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A crise e as eleições de 1994

"É necessário retomar o processo de
mudanças e nformas inevitáveis para en
sejar a credibilid .de das imtituJções."

Em outubro de 1994. os eleitores brasileiros - que
jã constituem o segundo maior colégio eleitoral do mun
do ocidental- vão às umas, pela pnmeíra vez, para ele
ger, em um mesmo pleito, o Presidente e o Vice
Presidente da República, todos os Governadores e Vice
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, dois ter
ços do Senado Federal e a totalidade da Câmara dos
Deputados. das Assembléias Legislativas e da Câmara
do Distrito Federal. Em nenhum momento de nossa his
tória realizaram-se eleições gerais com essa abrangência
Excluem-se desse pleito apenas os cargos municipais,
isto é, Prefeíto, Vice-Prefeito e Vereador. No regime da
Constituição de 1946. houve eleições gerais. mas não
com essa amplitude, uma vez que os mandatos dos Go
vernadores eram, em alguns Estados, de cinco anos, e,
em outros, de quatro. Ademais, à época. o analfabeto e o
menor de mais de dezesseis anos não votavam. e inexis
tiam ainda os programas, em rede nacional, de rádio e te
levisão.

&tas não são, no entanto. as únicas características
desse pleito~ As eleições transcorrerão num instante de
crise profunda e generalizada; crise econômica, persis
tente há pelo menos vinte anos; crise de govemabilídade
a cada novo governo; crise institucional gerada pelo de
fasado modelo político e crise social. que não conhece
paralelo em qualquer pais de expressão semelhante ao
nosso. Somem-se a essas manuestaçàes de crises as in-
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certezas que confonnam o entorno social brasileiro: inse
gurança. pessimismo, insatisfação etc. Nenhum sinal dis
so é mais evidente do que os 500 mil brasileiros que
vivem hoje no exterior e que transformaram o Brasíl, de
nação de imigrantes, em país de emigrantes.

A coincidência dessa simultaneidade de crises não
gera somente aspectos negativos. Gera. também. uma
consciência mais aguda de nossos desafios e limitações.
Proporciona, ao mesmo tempo, a convicção de que é pre
ciso fazer alguma coisa, para voltarmos a descortinar o
horizonte de esperanças que, no passado, fizeram o Bra
sil acreditar em si mesmo e crescer sem conflitos agudos
e tendo uma economia dinâmica e mobilidade social sem
precedentes.

É, pois, necessário retomar o processo de mudan
ças e reformas inevitáveis para ensejar a credibilidade
das instituições, a estabilidale econômica e novos padrões
de justiça social. Para tanto impõe-se compreender que
os instrumentos para essas transfonnações estão a seu al
cance, inclusive com a revisão constitucional. Adaptar a
Constituição às mudanças que se materializaram na últi
ma década pode ser a últÍma oportunidade deste milênio
para que, no século XXI que se aproxima. sejamos, não
o país do futuro. que até agora somos, mas, sim, o país
do presente que temos negado às últimas gerações. Atra
vés de alterações de dispositivos constitucionais e legais,
urge estabelecer os instrumentos para que o eleitorado
cumpra sua parte nas próximas eleiç<ks, pois a solução
de nossos problemas reside nas refonnas políticas, de
modo especial dos sistemas eleitoral e partidário e sua
compatibilização com o presidencialismo que pratica
mos e que, também, necessita de correção.

Insista-se: as próximas eleições não podem reali·
zar-se com as mesmas regras do passado. responsáveis,
em grande parte, pela nossa crise. Mantidas as regras, o
resultado será o mesmo, e corremos, portanto. o risco de
prolongar a saJda para os nossos problemas. Ninguém
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tem maís dúvidas de que a crise brasileira é, em sua raiz~

uma crise política
A modernização institucional não pode, contudo,

cingir·se apenas às eleições para Presidente da Repúbli
ca. Temos, repita-se~ que refonnar todo o processo polf
tico, ou seja, o sistema eleitoral e o sistema partidário, e
aperfeiçoar o sistema de governo. Mudar as regras do
jogo polftico implica também em mudar as normas cons
titucionais no que se refere a essas questões.

É evidente que para materializar todas essas mu
danças, impõe-se fazer um entendimento político, mor
mente para os assuntos relativos à revisão constitucional.

Essas alterações, indispensáveis para que o eleito
rado brasileiro possa, pelo voto, fazer a sua revolução
democrática são, a meu ver, as seguintes:

a) reduça.o do mandato presidencial para quatro
anos, já proposta pelos presidencialistas na campanha do
plebiscito, como forma definitiva de coincidência dos
mandatos federais e estaduais. Com tal medida, o eleito
rado seria chamado às umas a cada dois anos para ele
ger, alternativamente, Prefeitos e Vereadores (eleições
municipais) e, no pleito seguinte, como em 1994, Presi
dente da República, Governadores, Senadores e Deputa
dos (eleições federais e estaduais). Isso ajudará a fortalecer
os partidos poUticos e concomitantemente assegurará. aos
Presidente e Governadores eleitos, condições de governa
bilidade pela existência, senão da maioria nas casas le
gislativas, pelo menos de uma base parlamentar capaz de
apoiar a implementação do programa de governo apro
vado nas urnas;

b) direito a representaça.o parlamentar somente ao
partido que obtiver o desempenho mínimo de 5% dos
votos na eleição correspondente (Camara Federal, As
sembléias Legislativas, Câmara do Distrito Federal e Câ
,naras Municipais);

c) adoção do sistema eleitoral misto, com escolha
de metade da representação pelo princípio proporcional
e outra metade pelo voto majoritário.
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É claro que nenhuma dessas refonnas teria sentido
se a legislação eleitoral não fixasse também: I) em 30
dias o prazo da campanha eleitoral gratuita. a exemplo
do que já ocorre em muitos países; 11) regras para reduzir
custos financeiros e criar mecanismos. transparentes e
corretos, de financiamento partidário e eleitoral. com
prestação de contas públicas e auditorias independentes,
designadas pela Justiça Eleitoral; lU) prazo minimo de
filiação partidária de dois anos, para que qualquer eleitor
possa se candidatar a cargo eletivo, como maneira de_
vincular o elei~o ao partido, pois ~ mandato a ambos per
tence.

Estas não são as únicas ou as melhores refonnas
neste momento dramático da vida nacional. É possível
que se imponham outras - e até diferentes - das aqui
propostas. O que não é possfvel é: manter por mais tempo
um sistema que há sessenta anos' só proporcionou crises
e conflitos,. provocando o recorrente e pendular movi
mento entre populismo e autoritarismo que marcaram a
vida nacional das últimas décadas.

Temos que aprender que a adversidade pode.. em
nosso caso, ser boa conselheira. O instante que vivemos
oferece, provavelmente, de maneira não intencionat as
condições para darmos um passo decisivo no processo
de mcxlemização do Brasil.
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