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I SarnÊ^ainda não avaliou 
problemaJWsvoto distrital 
BRASÍLIA (O GLOBO) — O presi

dente da Arena, senador José Sar-
ney, disse ontem que ainda não tem 
uma avaliação do problema do voto 
distrital, embora o assunto esteja 
despertando grande interesse, inclu
sive pela controvérsia que tem de
sencadeado. Acrescentou que duran
te os últimos encontros com o minis
tro da Justiça, Petrônio Portela, tem 
sentido "uma grande simpatia pelo 
voto distrital" por parte do ministro. 

Na opinião de Sarney, o tema do 
voto distrital ainda não amadureceu 
e "precisa ser submetido ainda a um 
grande debate, estudado detalhada
mente e com profundidade, quando 
então muitos dos equívocos serão 
dissipados". 

DISTRITAL PURO 
O presidente da Arena defende a 

adoção do sistema distrital puro, 
"pois o sistema alemão misto tem as 
desvantagens do voto proporcional e 
não alcança, na sua plenitude, as 
vantagens do voto mojaritário". 

— O sistema alemão — continuou 
Sarney — procura compatibilizar a 
necessidade de estabilização do po
der através de um maior partidaris-
mo e ao mesmo tempo assegurar 
uma participação do voto ideológico. 

— No entanto — acrescentou — na 
Alemanha há uma tradição partidá
ria já consolidade nos partidos, de li
derança e hierarquia, que torna as 
indicações das listas partidárias 
uma concorrência natural de mili
tância politica, sem implicar cani

balismo partidário. Isso é, os que 
são eleitos, pelas listas, são escolhi
dos antecipadamente, e não se 
submetem ao crivo partidário. 

No Brasil, "com a estrutura parti
dária incipiente", entende o presi
dente da Arena que a adoção do voto 
distrital alemão seria temerária. 

Teríamos que examinar um tipo 
misto que não fosse alemão, mas 
significasse um passo à frente no sis
tema eleitoral e sem os inconvenien
tes que hoje são apontados em rela
ção á implantação, de imediato, do 
processo distrital —- disse Sarney. 

Ele referiu-se à sugestão do ex-
senador Daniel Krieger, segundo a 
qual as listas dos candidatos seriam 
organizadas pelas convenções, mas 
seriam mantidas em sigilo, até as 
eleições gerais quando as indicações 
seriam apuradas em conjunto. 

—• Há também — disse — ideia de 
se implantar o voto distrital gradati
vamente. Em primeiro lugar ele se
ria adotado pelos Estados onde pu
desse ser feita a divisão em distri
tos. 

Diante da pergunta de um repór
ter, Sarney negou á bancada da Are
na gaúcha que houvesse declarado 
que as eleições para governadores, 
em 1982, seriam pelo processo indi-
reto. 

— Não declarei isso. Pelo contrá
rio, disse que a Arena pretende cum
prir o seu programa partidário que 
defende a realização de eleições di-
retas para governadores. E é o que 
acho que vai ocorrer—concluiu. 


