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Sgxney insiste em voto 
distrital i ^ ^ t t ^ J i ^ 
sua aplicação prematura 

Brasília — O presidente da Arena, Senador José 
Sarney, revelou ontem que tem observado no Minis
tro Petrônio Portella "uma grande simpatia pela 
adoção do voto distrital". Mas, apesar disso, acha qut 
o país não teria condições, em uma primeira eta
pa, de entrar no voto distrital puro, sugerindo que 
se estude a viabilidade de um tipo misto, mas dife
rente do sistema alemão. 

Embora não tenha uma avaliação correta a res
peito da aceitabilidade da tese no Congresso, afir
mou que ela "desperta grande interesse e controvér
sia", apesar de não ter ainda "amadurecido". Por 
isso, propôs que o assunto seja debatido e aprofun
dado, acreditando com isso que "muitos dos equívo
cos que atualmente existem sobre ele serão venci-
dos". 
MELHOR SOLUÇÃO 

O Senador José Sarney é 
lautor d© wm projeto- iimtr.i-
dusindo ma legislação elei
toral o voto distrital puro. 
Mias ele próprio, depois de 
olbserivaa: os deibates sobre o 
iassunto e as ireações que a 
imatéria vem despertando, 
principalmente no Congres
so', cregou à conclusão de 
que a melhor solução para 
o país neste instante da vida 
política é o exame de urna 
ifórnifula mista. 

— Sou favorável ao síate-
, ma distrital puro. O mi "to, 

icomo o alemãoi, por exejn-
plo, tem as desvantagens do 
voto proporcional e não ai-
ícança em sua plenitude as 
vantagens do volto majoritá
rio distrital. Ele é praticado 
na Alemanha, onde se pro-
fcura compatibilizar a ne
cessidade de dar poder aos 
lEstados através das maio
rias partidárias, e, ao mes
mo tempo, ^assegurar a par
ticipação do voto ideológico. 

Naquele país europeu, po
rém, o presidente da Arena 
leinbra a existência de uma 
longa tradição partidária, 
"içpe já 'consolidou dentro 
dos Partidos lideranças e 
[hierarquias que tornaram as 
indicações das listas como 
alma decorrência natural da 
imiJáitanicia política sem im
plicar num canibalismo par
tidário. Isto é, no voto misto, 
os que são eleitos são esco
lhidos nominailmente e não 
são suibmetidos ao crivo do 
eleitorado". Por isso, reco
menda prudência na aplica
ção do sistema misto ale
mão no Brasil. 

No Brasil, ia seu ver, vive
sse hoje ''uma fase incipiente 
de estrutura partidária" e 
por isso "seria temerário 
conviver no início do piro-. 
cesso, com um tipo de elei
ção em que se procuraria 
vencer mais dentro da con
venção do que na eleição 
geral1". 

De parte do Ministro da 
Justiça, o Senador disse ler 
recolhido impressão bastan
te favorável à introdução do 
voto distrital no Brasil. 
"iCóntudo, numa primeira 
etapa, nós não teríamos 
condições de entrar no vo
to distrital puro. Teríamos 
que examinar um tipo mis
to que não fosse igual ao 
alemão mas que significas
se um passo à írente no sis
tema eleitoral sem os in
convenientes que hoje são 
apontados com relação a 
sua aplicação de imediato". 

A propósito, lembrou que 
o ex-Senador Daniel Krie-
ger chegou á sugerir que, 
no processo misto, a vota
ção para elaboração das lis
tas fosse mantida em se
gredo até a eleição geral. 
Seria essa uma fórmula ca
paz de impedir que a esco
lha feita pela convenção 
resultasse numa luta politi
ca capaz de por em risco o 
processo democrático. Ma* 
essa é apenas, uma entre 
várias opções, entre as 
quais figura também a que 
pretende a implantação 
gradual do sistema de vota
ção por distritos, ainda não 
devidamente explicitada pe
los que a defendem. 

Em todo caso, a questão 
da introdução ou não no 
Brasil do voto distrital ain
da não está colocada, se
gundo ele,- entre as priori
dades do Governo, voltado 
integralmente hoje para te
mas como a anistia e a re
formulação partidária. Até 
agora, por isso, não colo
cou a questão nos encon
tros que tem mantido com 
o Presidente João Baptista 
de Figueiredo. 

Voltou a frisar o dirigen
te arenista que só tem-se 
manifestado albertamente 
favorável ao voto distrital 
porque apresentou projeto 
neste sentido antes de ser 
alçado à presidência do n 
Partido do Governo, j(, 


