
ELEIÇÕES 

&amej prevê o voto 
distrital só para 83 
por Maria Teresa Fernandes 

de Brasília 

Dificilmente o voto distri
tal será implantado no Bra
sil antes de 1983, segundo 
previu ontem o presidente 
do PDS, senador José Sar-
ney. Velho defensor desse 
sistema, Sarney reafirmou 
que o assunto ainda não está 
na pauta de decisões do par
tido, durante um seminário 
sobre os "Modelos Alterna, 
tívos de Representação 
Política no Brasil", na Uni
versidade de Brasília. 

Mesmo assim, ele deu 
uma longa explicação ao 
plenário — composto em 
sua maioria por estudantes 
de Direito — a respeito de 
sua preferência pelo voto 
distrital. Em primeiro lu
gar, ele acredita que o atual 
sistema proporcional de re
presentação é desagrega
dor, na medida em que não 
alcança a minoria e tem 
destruído a legitimidade da 
representatividade: "O 
deputado não fica vinculado 
a nenhuma ideia, a nenhum 
partido". O voto distrital 
permite, na sua opinião, que 

o representante se vincule a «, 
problemas da comunidade, 
sem contudo perder a visão v 
política nacional. 

Enquanto o assunto não 
for discutido no Congresso í 
Nacional, Sarney considera '\ 
importante o fortalecimen- ) 
to cada vez maior dos parti- > 
dos políticos, "pois até hoje r;\ 
ninguém conseguiu desco
brir uma maneira de operar 
a democracia sem partidos , 
fortes". Ele disse que o Bra
sil não tem tradição parti- -
daria: "A experiência bra- , 
sileira de partidos nacionais; 
data de 1.945, e, mesmo as-',"•," 
sim, o partido regional era 
tão forte que criamos a su- '"•"•• 
blegenda, nada mais do que 
um partido regional dentro 
de um partido nacional". 

Outro debatedor do sim
pósio, o ex-senador Josa-
phat Marinho, criticou o vo
to distrital por julgar que só 
o sistema proporcional ga
rante a representação 
política das minorias e não 
limita a criação de partidos. 
"O voto proporcional tende 
a multiplicar o número de 
partidos, que é uma garan- * 
tia democrática", afirmou, il 


