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Tendências/Debates 
Os artigos publicados com assinatura não traduzem necessariamente a opinião do jornal Sua 
publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e 

de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo 

Voto e partidos, no projeto Arinos 
NEWTON RODRIGUES 

O principio diretor de qualquer re
gime democrático, inserido para 
constar em todas as nossas Cons

tituições republicanas, é o de que todo o 
poder emana do povo e em seu nome 
será exercido. Dele devem fluir todos os 

i artigos da Lei fundamental que, em 
i substância, precisam ser o desdobra 
'. mento prático daquela proposição mes

tra, para que sejam criados instrumen
tos de execução e controle que permi
tam possa ela realizar-se em todos os 

! aspectos da vida nacional. 

' Distribuição dos poderes, sua organi-
| zação, direitos individuais, origem e 
1 discriminação das rendas públicas, pro-
| cessos de escolha dos dirigentes, codi-
I gos de leis, organização e destinação 
| das Forças Armadas, competência da 
i União, dos Estados e municípios, rela

ções de trabalho etc , enfim, tudo que 
j diz respeito à organização e funciona-
i mento da sociedade, hão de ter como 
! pedra de toque a determinante inicial. O 
| sistema político será menos, ou mais, 
j democrático precisamente na medida 

em que a soberania popular funcione a 
pleno, sofra restrições ou, simplesmen
te, não seja reconhecida, como se dá nos 
regimes autoritários. Verdades tão 
simples costumam ser esquecidas, pos
tas de lado ou deformadas, o que 
permite que até uma Carta como a 
vigente, outorgada por uma junta dita
torial e submetida a remendos consecu
tivos, inscreva logo em seu primeiro 
artigo o mesmo fundamento que se 
encarregará de desmentir em quase 
todo o texto restante. 

O exame de qualquer texto ou projeto 
constitucional dispensa pompas de eru
dição. Pode-se até dizer que se o 
cidadão comum encontrar dificuldades 
em entendê-lo e interpretá-lo é porque 
ele se terá afastado do princípio nortea
dor. A multidão de capítulos, títulos, 
artigos, parágrafos e itens com que os 
nossos constitucionalistas nos têm brin
dado reflete carências democráticas e a 
vâ tentativa de alcançar, pelo porme
nor, o que se indefiniu ou negou na 
estrutura funcional. O chamado Projeto 
Arinos, na falsa pujança de seus quase 
quinhentos artigos, apresenta mais uma 

volumosa prova disso. Sem dUvida, seus 
elaboradores acolheram vivas e angus
tiosas reivindicações sociais e se preo
cuparam em oferecer o que lhes 
pareceu melhor. As boas intenções não 
impediram, no entanto, um resultado 
final ruim, desconexo, em alguns pontos 
contraditórios e de dificílima leitura e 
apreensão para o rol de pessoas às 
quais, por suposto, deveria dirigir-se 
principalmente. 

Da proposta da Comissão ressaltam 
dispositivos democráticos, visando me
lhorias sociais. Abundam, porém, re
dundâncias, encompridamento de de
terminações, sintetizadas ou sintetizá
veis em poucos artigos, cujo desdobra
mento melhor caberia à legislação 
corrente. De par com isso, omissões 
condenáveis e a introdução de medidas 
que bóiam no mar da utopia, mesmo se 
aferidas para padrões sociais e políticos 
muito mais avançados que os nossos. 

Mais destacável, porém, é que o poder 
político e sua organização, de que 
depende a realização prática de tudo 
que venha a ser determinado na futura 
Constituição, permanece, nos termos do 
projeto, fora da emanação e do controle 
popular, conforme se verificará a seguir 
num sumaríssimo exame do voto, da 
representação, das instituições partidá
rias e da estrutura do poder. 

O anteprojeto da Comissão Provisória 
mantém quase intocada a desigualdade 
do voto entre os cidadãos brasileiros, 
segundo o domicílio eleitoral. Apenas, 
em lugar de estabelecer o mínimo de 
oito deputados, por Estado e pelo 
Distrito Federal, e de quatro por 
Território, fixa-os, respectivamente, em 
seis e três. Quanto ao máximo de 
representação por unidade federativa, 
eleva-o parcimoniosamente de sessenta 
para setenta. Houve o reconhecimento 
da distorção representativa atual: mas, 
em lugar de eliminá-la, decidiu-se por 
um falso corretivo que nem se pode 
sustentar em termos de princípio nem, 
tampouco, teria maior eficácia contra o 
privilégio concedido a uns brasileiros, 
em detrimento de outros, quanto ao 
valor do voto. 

Em 1990, ano em que deverá reali

zar-se a próxima eleição legislativa, 
após a de novembro próximo, a popula
ção brasileira orçará por 150 milhões 
que, divididos pelo número de deputa
dos fixados no projeto (4201 resultarão 
no quociente 357.000 em números redon
dos. Estabelecida a igualdade do voto. 
São Paulo contaria, então, com uma 
bancada de 94 representantes, enquanto 
o projeto lhe retira, por antecipação, 24 
deputados; nos termos de hoje estaria 
perdendo 22 representantes. Em com
pensação, o Acre que deveria, pelos 
números atuais, ter apenas três deputa
dos federais, está com oito e, pelos 
critérios da Comissão, em 1990, ainda 
disporá de seis quando deveria conten-
tar-se no máximo com três 

Em vez de equacionar, com a devida 
clareza, esse problema fundamental, a 
Comissão cedeu ao preconceito de que 
deve ser melhorada, porém refreada, a 
influência dos Estados mais populosos o 
que é verdadeira heresia em matéria de 
democracia representativa, onde maior 
numero tem, necessariamente, de ex-
pressar-se em correspondente maior 
peso nas urnas, na escolha da Câmara 
popular. A igualdade federativa, no 
plano legislativo, tem de realizar-se no 
Senado, no qual a eleição é paritária. 
Aliás, a Comissão, ao propor a elevação 
a Estados dos territórios do Amapá e 
Roraima, pretendeu aumentar a repre
sentação da região Norte que passaria a 
contar com dezoito senadores, contra os 
apenas doze da Sudeste, sacrificada 
com a supressão do Estado da Guana
bara. 

Não apenas na proporcionalidade 
ressalta a inadequação. O sistema 
eleitoral misto, metade pelo critério 
majoritário, em distritos uninominais, e 
metade pela representação proporcio
nal das legendas, pelo processo de 
listas, reforçaria sobremedida o poder 
das direções que se pretendeu refrear, 
pois, embora a escolha das listas viesse 
a ter participação dos filiados, o 
sistema de partidos vigente dará às 
direções a verdadeira escolha dos 
candidatos e estabelecerá sua posição 
na lista, na maioria dos casos. A 
predominância das máquinas será, 
além disso, fortalecida pela proibição 

de candidaturas avulsas, entretanto 
fáceis de estabelecer o sistema distrital 
proposto. Note-se, entretanto, que o 
anteprojeto introduziu uma importante 
proposta democrática e federalista» "ao 
pretender que os partidos que tenhjrm 
tido registro nacionalmente cancelado 
possam concorrer as eleições estaduais 
e municipais. C> 

Em um pais que anseia por rápido 
processo de mudanças, que se tem\áe 
realizar por transformação e renovaçgo 
política, a Comissão defendeu e propôs 
mandatos longuíssimos (seis anos pata 
presidente da República e governado
res, oito para senadores e quatro para 
deputados) sugerindo, dessa maneirava 
uração dos canais pelos quais dcye 
expressar-se a vontade popular. Esse 
medo às mudanças e à renovação" de 
quadros distancia o discurso democráti
co do texto e resulta na proposta, de 
mecanismos políticos inautênticos ©de 
difícil alteração, consagrando a poslyra 
transacional de horror a qualquer 
ruptura da ordem estabelecida en
quanto se nega, por outro lado,.a 
criação de instrumentos para reformas 
urgentes pela via congressual. 1 • 

A forma do hibridismo presidenclál-
parlamentar reflete esse mesmo estado 
de espirito. A tal ponto que, um Unto de 
esguelha, nas "Disposições transitari
as" estatuiu-se que a Câmara =èos 
Deputados, "resultante da eleição d&lS 
de novembro de 1986", fica ressalvada 
em sua composição, isto é, não poderá 
ser dissolvida, apesar do sistema par
lamentar, para realizarem-se novas 
eleições, em caso de crise política. 
Assim sendo, quase só faltou marcado 
plebiscito para a volta do presidencia
lismo puro, como se deu no passado.-' 

O que há de bom no projeto está 
sufocado pela ineficácia política e a 
incapacidade de desdobrar, com simpli
cidade e coerência, o princípio diretor 
acolhido nas suas primeiras linhas. , 
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