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Para tirar o Brasil g^-wcd 
do "estado de choque" - 3 

Quando esteve recentemente entre nós, o economis
ta peruano Hernan de Soto, autor de um importante 
estudo sobre a economia subterrânea em seu país, lem
brou, em suas entrevistas, uma das maiores distorções 
da cultura política das elites latino-americanas — sua 
tendência para confundir a democracia com a simples 
realização de eleições diretas. Para esse pensador, as 
eleições são fundamentais — mas, muito mais impor
tante é a consagração de um processo eleitoral vigoroso, 
duradouro e legitimo. 

Um regime verdadeiramente democrático, afirma 
ele, começa por um bom processo eleitoral — um proces
so livre, transparente e constltucionalmente assegura
do, em condições de permitir a medida perfeita dos 
anseios e aspirações da sociedade a cada momento de 
sua história. Nos países latino-americanos — e o Brasil, 
evidentemente, não é uma exceção — quase sempre se 
dá muita Importância às eleições em si, relegando-se a 
segundo plano a estabilização dos procedimentos eleito
rais, os quais na maior parte das vezes são reformados e 
reformulados a partir de critérios discutíveis e conjun
turais. 

Esse pragmatismo, aliás, já se tornou uma triste 
tradição entre nós. Tanto no Império quanto na Repu
blica, os grupos políticos no poder sempre procuraram 
impor mecanismos eleitorais que os favorecessem, difi
cultando ao máximo a ação de seus opositores. Se na 
República Velha tivemos as famosas eleições a bico de 
pena, com a falsificação de títulos eleitorais, com a 
manipulação de mapas de votação e com a fixação de 
reservas de mercado eleitoral para os donos do poder, 
agora, na Nova República, a situação não é assim tão 
diferente, com a utilização sistemática e predatória das 
máquinas administrativas federal, estaduais e munici
pais pelo PMDB. 

Todos esses procedimentos se repetem ao longo de 
nossa história, desde os tempos da Independência, com 
maior ou menor sutileza, com maior ou menor descara
mento, falseando assim, em graus variados, a manifes
tação sem censura e restrições sutis da vontade política 
da sociedade brasileira. Daí a necessidade de um siste
ma eleitoral capaz de reverter essa triste tradição, ga
rantindo uma efetiva participação política dos cidadãos 
na escolha de seus mandatários, no plano do Executivo 
e no plano do Parlamento, por meio de eleições capazes 
de traduzir a vontade da Nação num determinado mo
mento. É por Isso que a luta pelo aprimoramento do 
regime democrático no Brasil deve começar pelo au
mento da participação do povo na escolha dos gover
nantes e legisladores e por uma aproximação maior (um 
verdadeiro pacto político de compromisso) entre repre
sentantes e representados. • • • > ' ' . 

Algumas decisões tomadas pela Assembléia Nacio
nal Constituinte no âmbito da Comissão de Sistemati-
ação sob esse aspecto, no entanto, foram totalmente 
ifelizes e absurdas, pois apontam na direção contrária 
Vesse ideal de democratização. Ou seja: em vez dè 
timular a participação do povo e facilitar um estreita-

i,_-into das relações representante-representado, os inte-
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tico-eleitoral foi a criação do voto facultativo para me
nores de 18 anos e maiores de 16 anos. Aparentemente, 
esta é uma decisão positiva e que amplia a participação 
popular no jogo político. Na verdade, no entanto, é 
apenas uma decisão demagógica e claramente influen
ciada pelos grupos de tendência totalitária. É uma clara 
tentativa de alterar o perfil do eleitorado brasileiro, 
reduzindo sensivelmente a idade média dos eleitores. Os 
totalitários conhecem muito bem a disponibilidade da 
juventude, seu ardor e pensam, poder manipular esses 
jovens como já o fizeram, em épocas não multo distan
tes, com resultados catastróficos, senhores como Hitler, 
Mussolini, Fidel Castro e até, em proporções menores, o 
nosso tupiniquim ditador Vargas. 

Se quisermos caminhar para uma democracia ple
na, devemos começar criando um sistema eleitoral sé
rio, sem demagogias, sem truques e sem más intenções. 
Um sistema que permita a todos nós eleger políticos 
sérios, preparados e representativos de nossos interes
ses, aptos, entre outras coisas, a Impedir que o Estado 
continue escorchando a sociedade, a partir de mecanis
mos tributários opressivos e injustos, como esse que a 
Comissão de Sistematlzação nos quer impingir — e que 
será objeto do próximo editorial desta série. 
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gifkrites.da Comfesíio de Sistematlzação optaram por 
nos. impor suas fantasias ideológicas, com o agravante 
de-manterem uma situação absolutamente esdrúxula e 
inadmissível, Já que o voto de alguns cidadãos continua
rá valendo mais do que o voto de outros cidadãos. ~^" 

Nessa linha, o primeiro grande equívoco da Consti
tuinte a registrar até aqui foi a manutenção do sistema 
proporcional de votos para a escolha de deputados e 
senadores, rejeitando uma proposta que beneficiava um 
sistema distrital misto. Pelo vqto distrital, os candida
tos a deputado são votados apenas em determinadas 
regiões, chamadas de distrito eleitoral, e é eleito o que 
tiver mais votos naquela região. Pelo sistema proporcio
nal, os candidatos são votados em todo o Estado e para 
a definição dos eleitos têm influência decisiva os votos 
totais alcançados pelo partido. É isso que explica, por 
exemplo, o fato de muitos deputados estarem lá em 
Brasília mesmo tendo tido menos votos do que alguns 
concorrentes em seus Estados. Eles foram beneficiados 
pelos votos dados aos candidatos de seus partidos. No 
distrital misto, parte dos deputados ê eleita por um 
sistema e parte pelo outro. 

As vantagens desse esquema são facilmente obser
váveis: disputando os votos numa região delimitada, o 
candidato distrital terá multo mais contato direto com 
seus eleitores, poderá conhecer muito melhor suas aspi
rações. E, depois de eleito, sua atividade parlamentar 
estará muito mais vigiada e as cobranças serão muito 
mais freqüentes. Aquele que não conseguir executar um 
bom trabalho, que trair os princípios que pregou duran
te a campanha, certamente num pleito futuro estará 
cassado. Pelo voto. 

A existência de uma parcela de deputados eleitos 
pelo- voto proporcional se .justifica pela tentativa de 
evitar que as Assembléias Legislativas e a Câmara dos 
Deputados possam transformar-se em grandes Câmaras 
de Vereadores em função da extrema preocupação dos 
deputados distritais com as comunidades. Com p voto 
distrital misto é possível aumentar a participação popu
lar e melhorar os níveis dos representantes da socieda
de. E, pensamos que os constituintes estão op
tando pelo sistema parlamentar de governo, devemos 
considerar ainda mais equivocado este sistema. O parla-'.. 
mentarismo só tem chances de sobreviver, de funcionar 
perfeitamente, quando o parlamento está estreitamente 
ligado — e perfeitamente vigiado — aos eleitores. 

Outra grande agressão ao processo de democratiza- > 
ção do País cometido pela Comissão de Sistematlzação 
no terreno dos procedimentos eleitorais foi a manuten
ção do número máximo de deputados — 60 — que cada 
Estado pode ter na Câmara Federal. Um dos princípios 
básicos da democracia é aquele de "um homem, um 
voto"; sem vantagens nem privilégios. Como a cada 
homem deve corresponder um voto, cada deputado 
também deve representar uma mesma quantidade de 
eleitores. Com a limitação do número máximo de depu
tados por Estado, isso não está acontecendo. Um depu
tado paulista, por exemplo, representa cerca de 250 mil 
eleitores, enquanto um deputado de Rondônia repre
senta cerca de 16 mil eleitores. Ou seja: o eleitor paulista 
vale 15 vezes menos do que um eleitor de Rondônia. 

Esse mecanismo perverso foi criado pelo governo 
Geisel com um único Intuito: prejudicar os Estados 
mais populosos, os Estados cultural, política e economi
camente mais avançados, onde a oposição ao governo, 
crescia, e beneficiar os Estados menos evoluídos, onde o \ 
governo, com uma política de pressões e favorecimen-
tos, ainda tem muita influência. Foi uma tentativa de 
manter o poder que já escapava das mãos dos generais 
diante da Insatisfação geral. Essa decisão acabou bene
ficiando o Brasil mais atrasado; exatamente o lado do 
Brasil que está precisando, para sair desse atraso, da 
ajuda e da influência do Brasil moderno. Mas com uma 
Câmara dos Deputados dominada — ilegitimamente, 
diga-se de passagem — pelo lado mais fisiológico do 
País, o risco que corremos é que prevaleçam, sempre, 
nas decisões legislativas, o lado menos moderno da 
sociedade brasileira. Seria o nivelamento por baixo. 

Um terceiro equívoco que devemos registrar nas. 
decisões da Comissão de Sistematlzação no campo poli- i 


