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As legendas de aluguel 
Freitas Nobre 

Houve época em que a reação às chama
das legendas de aluguel mobilizou a impren
sa e parte da própria opinião pública que 
reclamava um enxugamento do sistema par
tidário. A redução de legendas ocorreu, mas 
o governo da ditadura não conseguiu livrar-
se dos vários partidos e correntes que se aco
modavam na Arena e no PDS, e articulou 
uma solução ridícula, que foi a sublegenda, 
para evitar o esfacelamento dos quadros si-
tuacionistas. 

Agora, antes mesmo da promulgação do 
novo texto constitucional, os dois maiores 
partidos, sob ameaça de erosão, articulam-se 
para preservar no possível suas estruturas, 
inclusive nos prazos de filiação partidária. 
Procuram adiar suas convenções na esperan
ça de evitar as dissidências fatais e articu
lam-se para manter o prazo do domicílio 
eleitoral em 12 meses para os candidatos ao 
pleito municipal de novembro próximo. As
sim, estes não poderiam inscrever-se se não 
estivessem domiciliados há pelo menos um 
ano no município em que pretendessem con
correr. 

Neste impedimento, estariam Fernando 
Lyra, que precisaria transferir-se de Carua
ru para Recife, a fim de pleitear a sucessão 
de Jarbas Vasconcelos; Aécio Neves Cunha, 
de São João Del Rey para Belo Horizonte; 
Rose de Freitas, de Vila Velha para Vitória 

I etc. 

E governadores como Álvaro Dias, do 
Paraná, se não trabalhassem para manter 
esse impedimento, acabariam permitindo a 
eleição provável de prefeitos como Jayme 
Lerner, em Curitiba, face à permissividade 
da alteração de domicílio eleitoral. 

0 deputado Ulysses Guimarães conver
sou com dois dos interessados, Aécio Neves 
Cunha e Rose de Freitas, e lhes comunicou a 
dificuldade que está enfrentando para a re
dução desse prazo. Não disse, todavia, que 
essa diminuição não interessa a ele e ao 
próprio PMDB, face à evasão de parlamen
tares candidatos ligados ao grupo dissi
dente. 

Governadores como Orestes Quércia e 
Newton Cardoso convertem pequenas legen
das em sublegendas, acertando situações 
municipais com candidaturas irreconciliá
veis, distribuídas em outras organizações 
partidárias e em condições de manter a uni
dade do grupo situacionista na faixa esta
dual. 

Hoje, como ontem, transformam-se al
guns pequenos partidos em legendas de alu
guel, compensadas por cargos, vantagens e 
— quem sabe — até por dinheiro. Essa situa
ção revela a supremacia dos interesses gru
pais aos partidários e desnuda a prévia cor
rupção eleitoral, usando as restrições da lei 
para segurar alguns parlamentares e abu-

sando das brechas que a legislação admite 
para reeditar a farsa das legendas de comér
cio e do balcão de feira-livre em que se tians-
forma o sistema partidário no País. 

Na Espanha e em Portugal, na fase de 
abertura, a liberdade de organização parti
dária foi total. Grupos às vezes até inexpres
sivos puderam concorrer sem dificuldade e a 
comercialização das legendas foi impedida 
pela liberalidade do sistema partidário. 
Com o tempo, as legendas incapazes de sobre
viver desapareceram e o sistema se valorizou 
com o pequeno número de organizações polí
ticas com conteúdo doutrinário ou filosófico 
ou graças ao carisma de algum líder incon-
teste de direita, de centro ou de esquerda. 

A disputa mais séria na Constituinte, no 
setor do sistema partidário e da legislação 
eleitoral, acentouse este semana e prossegui
rá até a próxima, quando os parlamentares 
vão decidir sobre os prazos para registro de 
candidatos, de filiação aos partidos e domi
cílio eleitoral. 

Ê indispensável que os constituintes de-l 
cidam olhando o futuro e não o interessei 
imediato do partido, do governador, ou o seui 
próprio. O povo, de certo, vai reagir ao resta-j 
belecimento das legendas de aluguel e da 
corrupção eleitoral. E pode o feitiço virar-se-
contra o feiticeiro, não valendo a pena arris
car para ver. 


