

O processo democrático é, necessariamente, algo complexo. Tanto mais o será em sociedades, como

a brasileira, em que a caminhada nesse sentido é interrompida por percalços os mais diversos2.

Um bom sistema eleitoral é parte importante desse caminho. Embora, visto isoladamente, não possa

operar mudanças na qualidade de vida das pessoas e no desenvolvimento nacional, seu

estabelecimento em bases coerentes e representativas leva ao fortalecimento de grupos políticos

credenciados pela cidadania e pela vontade popular, em suma, à democracia participativa, condição

essencial para o atendimento das demandas sociais.

1 Deputado Federal pelo PT/SP. Esta citação é referente ao artigo "A NATUREZA DA CRISE BRASILEIRA", publicado na
FOLHA DE SÃO PAULO em 24/07/92. Extraí-a de ARAÚJO, JÓ DE. PARLAMENTARISMO: A HORA E A VEZ DA
CIDADANIA. PETRÓPOLIS: VOZES, 1993, p. 106.

2 Refiro-me aos constantes golpes de Estado e às ameaças de desequilíbrio institucional que, ao longo dos anos, vem fazendo parte
da história do Brasil.
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Em função disto, buscar um sistema eleitoral que possa espelhar, da forma mais próxima possível, os

anseios políticos dos diversos grupos inseridos no contexto social é mister, uma vez que um dos

problemas principais de nossa democracia é que setores pouco expressivos socialmente (do ponto de

vista numérico) dominam o aparelho de Estado, ao passo que outros, muito representativos, têm

dificuldades para agir sobre esse mesmo aparelho3.

O caso brasileiro demonstra que não tem sido parte da nossa natureza política a valorização de

partidos como canais de representação da cidadania. Diz Scott Mainwaring4:

"... a legislação eleitoral brasileira tem várias características incomuns que institucionalizaram uma

estrutura de incentivo que autoriza e estimula os políticos a terem um comportamento antipartidário. Ela

contribuiu decisivamente para o subdesenvolvimento partidário, e em última instância, para a

sustentação de um padrão altamente elitista de dominação e para a instabilidade democrática."

A conseqüência óbvia desta situação é que os conflitos políticos ficam desprovidos de canais

institucionais apropriados para se explicitarem. Assim, tendem a ser negados, como confirma

Wanderley Guilherme dos Santos5:

"A eloqüência dos dados garante a conclusão de que, ademais de existir um conglomerado social de

considerável magnitude que sistematicamente dispensa o recurso do voto como mecanismo de

participação, que se revela indiferente à participação que vai do partido político à associação profissional

e ao sindicato, passando pelas associações comunitárias, e que ignora os laços contratuais entre políticos

e seus eleitores, também é assustadoramente elevado o número daqueles que ou negam o conflito,

qualquer tipo de conflito característico das sociedades contemporâneas e, em particular, das que são

atrasadas, ou o reconhecimento dele não os faz ativar as instituições estatais apropriadas."

3 No caso, as oligarquias rurais, embora com um peso, numericamente, limitado na sociedade, possuem uma participação na ação
estatal muito maior do que se poderia, a princípio, supor. Para maiores informações, é imprescindível ver o trabalho de MOTTA,

PAULO ROBERTO. MOVIMENTOS PARTIDÁRIOS NO BRASIL - A ESTRATÉGIA DA ELITE E DOS MILITARES. RIO DE

JANEIRO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, 1971.

4 MAINWARING, SCOTT. "POLÍTICOS, PARTIDOS E SISTEMAS ELEITORAIS - O BRASIL NUMA PERSPECTIVA

COMPARATIVA" NOVOS ESTUDOS CEBRAP, ne 29, mar. 1991, p. 56.

5 SANTOS, WANDERLEY GUILHERME DOS. "FRONTEIRAS DO ESTADO MÍNIMO - INDICAÇÕES SOBRE O HÍBRIDO
INSTITUCIONAL BRASILEIRO". IN: RAZÕES DA DESORDEM. RIO DE JANEIRO: ROCCO, 1993, p. 104.
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Assim, a estrutura política é, no Brasil, historicamente desprovida de estabilidade, como salienta

Paulo Roberto Morta6:

"... a história dos partidos políticos brasileiros revela uma diversidade enorme de partidos e facções que

foram criados e extintos através dos anos. Tivemos longos períodos de bipartidarismo, de ausência de

partidos e até eleições com mais de quarenta partidos. Na medida em que, praticamente, nunca houve

duas eleições nacionais em que concorressem os mesmos partidos, concluímos que o sistema partidário

brasileiro é dos mais instáveis."

A revisão do sistema eleitoral é, portanto, condição necessária para o aperfeiçoamento da cidadania

de nossa Nação, muito embora alguns autores sustentem que, qual seja esse sistema, as dificuldades

sociais serão da mesma ordem. Neste sentido, Wanderley Guilherme dos Santos7 argumenta:

"Fossem outras as instituições políticas - forma de governo, sistema partidário e eleitoral - e o país

estaria diante dos mesmos problemas. Não são elas o elo estrategicamente mais fraco na atual conjuntura

histórica. O que nos singulariza na elipse democrática é a assimetria entre o grau de democratização

política e social rapidamente alcançado e a incapacidade de investir de vontade de poder as instituições

do Estado. A extensão em que o Estado formal é substituído em algumas funções básicas por

organizações privadas revela ao mesmo tempo o porquê da esterilidade de suas decisões. Enquanto não

se recuperar a robustez das instituições estatais, é pouco provável que os programas de governo tenham

sequer a chance de razoável implementação para que sejam limpamente avaliados."

Concordando com a hipótese básica do renomado autor, a de que realmente as instituições estatais

devem mudar de paradigma, discordo de que a representação eleitoral não tenha um papel relevante

neste processo. Entretanto, a referida assertiva tem o mérito de reafirmar que a engenharia política,

por si só, não resolve os problemas. Mas também é verdade que as "regras do jogo" para que os

6 MOTTA, PAULO ROBERTO. MOVIMENTOS PARTIDÁRIOS NO BRASIL - A ESTRATÉGIA DA ELITE E DOS
MUTARES, op. cit, p. 80. Ressalte-se que, por ser um trabalho de 1971, não se contabiliza duas eleições presidenciais seguidas

com os mesmos partidos, a saber, 1989 e 1994. Tal circunstância, entretanto, não desmente que o quadro institucional brasileiro é

realmente fraco, como comprova a seqüência da história política do Brasil.

7 SANTOS, WANDERLEY GUILHERME DOS. "DEMOCRACIA CONTRAFACTUAL OU ESTADO EFETIVO?". IN:
VELLOSO, JOÃO PAULO REIS (ORGANIZADOR). GOVERNABILIDADE, SISTEMA POLÍTICO E VIOLÊNCIA URBANA.
RIO DE JANEIRO: JOSÉ OLYMPIO, 1994, p. 79.
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referidos problemas sejam resolvidos passam por uma representação política de qualidade, e isto não

deve ser negligenciado.

Duas definições de sistema eleitoral são pertinentes em meu estudo. Uma é a de Jairo Marconi

Nicolau8:

"Sistema eleitoral é o procedimento utilizado em uma eleição para transformar os votos dos eleitores em

poder parlamentar ou de governo."

Em adição, José Antônio Giusti Tavares9 acrescenta:

"Os sistemas eleitorais são construções institucionais política e estrategicamente concebidas, e

tecnicamente realizadas, para viabilizar e sancionar a representação política."

Portanto, um Congresso Nacional representativo e eficaz - a hipótese a ser desenvolvida neste

trabalho - é função direta de um sistema eleitoral estrategicamente orientado para o fortalecimento

da estrutura partidária e, via de regra, do conjunto da discussão política na sociedade.

A respeito da concepção de sistema eleitoral, devem-se mencionar algumas questões relativas à

representação política. A primeira delas é que não se pode cobrar de um sistema eleitoral respostas

que este não está apto a fornecer. Um sistema eleitoral é parte da lógica política. Esta é a parte

substantiva da democracia representativa, uma vez que o sistema eleitoral, em si mesmo, é

instrumental. Lúcia Hippolito10 afirma:

8 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA. RIO DE JANEIRO: FOGLIO ED., 1993, p.
14.

9 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA. RIO DE JANEIRO: RELUME-DUMARÁ, 1994, p. 33.

10 Esta citação faz parte do quadro "REFORMAS EM DEBATE", do Jornal O GLOBO, de 26/08/95, p. 8.
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"Sistema eleitoral não é instrumento da moralização dos costumes nem transformador de consciências; é

apenas um mecanismo que transforma votos em cadeiras."

Outro ponto: não se pode conceber a democracia de forma abstrata, negando conflitos e visões

diferenciadas. A democracia se materializa através da competição de grupos, que buscam o poder

como forma de consecução de seus objetivos. O pensamento de Duverger e Schumpeter11 é

conclusivo:

"... a democracia não é mais o governo do povo e pelo povo, mas o governo de elites e de organizações

que, extraídas da sociedade, competem entre si pela conquista do consentimento popular."

Deve-se mencionar, ainda, que se costuma defender a tese de que regras eleitorais bem elaboradas

são mais propícias a países desenvolvidos. Entretanto, é nos países em desenvolvimento, onde a

democracia é mais incipiente, que a necessidade de boas regras é maior. Define José Antônio Giusti

Tavares12:

"Regras eleitorais e sistemas de governo, consistentes ou não, são menos decisivos, do ponto de vista da

estabilidade política e governamental, bem como do bom funcionamento do governo e do sistema

constitucional, em países civilizados do que em países com baixo grau de consenso político e de

consciência pública."

11 Nesta passagem, José Antônio Giusti Tavares introduz as bases do pensamento de Duverger e Schumpeter. Conforme
TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit, p. 271.

12 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit, p. 373.
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Posto isto, não se deve escamotear o fato de que o padrão histórico que a representação política vem

seguindo no Brasil não favorece a solidificação dos partidos, como já mencionado. A título de

reforço, Olavo Brasil de Lima Júnior13 conclui:

"No que se refere à natureza dos partidos, vistos isoladamente, há que lembrar que eles têm funcionado

de modo intermitente e pouco orgânico, além do fato de proliferarem agremiações que, embora possuam

teoricamente uma estrutura federativa, não têm atuação verdadeiramente nacional. Nesse sentido, de

partido têm apenas o nome."

Tentarei buscar na história política brasileira as origens desta situação.

Breve Histórico da Representação Eleitoral no Brasil:

A estrutura da representação política no Brasil é marcadamente clientelista. Foi, portanto, com

objetivos clientelísticos que o padrão vigente foi montado, como confirma Scott Mainwaring14:

"Para a maioria dos políticos brasileiros, a representação significa mais clientelismo do que representar

claramente grupos sociais definidos. O clientelismo existe em todos os sistemas políticos, mas o caráter

arraigado do clientelismo no Brasil é chocante. Ele é facilitado por um sistema político no qual a

organização formal dos interesses é relativamente fraca, e foi tornada intencionalmente fraca por

estruturas corporativistas e pela repressão contra as organizações populares."

Antes da independência, não se pode dizer que houvesse movimentos políticos no Brasil, como

atesta Paulo Roberto Motta15:

"Os primeiros movimentos, com características de partido político, no Brasil, datam dos tempos

imperiais. Antes da independência, ocorrida em 1822, a luta política restringia-se a brasileiros (os que

13 LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE. "A REFORMA DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA E O
APERFEIÇOAMENTO DEMOCRÁTICO". REVISTA DADOS. RIO DE JANEIRO: CAMPUS, vol. 36, n2 1,1993, p. 112.

14 MAINWARING, SCOTT. "POLÍTICOS, PARTIDOS E SISTEMAS ELEITORAIS - O BRASIL NUMA PERSPECTIVA

COMPARATIVA". NOVOS ESTUDOS CEBRAP, op. cit, pp. 55-56.

15 MOTTA, PAULO ROBERTO. MOVIMENTOS PARTIDÁRIOS NO BRASIL - A ESTRATÉGIA DA ELITE E DOS
MILITARES, op. cit, p. 1.
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aspiravam à independência) e a estrangeiros (os que bloqueavam o objetivo daqueles). Embora estas

forças pudessem, algumas vezes, se identificar com grupos sociais específicos estavam, ainda, longe de

constituir organizações políticas."

Mesmo no período imperial, a diversidade política era pequena, pois as diferenças entre partido

liberal e partido conservador eram tênues, como confirma Paulo Roberto Motta16:

"Estes partidos não demonstravam diferenças ideológicas marcantes, aceitando, ambos, a filosofia liberal

clássica de pouca intervenção do Estado, no domínio econômico, e outras características próprias do

liberalismo do século XIX."

Na República Velha (1889 - 1930), a "política dos governadores" inviabilizou a consolidação

partidária e, assim, perdeu-se a chance de aperfeiçoar o sistema eleitoral. Paulo Roberto Motta17

observa:

"Quando Campos Sales assumiu a presidência, em 1898, tornou-se inviável a formação de novos

partidos. Desprezando os partidos e facções parlamentares, Campos Sales inaugurou uma política de

ligação direta com os governadores de Estados. Tal política, que passou a ser conhecida pelo nome de

política dos governadores, tinha como objetivo imediato obter apoio parlamentar através de alianças com

os chefes políticos locais. Cada Estado tinha, a esta época, seu próprio sistema eleitoral, e a política era

controlada pelos governadores dos Estados, que, freqüentemente, exerciam ação coativa sobre o processo

eleitoral. Portanto, os governadores eram os líderes reais, com controle absoluto sobre a vida política de

suas regiões."

O período compreendido entre 1930 e 1945, embora fosse considerado revolucionário, não foi capaz

de romper com esta estrutura fisiológica, como demonstra Maria do Carmo Campello de Souza18:

"As crises desse período podem ser vistas, no essencial, como conseqüências das tentativas de

institucionalizar um poder pós-revolucionário sobre uma estrutura política que de foto não havia sido

abalada em suas raízes mais profundas, estrutura que se baseara durante quarenta anos na política dos

Estados."

16Ibid.,p. 2.

17Ibid.,p.2O.

18 SOUZA, MARIA DO CARMO CAMPELLO DE. ESTADO E PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL. SÃO PAULO: ALFA-
ÔMEGA, 1976, p. 81. A autora referia-se, especificamente, ao período do Estado Novo (daí os referidos quarenta anos).
Subentende-se, entretanto, que todo o período do primeiro governo de Getúlio Vargas (1930 -1945) foi convivente com a herança

da "politica dos governadores".
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Entre 1945 e 1964, a democracia não foi capaz de alterar os grupos detentores do poder, como

confirma Maria do Carmo Campello de Souza19:

"A restauração democrática em 1945, cansada muito mais por eventos internacionais que por dissenções

econômicas internas graves que estabelecessem sérios conflitos de classes, não produziu uma

substituição radical dos grupos no poder, embora exigisse uma reformulação político-institucional."

Sobre a referida reformulação político-institucional, Maria do Carmo Campello de Souza20

demonstra a irracionalidade do modelo eleitoral seguido:

"(Sobre o modelo) Quer isto dizer, para nos atermos ao essencial, que haveria um mínimo absoluto de

sete deputados por Estado, e um máximo assaz imperfeitamente proporcional: um Estado com três

milhões de habitantes teria vinte deputados, mas um Estado com o dobro - seis milhões - não teria

quarenta, e sim trinta e dois deputados, visto que a partir do vigésimo a divisão se faria por duzentos e

cinqüenta e não por cento e cinqüenta mil. Vale dizer, o voto de um cidadão dos Estados mais

populosos, que soem ser também os mais industrializados e urbanizados, valeria menos, em termos do

número de deputados para cuja eleição estaria contribuindo, que o de um cidadão dos Estados menos

populosos e menos desenvolvidos. Evidentemente, essa diferença no valor dos votos não é compensada,

mas ao contrário, aumentada, pela representação no Senado, que consagra a igualdade entre os Estados

(vale dizer, a desigualdade política de suas populações)."

O período autoritário, entre 1964 e 1985, foi marcado por uma perversa farsa democrática, onde as

instituições, do ponto de vista legal, funcionavam (inclusive o Congresso Nacional), mas eram

tuteladas pelas forças conservadoras. Assim, a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) e o

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) eram a herança gêmea do anterior PSD, o partido das

oligarquias rurais, como esclarece Paulo Roberto Motta21:

"Conforme se pode notar, o ex-PSD teve proeminente participação na liderança de ambos os partidos. O

interesse da elite agrária, representado no antigo PSD, distribuiu-se tanto na ARENA como no MDB,

19Ibid.,p64.
Ibid., p. 125.

21 MOTTA PAULO ROBERTO. MOVIMENTOS PARTIDÁRIOS NO BRASIL - A ESTRATÉGIA DA ELITE E DOS
MILITARES, op. cit, p. 71.
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propiciando uma acentuada influência no processo decisório interno de ambos os partidos. Tal

influência, complementada pelo controle militar da vida política, serviria de base à simulação de

partidarismo político democrático que poderia ocorrer com a formação da ARENA e do MDB."

Depois disso, e até os dias atuais, o país corre em busca da democracia perdida. Quanto tempo não

terá sido perdido com insanas tentativas de resolver os problemas autoritariamente, sempre

beneficiando o mesmo grupo político. Democracia de verdade requer alternância de poder: não de

pessoas, mas de grupos sociais. Isto tem faltado ao longo da nossa história, sofrida história, em que

os partidos não foram o canal adequado da expressão da cidadania, mas apenas siglas, letras mortas,

a favor de uma lógica de dominação que, conseqüentemente, perpassou todo o sistema eleitoral.

O plebiscito sobre o sistema de governo (Presidencialismo x Parlamentarismo)22 e a recente, e

fracassada, revisão constitucional, trouxeram a questão do sistema eleitoral de volta para a agenda

política. Espera-se que haja avanços e que os partidos possam, assim, adquirir organicidade23 e

credibilidade. Afinal, os partidos se transformaram em vilões da mazelas sociais mas, na verdade, são

vítimas de um sistema político, manifesto no sistema eleitoral, perverso e particularista.

22 A dicotomia Presidencialismo x Parlamentarismo não é a questão central deste trabalho. Não devo, entretanto, me esquivar de
manifestar uma visão pessoal. Sou parlamentarista, porque acredito que este sistema de governo é mais representativo, pluralista e

democrático, a princípio, do que o sistema presidencial. No entanto, tanto Presidencialismo como Parlamentarismo podem ser

sistemas bons ou ruins, dependendo de duas variáveis básicas: o sistema eleitoral e o sistema partidário, sendo que a segunda

depente necessariamente da primeira para funcionar a contento. Para maiores informações sobre a dicotomia referida, indico as

seguintes obras: ABRANCHES, SÉRGIO DE. "PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: O DILEMA INSTITUCIONAL
BRASILEIRO". REVISTA DADOS. RIO DE JANEIRO: CAMPUS, vol. 31, n2 1, 1988, pp. 5-33; MAINWARING, SCOTT.

"DEMOCRACIA PRESIDENCIALISTA MULTIPARTIDÁRIA: O CASO DO BRASIL". LUA NOVA, ne 28/29, 1993, pp. 21-74;
LAMOUNIER, BOLÍVAR E NOHLEN, DIETER (ORGANIZADORES). PRESIDENCIALISMO OU PARLAMENTARISMO -
PERSPECTIVAS SOBRE A REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL BRASILEIRA. SÃO PAULO: LOYOLA, 1993; e ARAÚJO,

JÓ DE. PARLAMENTARISMO: A HORA E A VEZ DA CIDADANIA, op. cit. .
23 A palavra organicidade não existe em dicionários. É, portanto, um neologismo. Justifico seu uso por procurar uma palavra mais
adequada que funcionalidade. Algo pode ser funcional mesmo sendo desorganizado. O que tento passar é, necessariamente, o

conceito de algo que funciona exatamente porque é organizado.
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Sobre Este Trabalho;

Minha intenção é pesquisar o problema do Sistema Eleitoral Brasileiro, como aperfeiçoá-lo, visando

promover a capacidade dos partidos políticos de serem interlocutores da sociedade no aparelho de

Estado. Trabalharei com a problemática do Congresso Nacional como campo de estudo, uma vez

que falar sobre as eleições do Poder Legislativo ao nível estadual e municipal tornaria o estudo

complexo e, muito provavelmente, irrealizável.

Neste primeiro capítulo, procurei mostrar que o quadro da representação eleitoral brasileira é muito

frágil e intencionalmente nocivo à cidadania, uma vez que está orientado não para a lisura e

neutralidade, que deveriam ser características da institucionalização da luta política, mas para setores

privilegiados. Enfim, parece que, aonde há conflito político, não existe neutralidade.

O segundo capítulo deste trabalho será dedicado aos critérios de representação do Congresso

Nacional. Nele, discutirei sobre que tipo de representação pode ser encarada como ideal, bem como

questões afins.

No terceiro capítulo, procurarei falar de aspectos formais de uma eleição para o Congresso Nacional,

como devem ser as votações, de quanto em quanto tempo as eleições devem se realizar, a relação

entre os congressistas e outros políticos, etc.

20



No quarto capítulo, tentarei agrupar algumas informações importantes obtidas dos capítulos dois e

três, mais filosóficos, em forma de uma proposta eleitoral concreta para o Congresso Nacional.

Obviamente, pelas limitações de um trabalho da natureza do que estou fazendo, não abordarei

pontos ao excesso, apenas alguns que considero importantes. Procederei, ainda, a apreciação crítica

do modelo a ser proposto.

O capítulo final, o quinto, será destinado ao processamento das conclusões obtidas no curso do

estudo. Procurarei, neste ponto, ser breve e objetivo.

Este trabalho será, necessariamente, marcado por três características: uma limitação, um objetivo e

um conflito.

A limitação é que não se pode abordar a questão eleitoral em todos os aspectos possíveis, pois a

complexidade dos dados disponíveis toma a missão inviável. Assim, deverei concentrar-me nas

questões relativas ao Congresso Nacional, recorrendo a informações sobre outras esferas de poder

apenas quando estas estiverem relacionadas com o tema explicitado.

O objetivo, para ser mais correto, o objetivo principal, é defender a tese de que bom sistema eleitoral

é o que consagra o princípio "a cada cidadão, um voto com o mesmo valor", embora, na prática, esta

situação não seja totalmente alcançável (pode-se, entretanto, chegar muito perto disso). Este

objetivo pode ser desmembrado: pela lógica estadual e pela lógica partidária.
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Ao nível estadual, os Estados mais populosos são sub-representados, com seus cidadãos tendo um

voto que vale menos que o dos cidadãos das localidades menos povoadas. Jó de Araújo24 ressalta:

"O mapeamento eleitoral do Brasil é de uma irracionalidade calamitosa, e politicamente repugnante.

Somente a título de exemplo, consideremos as 503 cadeiras que atualmente compõem a bancada dos

representantes do povo na Câmara Federal. Divida-se cerca de 89,3 milhões de eleitores por 503 e

teremos o quociente eleitoral nacional, ou seja, 177534 votos exigidos para a eleição de um deputado

federal. Agora, divida-se os 19 milhões de eleitores do Estado de São Paulo por 60 e veremos quantos

cidadãos elegem um representante por São Paulo àquela importante casa do Congresso: 316666

eleitores! Será necessário argumentar sobre a brutalidade deste atentado à igualdade política dos

cidadãos brasileiro nascidos ou domiciliados em São Paulo? Todos os Estados mais populosos poderão

fazer a mesma conta, embora o resultado não seja tão desproporcional quanto em São Paulo!"

Vale acrescentar, entretanto, que proporcionalidade total não é o ideal. Isto porque Estados de

pouca densidade eleitoral, como Roraima, em um sistema de proporcionalidade plena não

alcançariam sequer um deputado para representá-los. Se tanto, um, no máximo. Como teremos

oportunidade de ver mais adiante, a eleição de poucos representantes por Estado é um perigo real

para a democracia representativa. Cabe, entretanto, se não se pode fazer a proporcionalidade

perfeita, pelo menos diminuir a desproporcionalidade a níveis toleráveis.

Do ponto de vista partidário, desproporcionalidade acontece quando determinado partido consegue

menos (ou mais) cadeiras que o valor percentual dos votos que teve em relação ao total. Por este

prisma, um partido que tem 12,5% dos votos deve ter 12,5% das cadeiras: se conseguir mais que

isso, está super-representado; se menos, sub-representado. Isto vale, também, para os cidadãos.

Admitindo que eu vote no partido que teve 12,5% dos votos, mas que este só tenha elegido 10% da

24ARAÚJO, JÓ DE. PARLAMENTARISMO: A HORA E A VEZ DA CIDADANIA, op. cit, p. 113. No momento, o número de
deputados federais não é mais de 503, mas de 513. São Paulo tem, neste momento, 70 deputados federais.
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representação, é correto dizer que alcancei um grau de cidadania de apenas 80% do que deveria

ter25.

Considero que as duas lógica são pertinentes, e que devem haver ajustes em ambas. Entretanto, a

lógica partidária deve ser privilegiada em relação à lógica estadual. Isto porque, se pode-se afirmar

que os congressistas não devem representar só seus Estados, mas o conjunto da Nação (e discutir-se

em que grau cada uma das coisas deve ser feita), não restam dúvidas que os partidos, que devem ser

nacionais, devem representar a parcela da população que os elegeu, em níveis percentualmente

próximos à realidade das urnas. Assim, a massa de cidadãos votantes é considerada mais importante

que as unidades federadas.

Cabe, aqui, algumas palavras sobre federalismo. Em que pese o fato do Brasil ser um país dito de

estrutura federativa, parece que a prática de descentralização administrativa, um dos pilares deste

modelo político, não tem sido privilegiada no Brasil. Daí o comentário de alguns políticos, que "este

país precisa ser mais Brasil, menos Brasília"26. Tal se deve à história política de nosso país, em que a

metrópole portuguesa preocupou-se em construir uma colônia com características centralistas.

Não se deve, entretanto, para valorizar a prática administrativa descentralizada, ignorar que, mesmo

em uma Federação, existem funções que devem ser, necessariamente, procedidas pela União, como

mostra Aspásia Camargo27:

25 A conta é simples: dividi 10 por 12,5. O resultado obtido, 0,8, representa 80% do valor unitário 1, que representaria minha
cidadania plena.

26 O referido comentário é feito comumente por alguns políticos, como os deputados federais Roberto Campos e Francisco
Dornelles (ambos do PPB/RJ).

27 CAMARGO, ASPÁSIA. "A FEDERAÇÃO ACORRENTADA - NACIONALISMO DESENVOLVMENTISTA E
INSTABILIDADE DEMOCRÁTICA". ANPOCS, 1992, mimeo, p. 2.
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"Podemos definir o federalismo como um modelo extra-europeu de organização do Estado marcado pela

existência de duas soberanias: a da União, que detém o controle e a execução de algumas funções

comuns, e a das unidades federadas que se ocupam do resto."

Tenho para mim que a atuação do Congresso Nacional - uma instituição indubitavelmente ligada à

União - deve ser global. Portanto, os preceitos que devem reger a referida instituição devem ser

distintos dos que regem o princípio federativo.

Não estou, com isso, de forma alguma, negando o princípio federativo. Acredito, inclusive, que o

federalismo deve ser implementado de fato, com as unidades federadas tendo gestão descentralizada

e autônoma.

Contudo, dentro da ambiência da União - na qual o Congresso Nacional está inserido - deve

prevalecer o princípio da cidadania, no qual cada cidadão deve ter um voto com o mesmo valor

aproximado. Descarte-se, então, a hipótese de todas as unidades federadas elegerem o mesmo

número de congressistas. Neste caso, teríamos um igual peso entre todos os Estados, e um peso

descabidamente desproporcional entre as populações dos mesmos.

Ao longo deste trabalho, não questionarei o princípio federativo, que julgo necessário em um país de

nossas dimensões e diversidade cultural. Entretanto, em se tratando de um locus de discussão

política nacional - como é o caso do Congresso Nacional -, a cidadania deve prevalecer em relação

ao federalismo.
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Para finalizar este capítulo, o conflito consiste no seguinte fato: deve-se optar por uma bancada28

menor e mais ágil ou uma bancada maior e mais representativa. Assim, se uma bancada é pequena, é

mais fácil a tomada de decisão e o processo parlamentar é mais eficaz, mas as representações

estaduais são extremamente limitadas. Ao contrário, se uma bancada é grande, a sociedade está

melhor representada, mas a lentidão das decisões dificulta os trabalhos29.

Talvez o meio termo seja a melhor solução. Mas, quem saberá? Uma coisa é certa: se o número de

Estados fosse menor, e estes fossem mais equilibrados em termos de população eleitoral, dificilmente

o problema existiria. Entretanto, este assunto é geopolítico. Portanto, é melhor não pensar nestes

termos, já que extrapolam os objetivos deste estudo.

28 O que chamo, aqui, de bancada é o número total de congressistas que a representação cameral deve ter, não o número de
deputados de determinado partido ou de determinado Estado.

29 Para exemplificar, um Congresso com 200 deputados pode ser muito eficaz, mas é pouco representativo, no caso brasileiro. Ao
contrário, um Congresso com 1000 deputados é bastante representativo, mas necessariamente lento na tomada de decisões.
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n - CONGRESSO NACIONAL - CRITÉRIOS DE REPRESENTAÇÃO

Este capítulo será dedicado a investigar a questão da representatividade do Congresso Nacional.

Nele, abordarei não o procedimento das eleições em si, mas os critérios que devem norteá-las.

No item 2.1, discutirei, primordialmente, o tipo de representação (proporcional, distrital ou

proporcional personalizada), as fórmulas de cálculo das cadeiras (quota hare com sobras, série

D'Hont e série Sainte-Laguè), as distorções nas bancadas estaduais, a importância da magnitude dos

distritos e a questão das cláusulas de barreira.

No item 2.2, merecerá atenção a questão das listas partidárias, que podem suscitar - ou não - uma

maior coesão partidária.

O item 2.3 versará sobre o polêmico ponto das coligações - fraudam a vontade do eleitor ou

favorecem o diálogo interpartidário?

O item 2.4 compreenderá a não menos polêmica questão sobre a organização parlamentar - se

unicameral ou bicameral.
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2.1) QUESTÃO DA REPRESENTAÇÃO

O Sistema Eleitoral Brasileiro tem sido marcado, no decorrer do tempo, pela inconsistência e

instabilidade. Padrões são adotados e abandonados com a leviandade característica ao

descompromisso social, como salienta Olavo Brasil de Lima Júnior30:

"A experiência política brasileira pós-independência tem tido como traço dominante a diversidade de

arranjos político-institucionais, a começar pelo regime e forma de governo, que sempre oscilaram

pendularmente entre formas extremas de dominação política e formas experimentais de representação

liberal. Basta dizer que, nos períodos históricos em que predominou a tendência para a democracia

representativa, utilizamos 11 métodos eleitorais diferentes, por intermédio dos quais a vontade popular

expressa nas urnas foi transformada em poder político institucionalizado, em cadeiras parlamentares."

Assim, uma das variáveis que deve nortear um bom sistema eleitoral é a perenidade. Se as regras de

representação política tornam-se duradoras, os eleitores sentem-se familiarizados com a lógica

eleitoral31.

Dentro deste padrão, adquire importância primordial o tipo de representação. Três formas, nesse

sentido, podem ser seguidas: a proporcional, a majoritária (ou distrital)32 e a proporcional

personalizada (vulgarmente conhecida como sistema distrital-misto).

O sistema de representação proporcional é o que consagra a representatividade plena dos partidos.

Sua principal finalidade é a de atribuir a cada partido um número de cadeiras, em relação ao total,

30 LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA. RIO
DE JANEIRO: RIO FUNDO ED., IUPERJ, 1991, p. 5.

31 Com isto, não se quer dizer que não devam ser feitos pequenos ajustes na lei eleitoral, com o intutito de aperfeiçoá-la. Apenas
que, uma vez definidos de forma coerente os preceitos principais, a estrutura planejada deve ser mantida, com os ajustes em

pequenos detalhes servindo de 'polimento' para a democracia aperfeiçoada.

32 Sistema majoritário e sistema distrital têm o mesmo significado. Durante o trabalho, alternarei o uso destas expressões.
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que represente a mesma proporção de votos conseguidos nas urnas, como definem Olavo Brasil de

Lima Júnior e Fabiano Guilherme Mendes Santos33:

"Alocar proporcionalmente cadeiras a partidos de acordo com sua votação é o objetivo primordial dos

sistemas proporcionais."

A grosso modo, o mecanismo que se utiliza para chegar a este objetivo está baseado nos seguintes

procedimentos34:

1) Considera-se a votação total de cada partido.

2) Divide-se esta votação pelo número total de votos.

3) O resultado percentual obtido é o número percentual de cadeiras a que o partido tem direito.

Estes procedimentos demonstrados, entretanto, não são únicos. O cálculo do quociente eleitoral e as

cláusulas de barreira tendem a alterar esta proporcionalidade, como se verá mais adiante. Mas,

segundo Jairo Marconi Nicolau35,

"Um sistema proporcional perfeito é aquele em que os partidos obtêm um percentual de cadeiras igual ao

percentual dos votos."

33 LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE E SANTOS, FABIANO GUILHERME MENDES. "O SISTEMA PROPORCIONAL NO
BRASIL: LIÇÕES DE VIDA". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL
BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op. cit, p. 146.

34 Estes procedimentos não estão completos e detalhados, pois algumas características são variáveis, como a fórmula de cálculo do
quociente eleitoral (com os votos em branco ou não) e as cláusulas de barreira. No entanto, os procedimentos explicitados são

suficientes para demonstrar a lógica proporcional.

35 NICOLAU, JAIRO MARCONI. "O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: A QUESTÃO DA PROPORCIONALIDADE DA
REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SEUS DETERMINANTES". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR).
SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op. cit., p. 99.
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A característica mais notável do sistema proporcional, em relação aos outros sistemas de

representação, é que o número de eleitos por circunscrição é, necessariamente, superior a um, e

dificilmente, do total de eleitos, serão todos do mesmo partido. A título de exemplo, imagine-se que,

em dada eleição, o partido A teve 50% dos votos e o partido B obteve 30% dos votos. A tendência é

que o partido A tenha 50% da representação, e o partido B tenha 30% da representação. Logo,

nesse caso, o número de partidos a conseguir representação, na circunscrição, é maior que um36.

Ao tornar possível que se consiga que mais de um partido obtenha representação em cada

circunscrição, o sistema proporcional induz a estrutura partidária ao multipartidarismo, muito

embora isto não aconteça necessariamente, como mostra Giovanni Sartori37:

"A representação proporcional trata-se de um sistema eleitoral que não produz efeito (...) quanto mais a

RP espelha com precisão, menos ela penalisa e obstrui o surgimento de novos partidos ou a divisão de

partidos já existentes. Mas, da mesma maneira que a liberdade para comer não constitui a causa do ato

de comer, a liberdade para surgir não representa o fator que determina o ato do surgimento. A RP

enquanto tal pode ser causa da remoção de obstáculos, mas não de multiplicação."

No sistema majoritário, a lógica é distinta da do sistema proporcional: cada circunscrição elegerá

representantes apenas de um partido, o mais votado, independentemente do número de candidatos a

se eleger. No exemplo citado para o sistema proporcional, o partido A, com 50% dos votos, levaria

todas as cadeiras da circunscrição: se fosse apenas uma, seria dele; se fossem duas, levaria as duas;

se fossem cinco, levaria as cinco; e assim por diante. O partido B, com 30% dos votos, não levaria

nenhuma cadeira.

36 Esta tendência - 50% das cadeiras para o partido A e 30% das cadeiras para o partido B - não é, necessariamente, a divisão real,
pois esta divisão depente de outros fatores, citados na nota 34.

37 Esta citação de Sartori está contida em CARVALHO, NELSON ROJAS DE. "REPRESENTAÇÃO POLÍTICA, SISTEMAS
ELEITORAIS E PARTIDÁRIOS: DOUTRINA E PRÁTICA". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR).
SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op. cit, p. 60.
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No sistema majoritário, o mandato tende a ser do candidato, ao invés de ser do partido38. Como

define Jairo Marconi Nicolau39,

"Em um pleito realizado de acordo com as regras de maioria simples basta que um candidato receba

mais votos que seus concorrentes para que se eleja."

Como, em cada circunscriçâo, apenas um partido consegue se eleger, via candidato(s) mais

votado(s)40, a tendência é que o número de partidos representados seja menor, com uma forte

propensão ao bipartidarismo, como salienta Duverger41:

"O escrutínio majoritário de um só turno tende ao dualismo dos partidos. De todos os esquemas que se

definiram neste livro, este último é, sem dúvida, o que mais se aproxima da verdadeira lei sociológica.

Coincidência mais ou menos geral ressaltada entre o escrutínio majoritário de um turno e o

bipartidarismo: os países dualistas são majoritários e os países majoritários são dualistas."

Dessa forma, imagine-se um país com 100 circunscrições, cada uma elegendo um deputado. Se

determinado partido consegue 40% dos votos em cada um dos distritos, sendo sempre o partido

mais votado em cada circunscriçâo, elegerá o representante em todos os 100 distritos. Assim, um

partido com 40% da votação total, no país, elege 100% da representação. Conseqüentemente, a

lógica distrital passa ao largo da proporcionalidade, como deixa claro Jairo Marconi Nicolau42:

"As distorções nos sistemas eleitorais majoritários podem levar a que um partido com maioria dos votos

em todo país não obtenha a maioria das cadeiras no parlamento. Isso ocorreu, por exemplo, nas eleições

inglesas de fevereiro de 1974: os conservadores, embora tivessem recebido mais votos (37,9%), ficaram

Admitindo-se a regra de maioria simples, onde apenas um candidato elege-se por circunscriçâo.

39 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, p. 21.
40 A forma mais usual da prática do voto majoritário é, realmente, a eleição de um candidato por circunscriçâo, ou distrito.
41 Esta citação de Maurice Duverger está contida em CARVALHO, NELSON ROJAS DE. "REPRESENTAÇÃO POLÍTICA,
SISTEMAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIOS: DOUTRINA E PRÁTICA". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE

(ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op. cit, p. 57.

42 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, p. 22.
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com a segunda bancada (46,8%) na Câmara dos Comuns, enquanto os trabalhistas, com 37,2% dos

votos, obtiveram a maior parte das cadeiras (47,4%)."

Em função da falha do sistema distrital em estabelecer uma proporcionalidade que expresse a força

real dos partidos, foram desenvolvidos os sistemas mistos, como atesta José Antônio Giusti

Tavares43:

"...num sentido estrito, aqui adotado, são identificados como mistos aqueles sistemas que combinam ou

empregam alternativamente métodos majoritários e métodos proporcionais."

A modalidade mais conhecida de sistema misto é a do sistema alemão, chamado proporcional

personalizado44. No Brasil, é comum chamar-se o referido sistema de distrital-misto.

A Câmara dos Deputados, na Alemanha, é composta, a princípio, por 656 deputados federais. O país

é dividido em 328 distritos, cada um deles elegendo um deputado (o mais votado). Os 328

deputados restantes são eleitos pela proporcionalidade geral, com as listas partidárias

complementando as representações dos partidos. O eleitor tem direito a dois votos: um, para

escolher seu representante distrital; outro, no partido de sua preferência.

Tente-se exemplificar como funciona o sistema proporcional personalizado à luz da situação que

ilustrei em relação aos sistemas proporcional e distrital. Se o partido A, numa eleição na Alemanha,

tivesse 50% dos votos válidos para a contagem final45, teria direito a 50% dos 656 deputados,

portanto 328 deputados. O número de deputados eleitos pela lista partidária dependeria do número

43 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit, p. 100.

44 Sobre o sistema proporcional personalizado, é interessante ver TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS
NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA, INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit., pp. 103-121. Ver, também,
NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., pp. 47-64.

45 Ou seja, já descontados os votos inutilizados pelas cláusulas de barreira.
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de deputados eleitos no distrito: se o partido vencesse em 100 distritos, os outros 228 deputados

sairiam pela lista; se o partido vencesse em 180 distritos, as outras 148 vagas sairiam da lista; se o

partido vencesse em 50 distritos, as outras 278 vagas viriam da lista; e assim por diante.

O partido B, com 30% dos votos, elegeria 197 dos 656 deputados46: se ganhasse em 20 distritos,

177 vagas viriam da lista; se vencesse em 90 distritos, a lista elegeria 107 deputados; se fossem 160

os vencedores no distrito, 37 deputados entrariam pela lista do partido B; e assim por diante.

Desta forma, o sistema proporcional personalizado consegue combinar de forma satisfatória alguns

preceitos do sistema distrital e do sistema proporcional, como define Jairo Marconi Nicolau47:

"(Sobre o sistema proporcional personalizado) Seus grandes atrativos são: um pequeno número de

partidos, alta proporcionalidade representativa e uma grande estabilidade dos gabinetes de governo."

Em interessante reflexão, Fernando Henrique Cardoso e José Serra elaboraram um quadro

comparativo de como cada um dos tipos de representação - proporcional, distrital e misto - poderia

ser descrito, dentro da realidade brasileira48:

46 30% de 656 = 196,8. 'Arredondando', 197 deputados.
47 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, p. 49.
48 Este quadro é referente ao trabalho "O PARLAMENTARISMO NO BRASIL, COMO E PORQUE", do então senador Fernando
Henrique Cardoso e o também então deputado José Serra, em Brasília, 1991. Copiei-o de ARAÚJO, JÓ DE.

PARLAMENTARISMO: A HORA E A VEZ DA CIDADANIA, op. cit., pp. 117-8. Cabe ressaltar, mais uma vez, que, á época, a
representação paulista era de 60 deputados.
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SISTEMAS ELEITORAIS

PROPORCIONAL

Cada Estado é um grande distrito eleitoral.

Todos os candidatos a deputado podem ser

votados no Estado inteiro.

Cada partido inscreve um número de

candidatos igual até três vezes o número de

deputados do Estado.

Em São Paulo, se os 23 partidos com

representação no Congresso inscrevessem

chapa completa, haveria mais de 4 mil

candidatos a deputado.

O eleitor pode votar na legenda do partido ou

num candidato individual.

Cada partido elege um número de deputados

proporcional à soma dos votos dos candidatos

e da legenda do partido sobre a votação total

do Estado.

Se um partido tiver 30% dos votos do Estado,

elege 18 dos 60 deputados paulistas.

As vagas conseguidas por cada partido são

preenchidas pelos candidatos mais votados

individualmente na chapa do partido.

DISTRITAL

O Estado é dividido em distritos com

aproximadamente o mesmo número de

eleitores. Cada distrito elege um deputado.

Os 18 milhões de eleitores de São Paulo

seriam divididos em 60 distritos, cada um

com 300 mil eleitores.

Cada partido inscreve um candidato por

distrito.

Para o mesmo número de partidos

registrados, concorreriam 23 candidatos por

distrito.

O eleitor vota num candidato individual.

Em cada distrito é eleito o candidato mais

votado.

Se um partido tiver 30% dos votos do Estado

mas só conseguir maioria em 5 dos 60

distritos paulistas, só elege S deputados.

MISTO

Metade dos deputados é eleita pelo sistema

proporcional. A outra metade pelo sistema

distrital.

Os 18 milhões de eleitores de São Paulo

seriam divididos em 30 distritos, cada um

com 600 mil eleitores. Os outros 30

deputados seriam eleitos pelo tema

proporcional.

Cada partido inscreve um candidato por

distrito e uma lista igual a metade do número

de deputados do Estado.

Em São Paulo, concorreriam 23 candidatos

em cada distrito e 23 listas partidárias, cada

uma com 30 candidatos pelo sistema

proporcional.

O eleitor vota num candidato individual pelo

sistema distrital e na legenda de um partido

pelo sistema proporcional.

Cada partido elege um número de deputados

proporcional à soma dos votos dos seus

candidatos pelo sistema distrital, mais os

votos da legenda pelo sistema proporcional,

sobre a votação total do Estado.

Se um partido tiver 30% dos votos do Estado

mas só conseguir maioria em 5 dos 30

distritos paulistas, elege os S deputados pelos

distritos mais 13 deputados pela lista

partidária.

As vagas conseguidas por cada partido são

preenchidas primeiro pelos candidatos eleitos

pelo sistema distrital, e as restantes conforme

a ordem de inscrição dos candidatos na chapa

do partido pelo sistema proporcional.

Buscar-se-á, agora, relacionar as vantagens e desvantagens de cada um dos sistemas.

O sistema proporcional é multipartidário, como salienta Jairo Marconi Nicolau
49.

"O sistema eleitoral proporcional ao procurar dar representação parlamentar a todos os partidos

relevantes da sociedade, não punindo acentuadamente nenhum deles, seria um terreno mais fértil ao

multipartidarismo. Uma análise da competição partidária de 13 países que utilizam a representação

proporcional revela que apenas um - a Áustria - não apresenta um sistema multipartidário. Na realidade,
o bipartidarismo austríaco é derivado, sobretudo, da estrutura social do país, onde se destacam duas

fortes subculturas, a católica e a socialista."

49 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, p. 83.
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A grande vantagem derivada dai é a incorporação à arena política de grupos renovados, diminuindo

o caráter exdudente que é próprio da representação distrital, que tende a induzir o sistema eleitoral

ao bipartidarismo. No Brasil, a utilização do voto proporcional é um avanço histórico, como

comprova José Antônio Giusti Tavares50, pois

"... enquanto a competição política se travava apenas entre oligarquias a regra majoritária jamais foi

questionada significativamente na teoria política e na opinião pública e a representação proporcional não

emergiu como paradigma alternativo de representação parlamentar."

Com a alteração dessa situação, veja-se o que Navarro de Britto concluiu, segundo José Antônio

Giusti Tavares51:

"Navarro de Britto observou que na sociedade brasileira a expansão urbano-industrial e a ampliação do

eleitorado introduziram a tendência ao pluripartidarismo cuja realização, viabilizada pela representação

proporcional, teria sido frustrada se o escrutínio por pluralidade em distritos uninominais e num único

turno tivesse sido adotado."

A crítica que se faz ao multipartidarismo que advém do sistema proporcional é que, ao produzir

fragmentação partidária, prejudica a governabilidade, pois não produz maiorias. Sobre isto, diz

Afonso Arinos52:

"O que constituiu a maior fraqueza da Constituição de 46 foi o paralelismo entre o sistema presidencial e

o voto proporcional (...) O voto proporcional leva à multiplicação de partidos (...) multiplica as correntes

partidárias quando é livremente exercido (...) Por meio do sistema de voto proporcional, faz-se um bom

inquérito de opinião, revelam-se melhor todas as tendências, mas não se fazem maiorias para governar.

(...) O voto proporcional, multiplicando os partidos, a partir do governo Dutra, fazia com que nenhum

partido tivesse condições de eleger o presidente da República (...) O presidente saltava sobre as molduras

partidárias. Todos, sem exceção, fizeram isso: Dutra, Getúlio, Juscelino, Jânio, Jango. Os presidentes

arrebataram as molduras partidárias e passaram a se dirigir diretamente ao povo, prometendo coisas que

50 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit, p.227.

51 Ibid., p. 217. Acrescente-se que escrutínio por pluralidade em distrito uninominal é uma modalidade eleitoral em que cada
distrito elege apenas um candidato, o mais votado. Portanto, a modalidade clássica do voto distrital, criticado por Navarro de

Britto.

32 Ver SOARES, HUGO PORTO et ai. "O ESTADO E OS PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL". REVISTA DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RIO DE JANEIRO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, vol. 20, n2 1, jan./mar. 1986, pp. 19-20.
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os partidos não os deixaram cumprir (...) Todos prometeram o que não podiam fazer. Todos. Getúlio

caiu porque as forças que desencadeou com as promessas feitas foram insuficientes para agüentar as

reações. Juscelino só não caiu por acaso, porque mudou para Brasília (...) toda a mudança para Brasília

foi um processo de fuga (...) Discussões infindáveis, inflação e ele se equilibrando sobre as formas de

Niemeyer (...) Os partidos sofreram com essa situação, esvaziando-se na medida em que se

transformaram em alianças (...) Diante do crescimento do populismo, que se encarnava sobretudo no

PTB, os partidos reagiram talvez de uma forma suicida: agindo em função das eleições, eles se

desmentiram como partidos e constituíram alianças. Esse é um processo muito marcado a partir do

governo de Juscelino. Com relação ao PTB, é inegável que se estava transformando num grande partido,

mas ao mesmo tempo estava deixando de ser PTB, porque estava sendo dominado pela plutocracia.

Muitos milionários de São Paulo estavam indo para o PTB."

Falar sobre vantagens e desvantagens do sistema distrital é tarefa mais complexa que executar o

mesmo serviço em relação ao sistema proporcional, pois a segmentação dos distritos suscita

questões de diversas ordens.

Uma vantagem do sistema majoritário parecer ser que facilita a governabilidade. Isto porque, ao

induzir a estrutura política ao bipartidarismo, define claramente os papéis do governo e da oposição,

como mostra José Antônio Giusti Tavares53:

"... na lógica de um governo majoritário a existência de uma minoria igualmente sólida, coesa, compacta

e internamente disciplinada, capaz de exercer a crítica, a fiscalização, o controle e, enfim, a oposição ao

governo, desempenha uma função essencial: do que decorre que o objetivo fundamental do sistema

consiste em construir dois partidos parlamentares, uma maioria e uma minoria ou, talvez mais

rigorosamente, uma primeira maioria, governamental, e uma segunda maioria, de oposição, porque

minorias dispersas não são funcionais neste tipo de regime, ainda que eventualmente um terceiro partido

possa ter existência estável e desempenhar uma função relevante num regime majoritário..."

Outro ponto positivo do sistema distrital é que seria menos sujeito à corrupção que o proporcional,

como quer Scott Mainwaring54:

"Num sistema por distrito, os recursos financeiros são importantes, mas a área onde é possível comprar

votos é geograficamente limitada, e os candidatos tendem a ser mais bem conhecidos, já que são em

53 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS- TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit., p. 75.

54 MAINWARING, SCOTT. "POLÍTICOS, PARTIDOS E SISTEMAS ELEITORAIS - O BRASIL NUMA PERSPECTIVA
COMPARATIVA". NOVOS ESTUDOS CEBRAP. op. cit, p. 44.
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menor número. É mais fácil comprar um número moderado de votos em algumas partes diferentes de
um Estado do que comprar um número expressivo de votos em um distrito eleitoral."

Uma terceira vantagem: no caso brasileiro, seria melhor distritalizar, uma vez que os eleitores

tendem a votar em candidatos de sua região, ou seja, na prática o voto já é distritalizado, seria

apenas uma questão de institucionalizar o que já acontece, como salienta Franklin Martins55:

"Vivemos, portanto, uma situação sui generis A Constituição assegura que a Câmara dos Deputados é

composta através do sistema proporcional, mas, na prática, impera na maior parte do país o voto

distrital. E o que é pior: enrustido e mascarado. Nesse jogo do faz-de-conta, saem perdendo o eleitor dos

grandes centros urbanos e o equilíbrio da representação política na Câmara dos Deputados. Para

remover esse problema, não seria melhor a adoção formal do sistema distrital em todo o país? Não seria

mais razoável que os Estados fossem divididos em distritos com número semelhante de eleitores, cada

um deles elegendo um deputado?"

Dentre a grande quantidade de críticas que podem ser feitas ao sistema distrital, algumas delas

merecem destaque, a começar por seu caráter mecanicista, que induz os eleitores a votarem no

candidato "menos pior", o que parece ser um desserviço à democracia participativa. Atesta Nelson

Rojas de Carvalho56:

"O efeito psicológico do sistema distrital, por seu turno, acha-se estreitamente associado ao efeito

mecânico. Consiste na percepção, por parte do eleitor - percepção confirmada pela experiência -, de que

seu voto se perdera se continuar a votar em terceiros partidos. Nesta situação, o eleitor, na condição de

ator racional, passa a destinar seu voto "para o menos mau dos adversários, a fim de evitar o êxito do

pior". Essa tendência alimenta o efeito mecânico da fórmula distrital, determinando a configuração de

um sistema partidário com formato de dois partidos."

Outra forte crítica ao sistema distrital, ou majoritário, é que produz fortes mecanismos de

desincentivos à representação dos pequenos partidos, o que, do ponto de vista social, pode significar

55 Esta citação é proveniente do artigo "DISTRITAL ENRUSTIDO", da coluna do referido autor no Jornal O GLOBO, a 10/10/94,
p.4.

56 CARVALHO, NELSON ROJAS DE. "REPRESENTAÇÃO POLÍTICA, SISTEMAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIOS:
DOUTRINA E PRÁTICA". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO
TEORIA E PRÁTICA op. cit, p. 58.
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injustificável intolerância com as minorias políticas, já que a distância eleitoral do '"segundo partido"

em relação aos outros é ainda maior que a do "primeiro partido" em relação a este, como atesta

Schattschneider57:

"... o sistema de distritos de representação unipessoal em combinação com a pluralidade das eleições (...)

prejudica moderadamente o segundo partido, mas multiplica essa tendência discriminatória contra o

terceiro, o quarto e o quinto partidos até extinguir inteiramente as suas possibilidades de obter cadeiras

legislativas (...) O status do segundo maior partido é a questão chave do sistema. Esse partido é, por um

lado, protegido contra a sua destruição pelo partido vencedor e, por outro, contra o ataque dos partidos

menores. A mesma tendência matemática que exagera a representação do partido vitorioso em prejuízo

do segundo opera mais severamente em benefício deste último contra os demais. O sistema não funciona

para destruir o segundo partido porque este deve ser capaz de reter o monopólio da oposição. (...) Fora

dos Estados Unidos, a demonstração mais conclusiva é o destino trilhado pelo Partido Liberal na

Inglaterra sob o mesmo sistema eleitoral. (...) Teve a infelicidade de converter-se em terceiro partido e,

colhido nesta posição, foi destruído pela tendência estatística do sistema de distritos de representação

unipessoal."

Mais um revés do sistema distrital é que incentiva o artifícialismo dos políticos representados e

reforça uma atitude conservadora na política, como mostra Sully Alves de Souza58:

"Voltando a Tancredo Neves: nessa conferência ele, Tancredo, deu um exemplo muito interessante:

"Para justificar que venho sendo contra o voto distrital - disse ele - vou dar uma justificativa pessoal e

fazer uma confissão. Sou a favor do divórcio, sempre fui a favor do divórcio, mas votei contra ele, votei

como se fosse um deputado distrital, porque o meu eleitorado não admite o divórcio". Vejam a posição

do político confessada: votou como se tivesse sido eleito por voto distrital, porque ele era distritável e a

sua base era rigorosamente contra o divórcio, a sociedade religiosa não admitia essa mudança.

Outra critica é a de que o voto distrital traz resultados mais conservadores. Isso é extremamente

importante hoje, época da renovação. Diz que a renovação nos Estados Unidos é de no máximo 18%; no

Canadá, de no máximo 17%; na Alemanha, que adota o sistema misto, de no máximo 23%; no Brasil,

de 50 ou 60%. Isto é visto como ponto a favor do sistema proporcional, no sentido de que permite uma

maior renovação."

57 Ver TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTT. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit, p. 253.

58 SOUZA, SULLY ALVES DE. "O SISTEMA DISTRITAL". IN: PEIXOTO, JOÃO PAULO M. E PORTO, WALTER COSTA
(ORGANIZADORES). SISTEMAS ELEITORAIS NO BRASIL. BRASÍLIA: INSnTUITO TANCREDO NEVES, FUNDAÇÃO

FRIEDRICH NAUMANN, 1987, p. 75. Não custa lembrar que, nos Estados Unidos e no Canadá, o sistema é majoritário. Na

Alemanha, misto, e no Brasil, proporcional.
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Curioso, no caso do sistema majoritário, ou distrital, é o fato de que, se por um lado facilita o

contato entre a sociedade e seus representantes, por outro esta possibilidade não se dá para todos os

eleitores. Sobre o primeiro aspecto, veja-se Jairo Marconi Nicolau59:

"(Sobre o sistema distrital) Os eleitores, conhecendo os representantes de seus municípios na Câmara

teriam possibilidade de controlar melhor a atuação dos mesmos."

Em relação ao segundo aspecto, Renato Lessa60 cita as eleições britânicas de 1992, em que cerca de

48% dos votos válidos foram excluídos da representação política:

"O caráter excludente dos sistemas majoritários, de distritos uninominais, abala uma das mitologias

mais repetidas por defensores desses modelos. Trata-se da crença de que nos sistemas majoritários

uninominais ocorre maior proximidade entre eleitores e representantes. Na melhor das hipóteses,

consultando o caso britânico, isto é verdadeiro para apenas 52% dos votos válidos."

Quanto ao sistema proporcional personalizado, uma das vantagens é que pode conjugar algumas

boas características tanto do sistema distrital como do sistema proporcional. Segundo Mendonça

Filho61,

"... o sistema distrital-misto consegue absorver os pontos positivos do sistema distrital e do sistema

proporcional: aumento do grau de governabilidade, sem exclusão definitiva das minorias. Pelo sistema

atual fica muito mais fácil comprar uma eleição. Vai-se a uma determinada região do interior do

Nordeste e se compõe com cinco ou seis prefeitos; é o pára-quedismo eleitoral."

Jairo Marconi Nicolau62 define, de forma didática, as vantagens do sistema proporcional

personalizado:

59 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., p. 28.
60 LESSA, RENATO. "REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E REFORMA CONSTITUCIONAL". POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS.
RIO DE JANEIRO: IBASE, set./out. 1993, p. 28.

61 Deputado Federal pelo PFL/BA. Citação contida no quadro "REFORMAS EM DEBATE", publicado no Jornal O GLOBO em
26/08/95, p. 8.

62 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., pp. 96-7.
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"As promessas dos advogados do novo sistema eleitoral (distrital-misto) podem também ser resumidas

nos seguintes pontos:

a) campanhas eleitorais mais baratas, já que circunscritas a um pequeno distrito;

b) menos partidos e, por isso, maior facilidade de criação de maiorias parlamentares estáveis;

c) maior controle dos representantes pelos representados por intermédio da eleição distrital;

d) possibilidade de eleição de personalidades públicas - por intermédio das listas partidárias fechadas -

que atualmente não se dispõem a participar de uma campanha eleitoral;

e) representação de todos os municípios na Câmara dos Deputados, diferentemente de hoje, quando

apenas alguns se fazem representar."

Uma crítica que se faz ao sistema proporcional personalizado é que, ao se dar o primeiro voto, no

distrito, cria-se um condicionamento, mesmo que seja inconsciente, para o segundo voto, na legenda,

como confirma Duverger63:

"Politicamente, esta combinação do sistema inglês e da representação proporcional exerce pressão no

sentido de um sistema bipartidário como resultado do primeiro voto, o qual influencia os cidadãos sobre

como decidir o seu segundo voto."

Outro problema do sistema proporcional personalizado, em caso de sua adoção no Brasil, é que a

contagem proporcional não se daria em relação ao total eleitoral nacional, mas estadual, o que pode

gerar distorções gravíssimas, como mostra Jairo Marconi Nicolau64:

"A grande diferença do projeto Israel Pinheiro Filho para o sistema alemão encontra-se, justamente, na

esfera em que são distribuídas as cadeiras. Na Alemanha, desde 1957, as listas de candidatos são

apresentadas em cada Estado, mas o cálculo da distribuição de cadeiras é feito nacionalmente, o que

garante um resultado altamente proporcional. Já a proposta de Israel Pinheiro Filho é fazer o cálculo em

cada Estado, o que inevitavelmente fará o sistema, no agregado, apresentar resultados bastante

desproporcionais. Nos Estados com bancadas reduzidas na Câmara dos Deputados um partido mesmo

conseguindo bons resultados poderá ficar de fora da representação parlamentar. Na verdade, o projeto

63 Ver TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit, p. 114.

64 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., p. 57.
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Israel Pinheiro Filho assemelha-se não ao sistema eleitoral da Alemanha, mas sim àquele utilizado nesse

país nas eleições de 1953."

Uma forte crítica feita ao sistema proporcional personalizado é que, ao introduzir elementos do

sistema distrital, acaba tornando-se excludente como aquele tipo de representação, como diz Aspásia

Camargo65:

"Quanto à proposta do voto distrital-misto, ganhou expressão dentro do Congresso, junto com o

parlamentarismo. A idéia central é reduzir o espaço territorial das disputas eleitorais, permitindo maior

proximidade do eleitor com o candidato, maior controle, e menos custos na disputa. No entanto, há

ainda o temor geral de que tais mecanismos possam trazer a oligarquização do voto através de um

sistema bipartidário que consolide as velhas oposições binárias, tão típicas do interior do Brasil."

Diante do que foi apresentado até aqui, cabe a pergunta: qual das três modalidades seria mais

apropriada ao Brasil?

Descarte-se o sistema distrital puro. Ao desconsiderar a proporcionalidade plena, fere o objetivo

básico da representação política verdadeiramente democrática: a cada cidadão, um voto com o

mesmo valor, já que, nesses sistemas, a tendência é que o partido mais votado adquira uma

representação proporcionalmente maior que a do total de seus votos válidos poderia indicar, com o

mesmo valendo para o segundo maior partido.

Quanto ao fato do sistema distrital favorecer a governabilidade, pode-se dizer que facilita até demais.

Atribuir mais de 50% das cadeiras a qualquer partido, mesmo que conseguindo isto através da

proporcionalidade plena, torna-se uma ameaça real à democracia, visto que o partido majoritário é

detentor de todos os instrumentos para se perpetuar no poder, lícitos ou não. É verdade que, no

65 CAMARGO, ASPÁSIA. "A FEDERAÇÃO ACORRENTADA - NACIONALISMO DESENVOLVTMENTISTA E
INSTABILIDADE DEMOCRÁTICA". ANPOCS, op. cit, p. 45.
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sistema proporcional, tem que se negociar para construir a maioria, para governar. Isto, apesar do

que se possa dizer, é uma atitude absolutamente saudável, porque faz parte da prática política

verdadeiramente democrática o diálogo construtivo. Segundo Lúcia Hippolito66,

"Quanto mais partidos, melhor. A fragmentação não conduz à instabilidade."

Quanto ao fato do sistema distrital ser menos corruptível que o sistema proporcional, isto se dá não

pelo sistema ser proporcional, mas em função das características perversas que o sistema

proporcional possui no Brasil. Melhorar nosso sistema proporcional é atitude que igualmente diminui

a corrupção, como atesta Scott Mainwaring67:

"Um sistema de representação proporcional com maior controle partidário sobre a lista reduz igualmente

o incentivo à compra de votos. Os financiadores potenciais das campanhas não se inclinam a gastar

recursos que têm muito pouco efeito sobre as chances de seus candidatos, e os políticos têm um incentivo

limitado a levantar dinheiro para suas próprias campanhas."

Sobre o argumento de que, na prática, os eleitores votam distritalmente, o problema é, novamente, a

forma como o sistema proporcional é adotado no Brasil. No dia que se optar pelo voto dado no

partido, através das listas fechadas, o eleitor poderá ter em mente que está votando em um partido,

não em um candidato. Deve-se acabar com a visão limitadora de que só um deputado distrital tem

responsabilidades sobre os problemas da comunidade. Todos os representantes estaduais são

responsáveis pelos problemas globais de cada Estado.

Não se deve esquecer que, para as micro-reivindicações, existem as esferas estadual e municipal.

66 Citação constante da reportagem "COLIGAÇÃO: A HORA E A VEZ DOS NANICOS", publicada no Jornal O GLOBO em
27/11/94, p. 12.

67 MAINWARING, SCOTT. "POLÍTICOS, PARTIDOS E SISTEMAS ELEITORAIS - O BRASIL NUMA PERSPECTIVA
COMPARATIVA". NOVOS ESTUDOS CEBRAP. op. cit, p. 44.
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O sistema proporcional personalizado é, realmente, enfraquecido pela lógica perversa da parte

distrital da conta. Suponha-se que, em determinado distrito, o partido vencedor tenha 35% dos votos

válidos. Naquela comunidade, 65% dos votos são inutilizados, mesmo que haja uma correção ao

nível global (nacional ou estadual). Mesmo havendo segundo turno, parte considerável da população

do distrito ficará sem representação. O sistema proporcional, ao contrário, valoriza o voto dos

eleitores ao máximo. A diferença é que os distritos são maiores (no caso brasileiro, os Estados) e

existe a chance de mais de um partido conseguir representação, por distrito. O sistema proporcional

personalizado cria a distorção no próprio distrito, mesmo que a corrija em um nível mais alto.

Existem outros problemas para a implementação do sistema proporcional personalizado no Brasil68.

Um deles é que criar critérios para distritalização dos Estados é uma tarefa complexa, uma vez que

isto pode alterar significativamente os quadros partidários estaduais. Não custa lembrar que não

temos tradição recente em criação de distritos. Na Alemanha, antes de se optar pelo sistema

proporcional personalizado, as eleições eram majoritárias. Assim, se aproveitaram os distritos já

existentes. Tal não poder-se-ia dar no Brasil, pelo fato de que os distritos ainda precisam ser

definidos. Conte-se, ainda, que o Brasil é um país em que as mudanças demográficas são constantes,

o que criaria a necessidade de redefinir os distritos freqüentemente (para a modalidade alemã

funcionar, os distritos devem ter população eleitoral aproximadamente equivalente).

68 Os problemas que serão citados são descritos por Jairo Marconi Nicolau. Conforme NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA
ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, pp. 57-64.
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Mais um problema é que, na Alemanha, o grau de abstenções nos Estados é bem próximo. Se não o

fosse, poderiam acontecer sérias distorções, pois o número de cadeiras para o Reichstae é variável69.

No Brasil, tal aconteceria, uma vez que as taxas de abstenção no Norte e no Nordeste são mais altas

que nas outras localidades, prejudicando a proporcionalidade final.

Outro problema é que, através do sistema proporcional personalizado, as práticas clientelísticas, que

desprezam a lógica partidária, são reforçadas, uma vez que governadores e prefeitos, por interesses

individuais, podem induzir o eleitorado a votar em um candidato, no distrito, que não seja do mesmo

partido que o do segundo voto, dado na legenda. A conseqüência disto pode ser desastrosa, uma vez

que, com isso, o efeito do partido que, só com o preenchimento das vagas distritais, já extrapolou o

número de vagas que teria direito na proporcionalidade total, é multiplicado, o que altera a

proporcionalidade real. Exemplo: elegem-se 500 deputados (250 nos distritos e 250 pela

complementação da proporcionalidade plena). Um partido com 20% dos votos teria direito a 100

cadeiras. Mas se tiver vencido as eleições em 110 distritos, fica com 110 cadeiras (as dez cadeiras

adicionais são extras). Assim, esse partido não terá 20% das cadeiras, (100 em 500), mas 21,57%

(110 em 510). Com o voto no distrito sendo em um candidato de um partido, e o da legenda em

outro partido, a tendência é que esta situação se repita em vários partidos, criando muitas cadeiras

extras. Com isso, a proporcionalidade original é perdida.

A princípio, são 656 cadeiras. Mas determinados partidos podem receber cadeiras extras, aumentando este total. Para isto

acontecer, basta que determinado partido, só com a eleição de deputados distritais, tenha conseguido um número de cadeiras maior

do que seriam pela proporcionalidade total. As cadeiras adicionais são 'bônus' concedidos ao partido.

43



Outro problema é que, assim, o voto torna-se complexo: votar, na mesma eleição, em deputado

distrital, legenda, governador, senador, deputado estadual, etc, é difícil para o eleitor brasileiro,

sabidamente pouco instruído em sua maioria.

Dessa forma, o sistema proporcional parece ser o mais apropriado à realidade brasileira, pois é

democrático (inclui mais partidos na representação), coerente (cada partido é representado pela sua

força real, adquirida nas urnas) e representativo (espelha as características da sociedade melhor do

que qualquer outro). Sobre a pretensa fragilidade para governar em um sistema proporcional, Sérgio

de Abranches é claro70:

"... os regimes proporcionais, mesmo quando adotam critérios de transformação de votos em cadeiras

que promovem a máxima proporcionalidade e não desincentivam a fragmentação partidária, apresentam

diferenças ponderáveis entre o número de partidos que disputam as eleições e o número de partidos com

efetiva representação parlamentar. Assim, a garantia de representação a minorias significativas não

determina, necessariamente, a inviabilidade de maiorias estáveis, embora implique, com freqüência, a

necessidade de coalizões governamentais."

O problema da sistema proporcional no Brasil não é o sistema per si, mas uma combinação de

fatores indevidos que o norteia, como mostra Lúcia Hippolito71:

"O que torna problemático o voto proporcional no Brasil é uma combinação explosiva de listas

inteiramente abertas, coligações em eleições proporcionais, mecanismo perverso de distribuição das

sobras eleitorais e incorporação dos votos em branco no cálculo do quociente eleitoral, coisa absurda em

pais de voto obrigatório.

Na grande maioria dos países que praticam o voto proporcional, adota-se a lista fechada. O eleitor vota

na lista partidária e as cadeiras são distribuídas de acordo com o lugar que o candidato ocupa na lista."

70 ABRANCHES, SÉRGIO DE. "PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: O DILEMA INSTITUCIONAL BRASILEIRO".
REVISTA DADOS. RIO DE JANEIRO: CAMPUS, vol. 31, n2 1,1988, p. 13.

71 Ver painel "REFORMAS EM DEBATE" do Jornal O GLOBO, em 26/08/95, p. 8.
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Acrescentaria, ainda, que a desproporcionalidade entre as bancadas estaduais corrobora esta lógica

de falta de condições, que devem ser criadas, para viabilizar a representação proporcional.

Pode-se argumentar que, se alguma dia o pais optar pelo parlamentarismo como sistema de governo,

deve-se abandonar o sistema proporcional, pois costuma-se dizer que o parlamentarismo e o voto

proporcional são incompatíveis. Isto, no entanto, é um mito, como demonstra José Antônio Giusti

Tavares72:

"Não é correto que parlamentarismo e representação proporcional excluam-se mutuamente, como

sustentou Friedrich Naumann, absolutizando o paradigma britânico do sistema de gabinete. Não há

qualquer incompatibilidade, técnica ou de principio político, entre representação proporcional e

parlamentarismo."

Ao contrário, há quem sustente exatamente o oposto, como Miguel Reale73:

"... entre parlamentarismo e representação proporcional existe um vínculo estreito e natural."

Em suma, o sistema proporcional parece apropriado à nossa realidade. Para funcionar, entretanto,

precisa de ajustes.

Definido o tipo de representação, ganha importância a fórmula de cálculo da distribuição das

cadeiras. Para este fim, dois conceitos são importantes: o quociente eleitoral e o quociente

partidário.

72 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit., p. 374.
73Ibid.,p. 375.
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O quociente eleitoral é o número de votos mínimo que um partido necessita para garantir

representação parlamentar. Pode ser exprimido em forma de votos (divisão do total de votos válidos

pelo total de cadeiras) ou em forma proporcional (divisão de 100%, que é o total de votos válidos,

pelo total de cadeiras). Utilizarei sempre a forma percentual, para facilitar a compreensão. Um

exemplo: Se o número de cadeiras a ser distribuído em determinada circunscrição é de oito, o

quociente eleitoral é de 12,5% (100% dividido por oito). Desta forma, qualquer partido que alcançar

12,5% dos votos tem sua participação parlamentar garantida74.

Já o quociente partidário deve corresponder ao número de cadeiras que cada partido deve ocupar.

Pode-se calculá-lo através dos votos (divisão dos votos do partido pelo quociente eleitoral em forma

de votos) ou através da proporcionalidade (divisão do percentual de votos do partido pelo quociente

eleitoral em forma percentual). Para maior facilidade, utilizarei a forma proporcional. No exemplo

anterior, se o partido Y tiver 45% dos votos, deve conquistar quatro cadeiras75.

Entretanto, repare-se que só se chega ao número de quatro, no exemplo mencionado, porque o

resultado é 'arredondado' para cima (de 3,6 para quatro). O mais correto é dizer-se que, com

certeza, o partido elege três deputados, e tem sobras, uma vez que, para chegar aos três deputados

eleitos, precisaria de 37,5% dos votos76. Os outros 7,5% de votos são sobras eleitorais.

É muito difícil não acontecerem sobras eleitorais. É por isso que se devem arrumar critérios para

distribuí-las. Daí surgem as fórmulas diferenciadas de cálculo da representação partidária, para que

Se o quociente eleitoral não for considerado cláusula de barreira, partidos que não chegarem a esse índice ainda têm chances de

conseguir representação.

75 Divide-se os votos do partido, 45%, pelo quociente eleitoral, 12,5%. O resultado, 3,6, no 'arredondamento' torna-se quatro.
76 37,5% dividido por três dá exatamente 12,5%, o quociente eleitoral. Portanto, nesse caso, não há sobras de votos.
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estas sobras não sejam alocadas arbitrariamente, como às vezes acontece, segundo Scott

Mainwaring77:

"... os arranjos institucionais que permitiram ao PSD obter a maioria no Congresso em 1945 foram

subseqüentemente alterados. A lei eleitoral de 1945 dava ao maior partido de cada Estado todas as

sobras eleitorais na Câmara dos Deputados, um sistema que favorecia muito o partido mais votado, na
maioria dos Estados o PSD."

Em que pese existirem diversas fórmulas para o cálculo, três delas são mais difundidas: a do cálculo

da quota hare com o aproveitamento das maiores sobras, a série D'Hont e a série Sainte-Laguè.

Para exemplificar cada uma dessas modalidades, tomarei como exemplo uma hipotética eleição78:

imagine-se que cinco partidos (A, B, C, D e E) concorrem a cinco cadeiras. O número de eleitores é

de 1000. Assim, o quociente eleitoral numérico (1000 dividido por cinco) é 200. Desta forma,

temos:

Partido

A

B

C

D

E

Total

Votos

520

180

150

100

50

1000

Cadeiras Ocupadas pela

Quota Simples

2

-

-

2

Votos Sobrantes

120

180

150

100

50

600

Apenas duas cadeiras foram distribuídas pelo quociente eleitoral. Como distribuir pelos partidos as

cadeiras que sobraram?

77 MAINWARING, SCOTT. "DEMOCRACIA PRESIDENCIALISTA MULTIPARTIDÁRIA: O CASO DO BRASIL" LUA
NOVA, n2 28/29,1993, p. 26.

78 Este exemplo, assim como a aplicação dos números às fórmulas, foi extraído de NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA
ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, pp. 114-7.
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A fórmula das maiores sobras da quota hare79 diz que conseguem mais uma cadeira os partidos que

tiverem maiores sobras em relação ao quociente eleitoral (vide configuração):

Partido

A

B

C

D

E

Total

Votos

520

180

150

100

50

1000

Cadeiras

Ocupadas pela

Quota Simples

2

_

-

2

Votos Sobrantes

120

180

150

100

50

600

Cadeiras

Mediante

Maiores Sobras

1

1

1

_

3

Total de

Cadeiras

3

1

1

_

_

5

Desta forma, os partidos beneficiados foram o B (180 votos), o C (150 votos) e o A (120 votos),

nessa ordem.

O cálculo pela série D'Hont dá-se da seguinte forma: primeiramente, garante-se a representação dos

partidos que conseguiram o quociente eleitoral. Depois, as sobras são alocadas aos partidos com

maiores médias de votos, considerando que cada um deles tivesse mais uma cadeira, que seria a da

sobra. Assim, o partido A, com 520 votos, teria que dividi-los por três (as duas cadeiras

conquistadas, mais uma hipotética). O partido B, com 180 votos, teria que dividi-los por um

(nenhuma cadeira conquistada pelo quociente eleitoral, mais uma hipotética). O partido C, com 150

votos, teria que dividi-los por um (idem ao partido B), e assim por diante.

Assim, eis a configuração pela série D'Hont:

Quota hare é tão somente a fórmula de cálculo do quociente eleitoral, já exposta. Existem outras fórmulas da calcular o

quociente eleitoral, mas a quota hare é a mais verdadeiramente proporcional.
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Partido

A

B

C

D

E

Total

Votos

520

180

150

100

50

1000

Cadeiras

Ocupadas Q.

Simples

2

2

Divisor

3

1

1

1

1

-

Média

173 (2)

180 (1)

150 (3)

100

50

-

Cadeiras

Ocupadas

1

1

1

3

Total de

Cadeiras

3

1

1

5

Desta forma, os partidos beneficiados foram os de melhores resultados da divisão (n° de votos /

(cadeiras ocupadas + 1)): partido B (180), partido A (173) e partido C (150).

A série Sainte-Laguè segue o mesmo princípio que a série D'Hont, com uma alteração, ao invés do

divisor ser o número de cadeiras obtidas no quociente eleitoral mais um (cadeiras + 1), é o número

de cadeiras obtidas pelo quociente eleitoral multiplicado por dois, mais um (2 x cadeiras + 1). Desta

forma, o divisor aplicado ao partido A, ao invés de ser três (2+1), será cinco (2x2+ 1). Para os

outros partidos, o divisor um (0 + 1) continuará a ser um (2 x 0 + 1). Eis a configuração:

Partido

A

B

C

D

E

Total

Votos

520

180

150

100

50

1000

Cadeiras

Ocupadas Q.

Simples

2

-

-

-

-

-

Divisor

5

1

1

1

1

-

Média

104 (3)

180 (1)

150 (2)

100

50

-

Cadeiras

Ocupadas

1

1

1

_

3

Total de

Cadeiras

3

1

1

_

5

Destarte, os partido beneficiados são o B (180), C (150) e A (104).
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Como se pode notar, no exemplo dado, embora as cadeiras sobrantes tenham ficado sempre com os

mesmos partidos (A, B e C), a ordem dos partidos a assegurar as cadeiras foi diferente (por

exemplo, na série D'Hont, o partido A ficou com a segunda cadeira da sobra, ao passo que na série

Sainte-Laguè e nas maiores sobras, com a terceira).

Os especialistas são contundentes em fazer duas afirmações sobre as fórmulas de cálculo eleitoral:

1) A série D'Hont favorece os grandes partidos.

2) A série Sainte-Laguè favorece os pequenos partidos.

Em função disso, é preferível que se utilize a fórmula das maiores sobras. Não é correto dizer que

esta fórmula de cálculo não possua imperfeições. No exemplo dado, o partido B, com 180 votos, e o

partido C, com 150, elegem igualmente um representante, quando o correto era que o partido B,

com uma votação maior, elegesse mais candidatos que o partido C. De qualquer forma, problemas

desta ordem se repetem com as outras fórmulas80.

Acontece que este critério, se favorece alguns partidos em detrimento de outros, o faz

aleatoriamente. Ademais, o resultado obtido, nesta fórmula, exatamente por não se preocupar em

beneficiar ou prejudicar qualquer grupo, é o mais próximo da proporcionalidade real.

O problema, neste caso, é muito mais conseqüência do pequeno número de cadeiras oferecido no exemplo, cinco, do que da

fórmula de cálculo eleitoral. Repare-se que, se fossem 100 cadeiras a serem distribuídas, o partido B conseguiria 18 e o C, 15.
Tratarei deste aspecto da representação mais adiante.
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Ao se tratar do sistema de representação brasileiro, dito proporcional, merece destaque a imensa

desproporcionalidade das representações estaduais na Câmara dos Deputados, retratada por Jairo

Marconi Nicolau81 (vide tabela):

Estado

Roraima

Amapá

Acre

Tocantins

Rondônia

Sergipe

Amazonas

Distrito Federal

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Alagoas

Rio Grande do Norte

Piauí

Espirito Santo

Paraíba

Maranhão

Goiás

Pará

Santa Catarina

Ceará

Pernambuco

Paraná

Rio Grande do Sul

Bahia

Rio de Janeiro

Minas Gerais

São Paulo

Total

Eleitorado

73001

118144

182797

485048

557781

776071

842083

857330

1002232

1027972

1210797

1298088

1334282

1407759

1756417

2144352

2178977

2186852

2729916

3351606

3764143

5045626

5700461

5893861

8166547

9432524

18500980

82025647

Representação

Atual

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

9

8

10

10

12

18

17

17

16

22

25

30

31

39

46

53

60

503

Representação

Proporcional

0

1

1

3

3

5

5

5

6

6

7

8

8

9

11

13

13

13

17

21

23

31

35

36

51

58

114

503

Diferença

-8

-7

-7

-5

-5

-3

-3

-3

-2

-2

-2

0

-2

-1

-1

-5

-4

-4

+1

-1

-2

+1

+4

-3

+5

+5

+54

-

A origem desta distorção está na Constituição, que determinou que nenhuma unidade da Federação

deveria ter menos de oito deputados, e mais de 60. Acontece que, observada a proporcionalidade

81 Esta tabela está contida em NICOLAU, JAIRO MARCONI. "O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: A QUESTÃO DA
PROPORCIONALIDADE DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SEU DETERMINANTES". DST: LIMA JÚNIOR, OLAVO
BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op. cit, pp. 128-9. Os ciados são

referentes ao eleitorado de 1989. Para se obter a representação proporcional, dividiu-se a população eleitoral de cada unidade da

Federação pelo total de eleitores ao nível nacional, multiplicando o resultado por 503 (o número total de deputados), procedendo-se

os 'arredondamentos'. Mais uma vez, é recomendável lembrar que a bancada de São Paulo aumentou para 70 deputados federais,

com o total passando de 503 para 513 deputados.
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plena, muitos Estados deveriam ter menos que oito deputados, e São Paulo, ao contrário, deveria ter

quase o dobro deste número de 60 deputados (recentemente, a bancada paulista foi aumentada para

70 deputados). Esta distorção é antiga, como mostra Flávio Limoncic82:

"No plano da representação política, o primeiro dos óbices ao fortalecimento do princípio federativo

refere-se ao desequilíbrio das bancadas parlamentares estaduais na Câmara dos Deputados. Ao

determinar que nenhum Estado tivesse menos que oito e mais do que 60 deputados, a Constituição

confirmou uma grande desproporcionalidade, surgida em Constituições anteriores e aprofundada durante

o regime militar, entre eleitores/eleitos por Estado, favorecendo os Estados do Norte/Nordeste em

detrimento aos do Sul/Sudeste."

Obviamente que esta situação é negativa para a democracia participativa, uma vez que o voto de um

cidadão piauiense, residente no Piauí, vale muito mais que o voto de outro piauiense, residente em

São Paulo.

Pelo favorecimento que os Estados menores têm com esta situação, era de se esperar que isto

gerasse uma diminuição das desigualdades destas regiões em relação aos centros mais desenvolvidos.

Curiosamente, não é o que acontece, como demonstra Flávio Limoncic83:

"Em uma primeira aproximação, o desequilíbrio na representação política parece favorecer os Estados

menores. Sendo assim, seria razoável uma diminuição, ao longo da vigência deste desequilíbrio das

desigualdades regionais. Estas, no entanto, só aumentaram, sempre favorecendo economicamente

aquelas regiões aparentemente mais prejudicadas pelo desequilíbrio na representação política."

Daí, pode-se concluir que o desequilíbrio das representações estaduais não tem por objetivo

beneficiar as regiões menos desenvolvidas, mas aumentar o poder de decisão das forças

82 LIMONCIC, FLÁVIO. "O PRINCÍPIO FEDERATIVO NO SISTEMA POLÍTICO BRASILEIRO". POLÍTICAS
GOVERNAMENTAIS. RIO DE JANEIRO: BASE, nov./dez. 1993, p. 19.

KIbid.,p.2O.
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conservadoras provenientes desses centros84.

Para que se possa dizer que a democracia brasileira é realmente justa, esta proporcionalidade deve

ser revista, aproximando-se cada vez mais da proporção ideal.

Cabe dizer, entretanto, que a proporcionalidade total não pode ser alcançada. Isto porque Estados

com baixíssima densidade eleitoral devem ter um número de representantes mínimo, pois a eleição de

poucos representantes, nestes Estados, pode tornar a representação política local muito excludente.

Tome-se como exemplo Roraima, o Estado com menor população eleitoral no Brasil. Pela

proporcionalidade plena, segundo a tabela de Jairo Marconi Nicolau, este Estado não deveria ter

representantes no Congresso Nacional, um vez que a divisão do total de seu eleitorado pelo total do

eleitorado nacional, multiplicada pelo número de cadeiras da Câmara, está próxima de zero.

Seria justo que isto acontecesse? Não, pois anularia o peso do referido Estado enquanto membro da

Federação. Eleger apenas um representante, entretanto, também não seria o ideal, uma vez que se

incorreria em uma prática semelhante à do sistema majoritário em distrito uninominal (já citado neste

trabalho), marcadamente excludente (como já tive oportunidade de demonstrar). Assim, duas coisas

são certas:

1) Que a representação de Roraima, para ser minimamente democrática, deveria ser de pelo menos

duas cadeiras.

84 Assim tem sido ao longo da história política do Brasil. Para maiores esclarecimentos, ver MOTTA, PAULO ROBERTO.
MOVIMENTOS PARTIDÁRIOS NO BRASIL - A ESTRATÉGIA DA ELITE E DOS MILITARES, op. cit..
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2) Que quanto maior for esta representação, mais democrático é o perfil eleitoral do Estado de

Roraima.

Entretanto, em relação a esta segunda conclusão, não se deve praticar a proporcionalidade plena

pois, se isto for feito, teremos o maior Congresso Nacional do Mundo! Para se ter uma idéia,

Roraima tem, aproximadamente, 0,09% da população eleitoral brasileira. Se optarmos pela

proporcionalidade plena, eleger quatro deputados em Roraima significa ter um Congresso Nacional

com cerca de 4445 deputados85...

Diante do impasse, talvez o melhor caminho seja garantir um representação mínima para alguns

Estados que tenham uma reduzida densidade eleitoral, e distribuir as cadeiras restantes pelos outros

Estados através da proporcionalidade real86, só contando a população eleitoral de seus respectivos

Estados87.

Entretanto, ao se fazer isto, a proporcionalidade total dos partidos torna-se irreal, uma vez que os

Estados de baixa densidade eleitoral continuam tendo um peso relativo maior que o devido, embora

muito menor que na situação atual. Assim, um partido que vá bem em algum desses Estados com

pouca densidade eleitoral, que teriam um número de cadeiras mínimo garantido, terá um peso,

nacionalmente, um pouco maior que o da sua votação. Como resolver o problema?

85 Se 0, 09% são quatro cadeiras, 100% representam x cadeiras. Resolvendo-se esta "regra de três", tem-se o resultado de
4444 444

86 No capitulo quatro deste trabalho, proporei uma forma concreta de fazer isso.
87 Ou seja, tem-se a proporção real entre o total dos Estados sem o beneficio de um mínimo de cadeiras garantido. Os Estados com
o mínimo de cadeiras garantido ficam fora desta conta de proporcionalidade.
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Pode-se criar o chamado distrito nacional88. Assim, parte das cadeiras seria reservada para este

distrito, que teria, simplesmente, como objetivo corrigir as distorções provenientes da representação

estadual.

Para melhor entendimento, exemplificarei. Suponha-se que determinado país, de estrutura federativa,

tenha 300 cadeiras para deputado federal. Desta forma, uma parte dessas cadeiras, 250 por exemplo,

é divida pelos Estados (Estados com baixa densidade eleitoral devem ter um mínimo de cadeiras

garantidas). As outras cadeiras ficam para o distrito nacional, ou seja, 50 cadeiras.

Suponha-se que o partido X, que teve 20% dos votos válidos no território nacional, nos Estados

conseguiu 53 cadeiras.

Se a representação fosse para apenas as 250 cadeiras estaduais, a proporcionalidade do partido X já

estaria incorreta. Isto porque, com 20% do total dos votos nacionais, deveria eleger 20% das 250

cadeiras, ou seja, 50 cadeiras. Só que, na verdade, elegeu 53.

Com o distrito nacional, esta desproporcionalidade deixa de existir. Isto porque, com 20% dos votos

nacionais, o partido deve eleger 20% de 300 cadeiras, não de 250. Ou seja, 60 cadeiras. Assim,

consegue alocar todos os seus 53 candidatos eleitos nos Estados, e tem direito a mais sete, a serem

preenchidos pelas listas nacionais.

A apropriação de parte dos votos nacionalmente é tradicional em alguns países, como na Itália. Ver NICOLAU, JADR.O

MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, p. 14.
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O mecanismo do distrito nacional tem a virtude de dar aos partidos a oportunidade de ter uma

representação muito próxima da verdade eleitoral, em que os partidos têm um percentual de

cadeiras, em relação ao total, idêntico ao seu percentual de votos válidos, também em relação ao

total.

Outra alternativa, para o caso brasileiro, seria que todas as cadeiras fossem distribuídas

nacionalmente, em um único distrito89. Ou seja, ao invés de 27 circunscrições estaduais (ou 28

circunscrições, com as 27 estaduais, mais a nacional proposta), haveria apenas uma circunscrição

nacional.

Tal proposta teria a vantagem de estabelecer uma proporcionalidade muito próxima da ideal, pois um

partido que tivesse 20% dos votos teria, automaticamente, 20% das cadeiras. Entretanto, tal

procedimento parece desapropriado à cultura política de uma Federação, onde a diversidade regional

é muito grande. Como a criação do distrito nacional, já mencionado, corrige igualmente possíveis

distorções da proporcionalidade, é melhor abandonar-se a hipótese da circunscrição única.

Uma variável básica para o bom funcionamento de um sistema proporcional é a magnitude das

circunscrições. Sabe-se que, quanto mais candidatos elege uma circunscrição, mais representativo é

o resultado das eleições, como mostra José Luciano de Mattos Dias90:

"... o número de candidatos eleitos em cada circunscrição eleitoral está positivamente associado (ainda

que a taxas decrescentes) com a proporcionalidade entre votos e cadeiras. Quanto maior o número de

representantes eleitos por circunscrição, mais proporcional tende a ser o sistema."

89Ibid.,p.45.

90 DIAS, JOSÉ LUCIANO DE MATTOS. "LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PADRÕES DE COMPETIÇÃO POLÍTICO-
PARTIDÁRIA". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELF1TORAT. BRASTT.FTRO TEORIA
E PRÁTICA, op. cit, 66.
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Pode-se explicitar esta tendência pelo cálculo do quociente eleitoral: se a circunscrição elege duas

cadeiras, o quociente é 50% (100% dividido por dois); se elege três cadeiras, o quociente é 33,33%

(100% dividido por três); se elege quatro cadeiras, 25% (100% dividido por quatro); se elege cinco

cadeiras, 20% (100% dividido por cinco); e assim por diante.

Sendo que a obtenção do quociente eleitoral é o critério que assegura a representação parlamentar

aos partidos, é certo que, quanto menor este quociente, mais grupos sociais estarão representados.

No caso brasileiro, o que torna difícil distribuir um abundante número de cadeiras a cada Estado é o

fato de que, com isso, o número de cadeiras na Câmara dos Deputados torna-se enorme, o que

indubitavelmente emperra o ritmo dos trabalhos parlamentares, sobretudo porque o tempo para a

defesa de teses e para as votações passa a ser mais longo.

Uma proposta alternativa é a de Olavo Brasil de Lima Júnior91, que defende a tese de que,

ignorando-se o domínio territorial dos Estados, o país deve ser dividido em distritos com

aproximadamente a mesma população eleitoral. Obviamente, a quantidade de distritos não deve ser

muito alta, para que se possa eleger um bom número de cadeiras em cada distrito. Por exemplo, se o

número de cadeiras for de 500, o país pode ser dividido em 50 distritos, cada um elegendo 10

deputados.

91 Ver LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE E SANTOS, FABIANO GUILHERME MENDES. "O SISTEMA PROPORCIONAL
NO BRASIL: LIÇÕES DE VIDA". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL
BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op. cit, p. 152.
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A pergunta que se faz é se a sugestão do ilustre autor é viável, uma vez que a representação estadual

é um dos pilares básicos do princípio federativo, que não está em questão. O autor defende que a

casa natural para questões relativas aos Estados é o Senado. Entretanto, isto não parece apropriado,

já que a composição daquela casa faz com que cada Estado tenha uma representação igual (cada

unidade federada possui três senadores), o que vale dizer que, neste caso, a enorme diferença de

população entre os Estados passaria a descoberto.

O que parece certo é que, com a criação do distrito nacional, há uma base de cálculo da divisão das

cadeiras feita nacionalmente, e isto é que inspira um distrito que, na verdade, tem uma representação

enorme. A título de curiosidade, recorra-se novamente ao exemplo do país com 300 cadeiras, 250

estaduais e 50 nacionais.

Se existem 300 cadeiras a serem distribuídas, o quociente eleitoral é de 0,33% (100% dividido por

300 cadeiras). O quociente partidário do partido X, aquele que conseguiu 20% dos votos, é 6092

(20% dividido por 0,33%), ou seja, a proporcionalidade nacional foi totalmente respeitada e, para

um partido ter representação certa na Câmara dos Deputados, necessita ter apenas 0,33% dos votos

válidos nacionalmente, o que é bastante democrático. Este exemplo, assim, comprova a viabilidade

do distrito nacional.

Um ponto importante a ser discutido sobre a representação parlamentar é o das cláusulas de barreira.

No Brasil, é considerado como cláusula de exclusão o quociente eleitoral93. Isto significa que, ao

92 Na verdade, 60,0006. Como a parte decimal, neste caso, é desprezível, procedi o 'arredondamento'.
93 Conforme NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, p. 43.
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nível estadual, os partidos que não atingem o quociente eleitoral (a chamada quota hare) são

privados de lutar pela alocação das sobras eleitorais.

Outra forma de estabelecer cláusula de barreira aos partidos é determinando que os partidos que não

conseguirem determinado percentual dos votos válidos sobre a representação total não tenham

direito a ocupar cadeiras no parlamento. Na Alemanha, por exemplo, o partido que não conseguir

5% dos votos válidos não tem direito à representação94.

O grande argumento existente a favor das cláusulas de exclusão é que estas impedem a proliferação

de partidos, muitos deles considerados de aluguel. Na linguagem da política, partido de aluguel é

aquele que é pouco representativo socialmente e age de forma fisiológica, não tendo plataformas de

atuação e funcionando, sobretudo, como mera sigla de acomodação para candidaturas com

motivações mais individuais, menos políticas. Obviamente, parte-se do princípio de que, quanto

menos partidos, mais fácil é governar.

Contra as cláusulas de barreira, entretanto, está o fato de que estas diminuem muito a capacidade do

sistema eleitoral de absorver as opiniões das minorias políticas. Sendo assim, o sistema torna-se

avesso à renovação política, uma vez que o fato das minorias não serem representadas induz o

sistema à manutenção do status quo, com os partidos grandes sempre sendo os mesmos. Sobre a

tentativa, em 1979, de utilização do mínimo de 3% dos votos em cada um dos Estados e do patamar

id.,p. 51.
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mínimo de 5% em pelo menos nove deles como cláusula de exclusão, diz Olavo Brasil de Lima

Júnior95:

"Os objetivos eram claros: para a criação de partidos os obstáculos não eram muitos, mas as agremiações

deviam ter um mínimo de densidade eleitoral para que pudessem se fazer representar no Legislativo

Federal, evitando, assim, a fragmentação parlamentar. O cumprimento desse dispositivo deixaria

parcelas consideráveis da população sem representação."

Na perspectiva de valorização da cidadania, fica clara a nocividade das cláusulas de barreira. Isto

porque impedir que as minorias, por menores que sejam, tenham o seu canal de expressão política é

absolutamente antidemocrático, como mostra Sérgio de Abranches96:

"... a tentativa de controlar a pluralidade, reduzindo artificialmente o número de partidos representados

no parlamento e aumentando as distorções distributivas na relação voto/cadeira, pode tornar-se um forte

elemento de deslegitimação e instabilidade."

Sobre a necessidade de todos os partidos participarem do processo de alocação de cadeiras, sem

cláusulas de exclusão, informa José Antônio Giusti Tavares97:

"É essencial, portanto, à fórmula dos maiores restos não excluir do processo de repartição das cadeiras
remanescentes os partidos que não lograram atingir o quociente eleitoral."

Um exemplo de como as cláusulas de barreira podem gerar distorções98: imagine-se que quatro

partidos disputem 200000 votos válidos, em uma disputa por cinco cadeiras:

95 LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE. "A REFORMA DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA E O
APERFEIÇOAMENTO DEMOCRÁTICO". REVISTA DADOS, op. cit., p. 90.

96 ABRANCHES, SÉRGIO DE. "PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: O DILEMA INSTITUCIONAL BRASILEIRO".
REVISTA DADOS, op. cit., p. 14.

97 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit., p. 161.

98 O quadro a ser mostrado foi retirado de TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS
DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA, INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit., p. 138. A vinculação deste exemplo
com a questão das cláusulas de barreira, entretanto, é responsabilidade minha.
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Partidos

I

II

m

rv

Votos

86000

56000

38000

20000

Quociente Eleitoral

40000

40000

40000

40000

Quociente Partidário

2,15

1,40

0,95

0,50

Votos Residuais

6000

16000

38000

20000

Se utiliza-se o método das maiores sobras sem as cláusulas de barreira, o partido I elege duas

cadeiras, o partido II elege uma cadeira, o partido III elege uma cadeira (primeira maior sobra,

38000 votos) e o partido IV elege uma cadeira (segunda maior sobra, 20000 votos).

Entretanto, ao haver a cláusula de barreira do quociente eleitoral, os partidos III e IV ficam

impedidos de ter representação, pois não alcançaram os 40000 votos necessários. Assim, o partido I

consegue três cadeiras (duas já conquistas, mais uma das sobras) e o partido n, duas (uma já

conquistada e uma das sobras).

Neste caso, os votos que foram desprezados da conta, 58000 (38000 do partido III e 20000 do

partido IV), correspondem a nada menos que 29% do eleitorado total (200000 votos). Será preciso

argumentar mais alguma coisa contra tamanha injustiça?

Sobre o argumento de que o número grande de partidos dificulta a governabilidade, já houve

oportunidade de demonstrar que isto não é necessariamente verdadeiro. Em relação aos partidos de

aluguel, existem medidas mais eficazes para impedir que proliferem, como exigir que os partidos

tenham uma representação mínima na Câmara dos Deputados para poder lançar candidatos aos

cargos do Poder Executivo, algo que, inclusive, já existe".

Cada partido, pela legislação atual, deve ter pelo menos 3% da representação na Câmara dos Deputados para poder lançar

candidato a presidente da República.
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Outra perversidade do Sistema Eleitoral Brasileiro é a inclusão dos votos em branco no cálculo do

quociente eleitoral, como salienta Olavo Brasil de Lima Júnior100:

"A utilização no cômputo eleitoral dos votos em branco associada ao quociente eleitoral e partidário

distorce, indiscriminadamente, do ponto de vista partidário, a alocação de cadeiras."

O problema de se utilizar os votos em branco no cálculo do quociente eleitoral é que torna-o maior,

o que dificulta a possibilidade dos pequenos partidos de atingi-lo. Por isso, seria melhor eliminá-los

do cálculo. De qualquer forma, ao se eliminar a prática de utilizar o quociente eleitoral como sendo

cláusula de barreira, desfaz-se a necessidade disso, uma vez que os votos em branco passam a ser

distribuídos proporcionalmente por todos os partidos, não apenas por aqueles que atingiram o

quociente eleitoral.

De qualquer forma, tirar os votos em branco da conta é uma questão de coerência. Afinal, quem vota

em branco está querendo expressar que não tem preferência por nenhum partido. Incluir o voto

desse tipo de pessoa no cálculo de alocação das cadeiras é, sobretudo, um desrespeito à sua opinião,

visto que, assim, o seu voto em branco é distribuído proporcionalmente por vários partidos quando,

na realidade, esta pessoa não votou em nenhum deles.

Outra questão relevante do processo eleitoral é a utilização do segundo turno na decisão de eleições

majoritárias. Este mecanismo é utilizado, no caso brasileiro, para eleições de presidente da

República, governadores de Estados e prefeituras de cidades com mais de 200 mil eleitores. É

100 LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE. "A REFORMA DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA E
O APERFEIÇOAMENTO DEMOCRÁTICO". REVISTA DADOS, op. cit., p. 115.
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utilizado, apenas, quando nenhum candidato consegue alcançar a maioria absoluta dos votos (50%

dos votos válidos +1). Neste caso, os dois candidatos mais votados realizam, em segundo turno,

uma eleição apenas entre eles, em que o vencedor é o candidato mais votado.

Um aspecto positivo das eleições em dois turnos é que, com isso, o candidato eleito consegue ter

maioria absoluta dos votos válidos, o que, efetivamente, lhe confere legitimidade para o exercício do

poder, na medida em que foi votado pela maioria dos eleitores com votos válidos.

Entretanto, a crítica que se faz à utilização do segundo turno é que este distorce o resultado da

eleição em primeiro turno. Em 1992, no primeiro turno para as eleições da prefeitura da cidade do

Rio de Janeiro, Bendita da Silva, candidata do PT, teve 25% dos votos, enquanto César Maia, então

no PMDB, teve 16,6% dos votos. No segundo turno, entretanto, César Maia venceu Benedita da

Silva, tornando-se prefeito do Rio de Janeiro101. Com se vê, se a eleição fosse decidida em primeiro

turno, Benedita da Silva seria eleita.

Tente-se analisar a questão do ponto de vista dos partidos e do Congresso Nacional: imagine-se

determinada eleição para presidente da República. O partido Z, o mais votado, teve 40% dos votos

válidos, e o partido W, o segundo mais votado, 25%.

Por questão de coerência, imagine-se que as eleições para deputado federal dão-se no mesmo

momento que as eleições presidenciais, e que os votos são dados sempre no partido. Desta forma, os

101 Conforme NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, p. 13.
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eleitores devem votar, para deputado federal, em candidatos (ou listas) que são, necessariamente, do

mesmo partido que o voto dado no presidente.

Se a eleição for realizada em um turno, o candidato do partido Z é eleito presidente e a bancada do

partido Z na Câmara dos Deputados será de 40%. Com isso, o partido Z precisará, através de

coalizões, de mais 10% dos deputados para constituir uma maioria estável que garanta a

governabilidade102. Não parece ser uma tarefa difícil.

Entretanto, se houver segundo turno, o candidato do partido W pode ganhar as eleições para

presidente. Se isso acontecer, a base do governo, formada pelo partido W, será de 25% das cadeiras.

Desta forma, o governo precisará de conseguir outros 25% de cadeiras, através de coalizões, para

garantir a governabilidade. E, ainda por cima, terá o partido Z na oposição, com 40% das cadeiras.

Dentro deste quadro, a governabilidade fica ameaçada.

E bem verdade que a proporcionalidade é distorcida no Brasil, o que faz com que o número de votos

de determinado partido para presidente seja diferente, percentualmente, do número de cadeiras do

mesmo partido para deputado federal. Também é verdade que a legislação não prevê o voto

vinculado e, assim, os eleitores não estão obrigados a votar em presidente e deputado do mesmo

partido. Mas é fato que existe uma tendência, por parte do eleitorado, de votar no Poder Legislativo

de acordo com o voto dado no Poder Executivo. A título de exemplo, nas eleições municipais do

Rio de Janeiro em 1992, a frente política que apoiava Benedita da Silva elegeu mais vereadores que

102 Estou admitindo que, para haver uma base estável de governo, o presidente da República necessita ter o apoio de
aproximadamente 50% dos parlamenteres para conseguir aprovar seus projetos de governo.
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a aliança que apoiava César Maia. O resultado é conhecido na prática política brasileira: falta de

apoio parlamentar às iniciativas do Poder Executivo.

Assim, a utilização do segundo tumo em eleições do Poder Executivo pode dificultar o diálogo entre

este poder e o Legislativo, e não garante, a priori, a governabilidade, como atesta o caso do ex-

presidente Collor. Tão pouco é recomendável utilizar segundo tumo em eleições distritais, como

salienta Jairo Marconi Nicolau103:

"O principal objetivo das eleições em dois turnos é evitar que um candidato se eleja no distrito com
menos de 50% dos votos. A vitória obtida por maioria absoluta no âmbito dos distritos não garante que,

no agregado, um partido consiga essa mesma maioria na Câmara dos Deputados. Apesar de esse modelo

tornar a eleição no distrito mais representativa, o sistema de dois turnos não assegura, necessariamente,

e nem pretende, a proporcionalidade entre votos e cadeiras no plano nacional."

A partir do momento que a utilização do segundo tumo distorce a proporcionalidade real dos

partidos em relação ao total de votos, obtida no primeiro tumo, não é desejável que este recurso seja

continuado pela legislação eleitoral.

Ao longo desta parte do trabalho, procurei analisar qual dos sistemas de representação seria mais

viável para a realidade brasileira: o proporcional, o proporcional personalizado e o distrital.

Concluindo pela superioridade do sistema proporcional, argumentei que a proporcionalidade deveria

ser a mais próxima possível da realidade eleitoral (o que, infelizmente, não tem acontecido no Brasil)

e desenvolvi algumas questões pertinentes ao melhor desenvolvimento da desejada

proporcionalidade plena.

103 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., p. 23.
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Alguns pontos sobre a representação parlamentar, entretanto, merecem maior destaque. São o caso

dos mecanismos de coligações e das listas partidárias. Este segundo item é o próximo objeto de

minha análise.
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2.2) LISTAS PARTIDÁRIAS

O estudo das listas partidárias é um aspecto muito importante para a definição das leis eleitoriais de

um sistema proporcional em democracias participativas. Através do critério escolhido, pode-se ter

partidos coesos e com visão coletiva, ou partidos frágeis e corrompidos pelo clientelismo político.

Os tipos de lista possíveis são quatro: a aberta, a fechada, a flexível e a livre. A lista fechada é a em

que os partidos possuem maior ascendência sobre o candidato; a livre exprime o extremo oposto,

com os eleitores estabelecendo a ordem de preferência dos candidatos. Jairo Marconi Nicolau

desenvolveu um continuum demonstrado a situação104:

Partidos ordenam os candidatos Eleitores ordenam os candidatos

I I I I

fechada flexível aberta livre

O sistema de lista aberta é o atualmente utilizado no Brasil. Cada eleitor vota no candidato a

deputado que preferir, tendo direito a um voto. Os votos de todos os candidatos de um mesmo

partido, bem como os dados na legenda, são somados. Esta soma indicará o percentual de cadeiras a

que o partido terá direito. A partir daí, os candidatos mais votados, dentro do partido, são os

agraciados com a representação.

104 Ver NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., p. 37.
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Um exemplo: em determinada eleição, o número de votos válidos foi de 50000 e o número de vagas

a serem preenchidas foi dez. Desta forma, o quociente eleitoral é de 5000 (50000 votos divididos por

dez). O partido Q, somados todos os votos em seus candidatos e os da legenda, teve 15000 votos

tendo, portanto, direito a três cadeiras. Estas três cadeiras, então, foram alocadas aos três candidatos

mais votados do partido Q.

A grande vantagem do sistema de lista aberta é que permite ao eleitor uma grande liberdade ao

escolher seu candidato. O eleitor pode votar em quem desejar, sem a mínima restrição.

Duas críticas, entretanto, são feitas à lista aberta. A primeira delas é que cria um forte grau de

competitividade entre os candidatos do mesmo partido, prejudicando a coesão partidária. Isto

porque apenas os candidatos mais votados conseguem representação e todos eles possuem,

teoricamente, chances de estar entre os mais votados. Assim, salienta José Antônio Giusti

Tavares105:

"... o voto único em candidatura individual tem sido o responsável pela competição voraz entre os

candidatos de um mesmo partido que tão profundamente compromete, precisamente nos processos

eleitorais, a identidade, a coesão e a disciplina internas dos partidos políticos na República brasileira."

Outra crítica feita à lista aberta é que, como os candidatos mais votados contribuem muito para a

definição do total de cadeiras cabentes ao partido, estes transferem votos aos candidatos menos

votados e, quando o partido é heterogêneo, os eleitores acabam elegendo candidatos muito

diferentes dos que eles votaram. Diz Jairo Marconi Nicolau106:

105 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit, p. 127.

106 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., p. 41.
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"Outra restrição feita à lista aberta é que ela pode produzir resultados indesejados para o eleitor quando

o seu partido é muito heterogêneo. Na verdade, um voto dado a um candidato da preferência do eleitor

pode ajudar a eleger um outro de tendência oposta e com quem ele não tem afinidades políticas."

No sistema de lista fechada, os eleitores votam no partido. Cada partido elabora uma lista

hierarquizada, e os candidatos eleitos são escolhidos de acordo com a posição que ocupam na lista.

Considere-se o mesmo exemplo que foi utilizado para o caso da lista aberta: os 15000 votos dados

no partido Q, de um total de 50000, dão direito a este partido de eleger três deputados. Os três

deputados eleitos serão os três primeiros colocados da lista elaborada pelo partido Q.

Uma grande virtude do sistema de lista fechada é que favorece a coesão partidária, uma vez que os

candidatos têm que trabalhar pelo partido para viabilizarem as suas candidaturas. Imagine o caso de

um sujeito que é o quinto colocado da lista de seu partido. Este candidato deve trabalhar muito para

fortalecer a imagem institucional do seu partido, uma vez que precisa que seu partido tenha direito a

eleger pelo menos cinco cadeiras para assegurar sua vaga.

Uma crítica ao sistema de lista fechada é que induz os grupos minoritários nos partidos,

normalmente mal colocados nas listas, a procurarem outras opções partidárias. Assim, ao invés da

coesão, haveria o dissenso. O caso israelense é um exemplo107:

"Em Israel a lista fechada foi adotada visando fortalecer os partidos, porém, na prática, esse sistema tem

produzido resultados contrários. As lideranças de grupos minoritários dentro dos partidos,

freqüentemente, os têm abandonado para fundar outras agremiações, dado que muitas vezes seus

membros são colocados em posições ruins na lista partidária. Esse mecanismo tem colaborado para

aumentar a fragmentação partidária israelense."

107Ibid,p. 38.
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Outra crítica feita à lista fechada é que fortalece demais o papel partidário, em detrimento dos

candidatos. Entretanto, esta parece ser, também, sua maior virtude pois, dessa forma, os partidos

assumem total responsabilidade por seus resultados, como atesta Israel Pinheiro Filho108:

"Aí vão dizer que será a ditadura da cúpula. Ora, se a cúpula implantar uma ditadura ou fizer uma lista

malfeita, não terá voto. É claro! Uma lista malfeita não tem voto. E ninguém compra voto para lista.
Quem compra voto quer que votem nele. A compra é pessoal, negócio fechado. O partido escolherá

sempre a melhor lista, não há como escolher uma lista ruim. Se a lista for mal escolhida, não terá voto.

Para mim é ponto pacífico."

A lista flexível é um procedimento que abranda o caráter restrito da lista fechada. Os partidos

fornecem sua lista, da mesma forma que com a lista fechada. O eleitor, entretanto, pode alterar a

ordem da lista ao optar por votar na lista ou em um candidato de sua preferência.

O caso mais conhecido de lista flexível é o belga. Na Bélgica, o eleitor opta ou por votar na lista, ou

por uma candidatura individual. Os candidatos que atingirem individualmente o número de votos

necessário, elegem-se. Os outros, estes dependem de como são alocados os votos dados na lista.

Eis um exemplo109: suponha-se que, em determinada eleição, um partido que teve 120 votos - 60

para candidaturas individuais e 60 pela legenda - tenha elegido cinco deputados. Uma quota

interna , baseada no total de votos dividido pelo total de cadeiras mais um, diz o número de votos

que uma candidatura necessita para assegurar sua vaga. No caso, 20 (120 dividido por 5 + 1). Veja-

se a configuração:

108 Ver LAMOUNIER, BOLÍVAR E NOHLEN, DETER (ORGANIZADORES). PRESIDENCIALISMO OU
PARLAMENTARISMO - PERSPECTIVAS SOBRE A REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL BRASILEIRA SÃO PAULO
LOYOLA,1993,p. 83.

109 Este exemplo foi extraído de NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op cit pp
39-40.

110 Esta quota é calculada dividindo-se o número de votos do partido pelo número de cadeiras que o partido tem direito acrescidas
de uma unidade. No caso, 120 / (5+1) = 20.
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Candidato

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Total

Votos

Pessoal

5

3

5

4

8

9

18

5

3

60

Lista

+15

+17

+15

+13

-

-

-

-

60

Total

20 (Eleito)

20 (Eleito)

20 (Eleito)

17 (Eleito)

18 (Eleito)

-

-

Pelo exemplo mostrado, os candidatos A, B, C e D, os quatros primeiros da lista partidária,

conseguiram se eleger. A quinta vaga, preenchida pelo candidato G, foi dada a um candidato que era

apenas o sétimo colocado na lista. Entretanto, como sua votação individual foi expressiva, conseguiu

a vaga. Assim, esse mecanismo combina características de um sistema de lista fechada com um

sistema de lista aberta.

A grande vantagem da lista flexível é que fornece aos eleitores uma margem maior de liberdade para

a escolha de candidatos que a lista fechada. Combina-se, assim, disciplina partidária com atenção à

opinião popular.

Entretanto, a crítica que se faz ao sistema de lista flexível é que, a exemplo da lista aberta, existe uma

competição predatória entre candidatos do mesmo partido. Repare-se que todos os candidatos lutam

por um votação individual maior, para buscar a vaga que lhes interessa. Ou seja, companheiros de

partido continuam a ser ferrenhos adversários. A única diferença em relação à lista aberta parece ser

que, como os primeiros colocados da lista costumam garantir vagas, em vez de haver uma

competição entre todos os candidatos do partido por todas as vagas cabentes ao partido, há uma
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competição entre os candidatos situados do meio da lista para o fim por um número de vagas que

sobrem. No exemplo dado, os candidatos A, B, C e D, pela sua posição privilegiada na lista,

garantiram quatro das cinco vagas do partido. A quinta foi conseguida pelo candidato G, que teve

que lutar contra todos os outros companheiros de partido para conseguir a cadeira.

Note-se, ainda, que no exemplo dado, 60 votos foram para candidatos, e 60 para a lista. Imagine-se,

contudo, que 90 votos fossem dados para candidatos e 30 para a lista. A luta entre companheiros

ficaria acentuada. Aliás, é de se supor que é da natureza humana votar em pessoas, ao invés de

instituições (os partidos). Se tiver que optar entre essas duas opções, o eleitor tende a votar no

candidato, não no partido. Assim, a competição entre comuns tende a continuar.

Por último, tem-se a lista livre. Nesta modalidade de lista, os candidatos que cada partido lança não

são ordenados, a exemplo do que acontece com a lista aberta. Cada eleitor tem direito a um número

de votos equivalente ao número de cadeiras a ser preenchido em sua circunscrição. Assim, por

exemplo, se determinada circunscrição deve eleger quatro candidatos, o eleitor tem direito a quatro

votos. Dentre estes votos, o eleitor pode votar mais de uma vez no mesmo candidato (até mesmo dar

todos os votos ao mesmo candidato), o chamado voto cumulativo, ou votar em candidatos de mais

de um partido, procedimento chamado de 'panachage'.

A grande vantagem da lista livre é que, como o nome já diz, a liberdade de ação é total. Esta

modalidade é mais radicalmente livre inclusive que a lista aberta, pois naquela modalidade só se dá

um voto, ao passo que nesta, dá-se mais de um voto.
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O revés deste tipo de lista é que, ao permitir o procedimento do 'panachage', desrespeita totalmente

a lógica partidária, pois cada eleitor pode votar em mais de um partido.

Seria conveniente, então, perguntar que tipo de lista é o ideal para o caso brasileiro, para fortalecer a

dinâmica da representação proporcional.

Descarte-se a Usta livre. Ao permitir que se vote em mais de um candidato e, sobretudo, em mais de

um partido, este tipo de lista é um exemplo de como não se fortalece os partidos, uma vez que o

eleitor não é obrigado a fazer uma opção partidária. Como esta filosofia é considerada nociva à

cidadania, pois os partidos devem ser o canal de expressão dos cidadãos no aparelho de Estado, esta

não deve ser a melhor solução.

A lista aberta também não parece ser o melhor caminho. Ao não proceder uma ordenação dos

candidatos, fortalece a disputa entre eles, ao invés de suscitar a coesão partidária. Então, candidatos

trabalham para fortalecer suas candidaturas, não seus partidos.

Barry Ames111 retrata como tem sido prejudicial a adoção da lista aberta na política brasileira, pela

sua vinculação com o clientelismo estadual:

"Os Estados têm sido atores importantes na política brasileira desde a independência. Governadores de

Estados economicamente importantes tornam-se, por extensão, figuras relevantes no jogo político

nacional, enquanto a maioria dos deputados representa interesses estaduais e locais. Esse tipo de

localismo legislativo é, em grande parte, produto do sistema eleitoral brasileiro, de sua versão particular

da representação proporcional com lista aberta não-ordenada de candidatos. Nos sistemas desse tipo, os

eleitores votam em candidatos individuais; o número de cadeiras que um partido recebe é basicamente

determinado por um cálculo simples: a soma total de votos dados aos candidatos do partido, dividida

111 AMES, BARRY. "A ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA LOCAL NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS BRASILEIRAS DE 1989".
REVISTA DADOS. RIO DE JANEIRO: CAMPUS, vol. 37, n2 1,1994, pp. 9-10.
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pela soma total de votos dados aos candidatos de todos os partidos. A identidade dos detentores das

cadeiras é, portanto, determinada apenas pela ordenação dos candidatos segundo o número de votos

individuais recebidos. A versão brasileira da representação proporcional com lista aberta não-ordenada

de candidatos possui, porém, alguns elementos que estão ausentes em outros países: os Estados

funcionam, de modo geral, como distritos congressuais, as convenções estaduais selecionam os

candidatos e, de acordo com a legislação, os partidos não podem recusar a indicação de deputados em

exercício de mandato.

Os resultados desse tipo de representação no Brasil são previsíveis: proliferação de partidos fracos e

ideologicamente inconsistentes, ênfase na política personalista e um presidente que geralmente carece de

uma sólida base de apoio parlamentar. Na ânsia de angariar o apoio do Congresso, os presidentes

brasileiros loteiam cargos ministeriais entre os líderes de Estados poderosos na esperança de que estes

venham a influenciar as bancadas estaduais. Não surpreende, portanto, que os ministros manipulem

projetos e distribuam empregos com o intuito de promover suas carreiras políticas. O presidente Sarney,

por exemplo, nomeou para o Ministério das Comunicações Antônio Carlos Magalhães, ex (e atual)

governador da Bahia, que distribuiu concessões para a exploração de estações de rádio e televisão entre

os defensores do presidente - muitos deles deputados federais - e aqueles que apoiavam suas próprias

ambições políticas."

Conclusão: os deputados eleitos por lista aberta consideram que o mandato é deles, não do partido.

Assim, julgam-se no direito de "passar por cima" das orientações partidárias nas votações da Câmara

dos Deputados. Por isto os partidos são fracos, independentemente do tamanho de suas bancadas.

A lista flexível também não parece ser o sistema mais apropriado para o caso brasileiro. Isto porque

este tipo de lista não elimina a competição entre os concorrentes a deputado pelo mesmo partido. Se

tanto, faz com que esta concorrência se dê em outros termos. De qualquer forma, este tipo de lista

desfavorece o fortalecimento dos partidos. Ao contrário, se o resultado dos eleitos de um partido for

muito diferente da lista original deste mesmo partido, este fica desmoralizado perante a sociedade, na

medida que isto é um recado claro que o partido recebe que foi incompetente ao elaborar a lista.

Posto tudo isto, o que realmente forja a união partidária, elemento essencial na democracia

participativa, é o critério da lista fechada, como define José Antônio Giusti Tavares112:

112 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA op. cit, p. 42. Esclareça-se que o que se chama lista fechada e bloqueada é a lista fechada em si,
uma vez que alguns autores se referem à lista flexível como lista fechada e desbloqueada.
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"Listas fechadas e bloqueadas fortalecem nos sistemas proporcionais a auto-identidade, a coesão e a

disciplina partidárias, bem como o regime de partidos, essenciais à democracia representativa moderna."

Outro dado sobre a adequação da lista fechada e bloqueada à realidade brasileira é o fato de não se

precisar, na hora da votação, escrever o nome do candidato ou seu número. Basta marcar um V na

quadrícula com o número do partido preferido. Em um país com muitas pessoas de pouco nível de

instrução, como é o Brasil, simplificar o processo de votação pode trazer grandes benefícios.

Sobre o fato de que, com a lista fechada, alguns candidatos tendam a mudar de partido ou fundar

outro, não existem maiores inconvenientes neste processo. Se o candidato mudar para um partido

grande, tende a continuar nos últimos lugares da lista. Se mudar para um partido pequeno, pode até

ficar entre os primeiros lugares da lista mas, pelo fato de partidos pequenos elegerem poucos

deputados, é muito provável que continue não se elegendo. Se fundar um partido, diga-se de

passagem um expediente bem democrático, a princípio este deve ser bem pequeno, uma vez que,

com o candidato sendo um dos últimos colocados na lista de seu partido de origem, não deve ser

nenhuma sumidade para atrair votos para o partido recém-criado, pelo menos automaticamente.

Assim, suas chances de se eleger continuam pequenas.

A verdade é que pessoas que colocam seus interesses individuais acima dos partidários e da

sociedade que lhes dá vida, se forem embora, já vão tarde. Interessam os que ficam, porque a estes é

dada a tarefa de fazer dos partidos grupos afinados com seus representantes e com a cidadania. E

uma boa lei eleitoral tem tudo haver com isso.
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Uma crítica normalmente feita à lista fechada é que os primeiros colocados da lista não trabalham na

campanha, uma vez que têm a sua eleição quase garantida113. Assim, deixariam que os candidato

colocados um pouco abaixo, que têm a necessidade de aumentar o número de cadeiras conseguido

pelo partido para se elegerem, trabalhassem por eles.

Há que se levar em conta, entretanto, que todos os partidos tem os seus destaques que, além de

serem "puxadores de voto" para a legenda, possuem um papel de articuladores no seio do partido.

Estes devem estar, realmente, nas primeiras posições. Não é justo se dizer que não trabalham,

simplesmente seu trabalho é de outra ordem, mais de 'vender' a imagem do partido. Além do mais,

mesmo que não trabalhassem na campanha, teriam que trabalhar nas prévias partidárias para

conseguir um lugar de destaque na lista, o que não parece ser pouco.

Ao se optar pelas listas fechadas, deve-se levar em consideração o fato de haver listas estaduais, para

as eleições nos Estados, e uma lista nacional, para a definição das cadeiras do chamado distrito

nacional, definido no item 2.1 deste trabalho.

Nas listas partidárias estaduais, cada diretório estadual do partido deve decidir quem são os

candidatos e ordená-los. Obviamente, o critério principal para fazer este ordenamento deve ser a

importância do candidato no Estado referido.

Já na lista nacional, devem ser ordenados primeiramente políticos de expressão nacional e que o

partido julgue absolutamente necessários na sua representação parlamentar, uma vez que, assim, as

113
Segundo Lúcia Hippolito, em palestra sobre a Reforma do Estado, realizada na Fundação Getúlio Vargas.
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chances desses candidatos se elegerem são as melhores possíveis. Exemplos: no PPS, se Roberto

Freire for candidato a deputado federal, deve ser o primeiro da lista nacional; no PDT, se Miro

Teixeira for candidato a deputado federal, pode ser o primeiro colocado da lista nacional; no PFL, se

Luís Eduardo Magalhães for candidato a deputado federal, pode ser o primeiro da lista; no PSDB,

este papel pode ser ocupado por Ciro Gomes; no PT, por José Genoíno; e assim por diante. Os

nomes não importam. Importa, sim, o raciocínio. Candidatos importantes dos partidos,

nacionalmente, devem estar ao alto da lista.

Por questões éticas, um candidato não deve participar da lista estadual e da lista nacional ao mesmo

tempo. Se não, estará tendo uma chance dupla de ser eleger. Os candidatos devem fazer parte ou da

lista estadual, ou da lista nacional.

Pelo que foi dito até esta parte do trabalho, as listas partidárias devem fortalecer os partidos, já que o

voto deve ser dado nos partidos. Isto pode ter haver com o voto para eleições em outros cargos

públicos? Em uma palavra: pode-se utilizar o mesmo voto, dado no partido, para decidir todos os

tipos de cargos eletivos (presidente, governador, prefeitos, deputados federais, estaduais,

vereadores, etc)? Muito embora a lógica da coesão partidária, manifesta na lista fechada, possa

indicar isto, tratarei do assunto em outra parte deste trabalho.
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2.3) MECANISMOS DE COLIGAÇÕES

O expediente das coligações é a forma que os partidos possuem de promoverem alianças no período

eleitoral. A partir das coligações, partidos distintos tornam-se aliados, já no período eleitoral (daí a

diferença para coalizões, que se dão depois do período eleitoral, visando garantir uma base sólida

para a governança), a partir de um programa conjunto de governo. Foi, por exemplo, o que

aconteceu na última eleição presidencial. A campanha vitoriosa, de Fernando Henrique Cardoso, foi

sustentada por uma coligação entre dois dos partidos mais expressivos do cenário nacional, o PSDB

e o PFL (e, também, por partidos menores, como PP e PL).

Existem diferenças marcantes entre o impacto das coligações em eleições majoritárias e eleições

proporcionais. Em eleições majoritárias, no caso brasileiro, as do Poder Executivo (presidente da

República, governadores de Estados e prefeitos), as coligações dão-se em torno de um candidato

único, que representa todos os partidos coligados. Como exemplo, a candidatura a presidência da

República, em 1994, de Luiz Inácio da Silva: o mesmo candidato era apoiado por diferentes

partidos, como PT, PSB, PPS, PC do B e PSTU. Neste tipo de coligação, não existem maiores

conflitos, uma vez que todos os partidos unem forças para apoiar o mesmo candidato, que é único

entre todos os partidos aliados.

Muito diferente é a lógica das coligações em eleições proporcionais. Aí, cada partido terá seus

próprios candidatos a deputado federal, normalmente em número maior que um, mas os votos serão

computados conjuntamente, como se um único partido participasse do processo. Destarte, o número
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de cadeiras que cabem à coligação é preenchido pelos candidatos mais votados da mesma114,

independentemente dos partidos a que os candidatos mais votados pertençam. Assim, desrespeita-se

o resultado real das urnas, como mostra José Luciano de Mattos Dias115:

"Como todos os partidos da coalizão somam votos para o mesmo quociente partidário, não importa se o

eleitor expressa sua preferência por um candidato ou por uma legenda; caso seu candidato não se eleja,

seu voto contribuirá, eventualmente, para a eleição de candidatos de um outro partido, incluído na

coalizão."

Imagine-se que, em uma eleição para 100 deputados, os partidos X, Y e Z estão coligados. X teve

10% dos votos válidos, Y, 8% e Z, 2%. O total de votos das legendas, 20%, indica que esta

coligação deve eleger 20 deputados.

Seguindo a proporcionalidade plena, X teria dez deputados, Y, oito e Z, dois. Entretanto, imagine-se

que, considerando os candidatos mais votados da coligação (independentemente do partido), X

tenha oito candidatos entre os 20 mais votados da coligação, que Y tenha seis e que Z tenha,

igualmente, seis. Sendo assim, acontece que: X, que deveria ter dez cadeiras, terá oito; Y, que

deveria ter oito cadeiras, terá seis; e Z, que deveria ter duas cadeiras, também terá seis. Portanto,

nesse caso, Z terá conseguido quatro cadeiras a mais do que conseguiria pela proporcionalidade real.

Ao contrário, X e Y teriam, cada um, duas cadeiras a menos do que as relativas à proporcionalidade

plena.

114 Em um processo, necessariamente, de lista aberta.
115 DIAS, JOSÉ LUCIANO DE MATTOS. "LEGISLAÇÃO ELEITORAL E PADRÕES DE COMPETIÇÃO POLÍTICO-
PARTJDÁRIA". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA
E PRATICA, op. cit, p. 69. Note-se, entretanto, que o autor trata coligação e coalizão como sendo sinônimos.
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Portanto, a grande perversidade que as coligações em eleições proporcionais geram é a de distorcer

o resultado real das eleições, já que dificilmente a eleição dos candidatos mais votados da coligação

será coincidente com a proporcionalidade de votos de cada partido no veredicto das urnas.

Existem alguns elementos estratégicos que definem se um partido se coligará ou não. Segundo Maria

do Carmo Campello de Souza116, são estes:

"1. Situação majoritária: o partido não se aliará se acreditar na vitória isoladamente, pois nada terá a

ganhar e perderá liquidamente tudo o que prometer. O PSD por exemplo concorreu sozinho, em 1950,

nos seis Estados em que obteve mais de 50% dos votos em 1945; fez alianças na maioria dos outros.

2. Situação minoritária: não havendo possibilidade de obter maioria, definem-se objetivos subsidiários;

no limite, o objetivo de obter pelo menos um representante. Ocorrem, por conseguinte, freqüentes

alianças entre os pequenos partidos, visto que eles nada tem a perder com elas e tudo a ganhar: podem

dessa maneira garantir alguma representação.

3. Efeito do numero de cadeiras a ser preenchido: supondo mais ou menos constante o número de

votantes, o quociente eleitoral (votantes / cadeiras a preencher) será tanto mais baixo quanto maior o

número de representantes a serem eleitos. Quanto mais baixo o quociente, tanto mais fácil a obtenção de

representação, que é o objetivo básico dos pequenos partidos. Diminui assim o número de partidos que

não têm nada a perder e, conseqüentemente, o incentivo às alianças. Dentro de cada partido, aumentará

o número de candidatos que consideram segura sua eleição, os quais influenciarão as decisões de seus

partidos no sentido de não se aliarem. Segue-se que:

a) há mais alianças para a Câmara Federal do que para as assembléias estaduais, visto que o

número de deputados estaduais é sempre maior que o número de deputados federais do mesmo Estado;

b) há sempre mais alianças nas eleições majoritárias (Executivo) ou quase majoritárias (Senado) do que

nas proporcionais (Câmaras e Assembléias).

4. Efeito do tamanho dos partidos: os pequenos partidos tendem a aliar-se mais do que os grandes:

a) por causa da necessidade de garantir pelo menos aquela representação mínima que assegure a

continuidade do partido;

b) por causa da distribuição das sobras, que só beneficiam os partidos que atingissem o coeficiente

(elegessem pelo menos um representante antes da contagem das sobras);

c) dada a impossibilidade de almejar sozinho o controle de uma casa legislativa, tornando-os de modo

geral mais interessados em acordos prévios pelos quais possam obter certas recompensas dos grandes."

116 SOUZA, MARIA DO CARMO CAMPELLO DE. ESTADO E PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL, op. cit, pp. 156-7.
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Em adição às colocações de Maria do Carmo Campello de Souza, pode-se dizer que realmente os

partidos pequenos tendem a ser mais beneficiados pelas coligações, uma vez que, normalmente, têm

maiores dificuldades de atingir o quociente eleitoral e, com o aproveitamento dos candidatos mais

votados da coligação, tendem a se valer da 'carona' dos "puxadores de voto"117.

Os grandes partidos, entretanto, aliam-se aos pequenos em eleições proporcionais por duas razões:

a) Para conseguir apoio dessas agremiações para as eleições majoritárias. Sabe-se que, normalmente,

a militância dos componentes de partidos pequenos é bastante aguerrida, o que traz bons resultados

aos grandes partidos nas eleições majoritárias (note-se que as eleições majoritárias e as proporcionais

são realizadas ao mesmo tempo).

b) Ao aliarem-se com outras agremiações, os grandes partidos conseguem mais tempo no horário

eleitoral gratuito.

No Brasil, a questão das coligações em eleições proporcionais é parte da pauta da agenda política.

Até o momento, a tendência é que este mecanismo seja continuado, mas os debates estão em curso.

Sérgio de Abranches118 sustenta que, no caso brasileiro, este mecanismo torna a estrutura geral mais

desproporcional que em outros países:

"Nas eleições francesas de 1967 e 1968, coligações eleitorais obtiveram 35,3 e 28,7% dos votos e 34,5 e

18,7% das cadeiras, respectivamente. Na Itália, em 1968, coligações capturaram 14,5% dos votos e

117 "Puxadores de voto" são candidatos à representação parlamentar que, tendo votação expressiva, ajudam a eleger candidatos
menos votados de seu partido. Com as coligações em eleições proporcionais, entretanto, 'puxam' votos também para candidatos

de outros partidos da coligação que, de acordo com suas votações, podem obter um número de cadeiras maior que o devido.

118 ABRANCHES, SÉRGIO DE. "PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: O DILEMA INSTITUCIONAL BRASILEIRO".
REVISTA DADOS, op. cit., p.14.
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14,4% das cadeiras. Finalmente, no Japão, em 1958, alianças eleitorais parlamentares conseguiram 33%

dos votos e 35% das cadeiras. Mas, neste particular, de fato, o Brasil destaca-se como desviante.

Coligações e alianças representam a exceção, não a regra, naquelas democracias, enquanto no Brasil, a

partir de 1950, passaram, progressivamente, a constituir a regra. Basta verificar que, em 1950, alianças

e coligações receberam 20% dos votos e em 1962 este percentual atingiu quase 50%."

Em outros países, as coligações não provocam distorções significativas porque cada partido da

coligação elege um percentual de cadeiras condizente com o número de votos total da coligação.

Sobre isso, diz Jairo Marconi Nicolau119:

"Se uma coligação obtiver 20 cadeiras e o partido A tiver contribuído com 20% dos votos, ele vai eleger

quatro deputados. E outros 16 serão do partido B, responsável por 80% da votação."

No caso brasileiro, as coligações podem dar-se em plano estadual ou nacional, não existindo nenhum

comprometimento entre estas duas esferas. Assim, se dois partidos são aliados em determinado

Estado, podem não ser em outro, como mostra Scott Mainwaring120:

"As enormes variações interestaduais nas coalizões eleitorais também revelam a autonomia das

organizações de nível estadual: um aliado em um Estado era com freqüência o adversário em outro."

Obviamente, tal processo contribui para o enfraquecimento dos partidos, que se revelam instituições

inorgânicas em seu todo, com diretórios nacionais tendo atitudes pusilânimes em relação aos

diretórios estaduais.

Para exemplificar as distorções que as coligações geram, um quadro geral das eleições estaduais de

1994 pode ser muito útil121:

119 Ver a reportagem "COLIGAÇÃO: A HORA E A VEZ DOS NANICOS", no Jornal O GLOBO, a 27/11/94, p. 12.
120 MAINWARING, SCOTT. "DEMOCRACIA PRESIDENCIALISTA MULTIPARTIDÁRIA: O CASO DO BRASIL". LUA
NOVA op. cit, p. 37. O autor está referindo-se especificamente às eleições de 1955. Mecanismos semelhantes, entretanto,

prevalecem até os dias atuais.
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Partido

PMDB

PFL

PSDB

PTB

PT

PPR

PP

PDT

PL

PSB

PMN

PSD

PSC

PCdoB

PPS

PV

PRP

Bancada eleita com

coligações

107

89

62

31

49

52

36

34

13

15

4

3

3

10

2

1

1

Bancada eleita sem

coligações

114

81

64

27

58

51

40

32

15

12

1

2

1

3

0

0

0

Votação para a câmara

em 1994 (em %)

20,32

12,86

13,89

5,21

12,83

9,39

6,95

7,22

3,51

2,17

0,56

0,90

0,46

1,24

0,55

0,16

0,45

Como se vê, as distorções são enormes. Veja-se o caso do PT: com 12,83% dos votos nacionais,

deveria ter 66 dos 513 deputados (12,83% de 513, com o valor já 'arredondado'). As distorções

estaduais fariam, entretanto, que este partido tivesse 58 deputados, se não coligado. Aí, através da

lógica das coligações, o partido acabou elegendo 49 deputados. Ou seja, ficou com 17 deputados a

menos do que devia ter, oito por conta das distorções do número de deputados por Estado, e nove

por conta das coligações. Veja-se que, neste caso, as coligações têm um peso nocivo ainda maior à

representação parlamentar do que a desproporção das bancadas estaduais.

Ao contrário, o PC do B, que pelos critérios estaduais atuais deveria eleger três deputados se não

coligado, acabou elegendo dez, sendo o partido com o perfil perfeito do 'carona' eleitoral, ou seja, o

partido que consegue aumentar sua bancada via coligações.

121 Ver reportagem "LEGENDAS TENTAM BARRAR FIM DAS COLIGAÇÕES", publicada na FOLHA DE SÃO PAULO a
01/06/95, p. 13. Vale lembrar que a coluna Bancada eleita sem coligações mantém a desproporcionalidade entre as representações

estaduais, ou seja, o quadro só mostra os efeitos das coligações sobre a representação estadual atual, sabidamente distorcida, como

já demonstrei ao longo do item 2.1.
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Os argumentos existentes a favor das coligações eleitorais nas eleições proporcionais são que, por

uma questão de coerência, este mecanismo deve existir, uma vez que as coligações em eleições

majoritárias não são questionadas, e que os grandes partidos conseguem uma soma mais expressiva

de votos em função do trabalho dos pequenos, como quer Roberto Freire122:

"Eu aceito a discussão sobre o fim das coligações se incluirmos também as majoritárias. Se queremos ter

coerência, vamos ter coerência de cima abaixo. Eleição não significa apenas somar votos. Significa um

processo de campanha que gera discussões políticas, teses... Se o PT marchasse sozinho nas suas

campanhas majoritárias, não teria o discurso da unidade da esquerda, não poderia estar computando os

votos que teve na eleição proporcional como só seus. Isso é uma visão mecanicista do processo eleitoral,

e o processo é político.

No momento em que você admite a coligação majoritária, tem que admitir a proporcional, porque a

majoritária está levando o seu programa, e seu programa é um programa de unidade. Eu queria ver o PT

ter o mesmo número de votos se tivesse enfrentado pela esquerda, não unidos no seu palanque, outros

partidos de esquerda, também com seus candidatos."

Em que pese a respeitabilidade de Roberto Freire, os argumentos pró coligações não parecem

satisfatórios. Como já foi demonstrado, eleições majoritárias e proporcionais não são dotadas das

mesmas características: nas majoritárias, elege-se apenas um candidato, e o grupo coligado também

só tem um candidato. Aí, a concorrência entre os partidos coligados não faz muito sentido, pois há a

união em torno de um projeto de governo; nas proporcionais, são eleitos vários candidatos, e o

número de candidatos também é enorme. Portanto, nas eleições proporcionais, os partidos devem

concorrer entre si. Afinal, a concorrência é resultado de visões diferenciadas da vida política, que

existem. Se não existissem, todos os membros da coligação poderiam se fundir em um único partido.

122 Ver o painel "REFORMAS EM DEBATE", do Jornal O GLOBO, em 26/08/95, p. 9.
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Em relação à colocação de que, sem as coligações, o PT não alcançaria a votação que conseguiu,

pela esquerda não estar unida, há ressalvas a serem feitas. Em primeiro lugar, a esquerda não esteve

unida, pois o segundo partido mais expressivo da esquerda declarada, o PDT, não participou da

coligação. Em segundo, porque se acredita que, na verdade, o PT perderia poucos votos se não

estivesse coligado123.

O que parece estar claro é que o objetivo de eleições proporcionais é exatamente dar aos partidos a

condição de se afirmarem enquanto entidade política e, nesse sentido, as coligações são prejudiciais.

Define José Antônio Giusti Tavares124:

"A representação proporcional desestimula e em alguns casos inibe a formação de alianças eleitorais

entre partidos, porque elas não têm sentido e são desnecessárias nesse regime. Alianças eleitorais entre

partidos são inconsistentes com a representação proporcional porque ela busca a integração e o consenso

precisamente por meio da diferenciação, da especificidade e da nitidez na expressão parlamentar de cada

um dos partidos, e não de seu sincretismo, de sua confusão, ambigüidade e equivocidade. E nela são

desnecessárias porque ela otimiza as condições para que cada partido concorra sozinho às eleições. Por

outro lado, a natureza e o propósito da representação proporcional se realizam através do quociente

eleitoral, ou de seu equivalente funcional (uma série de divisores), que corporifica uma "circunscrição

voluntária" unânime, cujos votos, somados, associam-se sem equivoco ou ambigüidade a um único

partido. A prática das alianças compromete a identidade e a integridade do quociente e, por via de

conseqüência, compromete igualmente a correspondência, para cada um dos diferentes partidos, entre a

densidade relativa de votos e a densidade relativa de cadeiras legislativas, que constitui o objetivo

essencial da representação proporcional. Enfim, alianças eleitorais interpartidárias em eleições

legislativas proporcionais obscurecem e, no limite, fazem desaparecer a identidade e o alinhamento dos

partidos no parlamento. Portanto, inconsistentes com a lógica da representação proporcional, as

coligações interpartidárias eleitorais devem ser proibidas pela legislação em regimes proporcionais."

Portanto, é absolutamente imprescindível que as coligações em eleições proporcionais sejam

excluídas do processo eleitoral. Afinal, os princípios básicos da democracia representativa devem

ser: fortalecimento dos partidos como vias democráticas da expressão dos grupos sociais, e respeito

A maciça votação do PT, nas últimas eleições presidenciais, deveu-se, sobretudo, ao carisma pessoal de seu candidato, Luiz

Inácio da Silva, o Lula, o que comprova que, falha do sistema eleitoral vigente, o brasileiro vota em pessoas, não em partidos

políticos. Sendo assim, acredita-se que, mesmo não coligado, o PT teria uma grande votação, graças à popularidade de Lula.

124 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit., pp. 251-2.
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à equanimidade entre os cidadãos, através de um voto de mesmo valor aproximado entre eles. Sobre

o primeiro ponto, as coligações enfraquecem os partidos como canais da expressão social, uma vez

que os partidos, assim, podem eleger mais deputados, ou menos, do que deviam. Sobre o segundo, o

sufrágio de um sujeito que votou em um partido que acabou, via coligações, tendo uma proporção

de cadeiras maior que sua proporção nas urnas, vale mais do que devia, ao contrário do que

acontece com o partido sub-representado, em que o voto de seus adeptos é menos valorizado do que

o dos demais.

Pequenos partidos tendem a enxergar, no fim das coligações para as eleições proporcionais, um

instrumento para enfraquecê-los institucionalmente. Ao contrário, critérios que atribuam aos partidos

um número de cadeiras realmente condizente com as suas votações só os fortalecem, pois fortalecem

a democracia. Particularmente, neste trabalho, tem-se procurado demonstrar que o funcionamento

orgânico de todos os partidos, grandes ou pequenos, fortalece a democracia. No caso dos partidos

pequenos, sugeriu-se que as cláusulas de barreira deixassem de existir, bem como a eliminação dos

votos em branco do cálculo do quociente eleitoral. Estas medidas são amplamente benéficas aos

partidos pequenos, ao lhes darem maiores chances de representação. O que não se pode admitir é

que se fraude a vontade do eleitor via mecanismos que podem fazer, por exemplo, que um voto dado

sob a ótica de um pensamento afinado com a Social-democracia ajude a eleger deputados

representantes de oligarquias rurais. Situações como esta têm acontecido, e são nocivas à

democracia participativa.
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2.4) ORGANIZAÇÃO PARLAMENTAR

A questão da organização parlamentar é importante para a democracia participativa porque, de

acordo com a forma adotada, pode suscitar tanto a consagração do princípio do voto equivalente

entre os cidadãos, como também pode simplesmente obstaculizar e inviabilizar este preceito.

São dois os tipos existentes de organização parlamentar: o unicameralismo e o bicameralismo.

No unicameralismo, só existe um parlamento, que é responsável por todos os atos do Poder

Legislativo. Ao contrário, no bicameralismo, duas casas têm essa responsabilidade, com a segunda

casa, normalmente conhecida como Senado, tendo um papel revisor em relação às matérias

legisladas pela primeira casa.

No Brasil, a forma de organização adotada, ao momento, é o bicameralismo. Tem-se a Câmara dos

Deputados, composta pelos eleitos para representar a população, criando a estrutura legislativa. E

tem-se o Senado, composto pelos eleitos para representar os Estados federados, com papel

legitimador e revisor das questões resolvidas pela Câmara dos Deputados. A primeira casa, eleita por

critérios baseados na população de cada Estado, variando entre oito e 70 representantes por Estado,

inclusive Distrito Federal. A segunda, composta rigorosamente por três representantes de cada

unidade federada. A primeira, com os mandatos sendo de quatro anos. A segunda, com os mandatos

sendo de oito anos. A primeira, com eleição, a cada quatro anos, de todos os cargos parlamentares.

A segunda, com eleição, a cada quatro anos, de alternadamente um terço ou dois terços dos cargos
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parlamentares125. O conjunto dos membros das duas casas compõe o que se chama de Congresso

Nacional.

A controvérsia entre a opção por um ou outro tipo de organização é antiga, mas sempre atual. Mais

que um tema de relevância técnica, o caráter político da discussão tende a prevalecer, como informa

Jó de Araújo126:

"Não se devia dizer também que bicameralismo e unicameralismo constituem apenas um problema de

ordem técnica. Trata-se na realidade de um problema eminentemente político. E de um problema

político que produz resultados na esfera maior da luta e da convivência de forças, com importantes

conseqüências para as grandes decisões do Poder Executivo e Legislativo."

Ao se discutir se a organização deve ser unicameral ou bicameral, por conseqüência se questiona a

necessidade de existir a Câmara Alta, o Senado. Para alguns, um elemento importante para o

equilíbrio parlamentar. Para outros, uma casa de funções obscuras e fonte de distorção da

representação popular.

Nos Estados Unidos, o Senado foi criado com a função de promover o equilíbrio entre as unidades

federadas, pois os Estados com pequena densidade populacional sentiam-se ameaçados com a

hipótese dos grandes Estados dominarem a representação política, como atesta Flávio Limoncic127:

"(Sobre a constituição do Estado norte-americano) O principal ponto de conflito foi a representação

política, já que era grande o temor, entre os Estados menores, de que o sistema eleitoral baseado na

população, proposto pela Constituição, favorecesse os grandes Estados, alterando o equilíbrio federativo.

Como solução conciliatória, foi criado o Senado Federal, onde todos os Estados teriam o mesmo número

de representantes."

125 Ver NOVA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA. RIO DE JANEIRO: SISTEMA JORNAL DO BRASIL, GRÁFICA JB, título IV,
capítulos I e II, pp. 33-48.

126 ARAÚJO, JÓ DE. PARLAMENTARISMO: A HORA E A VEZ DA CIDADANIA, op. cit, p. 49.

127 LIMONCIC, FLÁVIO. "O PRINCÍPIO FEDERATIVO NO SISTEMA POLÍTICO BRASILEIRO". POLÍTICAS

GOVERNAMENTAIS, op. cit., pp. 17-8.
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Destarte, a experiência norte-americana parece demonstrar que, em países com estrutura federativa,

o Senado é necessário porque favorece a equanimidade interestadual.

Paradoxalmete, ao favorecer uma igual representação entre as unidades federadas, o Senado cria a

desigual representação entre os cidadãos de cada uma dessas unidades, visto que existem enormes

disparidades de população eleitoral entre cada uma delas. Assim, suscita críticas como a de Caires de

Brito128:

"... incompreensivelmente se prendem a uma ordem de coisas já superada: o velho Senado, fonte de

retrocesso e estagnação (...) Eleito por um sistema antidemocrático, por ser majoritário, e que se choca

visivelmente com o caráter proporcional da Câmara dos Deputados, sua ação e o mecanismo de seu

entrosamento com a mesma, e seu poder, destinam-se a entravar a marcha de leis progressistas,

principalmente quando sua renovação completa se faz ao longo de oito anos."

Os defensores da continuidade do Senado apresentam argumentos de ordem variada para se

justificarem: alguns preconizam a necessidade dessa instituição existir em federações como forma de

equilíbrio das unidades federadas; outros sugerem que o grande problema residiria no fato das

unidades federadas terem igual representação; alguns, ainda, sugerem que a referida casa deva ter

novas e diferentes atribuições.

Em relação ao argumento de que o Senado é importante elemento funcional em países federados,

salienta Antônio Octávio Cintra129:

128 Membro do PC/SP na época da Assembléia Nacional Constituinte de 1945-1946. Ver SOUZA, MARIA DO CARMO
CAMPELLO. ESTADO E PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL, op. cit, p. 123.

129 Ver LAMOUNIER, BOLÍVAR E NOHLEN, DIETER (ORGANIZADORES). PRESIDENCIALISMO OU
PARLAMENTARISMO - PERSPECTIVAS SOBRE A REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL BRASILEIRA, op. cit., p. 185.
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"Na verdade, o modelo de Senado que temos é copiado da idéia de segunda câmara revisora, nos Estados

Unidos. O Senado americano, como o nosso, tem plenos poderes. Num país como o nosso, imenso e

estruturalmente federal, o Senado é importante para esse tipo de representação. Também aqui, o caso

alemão é um modelo interessante, porque constituído exatamente para esta representação federal, com

mandato até bastante imperativo, uma representação específica dos Estados. Isso tem função importante

na estrutura federalista."

Seguindo esta linha de raciocínio, Olavo Brasil de Lima Júnior130 vê no Senado a casa natural de

representação das federações, com a Câmara de Deputados, segundo sua opinião, devendo ser eleita

de acordo com distrítamentos baseados em número de deputados a eleger, não em unidades

federadas:

"O distritamento do país em novas circunscrições eleitorais (cerca de oito cadeiras por distrito) traria,

além de conseqüências positivas para o sistema de representação política, vantagens, creio, para o

funcionamento da Câmara dos Deputados. Atualmente, a Câmara sofre também a influência da

representação territorial dos Estados, e esta, em federação bicameral, deve incidir apenas sobre o

Senado."

Quanto ao fato das unidades federadas terem, todas, direito a eleger o mesmo número de senadores,

o antigo Governo do Estado do Rio Grande do Sul (Alceu Collares, 1991 a 1994)131 propôs uma

alternativa para diminuir a desproporção entre os eleitores de cada unidade federada:

"Preservando o princípio de que o Senado representa os Estados em sua identidade, autonomia e

igualdade, bem como o princípio do mandato representativo moderno (por oposição ao da delegação) e

das eleições populares diretas para o Senado, essa emenda constitucional, inspirando-se no modelo de

composição do Conselho Federal da República Federal da Alemanha, estratificava os Estados em três

grandes grupos, do ponto de vista da magnitude relativa do eleitorado de cada um frente ao eleitorado

nacional, atribuindo aos Estados nos quais estivessem registrados 2% ou menos do eleitorado nacional a

eleição de dois senadores; aos Estados com mais de 2% e menos de 6% do eleitorado nacional, a eleição

de três senadores; e aos Estados com 6% ou mais do eleitorado nacional, a eleição de cinco senadores."

130 LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE. "A REFORMA DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA E
O APERFEIÇOAMENTO DEMOCRÁTICO". REVISTA DADOS, op. cit, p. 115.

131 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit., p. 29. Note-se que o autor era Assessor Especial do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul quando a proposta foi feita.
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Em relação à mudança de atribuições, defende-se a tese de que o Senado, ao invés de ter funções

revisoras sobre matérias legislativas, deve atuar em questões unicamente relativas ao

desenvolvimento federativo, deixando de atuar ao nível nacional propriamente dito. Aspásia

Camargo132 sustenta que:

"(Sobre o Senado) De fato, o grande desvio que hoje se verifica é a indiferenciação de funções, uma vez

que o Senado repete as votações da Câmara e esta, por sua vez, reproduz a composição do Senado na

qual os Estados comparecem, independentemente da população com idêntica representação. Reforçar a

exclusividade de suas funções federativas é assegurar o seu papel altaneiro de equilíbrio e de

aconselhamento superior, ligado às decisões federais básicas tais como: aprovação do orçamento e

equilíbrio fiscal, preservação da moeda, política externa, integração regional."

Da mesma forma que há muitos defensores da perpetuação do Senado, muitos são os favoráveis à

sua extinção. Alguns argumentos podem ser enumerados para tal proposição.

Primeiramente, diz-se que o Senado é considerado uma casa de privilégios, pois, enquanto a Câmara

dos Deputados é obrigada a discutir exaustivas pautas de reformas legislativas e regulamentações de

matérias, o Senado possui um trabalho mais ameno, dotado de funções nomeativas, "conversas ao pé

do ouvido" , debates demais e votações de menos133. Obviamente, a crítica a estes procedimentos

faz-se maior porque o Senado tem papel revisor sobre as decisões da Câmara, o que pode suscitar

comentários do tipo "os primeiros fazem o trabalho pesado para os segundos, ao seu bel-prazer,

terem a oportunidade de vetar tudo"134.

132 Ver CAMARGO, ASPÁSIA. "PACTO FEDERATIVO PASSA POR REARTICULAÇÃO REGIONAL". O ESTADO DE SÃO
PAULO. SÃO PAULO: 26 de dezembro de 1993, p. D-4.

133 Sobre as diferenças de atribuições entre as duas casas,ver NOVA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, op. cit, pp. 34-6.
134 Realmente, em recente visita ao Congresso Nacional, pude presenciar uma reunião do Senado, em que muito se discutiu, e nada
se decidiu.
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Também se critica o caráter conservador da referida casa. No debate da Assembléia Nacional

Constituinte francesa de 1946, as esquerdas denunciaram o Senado como sendo um entrave à atitude

progressista, conforme Jó de Araújo135:

"O debate da Assembléia Nacional Constituinte francesa foi dominado pelos grandes partidos, ou seja, o

comunista, o socialista, o democrata-cristão, o democrata liberal - que se fortificaram na luta heróica

contra o invasor nazista. Os grandes partidos de esquerda, socialista e comunista, condenaram de forma

inapclável a instabilidade do modelo precedente. As causas da instabilidade foram atribuídas não às

lutas pelo poder travada por facções partidárias rivais, mas à própria natureza das instituições

fundamentais do Estado. O Senado foi particularmente questionado por socialistas e comunistas, que

acusavam essa instância de poder de ser um entrave à mudança e ao progresso político."

O autor prossegue na descrição do caráter conservador do Senado136:

"Parece ser uma tendência histórica mundial o declínio do poder das Câmaras Altas, muito

especialmente no que toca às mudanças profundas relativas ao processo de escolha das mesmas -

nomeação, eleições diretas ou indiretas. Por toda parte reforça-se o princípio constitucional de considerar

o voto do povo como fonte soberana do poder, que se exprime adequadamente pela eleição das Câmaras

de Representantes, ou de Deputados.

A média de idade dos membros das Câmaras Altas é geralmente mais elevada, e é mais longa a duração

dos mandatos. Representam, indubitavelmente, tradições e correntes de idéias mais antigas, às vezes

mais conservadoras e mais resistentes aos processos bruscos de mudanças."

Também é notório o fato de que o Senado tem servido, no caso brasileiro, para aumentar o poder de

decisão das oligarquias rurais. Desta forma, a fragmentação estadual serve a esse propósito. Veja-se:

Goiás foi um Estado desmembrado em dois - Goiás e Tocantins. Com isso, o antigo Estado de

Goiás, forte reduto das oligarquias rurais137, passou a ter não três, mas seis senadores, três por Goiás

e três por Tocantins. O mesmo aconteceu com Mato Grosso (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).

135 ARAÚJO, JÓ DE. PARLAMENTARISMO: A HORA E A VEZ DA CIDADANIA, op. cit., p. 40.
136Ibid.,p. 52.

137 Como se sabe, Goiás é um dos pólos de sustentação da União Democrática Ruralista, a UDR. Este grupo conservador teve,
inclusive, um candidato a presidente em 1989: Ronaldo Caiado.
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Toma-se claro, assim, que o desmembramento de Estados favorece a representação dos interesses de

grupos privilegiados via representação no Senado138. Aspásia Camargo139 salienta que:

"Outro instrumento importante de controle foi a criação de novos Estados no Centro-oeste e no Norte:

Acre (1964), Mato Grosso do Sul (1977), Roraima (1980), Rondônia (1981), Amapá (1986), e Tocantins

(1988). Como os Estados pobres são situacionistas e dependentes de recursos federais, estas novas áreas

permitiram aumentar a representação governista no Congresso para neutralizar os avanços

oposicionistas nas grandes capitais do Sudeste e do Sul. O resultado final destas medidas foi o

agravamento dos velhos desequilíbrios na representação eleitoral, que penalizam principalmente São

Paulo e beneficiam o Norte, de pequena densidade populacional."

. 140

A autora prossegue :

"Atualmente, a distribuição de cadeiras entre os Estados é a mais distorcida do período republicano. Esta

tendência foi agravada por casuísmos como os que garantiram ao Estado de Goiás, no Centro-oeste, o

mesmo número de representantes, mesmo após o desdobramento de seu antigo território de Tocantins."

Saliente-se que existe o argumento de que essa distorção não vitima apenas o Senado, mas também a

Câmara dos Deputados, o que é verdadeiro. Mas é no Senado que o problema torna-se maior, pois é

uma casa menor - onde o peso de mais representantes é mais amplo -, mais desequilibrada, do ponto

de vista da proporcionalidade, e que tem a palavra final sobre tudo.

Outra crítica feita ao Senado é que, ao induzir o país ao bicameralismo, toma o processo legislativo

menos ágil. Isto porque, além das votações na Câmara dos Deputados, as matérias legislativas

devem ir ao Senado, para haver o referendo, quando aprovadas. Perde-se tempo esperando que o

138 Agradeço ao mestre Paulo Roberto Motta por, em uma aula de Teoria da Administração Pública, ter alertado os alunos sobre o
repugnante expediente.

139 CAMARGO, ASPÁSIA. "A FEDERAÇÃO ACORRENTADA - NACIONALISMO DESENVOLVTMENTISTA E
INSTABILIDADE DEMOCRÁTICA". ANPOCS, op. cit., p.14.
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Senado coloque os temas em pauta, debata e vote, repetindo um processo que já foi feito na outra

casa141.

O Senado, ainda, cria uma contradição na vida democrática brasileira: é a casa de representação das

unidades federadas, enquanto a Câmara dos Deputados é a casa da representação da população. Ao

se admitir que estas duas casas possam ter opiniões e, mais que isso, resultados de votações,

diferentes, cria-se a incoerência da casa de representantes dos Estados não estar de acordo com a

casa de representantes do povo. E prevalece, sempre, a decisão da casa dos Estados. Ao criar-se a

hipótese, com a presença das duas casas, de divergências entre Estados e povo, fere-se o princípio

magno de nossa Constituição, o que "todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos

representantes eleitos". Na realidade, o poder não emana do povo, mas dos Estados, particularmente

dos Estados menos habitados, que têm uma quantidade de cadeiras igual a dos outros Estados.

Outra crítica que é feita ao Senado é que, ao se eleger os deputados, já se faz a representação dos

Estados, pois as bancadas são estaduais, não nacionais. Portanto, o Senado seria uma instituição

absolutamente inócua. Se a representação dos deputados fosse, sob este prisma, obtida através de

apenas uma circunscrição nacional, ou de critérios de distritamento não baseados nos Estados, como

propõe Olavo Brasil de Lima Júnior, aí seria aceitável a presença do Senado, pois aí a referida casa

teria o papel de representação das unidades federadas. Entretanto, como não é o que acontece, os

Estados já são representados pelos deputados, como defende Carlos Estevam Martins142:

141 Tem-se, como exemplo, a questão sobre o monopólio estatal do petróleo. Este item foi submetido à votação no Senado Federal
mais de três meses depois de ser votado na Câmara dos Deputados.

142 Ver LAMOUNIER, BOLÍVAR E NOHLEN, DIETER (ORGANIZADORES). PRESIDENCIALISMO OU
PARLAMENTARISMO - PERSPECTIVAS SOBRE A REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL BRASILEIRA, op. cit, p. 185.
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"O argumento de que o Senado existe para representar os Estados da Federação é uma falácia

monumental. Basta lembrar o recente caso do Estado de Tocantins: os senadores do Estado de Goiás

votaram a favor da criação do Estado de Tocantins, não defenderam Goiás. Na verdade, o Senado

funciona como quebra-molas. Existem duas maneiras de fazer os carros andarem devagar: uma botando

placa "velocidade máxima 30 quilômetros", outra é botando quebra-molas na pista. É uma maneira
primitiva de fazer as coisas funcionarem. As bancadas federais representam os Estados tão bem ou muito

melhor que o Senado, as bancadas são estaduais."

Um argumento, e este definitivo, contra o Senado, é que este simplesmente ignora o princípio "a

cada cidadão, um voto de igual valor", substituindo-o pelo princípio "a cada Estado, o mesmo peso

proporcional". Jó de Araújo143 é enfático:

"Fundamental é a realização da estrita justiça na implantação de um sistema que, pelos critérios de

proporcionalidade, atenda ao princípio básico da civilização e dos direitos modernos: o da igualdade

civil e política de todos os homens. Este é um dos direitos mais absolutos conquistado nas grandes lutas

políticas do mundo moderno. Como defender, entretanto, esse direito de igualdade de todos perante a lei,

se negamos a igualdade dos votos dos cidadãos na democracia representativa?"

Portanto, o Senado é uma estrutura que é nociva à representação da cidadania. Só não o será no

momento em que houver uma representação proporcional para a eleição dos senadores. Mas, aí, não

é necessária uma segunda casa, pois a Câmara dos Deputados, que deve ser guiada pelos princípios

proporcionais, pode dar conta de todo o trabalho parlamentar.

O argumento que diz que o Senado é necessário em países com estrutura federativa, pois atenua as

desigualdades entre os Estados, é questionável. Afinal, a realidade brasileira mostra que estas

diferenças não estão diminuindo, pelo contrário, estão aumentando. Defender a continuação do

Senado, por este prisma, é admitir que a referida casa é uma instituição fracassada. As

representações dos deputados federais pelos Estados são bem capazes de cumprir o papel de

143 ARAÚJO, JÓ DE. PARLAMENTARISMO: A HORA E A VEZ DA CIDADANIA, op. cit, p. 126.
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representantes estaduais, para isso as representações são originadas dos Estados. Ao contrário do

que é comumente defendido, nem tudo que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil.

Sobre a proposta de fazer do Senado a casa das representações estaduais, com a Câmara dos

Deputados ficando representada através de critérios de distritalização outros que não a divisão

estadual, seria preferível tornar a Câmara dos Deputados o órgão apropriado para as representações

estaduais. Desta forma, os Estados federados, e também o Distrito Federal, ficariam representados

no Congresso sem se obturar a desejada proporcionalidade.

Quanto à possibilidade de manter o Senado mas modificar suas atribuições, fazendo da referida casa

um local onde se discutiriam apenas questões relativas à Federação, pode-se dizer que é muito difícil

discernir o que é um assunto relativo à Federação ou não. Em última instância, todos os assuntos são

relativos à Federação. Se estamos falando, por exemplo, da Reforma Administrativa, os quadros do

funcionalismo público estão alocados aos diversos Estados de forma diferenciada e, assim, o impacto

de mudanças pode ser sentido de forma mais ampla em alguns Estados do que em outros, e isso é

um problema relativo à Federação. A divisão do orçamento da União tem sua dimensão relativa à

Federação. A Reforma Tributária, também. A Reforma Agrária, idem. Ou seja, qualquer tema tem

vinculação direta com a questão federativa. José Serra144, mesmo sendo um dos que defende a

manutenção do Senado com novas funções, admite o problema:

"Essa redefinição do papel do Senado terá de ser feita deixando-lhe funções que correspondam

propriamente à Federação. Mas, mesmo assim, é preciso prestar muita atenção: em princípio, tudo pode

envolver a Federação. É uma questão muito delicada."

144 Ver LAMOUNIER, BOLÍVAR E NOHLEN, DIETER (ORGANIZADORES). PRESIDENCIALISMO OU
PARLAMENTARISMO - PERSPECTIVAS SOBRE A REORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL BRASILEIRA, op. cit, p. 91.
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Se existem pontos obscuros, de acordo com José Serra, para mudar as atribuições do Senado,

presume-se que, com a mudança, cair-se-á no problema atual: duas casas de representação avaliando

pontos afins.

A proposta dos gaúchos, com uma representação alternativa, atenua o problema da

desproporcionalidade, mas nem de perto elimina-o. Pela proposta feita pelos gaúchos, São Paulo

ficaria com cinco senadores e Roraima, dois. Portanto, duas vezes e meio a mais, a representação

dos paulistas. Acontece que, pelos dados das eleições presidenciais de 1989, São Paulo tem uma

população eleitoral aproximadamente 253 vezes maior do que a de Roraima145. Logo, a proposta

está longe de estabelecer uma mínima proporcionalidade para a representação no Senado.

Existe um último argumento favorável à preservação do Senado: é o que, em virtude das leis

eleitorais existentes, no caso Brasileiro, esta seria a casa realmente progressista. A Câmara dos

Deputados é que seria a casa conservadora146.

Segundo esta visão, o eleitor brasileiro vota, para deputado federal, obedecendo a uma lógica

distrital. Como pode votar em candidatos, tende a votar naquele que poderá representar a sua cidade

ou, no caso de uma grande cidade, representar o seu bairro.

145 Os dados foram tirados de NICOLAU, JAIRO MARCONI. "O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: A QUESTÃO DA
PROPORCIONALIDADE DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SEUS DETERMINANTES". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO
BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op. cit, pp. 127-8. Dividi a

população eleitoral de São Paulo (18500980) pela de Roraima (73001). O resultado é cerca de 253,43.

Conforme sustentou o empresário Pedro Celestino, em palestra sobre a Reforma do Estado, realizada na Fundação Getúlio
Vargas.
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Tal não se dá com os votos dados no Senado. Cada partido lança um número de candidatos muito

reduzido. Assim, os candidatos tendem a ter dimensão estadual, não distrital. Conseguem votação

muito mais equilibrada em vários pontos do Estado do que os candidatos a deputado, tendo uma

base de votos representativa em todo o Estado.

Dessa forma, com o número de candidatos por partido sendo menor, e os candidatos tendo uma base

de votos mais equilibrada entre as diversas regiões de cada Estado, a chance de eleição de candidatos

progressistas seria maior, pois a dimensão deste tipo de eleição seria realmente estadual, não

localizada em pequenas regiões.

O argumento, entretanto, carece de profundidade. Em primeiro lugar, porque nada garante que o

fato das eleições dos senadores darem-se em nível estadual proporciona o aumento da bancada

progressista. Pode-se, até, intuir que eleições com caráter 'localista' tendem a favorecer as forças de

direita, com as eleições estaduais sendo, assim, mais favoráveis à esquerda. Entretanto, nada garante

que isto necessariamente acontecerá, pode muito bem acontecer o contrário disto.

Em segundo lugar, não se deve esquecer que as eleições do Senado igualam o número de cadeiras

entre todos os Estados. Logo, Estados com força basicamente conservadora, que tendem a ser em

maior número que os Estados com força basicamente progressista, ficam favorecidos.

Em terceiro, e principal, lugar, deve-se enteder que a adoção da lista fechada em eleições de

deputados federais (como já proposto) elimina o problema da distritalização dessas eleições. A
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opção não se dá por candidatos, mas por partidos, o que fortalece o processo, por torná-lo mais

orgânico.

Portanto, a pretensa vantagem do Senado de ser a casa realmente progressista, além de questionável,

pode ser obliterada pela adoção de critérios transparentes na eleição proporcional de deputado

federal.

Uma eventual extinção do Senado, como aqui proposto, implicaria a implantação do unicameralismo

como forma de organização parlamentar do Brasil. Isto criaria, obviamente, uma série de

redefinições no plano político, a começar pela agilização dos trabalhos parlamentares, mas também

dando às bancadas estaduais dos deputados o papel de defenderem seus Estados. Uma boa idéia,

também, seria a de encontros regulares entre os governadores de Estados, seja em planos regionais,

seja em planos nacionais. O diálogo entre os Estados sairia fortalecido, e nem seria necessário o

Senado para isso...

A extinção do Senado, aliada aos critérios de proporcionalidade plena para a eleição da Câmara dos

Deputados, seja no plano dos Estados, seja respeitando o tamanho real dos partidos, são caminhos

seguros para que todos os cidadãos possam ser tratados igualmente perante as umas. Assim, ganha a

democracia, ganha a justiça eleitoral e ganha a cidadania.
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m - CONGRESSO NACIONAL - ORGANICIDADE ELEITORAL

No capítulo imediatamente anterior a este, abordei a questão da representação eleitoral sob o ponto

de vista das regras que devem nortear a determinação do processo de escolha das bancadas estaduais

e partidárias e os princípios gerais de critérios para eleições democráticas.

Agora, é chegado o momento de abordar o processo eleitoral do ponto de vista do funcionamento

das eleições em si. Nesta parte, os aspectos a serem focalizados não serão tanto direcionados para a

definição de regras para a representação do Congresso Nacional, mas a forma como esta instituição

está inserida em eleições propriamente ditas. Estarei preocupado com duas questões básicas: como

deve ser o voto para o Congresso Nacional e como o Congresso Nacional está relacionado com

outras instituições públicas que sejam objeto de eleições diretas.

No item 3.1, trabalharei a questão do voto enquanto sendo resultado da consciência individual. A

polêmica ficará por conta da discussão entre voto obrigatório e voto facultativo.

No item 3.2, será dada ênfase à questão do voto com sendo dado ou a candidatos individuais, ou a

estruturas partidárias. Será que, neste ponto, deve-se estimular a rígida disciplina ou a liberdade

total? É o que se tentará responder.
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No item 3.3, será trabalhada a questão da relação entre eleições de deputados e outras eleições para

cargos eletivos. A polêmica será sobre a questão se deve haver vínculos entre as diversas eleições

para os diversos cargos ou não.

Finalmente, o item 3.4 estará orientado para a questão da periodicidade das eleições. Implicitamente

ligado ao item 3.3, este item terá por fim investigar se seria a melhor estratégia realizar as eleições

conjuntamente ou em separado.

Visto que muitas das definições em relação a estes pontos estão interligadas com questões do

capítulo anterior, este capítulo será, necessariamente, menor que o precedente.
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3.1) VOTO E LÓGICA INDIVIDUAL

Como se sabe, o voto é um direito, no Brasil, conquistado por todos os cidadãos maiores de 18 anos

e, de acordo com o desejo individual, de cidadãos entre os 16 e os 18 anos.

Muitas conquistas aconteceram, ao longo dos anos, que ajudaram a democratizar os sufrágios

brasileiros. Primeiramente, aboliu-se a obrigação de um indivíduo ter um patamar mínimo de renda

para poder votar. Depois, foi dada a permissão para que negros e mulheres votassem. Enfim, hoje

votamos diretamente para todos os cargos relevantes ao desenvolvimento nacional, exceção feita aos

cargos do Poder Judiciário.

Entretanto, o fato de podermos expressar nossa opinião, via urnas, livremente, não invalida mazelas

que sobrevivem a esta democratização: sabe-se de graves casos de compra de votos, assim como

outros de pessoas que são, ao invés de 'compradas', pressionadas a votar em determinado candidato

(o conhecido "voto de cabresto"), do uso da mídia de forma manipulativa no processo eleitoral

(como no caso do último debate para as eleições presidenciais de 1989, em que, ao editar os

melhores momentos do referido debate, uma importante rede de televisão foi extremamente

tendenciosa, mostrando os melhores momentos de um dos candidatos, e os piores momentos do

outro), de tentativas diversas de fraude eleitoral (como o caso PROCONSULT, ocorrido nas

eleições do Estado do Rio de Janeiro, em 1982) e de outros fatos que são conhecidos na cultura

eleitoral brasileira.
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Em passado não muito longínquo, os brasileiros não podiam votar. Agora, estão obrigados a exercer

o voto. O fato do voto ser obrigatório transforma, portanto, um direito em um dever. Parece, a

princípio, ser atitude extremamente arbitrária obrigar as pessoas a votarem. É de se perguntar: se

quando não podíamos votar, isto ajudava uma elite conservadora a se manter no poder, será que,

hoje, o fato do voto ser obrigatório não ajuda a manter a elite no poder? Nesse caso, a estratégia de

manutenção do poder da elite teria mudado, o intuito não.

Quem defende o voto facultativo baseia-se no direito do cidadão de não só expressar sua opinião

livremente como, levando a liberdade às últimas conseqüências, poder expressar a sua opinião

apenas se assim desejar. Desta forma, quem não deseja votar está transferindo a responsabilidade de

decidir quem serão os representantes do povo aos outros, que foram votar, o que é, absolutamente,

um direito que cada um possui. Desta forma, a não obrigatoriedade de votar seria uma opção

verdadeiramente democrática para a definição da representação política.

Quem, entretanto, defende a obrigatoriedade do voto, justifica-se dizendo que é importante para a

nossa incipiente democracia preparar o povo para o fortalecimento de sua consciência política, o que

só conseguirá através do voto. Portanto, a função do voto obrigatório seria educativa. O povo

necessitaria ser educado para exercer a sua cidadania.

Resumindo, trataria-se de escolher entre o voto obrigatório, autoritário, mas educativo, e o voto

facultativo, radicalmente livre. Bem ilustra o dilema Sully Alves de Souza147:

147 SOUZA, SULLY ALVES DE. "O SISTEMA DISTRITAL". IN: PEIXOTO, JOÃO PAULO M. E PORTO, WALTER COSTA
(ORGANIZADORES). SISTEMAS ELEITORAIS NO BRASIL, op. cit., p.64. É necessário salientar que, à época da elaboração

desse livro, a Assembléia Nacional Constituinte estava elaborando a Constituição promulgada em 1988.
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"Um outro fator: como se deve encarar a lei eleitoral no Brasil? Uma coisa simplesmente para se eleger?

Há quem pense que a lei eleitoral no Brasil tem outra finalidade: educar. Exemplo, voto obrigatório.

Deve-se educar, porque temos um grande desnível cultural, tem muita gente que não liga para política,

não quer saber de deputado, não liga para representação, não liga mesmo. E, com o voto obrigatório, é

possível que se eduque o povo. Está certo isso? Isso é jogo para a nossa platéia. É assunto em debate na
Constituinte. Pessoalmente, digo desde logo, sou rigorosamente contra o voto obrigatório, não admito

que se obrigue alguém a votar para coisa alguma, nem para a Ordem dos Advogados, porque a gente vai

lá... Acho aquilo um absurdo. Ninguém deve ser obrigado a votar, a meu ver, mas é ponto de vista

pessoal. Dizem outros; "Mas é uma forma de se educar o povo". Mas será que se educa obrigando, ou se

educa de outras maneiras, mostrando outras coisas? Por exemplo, mostrando e convencendo que a coisa

pública é de todos. Quando um deputado vem para cá ele vem aqui defender a coisa pública; quando se

elege o presidente da República ele é o grande gerente do país. Será que isso não é importante? Será que

é obrigando a votar ou é convencendo a votar que se educa? É um tema."

Tanto o voto facultativo quanto o voto obrigatório podem suscitar aspectos positivos e negativos. O

voto facultativo tem como maior ponto forte a sua concepção democrática. Vota quem quiser, e os

resultados das eleições são definidos de acordo com as opções de quem efetivamente votou.

O argumento contrário ao voto facultativo é que, em países onde o voto não é obrigatório, o

comparecimento às urnas costuma ser muito limitado. Segundo esta corrente, a ausência da maioria

da população votante alteraria substancialmente o resultado das eleições em relação ao que seria se

houvesse voto obrigatório.

Para a corrente favorável ao voto obrigatório, este torna-se necessário na medida que estabelece uma

tendência para um mínimo de educação política popular: ao ser obrigado a comparecer para votar, o

cidadão estaria, necessariamente, induzido a refletir sobre o processo político, pelo menos para

decidir seu voto.
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Entretanto, a crítica que se faz ao voto obrigatório é que seria extremamente autoritário e, por

conseguinte, voltado para o beneficiamento de algum grupo político. É um argumento bastante

razoável, já que, no passado, o fato de nem todos poderem votar era uma estratégia de perpetuação

no poder por parte das elites agrárias. Será que, a obrigar a se votar, esta mesma elite não teria

apenas mudado de estratégia?

Para saber, realmente, se as elites aproveitam-se do voto obrigatório para manter seu poder de

decisão no quadro democrático, deve-se responder a outra pergunta: quem ganha e quem perde com

o voto obrigatório?

Ao se observar a realidade nacional, vê-se que quem perde são as forças progressistas. Era de se

esperar que, com o voto sendo facultativo, só fossem votar pessoas com consciência cívica e social

elevadas. Nesta situação, os votos, dados de maneira refletida, tenderiam a ser dados a partidos mais

]

afinados com a ampliação da cidadania e das oportunidades sociais, particularmente, às forças da '

esquerda democrática. Com o voto sendo obrigatório, parcelas pouco esclarecidas da população

eleitoral, facilmente cooptáveis pelos conservadores, tenderiam a ter um peso maior na votação,

dificultando a formação de maioria por parte das forças progressistas.

Quem ganha com o voto obrigatório, em decorrência disso, são as forças conservadoras, que

conseguem parte maior da representação aproveitando-se da falta de cultura política da esmagadora

maioria da população eleitoral brasileira. Assim, torna-se fácil, a esse grupo conservador, convencer

pessoas com pouca predisposição a refletir sobre a necessidade de votar de acordo com seus

interesses.
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Desta forma, o voto obrigatório toma-se terreno fértil para a prática do clientelismo, da corrupção e

dos interesses da grande mídia, como no caso de um ex-presidente da República, que recebeu vários

votos por ser considerado bonito. Pior é que, para se justificar isto, se repetiu exaustivamente a frase

de uma das mais ilustres personalidades da história do Brasil, Vinícius de Morais, o poetinha,

dizendo que "perdoem-me os feios, mas beleza é fundamental". Semelhante sofisma acabou dando

em um governo, realmente, muito belo...

Para uma opção realmente valorizadora da cidadania, o voto ideal é o facultativo. É o tipo de voto

em que as pessoas votam conscientizadas sobre seus pontos de vista e, em conseqüência, as forças

políticas transformadoras têm mais chances eleitorais.

Sobre a pretensa desvantagem do voto facultativo da população eleitoral que comparece às urnas ser

menor, o que parece ser vergonhoso, de verdade, é que uma quantidade enorme de pessoas vote em

branco ou nulo, mesmo sendo obrigadas a votar. Esta situação mostra, claramente, a postura de

repúdio de grande parte da população à classe política. Na melhor das hipóteses, o enorme número

de votos nulos e em branco em eleições com voto obrigatório é equivalente ao parco

comparecimento eleitoral em eleições de voto facultativo148.

É inequívoco o fato de que o voto obrigatório, sendo elaborado para educar, não educa. Afinal, no

Norte e Nordeste, as regiões mais atrasadas e, portanto, as em que seria mais necessária a educação

148 Não me estou referindo a uma equivalência numérica. Acredito que se obrigar a votar, e ter uma quantidade imensa de votos
inutilizados, é uma situação tão degradante quanto dar a opção de votar, e poucos eleitores interessarem-se por fazê-lo. Assim,

embora as situações não sejam semelhantes, do ponto de vista dos números de votos proferidos, representam, indubitavelmente, a

aversão dos eleitores pela classe política.
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através da obrigatoriedade do voto, a presença eleitoral é reduzida, como demonstra Antônio Carlos

Alkmim dos Reis149:

"Quanto às abstenções e votos brancos e nulos registra-se a confirmação de que, historicamente, os

maiores níveis de abstenção encontram-se na região Norte, e as mais altas proporções de votação em

branco e nulo no Nordeste. As menores proporções tanto de abstenções como de votos nulos e brancos

encontram-se nas regiões Sudeste e Sul."

Conclusão: nos centros em que não é tão necessário educar, a quantidade de votantes é alta, e nos

centros em que realmente é necessário se educar, não se educa. Sendo assim, será que o intuito real

do voto obrigatório é educar?

E questionável dizer-se que sim. Se houvesse, por parte da elite política brasileira, a vontade de

educar politicamente, não seria de se esperar outras medidas no espectro eleitoral? Por exemplo, a

proibição de votar em partidos diferenciados em eleições é, esta sim, atitude realmente educativa,

pois induz os eleitores a não pensarem em termos pessoais, mas em termos institucionais ao darem

seu voto, contribuindo para o fortalecimento dos partidos. Também é educativo, pelo mesmo

motivo, fazer que a escolha dos deputados se dê através de listas fechadas.

O contraditório da história é que os grupos que se beneficiam do voto obrigatório, as elites

conservadoras, defendem a tese da educação através do voto. Entretanto, parece que essas elites

nunca estiveram realmente muito preocupadas com a educação de fato. Se realmente estivessem,

teriam se preocupado mais em criar escolas, pois grande parte de nossa população é analfabeta, e,

dentro delas, em construir um modelo de ensino baseado na análise refletida da realidade, não em

149 REIS, ANTÔNIO CARLOS ALKMIM DOS. "A PARTICIPAÇÃO ELEITORAL E SEUS CORRELATOS SÓCIO-
ECONÔMICOS". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA
E PRÁTICA, op. cit, p. 23.
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concepções docilizantes150 do ensino via práticas obtusas e não aprofundadas de educação. Aliás,

parte dessas elites dirigentes, as oligarquias rurais, desenvolvem métodos de controle do voto

obrigatório, transformando-o no popular "voto de cabresto", que nada mais é que a prática dos

cidadãos de áreas rurais votarem no candidato do líder político (conhecido como 'coronel') da

região. Sobre esta prática, no final do século passado, diz Aspásia Camargo151:

"Nestas áreas o poder real se baseava no monopólio da terra e no controle total do eleitorado cativo e

submisso que consagrava os candidatos oficiais sempre por maioria absoluta de votos."

Infortunadamente, este tipo de prática não parece ter mudado nos dias atuais, como comprova a

recente história política dos Estados do Norte e do Nordeste, com exceção feita, talvez, ao Ceará152.

Não se deve imaginar, ingenuamente, que o voto facultativo acaba com comportamentos indevidos

como este. Mas, sem dúvida, dificulta-os. Do ponto de vista da compra dos votos, forçar um eleitor

a ir as urnas, quando este não é mais obrigado, pode tornar o preço do voto mais caro. Do ponto de

vista do "voto de cabresto", a tendência é ser contrabalanceado pelos votos esclarecidos, que

passarão a ter maior peso. Do ponto de vista do uso da grande mídia a favor de grupos

conservadores, será muito difícil tirar um eleitor que não liga para política de casa argumentando que

determinado candidato é 'bonitinho', caça 'marajás' ou é 'mulatinho'.

150 Estou me referindo ao conceito de docilização dos corpos, desenvolvido por Michel Foucault, em "Vigiar e Punir". Segundo o
referido autor, instituições seculares, como a Igreja e as forças militares, sempre se basearam na disciplina baseada na coação física

para ditar formas de agir das pessoas sob o seu domínio. Com o passar do tempo, como se a coação física não estivesse mais em

voga, desenvolveram-se sofisticados mecanismos de coação psicológica sobre a sociedade. Desta forma, hoje em dia a docilização,

via disciplina psicológica, dá-se de uma forma quase imperceptível para quem é atingido.

151 CAMARGO, ASPÁSIA. "A FEDERAÇÃO ACORRENTADA - NACIONALISMO DESENVOLVIMENTISTA E
INSTABILIDADE DEMOCRÁTICA". ANPOCS, op. cit., p. 4.

152 Neste Estado, a eleição de Tasso Jereissati para governador, em 1986, colocou fim a uma saga do coronelismo político. No
referido Estado, os três 'coronéis' mais importantes eram: Juarez Távora, Adauto Bezerra e César Cais. Nas eleições subsquentes

para governador, ganhou um aliado de Tasso, Ciro Gomes, em 1990, e o próprio Tasso foi eleito, em 1994. Há, entretanto, quem

argumente que Tasso e Ciro não passam de uma versão moderna do velho coronelismo.
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O voto facultativo poderá ter, sim, o mérito de fazer que a luta entre partidos políticos, algo salutar

em democracias participativas, seja mais acirrada e aprofundada, mas de forma mais orgânica. Com o

voto sendo facultativo, os argumentos da campanha eleitoral tenderão a ser mais sérios e menos

demagógicos. Deverá se respeitar mais o cidadão e este, por sua vez, se dará mais ao respeito153.

Pode-se argumentar que o voto facultativo, ao restringir o número de votantes, pode ser

antidemocrático, reduzindo a participação eleitoral a uma parte da população, como na época em

que as minorias e alguns extratos sociais não podiam votar. O argumento é extremamente infeliz. Há

de se lembrar que é bastante diferente se estar proibido de votar e não desejar votar.

Antidemocrático, mesmo, é obrigar as pessoas a votarem.

Poder-se-ia dizer, também, que, com o voto facultativo, distorce-se o princípio básico confesso deste

trabalho: a cada cidadão, um voto com o mesmo valor. Isto porque Estados em que a média de

comparecimento às urnas fosse maior que a média nacional deveriam, assim, ter um peso maior que

o dado a eles aprioristicamente, ou seja, eleger mais cadeiras que o determinado, para que não

houvesse desequilíbrio.

Pensar desta forma parece ser uma maneira sofista de enxergar o processo eleitoral. O princípio "a

cada cidadão, um voto com o mesmo valor" deve valer para todos os cidadãos aptos a votar, não

somente aos que comparecem às urnas. Simplesmente os que não vão estão se omitindo mas, de

qualquer das formas, estarão representados. Assim, se, por exemplo, São Paulo tiver 20% da

153 Um eleitor que não sinta seriedade no processo eleitoral pode, com o voto sendo facultativo, recusar-se a votar. Isto força os

argumentos da campanha eleitoral a serem mais sóbrios.
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população eleitoral, deve ter algo próximo a 20% das cadeiras parlamentares. Não é porque no

referido Estado o comparecimento às urnas é maior que a média nacional que se deve pensar em

aumentar a bancada paulista, pois mesmo os que não votaram em outros Estados (e também em São

Paulo) merecem ser representados.

Em 1984, todos os brasileiros desejavam a aprovação da emenda Dante de Oliveira, que nos daria

direito a votar para presidente, o que acabou não acontecendo. Da mesma forma que não se poder

votar é uma arbitrariedade, ser obrigado a votar também é. É preciso compreender a democracia

além de horizontes estreitos, porque educar o povo é, na verdade, fazê-lo respeitar a coisa pública,

ao mesmo tempo que se ajuda a recriá-la. É desejo de todos que o comparecimento às urnas em

eleições torne-se maciço. É necessário, entretanto, não chegar a isso de forma artificial, pois, ai, tem-

se pseudo-democracia. Afinal, cada um de nós deve conhecer o país em que vivemos para saber que

nem sempre as pessoas votam como exercício de cidadania. Muitas vezes, as pessoas votam porque

são obrigadas, se não, serão penalizadas. É isto que se deve evitar.
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3.2) VOTO E LÓGICA PARTIDÁRIA

A questão do voto, encarado pelo viés da sua relação com os partidos, suscita uma pergunta: o voto

deve ser dado no partido, ou no candidato?

No item 2.2 deste trabalho, quando se tratava da questão das listas partidárias, defendia-se a idéia de

que os votos em deputados deveriam ser dados em listas partidárias fechadas, o que implica dizer

que, pelo menos o voto dado em deputados, deveria ser dado em partidos.

Naquele momento, foi dada a justificativa pela opção da lista fechada, em virtude deste tipo de lista

favorecer a coesão partidária. Não se abordou, entretanto, a questão do voto, mas a questão da lista

em si que, obviamente, induzia o voto, que seria dado no partido.

Cabe aqui, portanto, explicitar melhor como se dá um voto dado em candidatos e um voto dado em

partidos.

Para os votos dados em candidatos, em eleições pelo sistema proporcional, existem dois tipos de

voto que merecem ser destacados: o voto transferível e o voto não-transferível.

O voto transferível, ou STV (Single Transferable Vote), é um sistema utilizado atualmente na Irlanda

e em Malta. Sua preocupação básica é com a votação de candidatos, não de partidos.
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A aplicação do voto transferivel é bastante complexa, não pelo voto em si, mas pela forma que é

apurado. Os eleitores votam, por ordem de preferência, em um número de candidatos igual ao

número de cadeiras que a circunscrição elegerá. Portanto, um processo de lista livre, mas, neste

caso, não é possível dar voto cumulativo (em que se vota mais de uma vez no mesmo candidato).

Assim, por exemplo, se a circunscrição elege cinco cadeiras, o número de votos a serem dados por

eleitor é de cinco, com a especificação de para quem é o primeiro voto, para quem é o segundo, e

assim por diante.

A alocação dos votos dados é muito complicada. Primeiro, leva-se em consideração as votações

individuais de cada candidato, considerando apenas as primeiras preferências de cada eleitor. Os

candidatos que, a partir desse procedimento, obtiverem a quota para atingir o quociente eleitoral,

estão eleitos. Algumas cadeiras, entretanto, sobrarão.

As cadeiras que sobrarem serão alocadas de acordo com dois procedimentos. Primeiro, pega-se o

número de votos excedentes do candidato melhor colocado, em relação ao quociente eleitoral, e

aloca-se este votos de acordo com a segunda preferência. Depois, o mesmo procedimento, ver a

segunda preferência, é feito com todos os votos do candidato menos votado. Depois, vai-se para o

excedente de votos do segundo candidato mais votado e, depois, para o total de votos do segundo

menos votado, passando para a terceira preferência, e assim por diante, até um número de

candidatos equivalente ao número de cadeiras oferecidas atingir o quociente eleitoral. Como se vê,

algo bastante difícil de ser apurado.
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Para não complicar ainda mais as coisas, o número de candidatos eleitos por circunscrição, ao se

utilizar o voto transferível, deve ser necessariamente pequeno, para que o número de candidatos

também seja. Se não, o processo torna-se inviável e, mesmo com número reduzido de candidatos, é

bastante complexo.

A grande vantagem do voto transferível é que dá ampla liberdade de fazer escolhas aos eleitores,

como atesta Jairo Marconi Nicolau154:

"O STV é considerado um sistema de representação pessoal, já que a ênfase tanto da escolha das

candidaturas, como da apuração dos resultados, reside na eleição de representantes individuais. O STV é

o sistema eleitoral que possibilita a mais ampla margem de opções para os eleitores, na medida em que

eles podem selecionar livremente seus candidatos independente dos partidos."

Se, entretanto, por um lado, o voto transferível é amplo nas liberdades, por outro destrói a lógica

partidária pois, definitivamente, não é esta sua preocupação. Esclarece Jairo Marconi Nicolau155:

"A preocupação maior do STV não é no sentido de que todas as opiniões relevantes da sociedade estejam

representadas no parlamento com proximidade aritmética dos votos obtidos pelos partidos nas eleições

(...) Na realidade, o STV é mais um sistema de representação de opiniões do que de partidos."

Desprezar-se os partidos políticos como canais de representação da sociedade é, sobretudo, esperar

que soluções milagrosas e individuais apareçam. Mas salvadores da Pátria não existem. O que existe

são pessoas com idéias políticas aproximadas, que se associam em torno de uma proposta partidária.

Sem isto, nenhum país tem desenvolvimento social. Portanto, o voto transferível deve ser

descartado.

154 NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., p. 33.
155 Ibid.,pp. 33-4.
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Quanto ao voto não-transferível, ou NTV (No Transferable Vote), pode-se dizer que é inequívoca

sua relação com o tipo de lista aberta, da mesma forma que o STV relaciona-se com a lista livre.

O processo de voto do NTV, utilizado no Brasil e na Finlândia, é bem mais simples que o do STV.

Cada eleitor vota em um único candidato, que pode ser do partido que desejar.

Como a lista é aberta, cada partido soma todos os seus votos, dados no candidato ou na legenda. A

proporção de votos totais do partido, em relação ao número total de votos válidos, define o número

de cadeiras que o partido obterá. Os candidatos mais votados do partido preenchem as vagas.

A título de exemplo, imagine-se uma eleição com 50000 votos válidos para preencher 50 cadeiras. O

partido H, com 10015 votos, elegerá, com certeza, dez deputados, podendo chegar a 11, de acordo

com as sobras eleitorais156. Imagine-se que elegeu apenas dez. Os dez candidatos eleitos pelo partido

serão os dez mais votados do partido, não havendo nenhuma lista, ou algo do tipo.

Comparado ao STV, o voto não-transferível é muito mais claro, objetivo e coerente com a força real

dos partidos. Acontece que, ao adotar a lista aberta, estimula a competição entre candidatos do

mesmo partido, com já foi dito no item 2.2 deste trabalho. Desta forma, é um sistema que, apesar do

nome, transfere votos, com a diferença para o STV sendo que os votos só são transferíveis entre

candidatos do mesmo partido (ou coligação), com a votação total do partido (ou coligação)

elegendo os seus candidatos mais votados.

156 Se foram 50000 votos para eleger 50 candidatos, o quociente eleitoral é 1000 (50000 dividido por 50). Se o partido H teve
10015 votos e o quociente eleitoral é 1000, o partido H terá, certamente, dez deputados (10015 dividido por 1000 =10, sobrando

15 votos). Os votos sobrantes, 15, poderão originar, ou não, mais um representante do partido.
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Para demonstrar que o voto não-transferível efetivamente transfere votos, será muito útil citar um

exemplo de Renato Lessa157: imagine-se que, em determinada eleição com quociente eleitoral de 200

mil votos, o partido P teve 600 mil votos. Portanto, pelo seu quociente partidário (600 mil dividido

por 200 mil), tem direito a eleger três deputados.

Os candidatos do partido P foram 12, com a votação assim dividida:

Candidato 1: 240000

Candidato 2: 120000

Candidato 3: 100000

Candidato 4: 40000

Candidato 5: 20000

Candidatos 6 a 12: 80000

Obviamente, os três eleitos do partido P foram os Candidatos 1 (240 mil votos), 2 (120 mil votos) e

3 (100 mil votos). Acontece que os Candidatos 2 e 3 não atingiram o quociente eleitoral: para o

Candidato 2, faltaram 80 mil votos, e para o Candidato 3, faltaram 100 mil votos. Portanto, 180 mil

votos foram transferidos para estes candidatos, a saber: 40 mil votos excedentes do Candidato 1 (dos

240 mil votos obtidos, só necessitava de 200 mil), os 40 mil votos do Candidato 4, os 20 mil votos

do Candidato 5, e os 80 mil votos dos outros candidatos entre o Candidato 6 e o Candidato 12.

Portanto, há transferência de votos, só que apenas na ambiência interna de cada partido (ou

coligação).

157 Ver LESSA, RENATO. "REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E REFORMA CONSTITUCIONAL". POLÍTICAS
GOVERNAMENTAIS, op. cit., p. 28.
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Destarte, vê-se que as duas modalidades de votos dados em candidatos - o voto transferível e o voto

não-transferível - são incoerentes com o fortalecimento da representação política. A primeira, por

ignorar por completo a estrutura partidária. A segunda, por estimular a concorrência entre

companheiros de partido, minando a coesão partidária, e fazer com que haja transferência de votos

entre estes mesmos companheiros, o que é injusto com quem teve votos apropriados por colegas de

legenda.

Fale-se, então, das modalidades de voto dadas no partido: duas delas são ligadas ao mecanismo de

lista flexível, que chamarei de voto 'alinhavei'158; outra é ligada ao mecanismo da lista fechada, o

voto na legenda.

O voto 'alinhavei', ligado à lista flexível, é o voto em que o eleitor pode optar entre destinar seu

sufrágio a um candidato ou a um partido. De toda forma, o voto sempre conta a favor do partido,

mesmo no caso de ser dado no candidato.

De acordo com a votação individual de algum dos candidatos que não esteja nas primeiras posições

na lista elaborada pelo partido, se esta votação for grande, o candidato pode até 'roubar' a vaga de

alguém que está à sua frente na lista, mas não conseguiu tantos votos individuais (vide item 2.2).

158 Não existe um nome pré-definido para o tipo de voto em que o eleitor pode alterar a ordem das listas partidárias. Estou o
chamando assim como forma de destacar este tipo de voto, uma vez que, se pode dizer, é o eleitor, em última instância, que

'alinha' a lista.
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Outra modalidade do voto 'alinhavei' seria a de permitir ao eleitor alterar a ordem da lista original

dos partidos. Assim, haveria transferência de votos, mas o eleitor é que definiria de que forma esta

transferência se daria, pois ele é que ordenaria os candidatos.

As duas modalidades de voto 'alinhavei' parecem ser nocivas do ponto de vista da coesão partidária.

A primeira, ao permitir que se vote em candidatos como forma de hierarquizar a lista, tem

características da lista aberta, ou seja, promove a luta entre colegas de legenda. A segunda, ao

permitir que o eleitor ordene a lista, é acometida do mesmo mal, pois os candidatos passam, ao invés

de fazer campanha para o partido, a pedir que os eleitores coloquem-nos nas posições mais altas da

lista ao fazer o ordenamento, o que provoca, da mesma forma, acirramento das relações entre

companheiros de partido.

Portanto, é o voto dado na legenda, elegendo uma lista fechada, que parece mais viável. O referido

voto é mais simples - para se votar na lista partidária, só se precisa marcar um V na legenda -, mais

coerente - não existem problemas de transferência de votos - e mais indutor da coesão partidária -

cada candidato que não esteja bem no ordenamento da lista deve trabalhar bastante pelo partido,

para que este consiga eleger mais candidatos e, por conseqüência, consiga se eleger. Em relação ao

voto na legenda, esclarece Olavo Brasil de Lima Júnior159:

"(Sobre os partidos) O voto na legenda, mediante a apresentação de listas partidárias menores e que

hierarquizam os candidatos, permitiria ao eleitor escolher da lista aquele que lhe parecesse melhor. Essa

alteração teria, ainda, como conseqüência extremamente positiva eliminar das eleições legislativas a

disputa entre candidatos de um mesmo partido, fortalecendo assim a competição entre legendas."

159 LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE. "A REFORMA DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS: A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA E
O APERFEIÇOAMENTO DEMOCRÁTICO". REVISTA DADOS, op. cit, p. 110.
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Desta forma, existe inequívoca ligação entre o tipo de voto e o tipo de lista escolhidos. Neste sentido

é que foram reativados os conceitos de lista desenvolvidos no item 2.2, para fazer o paralelo entre

este conceito e o conceito de voto. Daí concluir-se que a complementaridade entre lista fechada e

voto na legenda é o binômio mais indicado para o fortalecimento dos partidos políticos nacionais e,

conseqüentemente, da democracia participativa.

Fica comprovado, então, o beneficio à vida eleitoral que o voto dado em partidos, para eleições de

deputados federais em sistema proporcional, pode propiciar. Entretanto, uma pergunta, a partir daí,

pode ser admitida: já que o voto para deputados federais deve ser dado no partido, não seria o caso

de, admitindo que todos os cargos eletivos tivessem mandato de igual duração e datas iguais de

início e encerramento, fazer uma eleição totalmente partidária? É o assunto que será tratado no

próximo item.
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3.3) RELAÇÃO ENTRE ELEIÇÕES DO CONGRESSO E OUTRAS

Como explicitado no item anterior, o voto dado para deputado federal deveria ser dado no partido.

Este procedimento, entretanto, deveria ser aplicado em outras eleições?

O que se propõe é que todas as eleições sejam realizadas conjuntamente, com o voto dado no

partido servindo para a apuração de cada uma delas.

Para ser mais claro, eis uma hipótese de como isto poderia funcionar: os mandatos do presidente da

República, dos governadores de Estados e Distrito Federal, dos prefeitos, dos deputados federais,

dos deputados estaduais e dos vereadores seriam coincidentes (não incluo senadores, uma vez que

propus que o Senado Federal fosse extinto).

Desta forma, o processo eleitoral, dado em apenas um turno, serviria para estas seis eleições que,

portanto, seriam também coincidentes, a exemplo do que ocorreria com a duração dos mandatos.

Cada eleitor teria direito a um voto, dado no partido. As cédulas eleitorais seriam dispostas de modo

que, ao lado de cada quadrícula para marcar a opção, houvesse apenas o nome e o número de cada

partido. O eleitor marcaria a quadrícula correspondente ao seu partido de preferência. Se não

marcasse nenhuma quadrícula, seria um voto em branco. Se marcasse mais de uma, bem como

escrevesse algo na cédula, seria um voto nulo160.

160 A adoção do "voto eletrônico" (se implementado) deveria obedecer a princípios equivalentes a estes, listados para a típica
eleição de "voto manual".
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A apuração dos votos se daria em seis níveis, ou seja, em relação às seis eleições. O voto de cada

eleitor, dado no partido, beneficiaria automaticamente o partido escolhido em cada uma das eleições.

Exemplo: eu sou eleitor, moro na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.

Suponha-se que, em uma eleição assim, ou votei no partido V. Como seria apurado o meu voto?

Como eu votei no partido V, meu voto para presidente da República seria computado a favor do

candidato a presidente do partido V, ou ao candidato que o Partido V estivesse coligado161. Como

moro no Estado do Rio de Janeiro, meu voto para governador seria dado para o candidato do

partido V, ou ao candidato que o partido V estivesse coligado, nesse Estado. Como moro na cidade

do Rio de Janeiro, meu voto para prefeito seria dado para o candidato do partido V, ou ao candidato

que o partido V estivesse coligado, nesse município. Nas eleições para deputado federal, meu voto

seria atribuído à lista fechada do partido V para deputados federais no Estado do Rio de Janeiro. Nas

eleições para deputado estadual, meu voto seria atribuído à lista fechada do partido V para

deputados estaduais no Estado do Rio de Janeiro. E, finalmente, nas eleições para vereador na

cidade do Rio de Janeiro, meu voto seria atribuído à lista fechada do partido V para vereadores da

cidade do Rio de Janeiro.

Destarte, ficaria privilegiada a lógica do voto dado no partido, pois os eleitores seriam induzidos a

pensar no melhor conjunto de candidatos que cada partido oferecesse para as diversas eleições, não

em candidatos vistos individualmente por eleição.

161 Estou considerando que nas eleições majoritárias - presidente da República, governadores de Estados e prefeitos - poderiam
haver coligações. Nas proporcionais - deputados federais, deputados estaduais e vereadores -, não.
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Uma crítica que poderia ser feita a este tipo de proposta é que este processo provoca um

'engessamento' muito grande, uma vez que não se vota em candidatos, só em partidos. Às vezes,

por exemplo, alguém que é simpatizante de um partido preferiria votar em um candidato de outro

partido para prefeito, por julgá-lo bom administrador.

O argumento é rebatido de três formas: em primeiro lugar, ao contrário do que acontece com o voto

obrigatório, aqui realmente parece haver um caso de contribuição para a educação política do povo,

já que, com o voto totalmente dado no partido, as pessoas estariam propensas a pensar no melhor

partido ou, na pior das hipóteses, no melhor conjunto de pessoas, para os diversos cargos que vão

eleger.

Segundo, não é verdade que as disputas pessoais não tenham vez, apenas se dão na arena

apropriada, ou seja, no seio do partido que, através das convenções nacionais, municipais e

estaduais, decide os seus candidatos nas diversas eleições. Os filiados do partido decidem, através de

opções pessoais, quem são os candidatos.

Terceiro, as influências de pessoas não são eliminadas, apenas enquadradas em uma lógica maior,

partidária. Quem, por exemplo, está predisposto a votar em determinado candidato para presidente

da República, porque o admira muito como homem público, deve ponderar bem se o comportamento

político do partido desse candidato está afinado com ele. Ou seja, o candidato conta, mas a

impressão que o eleitor tem dele remete a discussão, imediatamente, para o plano partidário.
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Outra crítica feita ao voto partidário para todas eleições, realizadas conjuntamente, é que se passaria,

de acordo com o tempo dos mandatos, a se ter eleições apenas de quatro em quatro anos ou, talvez,

de cinco em cinco. Isto seria ruim não só em função do "vazio democrático", como em função de se

julgar que nem todos os mandatos devem ter a mesma duração.

Deve-se dizer, entretanto, que o tal "vazio democrático" não é, de forma alguma, uma decorrência

deste processo. Uma prática que merece ser valorizada no Brasil é a de se realizarem plebiscitos.

Muitas questões demandam isso, como: a legalização ou não do aborto, o reconhecimento de

casamentos entre homossexuais, etc. Pode-se, então, estipular mandatos para cargos públicos de

quatro anos, e a realização de plebiscitos sempre dois anos após as eleições, também com intervalos

de quatro anos. Assim, teria-se eleições ano sim, ano não, intercalando-se as eleições de cargos com

as eleições plebiscitárias. Desta forma, em 1998 haveria eleições gerais, no ano 2000, plebiscito. Em

2002, novamente eleições gerais, em 2004, plebiscito. Em 2006, novas eleições gerais, 2008, de

novo um plebiscito. E assim por diante. Parece uma alternativa bastante valorizativa do saudável

exercício de cidadania que é votar, fazê-lo ano sim, ano não.

Sobre a necessidade dos cargos não terem duração igual entre si, deve-se dizer que é justamente o

contrário que deve acontecer. É importante para o funcionamento do Poder Executivo que os

mandatos do presidente, dos governadores e dos prefeitos sejam coincidentes, pois se cria uma

vinculação administrativa mais efetiva. Pela metodologia atual, as eleições de prefeitos são

separadas, o que faz com que governadores tenham que conviver, em cada município, com dois

prefeitos diferentes durante o seu mandato, muitas vezes suscitando, assim, uma mudança de

comportamento em relação à gestão de um ou de outro prefeito.
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Se o mandato entre os cargos executivos deve durar o mesmo período, isto é verdadeiro também

para o Poder Legislativo. Isto porque os mandatos legislativos devem acompanhar o mandato dos

cargos executivos e, se estes coincidem, os mandatos do Legislativo também coinciderão. É

necessária a coincidência de mandatos entre o Poder Executivo e sua respectiva casa correspondente

legislativa (presidente da República com a Câmara dos Deputados, governadores de Estados com a

Assembléia Legislativa, e prefeitos com a Câmara dos Vereadores) porque isto facilita a

governabilidade através de relações permanentes entre Poder Executivo e Poder Legislativo, não

estando as administrações executivas submetidas às nuances características da troca de representação

das casas legislativas.

Uma vantagem das eleições gerais com voto dado no partido é que, indubitavelmente, simplificam o

processo de votação. Votar torna-se uma atividade muito simples: basta se assinalar o partido de

preferência e, assim, está-se automaticamente votando nos candidatos indicados pelo partido

preferido, ou apoiados por ele, em cada uma das esferas de cargos públicos.

Outra vantagem das eleições gerais com voto único e partidário é que, associadas a uma

proporcionalidade que garanta aos partidos um número de cadeiras percentualmente equivalente ao

seu total de votos em relação ao total geral, é absolutamente fiel aos resultados obtidos em cada uma

das esferas do poder nas eleições proporcionais: federal, estadual e municipal. Volte-se ao exemplo

do partido V: se este partido conquistar, no município do Rio de Janeiro, 20% dos votos válidos,

leva 20% da bancada da Câmara dos Vereadores; se este partido conquistar, no Estado do Rio de

Janeiro, 15% dos votos, leva 15% da bancada da Assembléia Legislativa; e, se este partido
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conquistar 10% dos votos válidos nacionalmente, conquista 10% das cadeiras da Câmara dos

Deputados. Assim, mais que proporcional, este esquema é proporcional em todos os níveis, desde

que, é claro, os critérios de proporcionalidade definidos sejam os mais satisfatórios.

Um bom critério para definir se as eleições devem ser conjuntas, com voto único e partidário, ou

não, é saber se os cargos públicos definidos pela via eleitoral tem necessidades recíprocas entre si: se

as necessidades existem, o sistema proposto é válido; se não, cada eleição deve ser realizada

separadamente.

O Congresso Nacional162 é, dentro deste paradigma, a instituição mais importante a ser considerada,

pois é a instituição que, de acordo com suas regulamentações, influencia todas as esferas - federal,

estadual e municipal - do poder público. Assim, é importante estudar a relação desta casa com os

demais cargos públicos.

A relação entre o Congresso Nacional e a presidência da República é inequívoca. Isto porque o

presidente depende do apoio do Congresso, baseado na aprovação de leis que interessem ao

governo, para fazer seus projetos serem viabilizados.

Por sua vez, o Congresso Nacional também depende do presidente, visto que é o poder presidencial

que sanciona ou veta as proposições parlamentares. Portanto, interessa ao Congresso Nacional ter

boas relações com o poder presidencial.

162
Chamo de Congresso Nacional a Câmara dos Deputados, visto que propus a extinção do Senado, com a organização parlamentar

sendo unicameral.
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A relação do Congresso Nacional com as esferas estaduais também é cristalina, uma vez que as

bancadas que compõem a Câmara dos Deputados são estaduais. Portanto, as bancadas têm o

compromisso de defender seus respectivos Estados, embora também tenham compromissos com a

União.

Com relação à convivência do Congresso Nacional com os governadores de Estados, não é novidade

que os governadores normalmente procuram ter nas bancadas estaduais do Congresso Nacional

aliados para o desenvolvimento de políticas econômicas e sociais em beneficio de seus respectivos

Estados163. Essa prática também determina, por conseqüência, a aproximação entre as bancadas

estaduais do Congresso Nacional e das Assembléias Legislativas.

Embora a vinculação entre o Congresso Nacional e o poder municipal não seja tão óbvia como em

relação às outras esferas, também existe. É forte, por exemplo, a demanda para que se tenha uma

maior descentralização das atividades estatais, visto que se considera que é no nível municipal,

próximo às comunidades, que se obtém melhores resultados das atividades do Estado. Mas, para

viabilizar isso, é preciso diálogo das prefeituras com o Congresso Nacional, visto que é o Congresso

que pode legislar a respeito. Assim, o entrosamento entre prefeituras e Congresso Nacional é

importante para o desenvolvimento das atividades municipais. Obviamente que as Câmaras dos

Vereadores, no que devem agir em parceria com as prefeituras, também devem estar afinadas com o

Poder Legislativo Federal.

163 Na atual legislatura, por exemplo, o governo do Estado do Rio de Janeiro tem procurado um contato permanente com a bancada
fluminense na Câmara dos Deputados para desenvolver projetos econômicos de interesse do Estado, como a recuperação da

indústria naval (ligada às votações sobre navegação de cabotagem).
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Portanto, verifica-se o grande número de pontos em comum entre os cargos do poder, sejam

executivos, sejam legislativos, indicando que, mais que um processo mecânico independente, as

relações de poder dos diversos tipos de representação do povo devem ser compreendidas de forma

orgânica, integrada e convergente.

Não se deve pensar, para ser contra que as eleições sejam gerais, com voto único e dado no partido,

que apenas o papel de homens públicos, inerente aos donos do poder formal, pode assegurar que as

relações entre os diversos governantes, nos diversos níveis, serão limpas, transparentes e baseadas no

respeito mútuo. Seria ingenuidade admitir isso, como mostram as relações do ex-presidente da

República José Sarney com o então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, as do ex-

presidente Collor de Mello com um Congresso Nacional claramente hostil às suas proposições, e as

recentes trocas de 'farpas' entre o governador do Rio de Janeiro, Marcello Alencar, e o prefeito da

Capital, César Maia. Neste caso, a lógica dos homens públicos e dignos, voltados para o plano

administrativo, foi corrompida pelas posições personalistas de um sistema eleitoral apaitidário.

Como sempre, quem perde com isso é o povo.

O sistema de eleições gerais, com voto único e dado no partido, no que tange não eliminar o referido

problema, visto que a vaidade humana (e, em especial, a dos políticos) não tem limites, dificulta em

muito esta prática, na medida que estabelece uma correspondência direta, em todas as esferas, entre

o Poder Executivo e o Poder Legislativo: a coligação mais votada elege o representante do Poder

Executivo e, ao mesmo tempo, a maior bancada do Poder Legislativo164. Se a coligação mais votada

164 Digamos que, em determinada eleição, a coligação mais votada, formada pelo Partido A, pelo Partido B e pelo Partido C, teve
45% dos votos válidos, assim distruibuídos: 30% para o Partido A, 10% para o Partido B e 5% para o Partido C. Desta forma, esta

coligação elege o mandatário do Poder Executivo (na condição de partido ou coligação mais votada) e, paralelamente, terá uma

bancada de 45% no Poder Legislativo (30% do Partido A, 10% do Partido, B e 5% do Partido C). Entretanto, isto só se dá quando
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nacionalmente tem 45% dos votos válidos, o presidente é dessa coligação, e a bancada dessa

coligação é de 45% do Congresso Nacional. Se a coligação mais votada em algum Estado tem 40%

dos votos válidos, nesse Estado, elege o seu candidato a governador e conquista 40% das cadeiras

da Assembléia Legislativa. Se a coligação mais votada, em determinado município, tem 50% dos

votos válidos, nesse município, elege seu candidato a prefeito e conquista uma bancada de 50% na

Câmara dos Vereadores. Portanto, nestes termos, as chances de conquistar maiorias que garantam a

governabilidade são muito maiores do que no processo atual, uma vez que existe vinculação direta

entre o candidato majoritário mais votado e maior bancada do Poder Legislativo correspondente, o

que não acontece, necessariamente, pela metodologia atual. Mais do que facilitar a governabilidade,

é justo com os partidos e consagra, em todas as esferas de poder, o princípio do voto equivalente

para todos os cidadãos em eleições proporcionais.

O sistema de eleições gerais, com voto único e dado no partido, também elimina a desproporção de

votos brancos e nulos entre as eleições majoritárias e proporcionais. Pelo esquema atual, o número

de votos nulos e brancos em eleições proporcionais é muito maior que em eleições majoritárias,

como atesta Antônio Carlos Alkmim dos Reis165:

"As taxas de abstenção e a proporção de votos brancos e nulos têm sido historicamente mais reduzidas

em eleições majoritárias do que em eleições proporcionais. Além disto, os eleitores se abstêm, votam em

brancos ou nulo menos para o Executivo nacional do que para os Executivos estadual e municipal,

indicando que o brasileiro vota hierarquicamente e privilegiando os cargos administrativos, em

detrimento da representação parlamentar."

tem-se critérios de proporcionalidade plena para determinar as bancadas das casas legislativas, como eu tenho defendido ao longo

deste trabalho.

165 REIS, ANTÔNIO CARLOS ALKMIM DOS. "A PARTICIPAÇÃO ELEITORAL E SEUS CORRELATOS SÓCIO-
ECONÔMICOS". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA
E PRÁTICA op. cit, p. 15.
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Ao se aplicar as eleições gerais, como voto único e dado no partido, o número de votos brancos e

nulos - seja em eleições com voto obrigatório, seja em eleições com voto facultativo - para cada uma

das eleições de cargos públicos é absolutamente igual, pois um voto válido é válido para todas as

eleições, da mesma forma que um voto não válido não é válido para nenhuma delas. Isto cria uma

saudável correspondência entre o grau de institucionalização de cada uma das eleições para cargos

públicos, com os votos de uma sendo equivalentes aos votos de todas.

É essencial, entretanto, para que o voto único e partidário em eleições gerais dê certo, que não haja

segundo turno para eleições do Poder Executivo. Isto porque este mecanismo pode eliminar a

correspondência partidária entre o candidato eleito no Executivo e a maioria da bancada

parlamentar. A lógica de eleições em segundo turno é muito diferente da lógica de eleições em

primeiro turno, como atesta José Antônio Giusti Tavares166:

"... a eleição do presidente por maioria absoluta em segundo turno não assegura necessária ou

mecanicamente ao governo uma maioria de sustentação parlamentar, pois a eleição dos congressistas em

regra precede a do presidente e se faz pelo sistema proporcional, refletindo uma distribuição do

eleitorado e uma equação de forças entre os partidos muito diferentes daquelas que se configuram sob a

ação do segundo turno."

Portanto, introduzir a possibilidade de utilização de segundo turno em eleições gerais, partidárias e

de voto único é uma ameaça que pode destruir o maior beneficio deste tipo de sistema: a valorização

dos partidos via preservação de sua força real obtida nas urnas, nas eleições proporcionais, e a

atribuição dos cargos executivos à coligação mais votada, nas eleições majoritárias.

166 TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS CONTEMPORÂNEAS: TEORIA,
INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA, op. cit., p. 79.
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A hipótese de utilização do voto único, dado no partido, em eleições gerais, faz lembrar do voto

vinculado, utilizado no Brasil nas eleições de 1982. Como, à época, o voto vinculado foi muito

criticado por ser antidemocrático, não se pode fazer esta mesma espécie de crítica ao voto único e

partidário?

As situações são bastante diferentes, por algumas razões. Em primeiro lugar, ali não se estava

votando para todos os cargos, apenas para os de dimensão estadual e municipal, pois a dimensão

federal estava incompleta (faltava a eleição para presidente da República): prefeitos167, vereadores,

governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. Portanto, a proporcionalidade

não se poderia dar nos três níveis, pois a eleição era apenas para dois deles, o terceiro estava

incompleto. Ademais, as distorções das bancadas estaduais eram, como agora, inacreditáveis. Com

essas distorções, nunca haverá proporcionalidade plena (lembrar que a implementação da

proporcionalidade plena na Câmara dos Deputados é condição essencial para as eleições gerais com

voto único e partidário).

Em segundo lugar, o voto não era único. Se votava uma vez para governador, para deputado federal

e deputado estadual, para prefeito, para vereador, e duas vezes para senador. Portanto, sete votos

que se prestavam a muitos equívocos, como troca de nomes (votar para governador no espaço

destinado ao voto para senador), uso de listas abertas, campanhas baseadas no personalismo político

(ao contrário do que se pretende com o voto dado no partido), etc. Quando a eleição dá-se em torno

de nomes, não de partidos, não há voto vinculado que funcione.

167 As eleições para prefeito só eram realizadas em algumas localidades. Em outras, os prefeitos eram nomeados.
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Em terceiro lugar, ainda se vivia o período autoritário. Portanto, os partidos registrados eram os

consentidos pelo regime: PDS, o partido oficial, PMDB, a oposição que não ameaçava, o PTB,

desfigurado em relação ao velho partido com mesmo nome, e PDT e PT, os "sapos a engolir" para

manter as aparências de democracia representativa. Em uma estrutura eleitoral na qual os partidos

não podem se organizar livremente e, de fato, concorrer politicamente, não há chances que um

sistema eleitoral, por melhor que seja, mostre o caminho do desenvolvimento nacional. Voto único e

partidário só funciona em democracias de fato, onde há livre organização partidária, alternância de

poder e todos os segmentos sociais envolvidos na "arena de conflitos", que é a vida partidária, estão

presentes.

Em quarto, e definitivo, lugar, o voto vinculado só foi adotado naquele momento porque as forças

democráticas começavam a ter voz, e era grande a ameaça de que começassem a ter vez. Portanto,

os estrategistas do regime julgaram que, com o voto vinculado, o aparelho de Estado poderia

trabalhar pela manutenção do regime, como confirma Hugo Porto Soares168:

"Percebendo a inviabilidade, para o PDS, do processo político em curso, o governo, utilizando-se da sua

maioria simples, garantida contra defecções pelo estatuto da "fidelidade partidária" promulga decreto-lei

conhecido como "pacote de novembro de 1981", que estabeleceu a vinculação total dos votos, ou seja, o

eleitor estava obrigado a votar para os cargos de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal,

senador e governador em candidatos do mesmo partido. Com isso, as eleições majoritárias de

governador e senador seriam fortemente influenciadas pelas de vereador e prefeito municipal. A essa

época o PDS detinha a maioria esmagadora de prefeitos e vereadores. A municipalização das eleições

gerais foi a fórmula escolhida para viciar o processo eleitoral."

168 SOARES, HUGO PORTO et ai. "O ESTADO E OS PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL". REVISTA DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA op. cit, p. 39.
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Mas, com todo seu caráter particularista, o voto vinculado, há que se admitir, levantou a questão

sobre a importância do voto dado no partido para o fortalecimento da democracia, como mostra

Scott Mainwaring169:

"A imposição do voto vinculado pode ser criticada de muitos ângulos, e alguns dos mecanismos a ele

associados em 1982 eram particularmente deploráveis. Não obstante, é inegável que o voto em um

partido fortaleceria a identificação partidária em uma sociedade onde ela é desgraçadamente fraca."

Portanto, voto vinculado e voto dado unicamente no partido em eleições gerais são mecanismos

muito diferentes entre si. Particularmente, o segundo deles pode ser cogitado, no Brasil, porque, por

mais defeitos que a nossa democracia possa ter, ela existe. Não é um avanço pequeno. Agora, é

chegada a hora de se dar passos maiores.

Para que eleições gerais neste modelo possam existir, é necessário que todos os mandatos eleitorais

sejam coincidentes. Embora já se tenha falado levemente no assunto, cabe um pequeno

aprofundamento, visto que a proposição está longe de ter unanimidade, sendo muitos os seus

opositores. Assim, o próximo item será destinado a essa questão.

169 MAINWARING, SCOTT. "POLÍTICOS, PARTIDOS E SISTEMAS ELEITORAIS - O BRASIL NUMA PERSPECTIVA
COMPARATIVA". NOVOS ESTUDOS CEBRAP. op. cit, p. 53.
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3.4) PERIODICIDADE DAS ELEIÇÕES

Quanto à periodicidade das eleições, primeiramente deve-se definir se as eleições são conjuntas ou

separadas. Ao propor eleições gerais, no item anterior a este, fiz uma opção clara pelas eleições

conjuntas. Cabe, entretanto, aprofundar-se este ponto, para justificar a opção feita.

Nos últimos 15 anos, as eleições brasileiras têm variado bastante a metodologia, quanto a este ponto:

houve eleições gerais, exceto presidente da República, em 1982; em 1984, o presidente da República

foi eleito pelo Congresso Nacional, em via indireta; em 1985, as eleições deram-se apenas para a

esfera municipal (prefeitos e vereadores); em 1986, só houve eleições para cargos decididos

estadualmente, alguns na esfera estadual (governadores e deputados estaduais), outros na esfera

federal (deputados federais e senadores); em 1988, repetiram-se as eleições para a esfera municipal

(prefeitos e vereadores); em 1989, eleições presidenciais, em dois turnos; em 1990, eleição de

governadores (alguns em dois turnos), senadores, deputados federais e deputados estaduais; em

1992, eleições para prefeitos (algumas em dois turnos) e vereadores; finalmente, em 1994, eleições

presidenciais (em apenas um turno, visto que não houve necessidade de dois), eleições de

governadores (algumas em dois turnos), para senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Pelo modelo a seguir atualmente, todos os mandatos das esferas federal e estadual deverão ser

renovados conjuntamente, pois, a partir de 1994, as eleições destes mandatos serão realizadas de

quatro em quatro anos, portanto em 1998, em 2002, em 2006, etc. As eleições municipais,

entretanto, não são coincidentes com as da esfera federal e estadual, visto que, com mandatos
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igualmente de quatro anos, as eleições dão-se sempre com diferença de dois anos em relação às

citadas eleições, portanto, em 1996, 2000,2004, 2008, etc.

Destarte, desde a redemocratização do país, não houve eleições gerais no Brasil, visto que a de

1982, a que mais se aproximou disto, não contemplou as eleições presidenciais. Pelas regras atuais,

também não se deve esperar que aconteçam eleições conjuntas em todos os níveis daqui para a

frente, como demonstrado ainda agora.

Defensores de eleições em separado argumentam que, com eleições conjuntas, não se aprofunda

temas específicos de cada uma delas. Assim, a lógica de uma eleição geral não permitiria que, por

exemplo, se aprofundasse as teses sobre o desenvolvimento municipal, visto que as eleições

municipais seriam realizadas ao mesmo tempo que as estaduais e federais. Com isso, as outras

eleições seriam mais destacadas que a municipal que, assim, passaria desapercebida, sem o

aprofundamento das questões relativas à gestão municipal.

Segundo esta linha, eleições federais deveriam ser em um momento, estaduais, em outro e

municipais, em outro. Admitiria-se, se tanto, que as eleições federais e estaduais fossem conjuntas,

uma vez que existe uma intersecção entre alguns cargos de cada uma das esferas170. Mas as eleições

municipais deveriam ser em separado. Portanto, para este grupo, o modelo em uso é bastante

satisfatório.

170 Estou falando, especificamente, de deputados federais e senadores (defendo a extinção deste último cargo). São representantes

eleitos para agir em função da Federação, no entanto, sua eleição dá-se nas circunscrições estaduais.
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A crítica que se faz às eleições em separado é que, ao privilegiar a lógica de cada esfera eleitoral,

esquece-se de pensar o todo, uma vez que seria importante que todos os mandatos executivos

coincidissem, o que torna as relações administrativas mais estáveis. Por tabela, com a coincidência

das eleições do Poder Executivo, aconteceria o mesmo com as eleições do Poder Legislativo, já que

cada casa legislativa tende a ter igual mandato ao seu referente Poder Executivo.

Não é verdade que, com eleições gerais, as discussões sobre o pleito municipal fiquem

enfraquecidas. Ao contrário, as eleições gerais fazem com que os pleitos das outras esferas de poder

influenciem os pleitos municipais, visto que, ao votar num único partido, através do voto único,

vota-se em candidatos reunidos em torno de uma mesma proposta. Assim, o eleitor tem a garantia de

que, seja quem for o prefeito eleito, este terá a maioria da bancada da Câmara dos Vereadores sendo

do seu partido (ou da aliança para eleições majoritárias que o elegeu) e, ainda, as chances do

governador eleito em seu Estado ser do mesmo partido (ou mesma aliança majoritária) são bastante

razoáveis. Mesmo que isto não aconteça, pelo menos governador e prefeitos terão quatro anos para

se relacionar, evitando as desgastantes trocas de um dos poderes no meio do mandato do outro, que

criam imobilismos, mudanças de comportamentos e inação. Pior, quando ambas as partes começam a

se adaptar à nova estrutura, lá vem uma nova eleição criar o impasse outra vez...

Para os defensores das eleições conjuntas, desde que com voto único dado no partido, estas seriam

um ótimo instrumento para assegurar a governabilidade (candidato mais votado para o Poder

Executivo teria a maior bancada do Poder Legislativo como sua aliada) e, ao mesmo tempo, a

proporcionalidade real (cada partido teria uma bancada percentualmente correspondente ao número
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de votos válidos que teve em relação ao total de votos válidos, independentemente da esfera de

poder).

Pode-se argumentar, entretanto, que, com as eleições gerais, só haveria eleições esporadicamente, o

que seria prejudicial à democracia, já que exercitar a prática do voto é uma das variáveis

fundamentais para o fortalecimento da cidadania.

Como já foi dito no item anterior, não existe a necessidade de que seja assim. Pode-se criar o hábito

de convocar plebiscitos regularmente. O Congresso Nacional regulamentaria a questão, definindo os

temas que seriam objeto da definição plebiscitaria. Os plebiscitos dar-se-iam sempre altemadamente

com as eleições gerais, evitando que se ficasse quatro ou cinco anos sem eleições.

Portanto, é necessário, para o fortalecimento da democracia via coerência eleitoral, que as eleições

sejam conjuntas. Aspásia Camargo171 parece concordar:

"... as eleições majoritárias não coincidem com as proporcionais a não ser ocasionalmente. A busca de

coincidência tem sido vista com atenção especial na medida em que pode diluir a oposição crônica entre

o Executivo e o Congresso, até então movidos por periodicidades desiguais."

Acrescente-se à argumentação da conhecida autora a necessidade de que as eleições das diversas

esferas do Poder Executivo também sejam coincidentes entre si, como já salientado. Tem-se, então, a

'senha' para a viabilidade das eleições gerais conjuntas, com voto único e dado no partido.

Em adição, diz Jairo Marconi Nicolau172:

171 CAMARGO, ASPÁSIA. "A FEDERAÇÃO ACORRENTADA - NACIONALISMO DESENVOLVIMENTISTA E
INSTABILIDADE DEMOCRÁTICA". ANPOCS. op. cit, p. 44.

135



"As eleições do chefe do Executivo por um sistema eleitoral majoritário e dos componentes da casa

legislativa por intermédio da representação proporcional podem, em determinadas circunstâncias, gerar

crises entre o presidente eleito e o Congresso. Pensemos em uma situação, por exemplo, em que um

presidente é eleito por um pequeno partido de esquerda, enquanto as forças de direita detêm a maioria

parlamentar. Alguns autores defendem que esses riscos seriam bastante minimizados, caso as eleições

para a Câmara dos Deputados e Presidência da República se realizassem simultaneamente."

Proceder-se eleições conjuntas, com voto único e dado no partido, minimiza ainda mais estes riscos,

visto que se cria a vinculação automática de votos entre o Poder Executivo e seu respectivo Poder

Legislativo. De quebra, faz-se isso em todas as esferas de poder - federal, estadual e municipal.

Resumindo as principais vantagens das eleições gerais conjuntas, com voto único e dado no partido,

tem-se que:

1) A referida forma eleitoral facilita a governabilidade, dando estabilidade ao Poder Executivo, em

todos os níveis. Exemplos: se o presidente da República é eleito com 40% dos votos, via partido ou

coligação mais votada, a bancada de apoio no Congresso Nacional será de, aproximadamente, 40%;

se o governador do Estado do Rio de Janeiro é eleito com 45% dos votos, via partido ou coligação

mais votada, a bancada de apoio na Assembléia Legislativa é de, aproximadamente, 45%; o mesmo

vale para as eleições de prefeitos. Vale acrescentar que, com a proibição de coligações para eleições

proporcionais, os vencedores para cargos no Poder Executivo terão uma bancada aproximadamente

igual ao percentual de votos da coligação, mas respeitando a votação de cada partido. Suponha-se,

no exemplo dado da eleição para presidente, que o candidato vencedor - que teve 40% dos votos -

fosse apoiado por três partidos, A, B e C. O partido A teve 25% dos votos, o partido B, 10% e o

partido C, 5%. Logo, o candidato a presidente deste grupo, que computa para si os votos dos

172 NICOLAU, JAIRO MARCON1. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., pp. 85-86.
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referidos partidos, tem um total de 40% dos votos válidos, sendo o mais votado e, portanto,

elegendo-se. Sua base de sustentação no Congresso Nacional, formada pelos partidos A, B e C, terá

uma bancada de 40% do total, mas respeitando as votações de cada partido: o A terá 25% da

bancada, o B, 10%, e o C, 5%.

2) Em decorrência disso, a proporcionalidade final de votos obtidos nas eleições legislativas será

absolutamente respeitada (desde que se equilibre, no caso do Congresso Nacional, ou seja, como

proposto um sistema unicameral, da Câmara dos Deputados, as representações de cada Estado e se

crie o distrito nacional, com funções compensatórias de correção de desproporcionalidade), visto

que cada partido terá um número de cadeiras equivalente ao seu peso eleitoral. Se o partido A teve,

ao nível nacional, 15% dos votos, terá 15% das cadeiras no Congresso Nacional. Se teve 20% dos

votos do Estado do Rio de Janeiro, terá 20% da representação da ALERJ173. Se teve 25% dos votos

do município do Rio de Janeiro, terá 25% de representantes na Cinelândia174.

3) Ao vincular todas as eleições a um único voto, desenvolve no eleitorado sua capacidade de

reflexão ampliada. Aí realmente trata-se de educar, pois não se deve pensar candidaturas políticas

com base no comportamento isolado de pessoas. O candidato a presidente Y pode ser até um

excelente candidato, competente e dinâmico, mas se o grupo político dele for corrupto e elitista, é

melhor procurar um partido mais confiável. É este tipo de raciocínio que o voto partidário incute no

eleitorado.

173 Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
174 Local em que fica a sede da Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro.
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4) Além de exercer saudável influência sobre o eleitorado, as eleições conjuntas com voto nos

partidos também fortalecem estes últimos. Atribuir o voto, realmente, aos partidos, fortalece sua

estrutura orgânica, trazendo a estes credibilidade perante a sociedade e perante os seus filiados.

5) Finalmente, o processo eleitoral torna-se muito mais simples. Ao se dar o voto no partido, está-se

atribuindo este voto a todas as eleições conjuntamente realizadas. Não se precisa marcar com 'x' os

campos para presidente, governador ou prefeito, muito menos escrever o nome ou número dos

candidatos a deputado federal, deputado estadual e vereador. Tal medida pode beneficiar, sobretudo,

os analfabetos, que podem votar apenas baseando-se no número do partido, escrito ao lado do nome

partidário. Conseqüências: queda drástica dos votos nulos (e, em freqüência menor, dos votos em

branco175) e número de votos válidos equivalente para todas as eleições176, o que legitima todas as

eleições, ao lhes atribuir importância igual por parte do eleitorado.

Portanto, a implementação do sistema de eleições gerais e conjuntas, através do voto único e dado

no partido, parece ser uma medida benéfica ao processo eleitoral brasileiro. Um ponto importante

desta prática é definir o tempo de mandato unificado dos detentores dos cargos eletivos.

Estipular mandatos muito curtos não é a melhor solução, visto que pouco pode ser feito, seja em que

função for, em espaço reduzido de tempo. Implementar mudanças é um processo que demora, exige

reflexão, debates e maturação do desenvolvimento das alternativas propostas.

175 Em eleições com voto facultativo, não há necessidade de haver votos em branco. O voto em branco é um voto de protesto, de
repúdio à classe política. Com o voto sendo facultativo, quem quer protestar simplesmente nâo vota. Mas existe uma parcela do

eleitorado, pequena é verdade, que vota em branco porque, por ignorância, sente-se inibida diante das confusas regras de votação.

Este tipo de voto em branco tende a diminuir, pois as regras de votação com o voto único e partidário são bastantes simples.

176 O somatório de votos válidos das eleições municipais em todos os municípios será igual ao somatório de votos válidos das
eleições estaduais em todos os Estados que, por sua vez, será igual ao total de votos válidos dados nas eleições nacionais.
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Mandatos muito longos também não parecem satisfatórios. Afinal, isto favorece atitudes viciadas e

mecanicistas por partes dos políticos, uma vez que é sabido que o apego ao poder é um dos males

que norteiam não só à vida pública, mas a atividade gerencial como um todo. Acrescente-se que só

se consegue fazer da política formal atividade eficaz quando os seus gestores e reguladores são

devidamente testados quanto ao que representam para o povo, e só com eleições regulares, não

esporádicas, que se pode fortalecer a democracia participativa.

Em suma, as alternativas viáveis são os mandatos de quatro ou cinco anos. Ao se extinguir o Senado

Federal, como proposto, acaba-se com o privilégio injustificável de mandatos de oito anos.

O mandato de cinco anos tem a virtude de dar mais tempo para os membros do Poder Executivo

empreenderem projetos de governo, já que existe a queixa generalizada, por parte destes gestores,

que quatro anos é pouco tempo para implementar mudanças.

Todavia, o mandato de quatro anos é mais indicado para as eleições legislativas, já que o

funcionamento destas casas durante cinco anos parece demasiado, já que quatro anos é tempo

suficiente para promulgar leis e agendar discussões políticas relevantes. Depois, é chegado o

momento dos membros das casas legislativas submeterem-se às urnas novamente.

Já ficou demonstrado como é importante os mandatos, em geral, serem coincidentes. Assim,

descarte-se a opção de dar mandatos de cinco anos para os cargos do Poder Executivo, e de quatro

anos para o Poder Legislativo.
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Ao utilizar os mandatos coincidentes, parece ser preferível que estes sejam de quatro anos, uma

alternativa mais eficaz que utilizar os mandatos de cinco anos.

Ao se utilizar os mandatos de quatro anos, está-se fortalecendo as necessidades das casas legislativas

em relação à gestão do Poder Executivo. Assim deve ser porque é no parlamento que estão

presentes, através de partidos políticos, diversos segmentos sociais representados. É no parlamento

que a democracia é mais representativa, visto que o poder é exercido conjuntamente, não por um

sujeito investido de um cargo. Desta forma, a necessidade de se renovar o parlamento, fazendo uma

constante medição de como vão as tendências da sociedade, é maior do que a necessidade do

Executivo ter mais um ano de mandato, provavelmente para se utilizar o dinheiro público em

fortalecimento de propaganda pessoal ou partidária...

As eleições de quatro anos dão mais constância ao ato de votar, importante instrumento fortalecedor

da cidadania. A título de exemplo, veja-se que, com mandatos de quatro anos, ao longo de 40 anos

há dez eleições para cargos eletivos, ao passo que, com mandato de cinco anos, há apenas oito177.

Fazer o maior número de eleições, desde que se dê algum tempo para os políticos mostrarem seu

trabalho, parece ser o ideal. É o que os quatro anos de mandato proporcionam.

Se adotada, como proposto, a prática de se fazer plebiscitos alternadamente com as eleições gerais,

também neste caso o mandato de quatro anos é melhor. Se houver mandatos de cinco anos e os

plebiscitos, também de cinco em cinco anos, forem feitos alternadamente com as eleições gerais,

177 Faça-se a conta: 40 / 4 = 10 => número de eleições em 40 anos, com quatro anos de mandato.

40 / 5 = 8 => número de eleições em 40 anos, com cinco anos de mandato.
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sempre dois anos após estas, teremos um espaço de dois anos entre a última eleição geral e o

próximo plebiscito, e um espaço de três anos entre o plebiscito e a próxima eleição geral. Se houver

mandatos de quatro anos e os plebiscitos forem feitos de quatro em quatro anos, também

alternadamente com as eleições gerais, dois anos após estas, há sempre uma distância de dois anos

entre uma e outra etapa, ou seja, sempre há plebiscito dois anos após as eleições gerais, e sempre há

eleições gerais dois anos após plebiscitos. Por insignificante que possa parecer, esta segunda opção é

bastante positiva, pois indica que, sempre a cada dois anos, o povo é chamado a votar. Portanto,

cria-se um hábito, bom e regular, que é o de se ter eleições ano sim, ano não, sempre. Utilizando,

outra vez, o número de eleições realizadas em 40 anos, incluindo os plebiscitos, chega-se à

conclusão de que, com os mandatos e os plebiscitos funcionando de cinco em cinco anos, temos oito

eleições gerais e oito plebiscitos. Funcionando de quatro em quatro, temos dez eleições gerais e dez

plebiscitos. Portanto, no primeiro caso, há 16 eleições. No segundo, há 20178.

É importante salientar que, embora os membros do Poder Executivo solicitem cinco anos de

mandato, administrações verdadeiramente responsáveis podem fazer muita coisa em apenas quatro e,

se houver o apoio do povo, pleitear a continuidade do trabalho, através da eleição de um

companheiro de partido do detentor do cargo do Poder Executivo.

Admitindo-se o mandato de quatro anos, um questão que é levantada é a possibilidade de reeleição

dos detentores de mandatos executivos, como forma de desenvolver trabalho de longo prazo que,

segundo eles, não foi possível desenvolver em quatro anos.

178 O cálculo é o mesmo que o mostrado na nota anterior, obviamente, feito duas vezes.
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Os defensores da reeleição justificam-se dizendo que, se determinada administração está agradando

ao povo, deve ter o direito de concorrer novamente. Ao vencer nova eleição, o detentor do cargo

poderá desenvolver um trabalho continuado, que pode dar resultados apenas se feito a longo prazo.

O argumento é passível de diversas críticas. Uma delas é que, com a possibilidade da reeleição, se o

atual detentor de mandato resolver concorrer à reeleição, esta torna-se automaticamente

plebiscitaria: ou os eleitores aprovam a administração anterior, reelegendo-a, ou não aprovam,

elegendo outra força política. Isto é muito nocivo ao processo eleitoral, porque a pergunta a ser feita

não é: será que este prefeito foi bom? A pergunta certa é: que força política será capaz de executar

uma boa gestão daqui para a frente? Ao se eleger pessoas e, sobretudo, partidos, deve-se olhar para

o futuro, não para o passado.

Outra crítica: visto que o mandante do cargo não pedirá licença deste para se candidatar, terá que

dividir as atenções entre o final do seu mandato e a campanha eleitoral, o que é altamente prejudicial.

Afinal, são duas tarefas árduas e extenuantes, capazes de comprometer, inclusive, a integridade física

do candidato. E, o que é pior: acaba-se não fazendo direito nem uma coisa, nem outra.

Mais uma crítica: permitir reeleição implica a presença de um injustificável personalismo no processo

político. Se determinado governo está fazendo um bom trabalho, porque não confiar a um colega de

partido a tarefa de dar continuidade a ele, se este for o veredicto das urnas? Será que os mandantes

do Poder Executivo julgam-se insubstituíveis? Se sim, o que justificaria tamanha pretensão? O

problema é que, em boa medida, as vaidades pessoais colocam-se acima da discussão política, o que

é catastrófico. Este comportamento pode agravar a tendência de utilização da máquina pública por

142



parte dos detentores do Poder Executivo, visto que, nesse caso, candidato e detentor do poder são a

mesma pessoa, ou seja, o candidato da situação sabe todos os instrumentos que poderá utilizar para

fazer com que o aparelho de Estado funcione a seu favor.

Portanto, admitir a hipótese de reeleição para os cargos executivos é algo extremamente prejudicial à

lisura e à boa ética eleitoral.

Ao encerrar este item, deve-se dizer que, para eleições gerais e conjuntas, com voto único e dado no

partido, funcionarem, medidas complementares a esta estratégia, a da valorização dos partidos,

devem ser tomadas. Alguma dessas medidas, como a proibição de reeleição dos mandantes de cargos

do Poder Executivo e eleições de quatro em quatro anos, foram aqui abordadas. Entretanto, algumas

outras definições são necessárias, como: divisão do tempo do horário eleitoral gratuito, prazo de

desincompatibilização de candidatos de uma esfera do Poder Executivo que pretendam ascender a

outra (como o de determinados prefeitos que gostariam de disputar o governo de Estado), limites de

filiação partidária, etc. São medidas que devem ser elaboradas com bastante fundamentação jurídica

e, portanto, escapam ao escopo de atuação de um trabalho que se pretende de ciências sociais.
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IV - CONGRESSO NACIONAL - PROPOSTAS DE APERFEIÇOAMENTO

Ao longo dos capítulos precedentes a este, neste trabalho - sobretudo o capítulo dois e o capítulo

três - preocupei-me em mostrar as diversas opções teóricas que um sistema eleitoral e eletivo

poderia implicar, sempre tentando me posicionar sobre elas. Para isso, tentei desenvolver uma

argumentação pessoal, mas sempre tentando mostrar os "dois lados da moeda". Para chegar a isso,

foi decisivo reportar-me a alguns autores, que poderiam explicitar com mais competência e ênfase as

mensagens que me propus a transmitir.

É chegado o momento de utilizar os pontos defendidos por mim nos capítulos precedentes em torno

de um proposta eleitoral. Proposta esta que, para ser satisfatória, deve ser coerente com tudo o que

tenho defendido até aqui. Proposta esta que, antecipando-se que ficará muito longe da perfeição,

tenha pelo menos o mérito de servir como canal de debate para as soluções eleitorais que o país

tanto necessita.

No item 4.1, procurarei fornecer algumas alternativas para o funcionamento orgânico do processo

eleitoral. Neste item, claramente basearei-me no capítulo três deste trabalho para chegar ao meu

intento.

No item 4.2, centrarei minhas propostas não no processo eleitoral em si, mas nas regras e critérios

que devem ajudar a defini-lo. Logo, neste ponto, será o capítulo dois deste trabalho que servirá de

alicerce às propostas a serem feitas.
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No item 4.3, procederei uma breve ilustração de críticas e elogios que os dois itens anteriores

possam suscitar. No que parece ser difícil um sujeito fazer a crítica do seu próprio projeto, por

antecipação peço desculpas se algo relevante escapar à minha análise.

As proposições a serem desenvolvidas nos itens 4.1 e 4.2 devem ser dotadas de pouquíssimos

aspectos tratados nos capítulos anteriores a este. Isto porque algumas proposições já feitas falam por

si mesmo, não há o que acrescentar. Outras, e é nestas que trabalharei, merecem um melhor

detalhamento para se mostrarem viáveis.

Alerto ao leitor que este capítulo deve ser breve, uma vez que só se dirá o que proponho fazer e, no

final, a análise crítica. As justificações do que foi feito nos reportam, necessariamente, para os três

primeiros capítulos do trabalho.
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4.1) REDEFININDO A ORGANICIDADE ELEITORAL

Primeiramente, deve-se dar atenção à questão das eleições gerais com voto único e dado no partido.

Os mandatos, como já definido, deveriam ser de quatro anos. Portanto, ter-se-ia eleições para os

cargos federais e estaduais em 1998 - presidente da República, governadores de Estados, deputados

federais e deputados estaduais (não esquecer que foi proposta a extinção do Senado Federal,

portanto, não havendo eleições para senadores). Assim, todos os eleitos deveriam assumir a

01/01/99 e encerrarem o mandato a 31/12/02.

No momento, as eleições para prefeitos e vereadores são em separado das outras. Haveria que existir

uma maneira de tornar, também, estes mandatos conjuntos aos demais.

Descarte-se que isso fosse feito em 1998. Isto porque já estão em curso as eleições no nível

municipal em 19%. Portanto, estas eleições deveriam seguir as regras pré-estabelecidas, excluindo-

se a ventilada hipótese do "mandato tampão", que viria a ser a prorrogação dos mandatos dos

prefeitos e vereadores atuais até o final de 1998, para que já em 1998 houvesse eleições gerais. Se tal

acontecesse, estar-se-ia diante de uma arbitrariedade179.

179 Realmente, esta hipótese foi devidamente descartada, ou seja, as eleições municipais de 1996 estão em andamento.
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Outra hipótese seria realizar as eleições municipais de 1996, mas reduzir os mandatos a dois anos,

para haver a coincidência já em 1998. Fazer isso com a eleição tão próxima, entretanto, geraria uma

polêmica institucional, que poderia perfeitamente ser evitada180.

Poder-se-ia argumentar que fazer isso tão proximamente das eleições seria desprestigiar os

mandatários destes cargos futuros, quando estes já estariam preparados para governar e legislar por

quatro anos.

Portanto, a coincidência das eleições, definindo um processo de eleições gerais, só deveria se dar em

2002. Para isso, haveria duas opções para os mandatos de prefeitos e vereadores: um mandato de

seis anos (01/01/97 a 31/12/02), ou dois mandatos, um, como previsto, de quatro anos (01/01/97 a

31/12/00) e outro de dois anos (01/01/01 a 31/12/02).

A primeira opção implicaria um "mandato tampão" para os prefeitos e vereadores a serem eleitos em

1996. Seria uma opção igualmente problemática, uma vez que aumentar mandatos já estipulados de

quatro para seis anos suscitaria problemas de legitimidade. Além do mais, seis anos de mandato para

vereadores parece ser algo muito exagerado...

Portanto, que se ficasse com a segunda opção. É bem verdade que, depois dos mandatos de quatro

anos, os prefeitos e vereadores seguintes deveriam ter mandatos de dois anos, o que é pouco. Mas

seria uma solução temporária, pois a partir da coincidência das eleições, os mandatos de prefeitos e

vereadores voltariam a ser de quatro anos. E, o que é o principal: se esta alternativa começasse a ser

180

Também esta hipótese já se encontra descartada. Os mandatos dos cargos das eleições de 19% serão de, pelo menos, quatro

anos.
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articulada desde já, ter-se-ia tempo para definir as coisas a contento, pois estas eleições com

mandato de dois anos dar-se-iam no ano 2000. Portanto, nenhum candidato nessas eleições seria

ludibriado, pois saberia com antecedência que o mandato seria de dois anos.

Resumindo: em 1996, eleições municipais; em 1998, eleições federais e estaduais; no ano 2000,

novamente eleições municipais (mandato de dois anos); 2002, eleições gerais. A partir daí, eleições

gerais de quatro em quatro anos (2006, 2010, 2014, 2018, etc). Os mandatos deveriam durar do

primeiro dia do ano seguinte às eleições até o último dia do quarto ano de mandato (de 01/01/03 a

31/12/06, de 01/01/07 a 31/12/10, e assim por diante).

Agora, a questão de como funcionaria o voto único dado no partido: descarte-se a sua adoção para

1996. Esta eleição está em curso, não seria uma boa idéia implementar mudanças a tão curto prazo.

A partir de 1998, já se poderia utilizar o voto único dado no partido, com o mesmo ocorrendo nas

eleições municipais do ano 2000.

O mecanismo de votação seria muito simples: com as eleições sendo sempre realizadas a 15 de

novembro, o eleitor receberia uma cédula. Nesta cédula, quadrículas seriam dispostas, tendo ao lado

o nome e o número dos partidos. Veja-se um exemplo de como seria a cédula de uma hipotética

eleição com 20 partidos181:

181 Os nomes e números de partidos mencionados são fictícios.
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PARTIDOS

1

[ 1

[ ]

[ ]

[ 1

[ ]

[ ]

[ ]

1

L 1
[ ]

1

]
j

]

]

]

]

1

PAA

PAB

PAC

PAD

PAE

PAF

PAG

PAH

PAI

PAJ

PAL

PAM

PAN

PAO

PAP

PAQ

PAR

PAS

PAT

PAU

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

O eleitor procederia seu voto assinalando a quadrícula que correspondesse ao seu partido de

preferência. Cédulas sem nenhuma escrição caracterizariam votos em branco. Cédulas rabiscadas,

com alguma anotação ou com votos em mais de um partido seriam consideradas votos nulos.

A apropriação dos votos partidários seria dada da seguinte forma: estes votos valeriam para todas as

eleições a serem realizadas, de acordo com a localidade em que fossem proferidos.

Exemplificando: eu moro no Estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, meu

voto seria apurado nacionalmente na eleição para presidente da República; apurado no Estado do

Rio de Janeiro para as eleições de governador, deputado federal182 e deputado estadual, e na cidade

182
Para deputado federal, a apuração dar-se-ia em dois níveis: nacional e estadual. O referido cargo deveria ser objeto de uma

apuração nacional para definir o número total de vagas que cada partido teria direito no distrito nacional, conforme definido no

item 2.1 deste trabalho.
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do Rio de Janeiro nas eleições para prefeito e vereador. Outros eleitores teriam seus votos da esfera

estadual e municipal apurados em seus respectivos Estados e suas respectivas cidades.

Este procedimento valeria integralmente a partir das eleições de 2002. Nas eleições de 1998, só

valeria nos planos em que houvesse eleições: federal e estadual. No ano 2000, o procedimento só

valeria no plano municipal.

É importante lembrar que seria necessário que, somando-se os votos válidos de cada município em

determinado Estado, o número de votos obtidos fosse igual ao número de votos válidos na eleição

estadual. E, somando-se todos os votos válidos em cada um dos Estados, o número de votos obtidos

deveria ser igual ao total de votos válidos nacionalmente. Se essa conta não fechasse, ou haveria erro

de cálculo, ou haveria fraude eleitoral. Assim, existiria um critério bem objetivo para se detectar

fraudes em apuração de votos.

O procedimento descrito de apuração pode parecer bastante complicado. Na verdade, não é. Os

recursos atuais da tecnologia da informação são capazes de proceder estas contas conjuntas muito

rapidamente. Inclusive, mais rapidamente do que com a forma atual, tendo-se que separar os votos

dados por nomes de candidatos, não por nomes de partidos. Como se pode supor, a quantidade de

nomes de candidatos pela metodologia atual é bem maior que a quantidade de nomes de partidos,

pela metodologia proposta. Logo, o cálculo eleitoral proposto é muito mais ágil e eficaz do que o

cálculo atual. Com o passar do tempo, poder-se-ia propor, inclusive, a substituição da votação
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manual pela votação em terminais computadorizados, facilitando ainda mais o processo de

apuração183.

Como já dito, o voto seria facultativo. Mas isso não significaria dizer que o eleitor, se fosse essa a

sua vontade, tão-somente se dirigiria à secção eleitoral para votar. Deixar em aberto a quantidade de

pessoas votantes seria um caminho certo para fraudes eleitorais via inserção de "cédulas fantasmas"

nas urnas (ou via votação de uma mesma pessoa por mais de uma vez).

Com eleições realizadas em 15 de novembro, cada eleitor que tivesse intenção de votar deveria

alistar-se no máximo até três meses antes da eleição. Portanto, até 15 de agosto. Só os eleitores

registrados poderiam votar. Entretanto, o não comparecimento dos eleitores registrados não

implicaria sanções legais a estes, visto que o importante seria saber-se o número máximo de pessoas

que poderia votar, para evitar a fraude das "cédulas fantasmas". Ao se saber quem está habilitado a

votar e fazer-se um controle sobre quem efetivamente votou, o risco de haver fraudes seria pequeno.

Os partidos deveriam seguir algumas regras para que pudessem participar do processo eleitoral.

Quando se falou em cláusulas de barreira aos partidos, admitiu-se que não era saudável utilizar-se

este expediente, visto que foi considerado antidemocrático.

No entanto, suscitou-se a questão dos partidos de aluguel. Os defensores das cláusulas de barreira

diziam que este instrumento poderia impedir que certos partidos inorgânicos servissem como

acomodação para candidaturas de ambiciosos carreiristas (parece que já se viu esse filme, por volta

183 Este processo - utilizado nas eleições de 1996 em alguns municípios (os de mais de 200000 eleitores) - poderia substituir o
processo manual aqui descrito, desde que a característica básica de votação no partido fosse mantida.
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de 1989...). Àquela oportunidade, disse-se que existiam outras maneiras de combater os partidos de

aluguel que não fossem as referidas cláusulas de exclusão. Portanto, cabe agora responder: como

combater os partidos de aluguel?

Em primeiro lugar, vale dizer que a própria lógica das eleições gerais com voto único e em partidos

se encarrega de fazer isso. Imagine que determinado candidato a presidente da República teve 40%

dos votos válidos, sendo eleito. Ao acontecer isso, seu partido, ou coligação, elegeria, pelo que foi

proposto, 40% das cadeiras do Congresso Nacional. Portanto, seu partido deixaria de ser

classificado de aluguel, visto que elegeu parcela significativa das cadeiras da casa legislativa nacional.

Poder-se-ia dizer, então, que este mecanismo poderia comprometer a democracia, visto que um

"maluco convincente" poderia eleger-se presidente e, de quebra, levar uma grande bancada para o

Congresso Nacional. Portanto, um partido de aluguel teria significativa parcela do poder, e a falta de

preparo das pessoas oriundas de tão obscuro partido comprometeria a democracia.

Não parece ser nada provável que isto acontecesse. Atualmente, candidatos de legendas de aluguel

só se tornam viáveis porque políticos Ínteresseiros deixam de apoiar seus candidatos oficiais para

aderirem ao pseudo-moderno com altas votações iminentes. Foi o caso de Collor em 1989, quando

PMDB e PFL ignoraram suas candidaturas oficiais para apoiar o candidato que era considerado "a

moda eleitoral".

Mas, pelo proposto voto integralmente dado no partido, políticos que fossem candidatos não

poderiam abandonar uma candidatura de seu partido para fortalecer a de outro. Se isto acontecesse,
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estariam ameaçados de não serem eleitos, pois só poderiam sê-lo na medida em que seu partido fosse

bem nas eleições, já que a lógica eleitoral proposta vincula votação dos candidatos à votação dos

partidos, em todos os níveis. Assim, candidatos de partidos de aluguel tenderiam a ser abandonados,

pois não teriam a máquina pública, em poder de pessoas que pertencem a partidos maiores, ao seu

dispor. Isto pesa muito pois, a despeito de nossos partidos, mesmo os grandes, serem frágeis do

ponto de vista interno, conseguem, através de votos dados no carisma pessoal de alguns dos seus

líderes, condicionar os votos dos eleitores de determinada região184.

Outras medidas poderiam ser adotadas para dificultar a ação dos partidos de aluguel. Uma delas é

que se poderia impedir que partidos com uma bancada menor que 5% do Congresso Nacional

pudessem lançar candidatos próprios a eleições do Poder Executivo (presidente, governadores e

prefeitos). Assim, sem se proibir que estes partidos participassem do processo eleitoral e pudessem

eleger candidatos para as casas legislativas, os partidos pequenos teriam, necessariamente, que

passar por um pequeno crescimento para concorrer às eleições majoritárias. Desta forma,

inviabilizar-se-ia que partidos de aluguel ascendessem ao poder, sem antes passarem por um

processo de obtenção de representatividade. Obviamente, esta proposta implicaria que os partidos

pequenos devessem concorrer às eleições majoritárias coligados com partidos maiores. Os votos

dados no partido, apropriados às eleições proporcionais, valeriam para o partido. Os votos dados no

partido, apropriados às eleições majoritárias, valeriam para o candidato "cabeça-de-chave" da

coligação, nas diversas eleições para o Poder Executivo185.

184 A este respeito, ver o excelente trabalho de AMES, BARRY. "A ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA LOCAL NAS ELEIÇÕES
PRESIDENCIAIS BRASILEIRAS DE 1989". REVISTA DADOS, op. cit., pp. 5-41.

185 Outra alternativa seria permitir que os partidos com menos de 5% das cadeiras do Congresso Nacional lançassem candidatos aos

cargos do Poder Executivo unicamente se coligados - nas eleições majoritárias - a partidos com mais de 5% das cadeiras da

referida casa (obviamente, a coligação teria uma única candidatura para cada eleição do Poder Executivo).
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Mesmo a legislação mais liberal e totalmente aberta à inclusão de muitos partidos deve ter alguns

cuidados especiais. Afinal, se isto não acontece, se estabelece o caos (talvez com mais de 50 partidos

registrados oficialmente).

Uma alternativa que poderia ser utilizada seria conceder registro definitivo para partidos, apenas, que

conseguissem coletar assinaturas de 0,1% da população eleitoral. A idéia não é minha, mas de Jairo

Marconi Nicolau186. Pelos dados das eleições de 1989187, seriam necessárias 82026 assinaturas para

que um partido pudesse ser registrado. Isto obrigaria os partidos a ter um apoio mínimo (e bem

mínimo) na sociedade para poderem existir.

Complementarmente, poderia se exigir que os partidos, para terem registros definitivos, fossem

obrigados a ter, além do diretório nacional, diretórios regionais nas 27 unidades da Federação, bem

como um número mínimo de 5000 filiados em cada um dos diretórios. Esta medida obrigaria que os

partidos, para existirem, fossem verdadeiramente nacionais, não regionais.

Mais uma medida salutar: obrigar os partidos a ter obtido, na última eleição, pelo menos 1% dos

votos válidos para poder ter direito à participação gratuita nos meios de comunicação. Outra vez,

digo que essa proposta é de Jairo Marconi Nicolau188. Esta medida estimularia os pequenos partidos

a lutarem por seu crescimento, com o prêmio sendo o acesso gratuito aos meios de comunicação.

186 Ver NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit., p. 104.

187 Não telho os dados disponíveis da última eleição, a de 1994. O número de eleitores de 1989, 82025647, foi obtido em

NICOLAU, JAIRO MARCONI. "SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: A QUESTÃO DA PROPORCIONALIDADE DA

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SEUS DETERMINANTES". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR).

SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op. cit., p. 129.
188 Ver NICOLAU, JAIRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA, op. cit, p. 105.
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As três medidas propostas poderiam ser eficazes contra os partidos de aluguel: as assinaturas,

porque legitimariam os partidos; a presença dos diretórios em todas as unidades federadas, porque

dar-lhes-ia uma perspectiva nacional; a restrição ao uso da mídia seria um pré-requisito para o

crescimento. Enfim, só partidos com alguma organicidade poderiam crescer e, se adotadas estas

sugestões, os partidos de aluguel tenderiam a ter pouco espaço para a atuarem.

Um ponto adicional: não basta garantir que o voto seja dado no partido, para garantir sua

representação. É preciso que o mandato seja efetivamente do partido, que este possa ter um raio de

ação maior sobre a conduta de seus membros.

Neste sentido, seria importante implementar a fidelidade partidária. Assim, estabelecer-se-ia que os

mandatos seriam sempre pertencentes ao partido. Se determinado representante do partido no

Congresso Nacional resolvesse, então, mudar de partido, perderia o cargo, com o primeiro suplente

do partido de origem assumindo o cargo vago.

Mas estipular isto não bastaria. Determinado deputado federal poderia trocar de partido no final do

mandato. Perderia o mandato, mas concorreria por outro partido para a eleição seguinte, que estaria

muito próxima. Assim, teria grandes chances de se eleger, o que seria um desrespeito total ao seu

partido de origem. Destarte, ao mudar de partido, o deputado deveria tornar-se inelegível por dois

anos, como propõe Jairo Marconi Nicolau189:

"A cada mudança abre-se o debate - ao que parece sem solução - com respeito a quem pertence o

mandato parlamentar: ao partido ou ao político trânsftiga? Uma alternativa bastante simples para esse

problema seria estabelecer um período mínimo de dois anos, por exemplo, de filiação a um partido para

189Ibid,p. 109.
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um indivíduo ter condições de se apresentar como candidato a qualquer cargo eleitoral. Esse dispositivo

funcionaria como um razoável inibidor para a troca desenfreada de legenda, pois um político saberia que

assim procedendo teria de esperar dois anos para se tornar elegível."

Portanto, a fidelidade partidária, em cargos legislativos, dar-se-ia através de dois mecanismos:

1) Perda do mandato do político que trocasse de partido. Com o mandato pertencendo ao partido, o

primeiro suplente assumiria190.

2) Simultaneamente, ao ingressar em novo partido, o político ficaria inelegível por dois anos, como

proposto por Jairo Marconi Nicolau.

Infelizmente, o primeiro destes mecanismos citados não poderia ser utilizado em caso de cargos do

Poder Executivo. Isto porque, nesse caso, quem assumiria o posto vago seria sempre o vice, que não

é necessariamente do mesmo partido que o titular do cargo (pode ser de outro partido que fizer

parte da coligação vencedora na eleição majoritária). Portanto, aqui caberia uma solução mais radical

para garantir a fidelidade partidária: políticos em cumprimento de mandato relativo ao Poder

Executivo estariam proibidos de trocar de partido durante sua gestão (conseqüentemente, não

perderiam o cargo). Poderiam fazê-lo, se assim o desejassem, no final do mandato, mas ficariam, da

mesma forma, inelegíveis por dois anos. Seria a maneira encontrada para que os ocupantes de cargos

executivos estabelecessem um compromisso real com suas respectivas forças partidárias191.

190 O subtituto seria o primeiro suplente da lista partidária do Estado de origem do político que trocou de partido, a não ser que
este tivesse sido eleito pelo distrito nacional. Nesse caso, quem assumiria seria o primeiro suplente da lista nacional.

191 Recentemente, o atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, César Maia - eleito pelo PMDB - transferiu-se para um novo
partido, o PFL. Assim, o grupo político que o ajudou a se eleger ficou enfraquecido.
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Durante este item, procurou-se oferecer alternativas para o processo eleitoral que implicassem o

fortalecimento dos partidos. Da mesma forma, foram oferecidas alternativas para dois temas que,

não fazendo parte do processo eletivo, seria importante que fossem regulados para tornar este

processo mais transparente: a organicidade partidária (através de exigências mínimas para registro

dos partidos, bem como exigências para participação gratuita nos meios de comunicação) e o

respeito ao resultado obtido nas urnas após o processo eleitoral (via fidelidade partidária).

No próximo item, serão propostas sugestões para as regras eletivas do processo eleitoral,

particularmente no que concerne à questão da representação política.
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4.2) REPENSANDO O ESTILO DE REPRESENTAÇÃO

Uma questão que merece relevância é o número de cadeiras que devem compor o Congresso

Nacional. Um grande dilema: uma bancada grande pode criar problemas para a agilidade das

votações, um vez que os debates e os períodos de votações das matérias - votadas por muitos

congressistas - tendem a ser muito longos; por seu turno, uma bancada pequena, embora mais ágil,

torna-se pouco representativa do ponto de vista estadual e cria dificuldades de representação para os

pequenos partidos. Qual seria a solução?

A proposta a ser feita seria a de fixar o número de componentes do Congresso Nacional em 500.

Como a representação atual é de 513, um número muito próximo ao atual.

A grande vantagem de um Congresso Nacional com 500 deputados seria a que os Estados poderiam,

de acordo com este número, conseguir uma representação minimamente satisfatória (como se verá

mais adiante), bem como as chances dos partidos pequenos conseguirem representação seriam

amplas. Isto sem aumentar o número total de deputados atual (ao contrário, reduzindo-o, embora

ligeiramente). Quanto à agilidade da casa legislativa, poder-se-ia implementá-la através de três

mecanismos:

1) A extinção do Senado Federal poderia aumentar a produtividade da, assim, única casa legislativa

no plano federal: a Câmara dos Deputados. As matérias entrariam na pauta, seriam discutidas,

votadas e, se fosse o caso, aprovadas. Não haveria a necessidade de irem para uma segunda casa,

158



para novamente esperarem para entrar na pauta, serem novamente discutidas e votadas e, como

possibilidade real, serem rejeitadas. Quanta perda de tempo!

2) Em um quadro de coesão partidária, toda bancada de cada partido vota igual192. Assim, ao invés

de cada deputado nominalmente proferir seu voto, os líderes partidários procederiam a posição do

partido diretamente, com igual número de votos da bancada de cada partido sendo computado para a

posição defendida pelos mesmos. Sem dúvida, economia certa de tempo na hora de votar propostas.

3) Poder-se-ia privilegiar os acordos de lideranças partidárias. Quando houvesse um mínimo

consenso sobre as matérias a serem votadas, se procederia a posição majoritária, sem a necessidade

de se fazer votações. No quadro atual, isto é inviável, pois a pouca coesão partidária não permite aos

líderes dos partidos falarem pelo todo partidário, na maioria dos casos.

Portanto, mecanismos para se buscar a agilidade da casa legislativa existem. Sendo assim, a bancada

deve ter um número de componentes alto, aproximado com o atual. O número de 500 deputados

parece satisfatório. Um número muito maior que este tornaria as votações a serem realizadas muito

longas. Ou seja: haveria um Congresso provavelmente mais lento que o atual, e isto pode ser

evitado.

Definido o número de 500 deputados federais, seria necessário tomar este número final e

definitivo193. Não existe a necessidade de ampliar o número de deputados constantemente. O que

192 Tal procedimento é adotado, por exemplo, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Na hora dos debates, cada membro do partido
pode defender suas posições individualmente. Na hora da votação em plenário, entretanto, todo os membros do partido votam da

mesma forma, de acordo com a posição final determinada dentro da discussão partidária.

193 Existe uma reduzida possibilidade de criação de cadeiras extras. Falarei sobre isso no próximo item, quando proceder as críticas
ao modelo proposto.
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existe é a necessidade de fazer um acompanhamento regular da população eleitoral de cada um dos

Estados, para rever constantemente suas respectivas bancadas. Lúcia Hippolito194 esclarece:

"A Câmara está crescendo demais. Se continuar assim, daqui a pouco ficaremos como o antigo

parlamento soviético, que tinha três mil membros e se reunia para bater palmas. A Câmara de

Representantes dos Estados Unidos tem 435 deputados desde a década de 20. A cada dez anos, o censo

redefine o tamanho das bancadas, de acordo com a população dos Estados, mas sempre respeitando o

limite máximo."

Os 500 deputados federais seriam separados por dois critérios: parte deles viria das representações

estaduais, e outra parte viria do distrito nacional, que teria como função complementar a

proporcionalidade real das bancadas partidárias.

Ter-se-ia a seguinte divisão: 80% do total de deputados federais, portanto, 400 deputados, seriam

eleitos pelas representações estaduais; e os 20% restantes, portanto, 100 deputados, seriam eleitos

no distrito nacional.

Fale-se, primeiramente, das representações estaduais. Como foi dito no capítulo dois, a

representação de cada Estado deveria ser muito próxima à sua proporcionalidade de votos eleitorais

possíveis, em relação ao total nacional. Só não deveria haver uma proporcionalidade total em virtude

de Estados de baixíssima densidade eleitoral, como Roraima, necessitarem de um mínimo de eleitos,

para não se caracterizarem eleições muito excludentes (como se sabe, quanto maior o número de

eleitos por circunscrição, mais democráticas são as eleições. Ver capítulo dois).

194 Ver painel "REFORMAS EM DEBATE", publicado no Jornal O GLOBO em 26/08/95, p. 8.
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Destarte, a proposta seria que Estados com população eleitoral igual ou inferior a 1% da população

eleitoral nacional tivessem, cada um deles, 1% das cadeiras destinadas a todos os Estados. Como

este número de cadeiras é de 400, cada Estado teria um mínimo de representação de quatro

deputados.

Pelos dados das eleições de 1989195, 1% do total de eleitores nacionais seriam 820256 eleitores196.

Aquela época, seis Estados tinham um número de eleitores menor que este: Roraima, Amapá, Acre,

Tocantins, Rondônia e Sergipe. Assim, cada um desse Estados teria quatro representantes. O total

deste grupo, portanto, seria de 24 deputados.

As 376 cadeiras que sobram seriam divididas proporcionalmente pelas 21 unidades da Federação

restantes. Obviamente que, para este cálculo, o total de eleitores não seria a soma dos eleitores das

27 unidades da Federação, mas a soma de apenas 21 delas, as que ainda faltariam atribuir cadeiras.

Portanto, a estrutura final ficaria assim:

195 Ver NICOLAU, JAIRO MARCONI. "O SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: A QUESTÃO DA PROPORCIONALIDADE
DA REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SEUS DETERMINANTES". IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE
(ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op. cit, pp. 128-9.

196 Calculei 1% de 82025647, o eleitorado total.
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Estados

Roraima

Amapá

Acre

Tocantins

Rondônia

Sergipe

Amazonas

Distrito Federal

Mato Grosso do Sul

Mato Grosso

Alagoas

Rio G. do Norte

Piauí

Espírito Santo

Paraíba

Maranhão

Goiás

Pará

Santa Catarina

Ceará

Pernambuco

Paraná

Rio Grande do Sul

Bahia

Rio de Janeiro

Minas Gerais

São Paulo

Total

Eleitorado197

73001

118144

182797

485048

557781

776071

842083

857330

1002232

1027972

1210797

1298088

1334282

1407759

1756417

2144352

2178977

2186852

2729916

3351606

3764143

5045626

5700461

5893861

8166547

9432524

18500980

82025647

Representação

Proporcional

Correta198

0

1

1

2

3

4

4

4

5

5

6

6

6

7

9

10

11

11

13

16

18

25

28

29

40

46

90

400

Representação

Proporcional

Proposta199

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

6

6

6

7

8

10

10

10

13

16

18

24

27

28

38

44

87

400

Diferença200

(+4)

(+3)

(+3)

(+2)

(+D
0

0

0

0

0

0

0

0

0

(-1)
0

(-1)

(-1)
0

0

0

(-1)

(-1)

(-1)

(-2)

(-2)

(-3)

0

Como se pode notar pela tabela, só não haveria a proporcionalidade total porque os seis Estados

com população eleitoral menor do que 1% do total nacional, ao terem cada um deles assegurado um

total de quatro cadeiras, somariam 24 cadeiras, ao passo que, pela proporcionalidade real, este grupo

197 O total do eleitorado de cada unidade da Federação, em 1989, foi extraído de NICOLAU, JAIRO MARCONI. "O SISTEMA
ELEITORAL BRASILEIRO: A QUESTÃO DA PROPORCIONALIDADE DA REPRESENTAÇÃO E SEUS DETERMINANTES".

IN: LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA, op.

cit, pp. 128-129.

198 Para se chegar a este número de cadeiras, dividiu-se o eleitorado de cada Estado pelo eleitorado nacional, multiplicando-se por
400 (o número de cadeiras estaduais). Os 'arredondamentos' já estão procedidos.

199 Para se chegar a este número de cadeiras, que é o que estou propondo, atribuiu-se quatro cadeiras para cada um dos seis Estados
com menos de 1% do total do eleitorado nacional. As 376 cadeiras restantes foram rateadas de acordo com a proporcionalidade do

eleitorado de cada Estado em relação à soma do eleitorado dos 21 Estados com cadeiras a atribuir (7983280S eleitores),

multiplicando-se por 376 (o número de cadeiras estaduais que faltam ser distribuídas). Os valores estão 'arredondados'.

200 Calculada diminuindo-se os números inteiros da Representação Proporcional Proposta pelos número inteiros da Representação
Proporcional Correta, isto por Estado considerado.
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deveria ter apenas 11 cadeiras. As 13 cadeiras a mais desse grupo seriam compensadas no cálculo

proporcional das outra unidades da Federação. Como já salientado, é importante assegurar as quatro

cadeiras para os Estados de pouca população, pois a eleição de poucos deputados por Estado, ao

aumentar o quociente eleitoral estadual, é antidemocrática, tendendo para princípios eleitorais

majoritários, não proporcionais.

De qualquer forma, veja-se os progressos: pelos números de 1989, São Paulo tem aproximadamente

22,56% do eleitorado nacional201, o que deveria representar ter 116 dos 513 deputados202. Tem, na

verdade, 70 (46 cadeiras a menos do que devia).

Pela proposta feita, São Paulo, que na proporcionalidade plena deveria ter 90 deputados (visto que o

número de representantes para os Estados não seria de 513, mas 400) teria 87 (apenas três cadeiras a

menos do que devia). Assim, duas coisas são cristalinas:

1) Pela proposta feita, em uma base de 400 deputados, São Paulo teria 87 deputados. Atualmente,

com 513 deputados, São Paulo tem 70. Ou seja: em um número total de cadeiras menor em 113

deputados, o referido Estado conseguiria 17 deputados a mais do que anteriormente.

2) Se São Paulo, pelas regras atuais, tem 70 cadeiras quando deveria ter 116, atinge 60,34% da

proporcionalidade ideal203. Pela proposta feita, São Paulo teria 87 cadeiras, quando a

201 Divida-se o eleitorado de São Paulo (mostrado na tabela) pelo eleitorado nacional (idem). O resultado, exibido em forma
percentual, é de 22,5551162...%.

202 22,56% de 513 = 115,707. Com o 'arredondamento', 116.
203 Divida-se 70 por 116. O resultado obtido, exibido em forma pecentual, é o nível percentual que se tem em relação à
proporcionalidade plena.
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proporcionalidade ideal indicaria 90. Portanto, se atingiria 96,67% da proporcionalidade ideal204.

Logo, esta proposta feita seria muito próxima à proporcionalidade plena, já que São Paulo, que se

mostrou ter uma distorção muito pequena na proposta feita, seria o caso mais extremo de

desproporcionalidade entre todos os Estados (obviamente, excluindo-se os seis com representação

mínima de quatro deputados, que ganhariam mais cadeiras do que pela proporcionalidade plena por

motivos já justificados).

Mostre-se, agora, como funcionaria o distrito nacional. Sendo o total de 500 cadeiras (400 para

serem rateadas pelos Estados e 100 no dito distrito nacional), o quociente eleitoral nacional seria de

0,2% (100% dividido por 500 cadeiras). Através do cálculo do quociente partidário, cada partido

saberia o número de cadeiras que estaria apto a eleger (o alocamento das sobras eleitorais seria feito

pelo critério das maiores sobras, conforme sugerido no capítulo dois).

A partir daí, ver-se-ia quantas cadeiras o partido obteve nos Estados. A diferença entre cadeiras

preenchidas nos Estados e número de cadeiras a que o partido teria direito seria preenchida pelos

candidatos do distrito nacional.

Para facilitar a visualização, eis um exemplo: o partido S teve, em determinada eleição, 21,13% dos

votos válidos nacionalmente. Portanto, teria direito a 105 ou 106 cadeiras (quociente partidário =

21,13% dividido por 0,2% (o quociente eleitoral) = 105,65), de acordo com as sobras eleitorais.

Imagine-se que, efetivamente, conseguiu 106 cadeiras.

204 Repetir o procedimento indicado na nota anterior, dividindo 87 por 90.
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Imagine-se, agora, que pelas representações estaduais o partido S obteve 93 cadeiras. As 13

restantes seriam preenchidas pela lista do partido S no distrito nacional. Se o partido S tivesse

elegido 91 deputados nos Estados, 15 seriam os eleitos pelo distrito nacional. Se o número de eleitos

nos Estados fosse de 80,26 seriam os eleitos do partido S pelo distrito nacional. E assim por diante.

Este tipo de conta não deixaria margem para indefinições, já que o cálculo não seria feito com base

nas 100 vagas do distrito nacional, mas com base nas 500 cadeiras totais. Logo, cada partido

poderia, por esta proposta, eleger o mesmo número de deputados que elegeria se houvesse apenas

uma circunscrição com 500 cadeiras, a serem preenchidas por um critério absolutamente

proporcional.

Como já ressaltado, o quociente eleitoral nacional seria de 0,2% (100% dividido por 500 cadeiras).

Já os quocientes eleitorais estaduais variariam de acordo com o número de eleitos por Estado: em

São Paulo, seria de 1,15% (100% dividido por 87 cadeiras, já com 'arredondamento'); em Minas

Gerais, seria de 2,27% (100% dividido por 44 cadeiras, já com 'arredondamento'); no Rio de

Janeiro, seria de 2,63% (100% dividido por 38 cadeiras, já com 'arredondamento'); em Goiás, seria

de 10% (100% dividido por dez cadeiras); em Roraima, seria de 25% (100% dividido por quatro

cadeiras); e assim por diante205.

205 Para obter o quociente eleitoral em cada Estado, é só dividir 100% da população estadual pelo número de cadeiras destinado a

cada Estado. Para saber quantas cadeiras cada Estado deveria ter, consulte a coluna Representação Proporcional Proposta da tabela

que elaborei ainda há pouco.
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Vale ressaltar que partidos que não obtivessem o quociente eleitoral não deveriam ser alijados da

disputa por cadeiras. Seus votos seriam considerados como sobras eleitorais, e os partidos

disputariam as vagas que seriam definidas pela alocação das referidas sobras (critério das maiores

sobras). Em outras palavras: os quocientes eleitorais (nacional ou estaduais) não seriam cláusulas de

barreira aos partidos que não conseguissem obtê-lo.

Em relação às listas, já se disse que seriam fechadas. Já se disse que deveriam haver listas nacionais e

estaduais. Já se disse que os 'notáveis' de cada partido deveriam estar colocados nos primeiros

lugares da lista nacional. Também já se disse que os candidatos só poderiam participar de uma lista,

optando pela lista do seu Estado ou pela lista nacional. Faltam, ainda, entretanto, algumas coisas a

serem ditas.

É bom deixar bem claro que todos os partidos deveriam ter listas em todos os Estados. E todos os

partidos deveriam ter sua lista nacional.

A lista seria composta pelo dobro de componentes das cadeiras a serem distribuídas em cada eleição.

No distrito nacional, que elegeria 100 deputados, as listas partidárias teriam 200 nomes. Em São

Paulo, com 87 cadeiras a serem preenchidas, as listas partidárias seriam de 174 nomes. Em Roraima,

com quatro cadeiras, as listas partidárias seriam de oito nomes. E assim por diante. Este tipo de

critério poderia servir, perfeitamente, para eleições em outras casas legislativas (as Assembléias

Legislativas, nos Estados, e as Câmaras dos Vereadores, nos municípios). Diga-se, de passagem,

que, para estas outras casas, o problema das representações é menor do que o do Congresso

Nacional, visto que não existiriam várias circunscrições para alocar os votos, apenas uma.
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Parece exagerado que se tenha o dobro de candidatos para o número de cadeiras em cada lista. Mas

isto é necessário, uma vez que os partidos devem ter muitos candidatos suplentes que possam estar

preparados para assumir o mandato, se assim for necessário.

Quanto aos critérios para a elaboração das listas, seriam de total responsabilidade dos partidos.

Poderia ser uma decisão de cúpula, resultado de votação interna, elaboração da lista nacional de

acordo com a importância de cada diretório estadual, etc. O que seria realmente importante era que

os partidos se esforçassem para elaborar as melhores listas possíveis, como forma de maximizar seu

número de votos e correspondente representação.

Por fim, a questão das coligações: seriam terminantemente proibidas nas eleições proporcionais.

Cada partido, assim, deveria lutar para obter a maior bancada possível de acordo com as suas forças.

Afinal, o eleitor não estaria votando na coligação, mas no partido, como foi mostrado no exemplo da

cédula eleitoral.

Para eleições majoritárias, ou seja, as do Poder Executivo, as coligações seriam permitidas, mas com

duas condições:

1) Teriam que se dar em todo o território nacional, portanto, em todas as eleições de prefeitos, em

todas as eleições de governadores e na eleição para presidente da República. Os grupos coligados,

assim, teriam apenas um candidato em cada uma dessas eleições.
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2) Não haveria imbricamento entre as eleições majoritárias e as proporcionais. Assim, a porcentagem

de cadeiras obtida por cada partido nas eleições proporcionais seria absolutamente fiel ao resultado

das urnas.

Exemplo: nas eleições federais e estaduais de 1994, o presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso,

foi apoiado por um coligação de cinco partidos: PSDB, PFL, PTB, PP e PL, obtendo cerca de 60%

dos votos válidos nas eleições presidenciais.

Imagine-se que esta eleição, que não envolveu a esfera municipal, tivesse sido realizada com voto

único e dado no partido, com coligações apenas em eleições majoritárias e feitas ao nível nacional.

Em primeiro lugar, estes partidos deveriam estar coligados nacionalmente. Assim, este grupo de

cinco partidos deveria estar, também, coeso nas eleições de governadores, onde a coligação deveria

ter sempre um único candidato.

Não foi o que aconteceu. Na Bahia, por exemplo, o PFL concorreu com o seu candidato a

governador (que, aliás, se elegeu) e o PSDB, também. Isto também aconteceu em outros Estados.

Em segundo lugar, a proporcionalidade final de votos de cada partido deveria ser respeitada. Se, dos

60% dos votos válidos de Fernando Henrique Cardoso, 25% fossem do PSDB, 15% fossem do PFL,

10% fossem do PTB, 7%, do PP e 3% do PL, seriam exatamente estes valores percentuais que cada

um desses partidos deveria ter em cadeiras na Câmara dos Deputados.
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Também não foi o que ocorreu. Não houve vinculação nenhuma dos votos entre as diversas eleições,

o que causou uma falta de correspondência total dos votos dados a presidente e os votos dados nos

congressistas. Mas, o que é pior, a proporcionalidade dos partidos não foi respeitada. O PSDB teve

13,89% da votação para a Câmara dos Deputados, enquanto o PFL teve 12,86%. Mas o PFL elegeu

89 deputados, ao passo que o PSDB elegeu 62, consagrando o princípio da desproporcionalidade

total206.

Deste modo, seria muito importante restringir as coligações às eleições majoritárias, dando-se em

todas as eleições majoritárias realizadas em território nacional. Partidos que não tivessem 5% da

representação do Congresso Nacional, não podendo lançar individualmente candidaturas ao Poder

Executivo (como já proposto) teriam, necessariamente, que se coligar. Portanto, deveriam procurar

partidos maiores com quem tivessem afinidades. Os outros partidos precisariam refletir: para se

coligar, teriam que o fazer em todas as eleições majoritárias; a outra opção seria concorrer sozinho

mesmo nas eleições majoritárias, assim como nas proporcionais.

Os pontos aqui sugeridos constituíram pequena parte do que se pode tentar fazer para que haja um

sistema eleitoral perene e aperfeiçoado. Poderia ser criticado? Certamente que sim. Poderia ser

elogiado? Sem dúvida, sob muitos pontos.

O que tentarei fazer, no próximo item, é uma avaliação crítica das propostas aqui sugeridas.

206 Ver reportagem "LEGENDAS TENTAM BARRAR FIM DAS COLIGAÇÕES", publicada na FOLHA DE SÃO PAULO a
01/06/95, p. 13.
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4.3) VIRTUDES E VICISSITUDES DO MODELO PROPOSTO

O modelo que propus nos itens 4.1 e 4.2 é passível de diversas críticas. Falar-se-á de algumas delas.

Primeiramente, o que foi proposto nos referidos itens constitui limitadíssima parte da realidade do

processo eleitoral. Temas que são igualmente importantes para o bom funcionamento da democracia

participativa ficaram de fora da abordagem, como: divisão de tempo e prazo de funcionamento do

horário gratuito de propaganda eleitoral, estipulação dos prazos de licenciamento de cargos para

concorrer às eleições majoritárias e origens e destinação dos recursos de campanha.

Não foi a intenção deste trabalho abordar estes pontos. As teses básicas defendidas neste trabalho

foram: defesa do fortalecimento dos partidos políticos via legislação eleitoral e aproximação máxima

do princípio da igualdade dos votos de cada eleitor. Considerou-se, assim, que os referidos temas

estariam muito mais sujeitos à abordagem jurídica e financeira do que política. Portanto, estes

aspectos ficaram de fora do estudo.

Em relação à proporcionalidade nos Estados, a proposta não a alcança plenamente. Ao estabelecer

que alguns Estados - os com menos de 1% do eleitorado nacional - tenham um mínimo de quatro

cadeiras, obviamente que outros Estados terão que compensar isto.

A medida justifica-se, entretanto, porque dar a todos os Estados um mínimo de cadeiras é medida

que ajuda a aperfeiçoar a democracia estadual.
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Imagine-se que algum Estado não elegesse representantes (caso de Roraima, pela proporcionalidade

plena). O princípio federativo estaria, assim, institucionalmente desfeito.

Imagine-se a eleição de um único deputado em um Estado. O partido mais votado, com 30%,

elegeria este candidato. Conclusão: 70% dos votos válidos seriam desconsiderados.

Imagine-se a eleição de dois deputados em um Estado. O partido mais votado, com 30%, e o

segundo colocado, com 25%, elegeriam, cada um deles, um candidato. Conclusão: 45% dos votos

válidos seriam desconsiderados.

Imagine-se a eleição de três deputados em um Estado. O partido mais votado, com 30%, o segundo

colocado, com 25%, e o terceiro colocado, com 20%, elegeriam, cada um deles, um candidato.

Conclusão: 25% dos votos válidos seriam desconsiderados.

Imagine-se a eleição de quatro deputados em um Estado. O partido mais votado, com 30%, o

segundo colocado, com 25%, o terceiro colocado, com 20%, e o quarto colocado, com 15%,

elegeriam, cada um deles, um candidato. Conclusão: apenas 10% dos votos válidos seriam

desconsiderados.

O exemplo dado é apenas uma das possibilidades eleitorais, não devendo ser tomado como verdade

absoluta. Mas demonstra claramente como a eleição mínima de quatro deputados por Estado ajuda a

democratizar os pleitos estaduais. É bem verdade que seria até melhor que esse limite mínimo fosse
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maior do que quatro. Isto, entretanto, criaria outros problemas, como o aumento significativo do

total de congressistas. Portanto, o número de quatro deputados parece minimamente satisfatório.

Desta forma, existe uma justificativa suficientemente forte para que a proporcionalidade não seja

plena. No entanto, a proposta encerra uma proporcionalidade entre os Estados muito próxima da

ideal. Só para se ter uma idéia, São Paulo, o Estado mais prejudicado, consegue um índice de

96,67% de proporcionalidade em relação ao índice 100%, considerado ideal207.

Do ponto de vista dos partidos, a proporcionalidade plena também não é alcançada pela proposta

feita, mas é bom considerar que nenhum sistema eleitoral consegue isto, pois, na integralização da

proporcionalidade em cadeiras, valores decimais tendem a ser desprezados. Um exemplo: na eleição

de 500 deputados, um partido obteve 21,19% dos votos. Portanto, deve ter 21,19% da

representação. Entretanto, se eleger 105 deputados, tem 21% da representação (21% de 500 = 105).

Se eleger 106 deputados, o mais provável (de acordo com a fórmula das maiores sobras), tem

21,20% da representação (21,20% de 500 = 106). Logo, proporcionalidade plena nunca pode ser

alcançada pois, na hora de transformar a proporcionalidade em cadeiras, os níveis decimais da dita

proporcionalidade tendem a ser desprezados. De qualquer maneira, o número da proporcionalidade

final é extremamente próximo da proporcionalidade plena.

Mesmo com o número mínimo de quatro deputados por Estado, pode-se dizer que a magnitude

eleitoral dos Estados é, no limite mínimo, baixa, o que gera muitas distorções. Só para se ter uma

207 Pelos números das eleições de 1989 (ver tabela elaborada no item 4.2), em uma representação total destinada aos Estados de
400 deputados, São Paulo deveria, pela proporcionalidade plena, ter 90 deputados. Como o proposto é que tenha 87, ao se dividir

87 por 90 e transformar o resultado para notação percentual, tem-se o número de 96,67%.
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idéia, seria bom recordar-se o exemplo que acabei de dar da eleição em um Estado que elege quatro

representantes: o partido mais votado teve 30% dos votos válidos, o segundo colocado, 25%, o

terceiro, 20%, e o quarto, 15%. Como dá para se lembrar, cada um desses partidos elegeu um dos

quatros representantes estaduais.

Eis a incoerência: o partido com 30% dos votos válidos teve o dobro da votação do partido com

15% dos votos válidos. Devia, portanto, ter o dobro da representação, mas, devido unicamente ao

baixo número de representantes eleitos no Estado, os dois partidos obtiveram igualmente uma

cadeira. Triste constatação!

Felizmente, a criação do distrito nacional, com funções de restabelecer a proporcionalidade do ponto

de vista nacional, elimina o problema. Isto porque, nacionalmente, o quociente eleitoral é de apenas

0,2% (100% dividido por 500 cadeiras). Assim, no plano nacional a distorção é absolutamente

corrigida pois, como já foi dito anteriormente, o funcionamento passa a ser equivalente ao de uma

única circunscrição nacional que deva eleger 500 cadeiras. Admita-se que, neste caso, a magnitude

do número de cadeiras a serem eleitas é bastante satisfatória.

Destarte, no exemplo dado, a distorção estadual desaparecerá, visto que todos os quatro partidos -

com 30%, 25%, 20% ou 15% dos votos no Estado - terão uma representação nacional,

indiscutivelmente, de acordo com as suas votações nacionais.
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Pode-se argumentar, então, que se é assim, ou seja, distorções nos planos estaduais são

automaticamente corrigidas no plano nacional, não seria necessário que houvesse um número

mínimo de eleitos por Estado.

Do ponto de vista estritamente matemático, realmente este argumento faz sentido. Mas há que se

tomar cuidado para o processo eleitoral não ser visto de forma mecanicista. A necessidade de um

mínimo por Estado de representação não deriva da necessidade de fazer algo matematicamente

perfeito. Se assim fosse, era muito melhor existir apenas uma circunscrição nacional, com os cálculos

saindo de uma forma bem mais direta.

A necessidade de haver um mínimo de cadeiras por Estado deriva da lógica federativa: as

representações devem ser estaduais porque cada deputado, além de pensar globalmente, deve pensar

também segundo a realidade do seu Estado. Uma Federação existe exatamente para isto: para que as

realidades regionais sejam valorizadas e respeitadas208. É, portanto, coerente com o princípio

federativo querer que cada Estado tenha uma representação mínima, para que a lógica dos pleitos

estaduais seja democrática.

Portanto, a matemática é muito importante no processo eleitoral, mas é meio, não fim. Os fins devem

ser sempre políticos.

Uma hipótese ventilada, também, seria a de viabilizar um Congresso Nacional com teto mínimo de

quatro representantes por Estado, mas seguindo a proporcionalidade plena. Isto é um disparate

Entretanto, não concordo que cada unidade federada deva ter um peso equivalente em relação ao todo federativo. O peso de

cada unidade federada, em relação ao total, deve ser o máximo próximo à proporcionalidade eleitoral.
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monumental! Pelos dados de 1989, Roraima tem 0,09% do eleitorado nacional. Se este Estado, o de

menor eleitorado de todos, tiver quatro cadeiras e os outros tiverem um número de cadeiras

absolutamente proporcional a este patamar mínimo, teremos um Congresso Nacional com cerca de

4445 deputados. Portanto, uma impossibilidade, sob o ponto de vista da governabilidade209.

Um problema real da proposta feita é que, como cada partido deve ter um número de cadeiras no

Congresso Nacional absolutamente concordante com a proporção de votos do partido no plano

nacional, existe um desprezível risco de tal não acontecer.

Isto poderá acontecer se, só com o preenchimento das cadeiras em cada Estado, determinado partido

extrapolar o número de cadeiras que deveria ter ao nível nacional.

Um exemplo disso: se determinado partido conseguir 0,4% dos votos válidos nacionalmente, deve

eleger um total de dois deputados (0,4% dividido por 0,2%, que é o quociente eleitoral nacional).

Mas, imagine-se que, só com o número de deputados eleitos pelo partido nos Estados, já são três os

eleitos. Qual a solução?

A solução é a criação de uma cadeira extra para o Congresso Nacional. Assim, este partido, que

deveria eleger dois deputados, elegerá três, sem aproveitar ninguém da sua lista do distrito nacional.

Em conseqüência, o Congresso Nacional não terá 500 deputados, mas 501, o que 'arranhará' muito

ligeiramente a proporcionalidade global.

209 Vide capítulo dois, em que a mesma hipótese foi desenvolvida, para entender como a lógica matemática indica este número de
4445 deputados.
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Este tipo de perigo parece ser muito maior em relação aos pequenos do que aos grandes partidos.

Isto porque, quando grandes partidos elegem mais do que deviam no plano estadual, como - por

serem grandes - costumam ter um grande número de deputados ainda a eleger pelo distrito nacional,

as cadeiras adicionais não previstas no plano estadual são compensadas pela diminuição de cadeiras a

serem recebidas no distrito nacional.

Para partidos muito pequenos é mais dificil que isto aconteça. Se, já no plano estadual, extrapolarem

o número de cadeiras que deveriam ter no plano nacional, não há como corrigir isto diminuindo o

número de eleitos da lista do distrito nacional, simplesmente pelo motivo que estes pequenos

partidos não terão direito a eleger ninguém no distrito nacional.

Exemplificando: um grande partido, que tenha 20% dos votos, deve eleger 100 deputados (20% de

500). Normalmente, deverá eleger 80 nos Estados (20% de 400) e 20 no distrito nacional (20% de

100). Se, entretanto, eleger 85 nos Estados, portanto mais do que se esperava a princípio, corrige-se

a distorção elegendo apenas 15 no plano nacional.

Um pequeno partido, que tenha 1% dos votos, deve eleger cinco deputados (1% de 500).

Normalmente, deverá eleger quatro nos Estados (1% de 400) e um no distrito nacional (1% de 100).

Se, entretanto, eleger seis nos Estados, a única solução passa a ser a criação da cadeira extra, visto

que não terá direito de eleger ninguém no distrito nacional (já terá extrapolado o número de cinco

deputados que deveria ter pela proporção plena).
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É seguro afirmar que as possibilidades de se ter que criar cadeiras extras são remotíssimas, por dois

motivos.

O primeiro deles é que dificilmente poderão acontecer desvios significativos da proporcionalidade no

domínio dos Estados. Afinal, a proporcionalidade das representações estaduais seria muito próxima

da ideal. Veja-se: os seis Estados com menos de 1% do eleitorado têm 24 cadeiras (quatro cada um),

quando deveriam ter 11. Portanto, um desvio de proporcionalidade de apenas 13 cadeiras, em um

universo de 400. Ou seja: uma desproporcionalidade de apenas 3,25%210. Como a proporção está

muito próxima de ser perfeitamente equilibrada, os riscos de graves distorções são bastante

reduzidos.

O segundo motivo é que, não bastasse a desproporcionalidade nos Estados ser reduzidíssima, isto se

daria em função dos Estados de baixa densidade eleitoral. Ora, nestes Estados são os partidos

grandes que costumam se eleger. Ali, os pequenos têm poucas chances porque o número de

deputados a ser eleito é reduzido e porque as máquinas dos grandes partidos costumam ser mais

organizadas. Como, quando a desproporcionalidade acontece com os grandes, esta pode ser

corrigida na grande maioria dos casos, os riscos de se ter que criar cadeiras extras são mínimos.

Portanto, a necessidade de se criar cadeiras extras revela-se uma quase-impossibilidade matemática.

Se, em todo caso, for preciso, que se faça. É garantido que a desproporcionalidade que este artifício

gerará será tão reduzida que, nem de longe, pode ser comparada com a situação atual...

210 Dividi 13 por 400, com o resultado sendo exibido em notação percentual.
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Completando as vicissitudes, pode-se dizer que o voto dado no partido pode ser considerado

autoritário, uma vez que o eleitor deveria ter o direito de votar em alguém de um partido para um

cargo, e em alguém de outro partido para outro cargo.

Não se deve, entretanto, confundir autoritarismo com rigidez. Em primeiro lugar, regras existem

para serem cumpridas. Em segundo, boas regras dependem de boas intenções. Em terceiro, boas

intenções são derivadas de ações globais, não particularistas. Sendo assim, o melhor para o país é

que haja um quadro político moralizado e cristalino. Boas regras eleitorais são instrumentos para que

se chegue lá. Não é porque os interesses individuais apontam para existir um voto dado com total

liberdade (o que é, aliás, uma posição muito comodista) que se deve esquecer dos interesses globais

da cidadania, que deve ser de todos, não de alguns.

Autoritário seria negar o direito ao voto, como desgraçadamente foi feito, no passado, neste país.

Portanto, determinar regras preestabelecidas ao votar não é um procedimento autoritário. É um

procedimento rígido. Rigidez esta apoiada no intuito de fortalecer os partidos e dar aos cidadãos o

direito de terem um voto de igual valor.

Mostradas as vicissitudes, agora é o momento de falar das virtudes.

Ao proibir as coligações em eleições proporcionais, a proposta feita assegura aos partidos que estes

terão uma bancada equivalente ao seu número de votos.
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Eis um exemplo de como coligações beneficiam partidos 'caronas', em detrimentos dos partidos que

têm posição mais proeminente nas coligações: imagine-se que o partido A e o partido B estão

coligados. Pelas votações individuais dos candidatos (em lista aberta), o partido A, maior, teria 80%

das cadeiras obtidas pela coligação, enquanto o partido B, menor, ficaria com as 20% restantes.

Imagine-se que a eleição era para 100 cadeiras. O partido A teve 19% dos votos válidos. O partido

B, 1%.

Neste caso, a coligação teria direito a 20 cadeiras. Pela proporcionalidade real, o partido A teria 19

cadeiras, e o B, uma. Pelas votações individuais de cada candidato, A teria 16 cadeiras (80% de 20),

e B, quatro (20% de 20)211.

O exemplo fala por si só: o partido A foi prejudicado em três cadeiras com a coligação. Portanto, a

proposta acerta ao proibir coligações em eleições proporcionais. Este instrumento frauda a vontade

do eleitor.

A proposta também tem a virtude de, reafirmando que eleições legislativas devem ser proporcionais,

estabelecer níveis de proporcionalidade muito próximos do ideal.

Do ponto de vista dos Estados, acaba-se com o mínimo de oito e o máximo de 70 deputados por

Estado. Apenas tem-se um mínimo de quatro deputados para os Estados com menos de 1% do

211 Admitindo que, dos 20 candidatos mais votados da coligação, 16 sejam do Partido A e quatro do Partido B.
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eleitorado nacional. Uma solução que reduz a desproporcionalidade a níveis insignificantes para o

que tem existido até então.

Do ponto de vista dos partidos, a proporcionalidade é praticamente total. Quem tem 20% dos votos,

leva uma bancada de 20% do total. Quem tem 15% dos votos, leva uma bancada de 15% do total.

Quem tem 12% dos votos, leva uma bancada de 12% do total. Os únicos problemas que podem

advir são os dos 'arredondamentos' ao integralizar as cadeiras (já citado) e os da eventual

necessidade de criação de cadeiras extras (idem). O primeiro problema é quase imperceptível e

inerente a qualquer processo eleitoral. O segundo é uma quase-impossibilidade que, mesmo

ocorrendo, não gera distorções mais graves.

Outra virtude do modelo proposto é que é um instrumento facilitador da governabilidade, já que o

eleito no Poder Executivo tem sempre a maior bancada do Poder Legislativo correspondente como

sua aliada.

Como se está falando do Congresso Nacional, eis um exemplo inerente a ele: se o partido A é o mais

votado nacionalmente em uma eleição, com 45% dos votos válidos, conseguirá 45% da bancada do

Congresso Nacional. O candidato a presidente da República mais votado também será do partido A e

terá, também, 45% dos votos válidos, visto que a lógica de eleições gerais com voto único e dado no

partido leva a esse caminho212. Conclusão: o partido do presidente possuirá a maior bancada do

Congresso Nacional. A governabilidade, então, será facilitada, visto que as negociações em torno da

212 Para efeitos práticos, estou imaginando que não houve coligação deste partido na eleição majoritária. Mas, se houvesse, não
seria grande problema. Coligações são nocivas em eleições proporcionais, não em eleições majoritárias, conforme visto no item 2.3

deste trabalho.
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formação de uma maioria estável de governo necessitarão de menos deputados adeptos da base

governista.

Com o modelo proposto, seria praticamente impossível acontecerem problemas como o do governo

do ex-presidente Collor: um presidente eleito com o apoio formal de menos de 10% do Congresso

Nacional (seu partido de origem, o PRN, tinha pouquíssima representação).

Uma grande virtude do modelo proposto é que, se adotado, será capaz de promover uma

redistribuição do poder político nacional. Ao diminuir consideravelmente as distorções das

representações estaduais, cria-se espaço para que as forças urbanas tenham uma parcela maior de

poder, em detrimento da política conservadora das áreas rurais. Já não seria sem tempo: há décadas

que este país tem feições urbanas, mas o poder continua, majoritariamente, nas mãos das mesmas

elites rurais, que foram detentoras de poder no Brasil desde sempre213.

Para finalizar as virtudes do modelo, ele é claramente valorizador da atividade no seio dos partidos.

Ao estipular que os candidatos de cada partido sejam escolhidos por listas fechadas, dá aos partidos

a oportunidade de ter seu trabalho orgânico valorizado. A lógica passa a âincionar em função das

instituições, não das pessoas, uma demanda social que é importante para este país como um todo,

não relativamente apenas à lei eleitoral.

Mais virtudes e mais vicissitudes poderiam ser citadas. Entretanto, os argumentos aqui

desenvolvidos parecem suficientes para demonstrar onde as propostas têm validade e onde poderão

213 Ver o trabalho de MOTTA, PAULO ROBERTO. MOVIMENTOS PARTIDÁRIOS NO BRASIL - A ESTRATÉGIA DA ELITE
E DOS MILITARES, op. cit.
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falhar. O intuito destas propostas não é o de se oferecer um 'pacote' pronto para a implementação.

Seria pretensão demais. As propostas feitas devem ser encaradas como um exercício de reflexão.

Exercício este que deve ficar em aberto, no que pode ser mais amplo e melhor resolvido. O caminho

da ação refletida é o pensamento renovado.
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V-CONCLUSÕES

A democracia brasileira está em processo de construção. Muito se tem que aprender com os

equívocos cometidos no passado.

Nosso passado indica que a valorização democrática via competição partidária tem sido ignorada ao

longo dos anos. Muito pouco se fez para valorizar, efetivamente, a democracia neste país. Parece

que, no pensamento das elites, a democracia sempre foi uma possibilidade, não uma certeza.

Nosso Estado tutelador e monolítico impediu uma descentralização de fato, inviabilizando o tão

sonhado princípio federativo que poderia fazer deste país um conglomerado de regiões

desenvolvidas e integradas. Tem-se preferido o caminho fácil de esperar as ordens do poder central.

Outra característica de nossa cultura política tem sido o personalismo que desvaloriza as instituições.

O hábito de se pensar sempre em função exclusivamente de pessoas, não de pessoas reunidas, fez de

nosso país o reino do "cada um por si, e Deus contra todos", suscitando tanto o clientelismo baseado

no atendimento de demandas de "personalidades especiais", como o corporativismo típico do

grupamento artificial de pessoas, desprezando o que seria a real alternativa do pensamento grupai:

coesão baseada em relevantes objetivos comuns, não em tutela estatal.

Destarte, este todo de características nocivas - indiferença à democracia, pouco exercício da prática

federativa e personalismo político - geraram um quadro para a atividade política caótico,
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deslegitimado pela cidadania, manifesto em um sistema eleitoral que foi estrategicamente concebido

para perpetuar este modelo ignominioso.

Cabe questionar tudo que tem sido feito neste país, no plano político. A começar pelas regras

eleitorais descabidas e avessas à incorporação de grupos legitimados pela sociedade ao espaço de

excelência da discussão política: o Congresso Nacional. Valorizar a cidadania só será possível

quando o maior número possível de forças políticas puderem ser representadas nas casas legislativas.

Valorizar a cidadania só será possível quando houver maior respeito ao peso específico de cada

unidade federada na distribuição do poder político.

Ao longo deste trabalho, procedi a demonstração de uma série de questões que são pertinentes a um

sistema eleitoral. Relembrarei algumas delas:

01) A questão do tipo de representação (proporcional, distrital, proporcional personalizada).

Concluí pela superioridade do tipo proporcional, capaz de atribuir aos partidos políticos uma

representação parlamentar equivalente às suas forças eleitorais.

02) A questão da atribuição das sobras eleitorais (métodos das maiores sobras, fórmula

D'Hont e fórmula Sainte-Laguê). Concluí pela superioridade da utilização do método das maiores

sobras, por não favorecer nem os pequenos, nem os grandes partidos.

03) A questão da desproporcionalidade das bancadas estaduais. Elaborei uma proposta que, se

não eliminou por completo a desproporcionalidade, pelo menos reduziu-a a níveis toleráveis.
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04) A questão da falta de respeito à proporcionalidade dos partidos no âmbito nacional. Com

a criação do distrito nacional, propus um mecanismo de eliminação do referido problema.

05) A questão das cláusulas de barreiras. Propus a eliminação deste expediente, por considerá-lo

antidemocrático.

06) A questão das eleições em segundo turno. Também propus a extinção deste mecanismo, por

considerá-lo incompatível com o tipo de representação proporcional.

07) A questão das listas partidárias (livre, aberta, flexível, fechada). Concluí que o tipo de lista

fechada é o que mais valoriza o papel dos partidos no processo eleitoral.

08) A questão das coligações. Fazendo uma diferenciação entre coligações em eleições

proporcionais e eleições majoritárias, concluí que as coligações em eleições proporcionais são

nocivas aos partidos, por atribuírem-lhes um número de cadeiras não condizente com suas votações.

09) A questão da organização parlamentar (unicameral ou bicameral). Propus a adoção da

forma unicameral, por julgá-la mais representativa da sociedade e mais aberta às forças progressistas.

10) A questão da lógica individual do voto (obrigatório ou facultativo). Recomendei a adoção

do voto facultativo, por considerá-lo mais coerente e democrático.
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11) A questão do voto dado no candidato ou no partido. Indiquei a adoção do voto dado no

partido, superior por induzir o eleitor a pensar mais em termos institucionais, menos em termos

personalistas.

12) A questão da relação entre as eleições do Congresso Nacional e outras eleições. Julguei que,

pela grande afinidade de atribuições que os diversos cargos possuem, as eleições deveriam ser

conjuntas.

13) A questão dos partidos de aluguel. Propus alguns critérios que dificultassem a sua

proliferação.

Esta lista de pontos discutidos (e outros de menor importância) ao longo deste trabalho mostra que

muito deve ser feito para que tenhamos, realmente, um sistema eleitoral sério. A agenda não é,

necessariamente, a que eu trabalhei neste espaço, pois a discussão é muito maior. Importante,

entretanto, é que se discuta, no melhor sentido da palavra. A democracia participativa só se torna

algo concreto e palpável com a maximização do papel benéfico que um sistema eleitoral pode ter.

Qualquer sistema eleitoral que se pretenda sério, neste ou em qualquer país, deve ter como finalidade

o fortalecimento dos partidos políticos como locus privilegiados da representação da sociedade.

Quando isto falta, a ameaça à democracia e às instituições é real: políticos que se atribuem um papel

missionário tentam fazer contato diretamente com as massas, desprezando interlocutores. A verdade

desses políticos torna-se a verdade global. Sua ação passa a ser inquestionável. Seus desvaneios são

sempre consentidos. Seus desígnios substituem as leis, ou apropriam-se delas.
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Já seria tempo de se perceber que não é assim que se constrói uma democracia. Democracia só se

constrói quando existe uma perspectiva ampliada de representação da sociedade no aparelho de

Estado. Assim, o que era particular, torna-se público. O que era exclusivo, torna-se coletivo. O que

era rotineiro, torna-se dinâmico.

Ainda não se chegou a este almejado ponto. Mas lutar para que isto aconteça é fundamental. E a luta

começa a partir da perseguição de bons critérios de representação política. A reforma política, no

BrasiL, deve anteceder qualquer outra: é através de uma representação política conseqüente, ética e

ativa que se poderá trilhar o caminho do desenvolvimento econômico concatenado com a justiça

social.

Entretanto, poder-se-ia pensar que qualquer tentativa de reformas neste sentido seria em vão. Afinal,

existe um problema cultural: as características brasileiras são tendentes ao personalismo político e ao

poder predominante das elites rurais. Qualquer coisa que se faça, isto não irá mudar, porque são

valores muito arraigados na cultura nacional, aí colocados ao longo de séculos.

Pode até ser. Mas a covardia é a inimiga número um do desenvolvimento. Não se pode utilizar a

desculpa da cultura para tudo que se tenta fazer neste país. Quando não há distribuição de renda, a

culpa é da cultura nacional. Quando as administrações de organismos públicos são desprovidas de

continuidade, a culpa é da cultura nacional. Quando as condições de saneamento básico dos grandes

centros urbanos são insatisfatórias, a culpa é da cultura nacional.
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Basta de colocar a culpa na cultura! É uma boa justificativa para não se fazer nada, d'

adianta tentar fazer. Se a cultura não é apropriada, resta substituí-la. No caso do sistema eleitoiw

tem-se uma cultural que valoriza o clientelismo, o personalismo político e a satisfação dos interesses

das elites. Está na hora de trocá-la por uma cultura baseada na cidadania, no fortalecimento da

sociedade e na preservação das instituições. É difícil conseguir? Sim, claro que é. Mas uma coisa é

certa: se não for tentado, aí é que não se conseguirá mesmo. E, como sempre, se colocará a culpa na

cultura... e deixaremos que a cidadania seja retórica vazia, nada mais do que isso.

188



BIBLIOGRAFIA

ABRANCHES, SÉRGIO DE. "PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO: O DILEMA

INSTITUCIONAL BRASILEIRO". REVISTA DADOS. RIO DE JANEIRO: CAMPUS, vol.

31, nM, 1988, pp. 5-33.

AMES, BARRY. "A ORGANIZAÇÃO PARTIDÁRIA LOCAL NAS ELEIÇÕES

PRESIDENCIAIS BRASILEIRAS DE 1989". REVISTA DADOS. RIO DE JANEIRO:

CAMPUS, vol. 37, n2 1, 1994, pp. 5-41.

ARAÚJO, JÓ DE PARLAMENTARISMO: A HORA E A VEZ DA CIDADANIA

PETRÓPOLIS: VOZES, 1993.

CAMARGO, ASPÁSIA. "A FEDERAÇÃO ACORRENTADA - NACIONALISMO

DESENVOLVIMENTISTA E INSTABILIDADE DEMOCRÁTICA". ANPOCS. 1992,

mimeo.

CAMARGO, ASPÁSIA. CCPACTO FEDERATIVO PASSA POR REARTICULAÇÃO

REGIONAL". O ESTADO DE SÃO PAULO. SÃO PAULO: 26 de dezembro de 1993, p. D-

4.

189



FOLHA DE SÃO PAULO. "LEGENDAS TENTAM BARRAR FIM DAS COLIGAÇÕES". SÃO

PAULO: 01 de junho de 1995, le caderno, p. 13.

LAMOUNIER, BOLÍVAR E NOHLEN, DIETER (ORGANIZADORES). PRESIDENCIALISMO

OU PARLAMENTARISMO - PERSPECTIVAS SOBRE A REORGANIZAÇÃO

INSTITUCIONAL BRASILEIRA. SÃO PAULO: LOYOLA, 1993.

LESSA, RENATO. "REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E REFORMA CONSTITUCIONAL".

POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS. RIO DE JANEIRO: IBASE, set./out. 1993, pp. 27-30.

LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE. "A REFORMA DAS INSTITUIÇÕES POLÍTICAS: A

EXPERIÊNCIA BRASILEIRA E O APERFEIÇOAMENTO DEMOCRÁTICO". REVISTA

DADOS RIO DE JANEIRO: CAMPUS, vol. 36, n2 1, 1993, pp. 89-117.

LIMA JÚNIOR, OLAVO BRASIL DE (ORGANIZADOR). SISTEMA ELEITORAL

BRASILEIRO: TEORIA E PRÁTICA. RIO DE JANEIRO: RIO FUNDO ED., IUPERJ,

1991.

LIMONCIC, FLÁVIO. "O PRINCÍPIO FEDERATIVO NO SISTEMA POLÍTICO

BRASILEIRO". POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS. RIO DE JANEIRO: IBASE, nov./dez.

1993, pp. 17-20.

190



MAINWARING, SCOTT. "DEMOCRACIA PRESIDENCIALISTA MULTIPARTIDÁRIA: O

CASO DO BRASIL". LUA NOVA, n2 28/29, 1993, pp. 21-74.

MAINWARING, SCOTT. "POLÍTICOS, PARTIDOS E SISTEMAS ELEITORAIS - O BRASIL

NUMA PERSPECTIVA COMPARATIVA". NOVOS ESTUDOS CEBRAP. n2 29, mar.

1991, pp. 34-58.

MARTINS, FRANKLIN. "DISTRITAL ENRUSTIDO". O GLOBO. RIO DE JANEIRO: 10 de

outubro de 1994, p. 4.

MOTTA, PAULO ROBERTO. MOVIMENTOS PARTIDÁRIOS NO BRASIL - A ESTRATÉGIA

DA ELITE E DOS MILITARES. RIO DE JANEIRO: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS,

SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES, 1971.

NICOLAU, JAJRO MARCONI. SISTEMA ELEITORAL E REFORMA POLÍTICA. RIO DE

JANEIRO: FOGLIOED., 1993.

NOVA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA. RIO DE JANEIRO: SISTEMA JORNAL DO BRASIL,

GRÁFICA JB, título IV, capítulos I e II, pp. 33-48.

O GLOBO "COLIGAÇÃO: A HORA E A VEZ DOS NANICOS". RIO DE JANEIRO: 27 de

novembro de 1994, p. 12.

191



O GLOBO. "REFORMAS EM DEBATE". RIO DE JANEIRO: 26 de agosto de 1995, pp. 8-9.

PEIXOTO, JOÃO PAULO M. E PORTO, WALTER COSTA (ORGANIZADORES). SISTEMAS

ELEITORAIS NO BRASIL. BRASÍLIA: INSTITUTO TANCREDO NEVES, FUNDAÇÃO

FRIEDRICHNAUMANN, 1987.

SANTOS, WANDERLEY GUILHERME DOS. 'TRONTEIRAS DO ESTADO MÍNIMO -

INDICAÇÕES SOBRE O HÍBRIDO INSTITUCIONAL BRASILEIRO". IN: RAZÕES DA

DESORDEM. RIO DE JANEIRO: ROCCO, 1993. pp. 77-115.

SOARES, HUGO PORTO et ai. "O ESTADO E OS PARTIDOS POLÍTICOS NO BRASIL".

REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RIO DE JANEIRO: FUNDAÇÃO GETÚLIO

VARGAS, vol. 20, n2 1, jan./mar. 1986, pp. 5-43.

SOUZA, MARIA DO CARMO CAMPELLO DE. ESTADO E PARTIDOS POLÍTICOS NO

BRASIL. SÃO PAULO: ALFA-ÔMEGA, 1976.

TAVARES, JOSÉ ANTÔNIO GIUSTI. SISTEMAS ELEITORAIS NAS DEMOCRACIAS

CONTEMPORÂNEAS: TEORIA, INSTITUIÇÕES, ESTRATÉGIA. RIO DE JANEIRO:

RELUME-DUMARÁ, 1994.

VELLOSO, JOÃO PAULO REIS (ORGANIZADOR). GOVERNABILIDADE. SISTEMA

POLÍTICO E VIOLÊNCIA URBANA. RIO DE JANEIRO: JOSÉ OLYMPIO, 1994.

192


