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Maciel vê Constituinte 
acima da Presidência 

A.C. SCARTEZINI 
Repórter Especial 

A eleição da Constituinte, 
em novembro, será um 
passo politico mais impor
tante do que a escolha do 
sucessor do presidente Sar-
ney, segundo a concepção 
estratégica que desenvolve 
o ministro Marco Maciel, 
chefe do Gabinete Civil da 
Presidência. "Na institu
cionalização de um novo 
processo político, a eleição 
da Constituinte torna-se 
mais importante que todas 
as outras medidas", pro
clama Maciel. 

Entende o ministro que o 
futuro do regime democrá
tico liga-se fundamental
mente à estabilidade do sis
tema de partidos, "impres
cindível para a institucio
nalização de todo o proces
so político a que aspira
mos". Por isso, Maciel es
pera que da Constituinte 
saia o novo sistema de par
tidos estáveis que implan
tem no Pais um "Estatuto 
partidário", como expli
cou: 

— O Estado partidário 
não é possível de se estabe
lecer agora por causa das 
eleições de novembro, mas 
creio que deve ser o assun
to prioritário da Assem
bleia Constituinte. 

A existência hoje de mais 
de 30 partidos representa 
na concepção de Marco 
Maciel, "uma enorme ato
mização e pulverização 
partidária", embora a 
maioria deles não seja de 
"partidos propriamente", 
mas de apenas legendas 
partidárias sem estrutura, 
sem representatividade e 
sem possibilidades de cum
prir suas funções: 

— Tudo isso nos leva a 
defender a necessidade de 
se dotar o País de um claro, 
estável e adequadamente 
estruturado Estado parti
dário. 

NOVO PARTIDO 

Acredita Maciel que, 
diante desse quadro, os li
berais podem contribuir de 
maneira "extremamente 
relevante" na definição do 
modelo constitucional de
mocrático dentro da Cons
tituinte. Eles próprios, os 
liberais, podem ser a base 
da formação de um novo 
partido de centro que apoia 
o governo Sarney e permita 
a estabilidade da democra
cia brasileira. 

Em sua concepção, o mi
nistro apóia-se numa ad
vertência que o professor 
francês Maurice Duverger, 
um clássico da ciência 
política contemporânea, 
fez em sua última visita ao 
País: 

— O Brasil só será uma 
grande potência no dia em 
que for uma grande demo
cracia. Mas só será uma 
grande democracia no dia 
em que contar com um for
te e estável sistema parti
dário. 

Acrescenta o próprio mi
nistro que "temos de con
ceber os partidos como al
go de qualidades muito 
mais abrangentes do que 
simples agregadores de in
teresses de grupos ou fac
ções, se entendermos como 

objetivos da política os de 
administrar e solver os 
conflitos que inevitavel
mente se operam no inte
rior da sociedade". 

No modelo de Marco Ma
ciel haveria apenas uma 
forma de resolver, dentro 
da política, os conflitos que 
ocorrem no interior da so
ciedade: transformá-los, de 
forma que deixem de ser 
conflitos diretos "que cos
tumam caracterizar-ser 
como "conflitos antagóni
cos", e passem para a área 
de disputa na qual assu
mem o "caráter de con
fronto meramente antagó
nicos", onde teriam apenas 
natureza política. 

PRESSÃO 

Com essa qualidade, os 
partidos funciona essen
cialmente como interme
diários entre as aspirações 
da sociedade e as possibili
dades do poder, contrário 
da função dos grupos de 
pressão, que defendem in
teresses de ocasião ou cor
porativos. "Como os gru
pos os interesses são difu
sos em termos de represen
tatividade, só há uma for
ma organizada e democrá
tica de hierarquizá-los", 
pondera Maciel. E aponta: 

— A forma é a expressão 
que adquirem, em termos 
de representatividade pú
blica. Sem que se expres
sem através da ação dos 
partidos, não há como me
dir o peso específico de sua 
representatividade. 

Na busca dessa função e 
seu objetivo, "só os parti
dos possuem, sobre os gru
pos sociais específicos, a 
indispensável legitimidade 
politica, na medida em 
que, dotados do poder 
político de representação 
da sociedade, podem arbi
trar o inevitável conflito 
democrático, entre o poder 
e a sociedade, e entre os 
grupos e organizações pro
fissionais ou corporativas 
que lutam pela prevalência 
de suas aspirações. 

BRASIL 

Reconhece Marco Maciel 
que, no caso brasileiro, 
nem sempre os partidos 
cumpriram todas as suas 
funções, que se tornam 
"típicas e características 
das grandes democra
cias": 

— Os nossos partidos ou 
serviram para as disputas 
nacionais, na República ve
lha que não tinha partidos 
nacionais, ou serviram, em 
grande parte, a ambições 
pessoais e ao personalismo 
carismático que termina
ram prevalecendo após a 
redemocratização de 1945. 

Na realidade, admite que 
o país nunca teve uma ex
periência vigorosa e dura
doura de sistema partidá
rio, no Império ou na Repú
blica, "o que devemos, em 
grande parte, à repetição e 
ã intermitência de nossas 
crises políticas" — crises 
que não permitiram a insti
tucionalização dos períodos 
de transição. 

Recorda Maciel que, no 
início da atual transição à 
democracia, surgiram su
gestões para que o proces
so se inspirasse no caso es
panhol, onde o Pacto de 
Moncloa tornou-se o com
promisso e o roteiro, escri
tos, para a solução interna 
e política das mudanças: 

— Anossa transição 
realizou-se sem pacto es
crito, mas ele se efetivou a 
partir do momento em que, 
rompida de direito e de fato 
a camisa -de- força do bi
partidarismo, as agremia
ções políticas nacionais fo
ram obrigadas a negociar. 
Observa Maciel que "neste 
momento, a aritmética 
política se mostrou subs
tancialmente diferente da 
aritmética dos números do 
colégio eleitoral": 

— Isso mostra a impor
tância dos partidos em 
qualquer processo de nego
ciação política e deixa 
transparecer a íntima liga
ção entre sistema partidá
rio e democracia pluralis
ta. 

PFL promove seminário 

OPartido da Fren
te Liberal (PFL) 
espera reunir no 

auditório Nereu Ramos, 
na quarta e quinta-feira, 
aproximadamente 300 
pessoas, para participar 
do seminário "Partidos 
Políticos no Brasil", que 
está sendo organizado pe
lo seu Instituto Tancredo 
Neves e a representação 
brasileira da fundação 
alemã Frtedrich Nau-
man. O coordenador do 
evento, professor João 
Paulo Peixoto, frisa que o 
seminário — realizado a 
menos de uma semana do 
1" Congresso Nacional do 
PMDB — terá caráter 
"suprapartidário" e visa 
a "clarear o debate sobre 
partidos políticos na As
sembleia Constituinte". 

Para abordar os temas 

do programa ("Partidos 
Ontem", "Partidos Hoje" 
e "Partidos e a Consti
tuinte)", foram convida
dos cientistas políticos de 
todo o Brasil — como o 
professor da Universida
de de São Paulo (USP), 
Bolivar Lamounier; o mi
nistro Marco Maciel, che
fe do Gabinete Civil e um 
dos principais líderes do 
PFL; o jornalista André 
Gustavo Stumpf, do Jor
nal do Brasil; o ministro 
do Supremo Tribunal Fe
deral (STF), Oscar Cor
rêa; e professores de vá
rias universidades. 

Até a última sexta-
feira, 260 pessoas já ha
viam se inscrito para par
ticipar do seminário, nú
mero suficiente para lo
tar o Nereu Ramos. 

João Gilberto 

Deputado 
quer coibir 

abusos 
Aumentar o papel do Mi

nistério Público e moderni
zar o aparelho judiciáro 
sào medidas fundamertais 
que deveriam ser adota-
das, no entender do deputa-
do J o ã o G i l b e r t o 
(PMDB/RS), no sentido de 
coibir o abuso do poder eco
nómico, que, segundo sua 
opinião, é um crime como 
outro qualquer e ppara o 
qual deve-se ter uma per
manente ação combativa. 

A legislação eleitoral é 
"bastante dura e desvincu
lada da atual realidade 
política brasileira", para o 
deputado gaúcho. Ele en
tende que não só os valores 
previstos para serem dis
pendidos na campanha es
tão defasados da realidade, 
mas também as proibições 
de propaganda contêm as
pectos altamente contradi
tórios, que terminam por 
favorecer os detentores do 
poder económico em detri
mento daqueles que têm 
pouco auxilio financeiro. 

Um exemplo dado por 
João Gilberto refere-se à 
proibição de colagem de 
cartazes e pichaçâo em 
propriedades públicas. Em 
contrapartida, a legislação 
permite que um proprietá
rio privado conceda seu es
paço para a veiculação de 
propaganda do candidato 
de sua preferência: é caso 
típico da influência do po
der económico. 

"Para que isso possa ser 
evitado, a lei deveria pre
ver a participação dos can
didatos de todos os parti
dos, com um microfone em 
sua frente e nada mais. 

A negociação entre os tri
bunais regionais eleitorais 
e os partidos políticos, que 
vem sendo desenvolvida 
em diversos Estados para 
se tentar encontrar um 
consenso para a "aplica
ção" da legislação eleito
ral, é vista por João Gilber
to como a melhor alternati
va, no momento, para fazer 
face à "rigidez" da lei. 

"Essa legislação que aí 
está é tão dura que quando 
cumprida ao pé da letra pe
la Justiça Eleitoral, provo
ca enorme reação", ponde
ra João Gilberto. 
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