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O MUNICÍPIO COMO ALTERNATIVA À
VITALIZAÇÃO FEDERATIVA NO BRASIL.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. A importância do Município
no concerto federativo. 3. Condicionamentos para a
efetividade da autonomia. 4. O papel relevante do
Município no acolhimento da cidadania. 5.
Fundamentos da priorização municipal. 6. O
revigoramento federativo a partir de sua menor célula.
7. Brevíssimas considerações sobre o sistema de
escolha dos mandatários às Assembléias Políticas no
país. 8. O sistema distrital e o Município. 9. A adoção
do sistema distrital para as eleições gerais. 10 À guisa
de conclusão.

RESUMO: Este ensaio examina a postura
constituinte ao elevar o Município ao patamar de  pessoa
jurídico-política de terceiro grau, parte integrante, pois, da
Federação. Sem olvidar as críticas direcionadas a tal
categorização, esforça-se por demonstrar que a opção
constitucionalizada encontra supedâneo não apenas na
ordem histórica, como também no sentido natural das
coisas, de vez que a vida nacional tem o seu limiar no
Município.Trata o mal vezo nacional da criação
indiscriminada e injustificada de municipalidades, propondo
reformulação geral visando a geração de unidades
sustentáveis. Assinala, que a experiência do voto distrital,
embora não se mostre imune a censura, empresta lastro
para democracias importantes como a francesa, a alemã
e a estadunidense, esta última, inspiradora de nossa
primeira Carta republicana. Após acentuar o desgaste da
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potencialidade democrática do sistema eleitoral
proporcional puro, aventa a adoção do sistema eleitoral
misto, distrital e proporcional, revalorizando o voto como
manifestação política essencial.

Palavras-chave: Município; ente federativo;
representatividade; eleição distrital; valoração do voto.

ABSTRACT: This essay examines the Constitution
statement of attibuting the cities the level of a third degree
legal political entity, integrating, thus, the Federation.
Unforgetting of the criticism of such categorization, it
demonstrates that such constitutional option is backed bt
historical perspective as well as for the natural order of
things, since national life has its borders in the city. It focus
also on the vast and unjustified creation of new cities,
proposing a reformulation based on the creation of
sustainable units. It faces the county by county voting
system, altough not imune to criticism, lends support for
important democracies, such as Germany, France, and
USA, being tha last the inspiration to our own constitution.
After lightenning the distress of the democracy potentialities
of the proportional voting electoral system, and presents
the possibilities of adoption of multiple, county by county
and proportional electoral systems, revaluing the vote as
na essential political manifestation.
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1. Introdução

A opção do Poder Constituinte brasileiro pela
elevação dos Municípios ao patamar de unidades
federativas gerou, de logo, acesa controvérsia até hoje não
pacificada, a despeito dos comandos estatuídos nos
artigos 1º e 18 da Constituição Federal.

Com efeito, a característica federativa promana da
participação ativa na vontade nacional das unidades
integrantes, mediante representação no Congresso
Nacional, o que inocorre no que respeita às municipalidades.

Nessa linha de raciocínio postou-se Raul Machado
Horta, em discorrendo sobre a repartição constitucional
de competências, verbis:

“...o Município, não obstante a
equivocada elevação a ente constitutivo
da organização político-administrativa
da República federativa (art. 18), em
inédita adoção, não participa da
repartição federal de competências e,
por isso, a Constituição reservou espaço
próprio para enumerar a apreciável
competência do Município.” 1

Roque Antonio Carraza com maior ênfase acentuou que

“... embora o art.1º da CF estabeleça
que a República brasileira é formada
pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios (...), estes não integram a
Federação, isto é, não fazem parte do
pacto federal. E isto por motivo muito
simples: a própria CF se encarrega de

1 HORTA, Raul Machado. Repartição de competências na Constituição Federal
de 1988. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 2, 1993.
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desmentir o que solenemente
proclama em seu art. 1º. Vejamos.
Os Municípios não influem, nem muito
menos decidem, no Estado Federal.
Dito de outro modo, não participam da
formação da vontade jurídica nacional.
Realmente, não integram o Congresso,
já que não possuem representantes
nem no Senado (Casa dos Estados),
nem na Câmara dos Deputados (Casa
do Povo). Como se isso não bastasse,
a autonomia municipal não é uma
cláusula pétrea. O Congresso Nacional,
no exercício de seu poder constituinte
derivado, pode, querendo, aprovar
emenda constitucional que venha a
diminuir ou, mesmo, eliminar a
autonomia dos Municípios.”2

Mas o que dizer se a opção do constituinte prossegue
a luzir clara, incontrastável no texto da Carta ? Talvez seja
o caso de refletidamente ponderar com Celso Antonio
Bandeira de Mello, verbis:

“Não faria sentido que o constituinte
enunciasse certas disposições apenas
por desfastio ou por não sopitar seus
sonhos, devaneios ou anelos políticos.
A seriedade do ato constituinte impedia
a suposição de que os investidos em
tão alta missão, dela se servissem
como simples válvula de escape para
emoções antecipadamente
condenadas, por seus próprios
emissores, a permanecerem no reino
da fantasia. Até porque, se

2CARRAZA, Roque Antonio. Direito constitucional tributário. São Paulo:
Malheiros, 1993. p. 98.
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desfrutavam do supremo Poder
Jurídico, seria ilógico que, desfrutando-
o, houvessem renunciado a determinar
impositivamente aquilo que
consideravam desejável, conveniente,
adequado.”3

A seu turno, Lúcia Valle de Figueiredo analisando a
federação nacional, distingue uma particularidade, uma
anomalia:

“... a particularidade é – sem dúvida –
inclusão do Município na federação. E
a anomalia reside no fato de o
Município não ter no Poder Central
representatividade.”4

Dita anomalia (a ausência de representatividade),
apontada como característica do Estado Federal, pertence
ao modelo clássico, como cunhado pelos Estados Unidos
da América presentemente sem maior ressonância, quer
na sua origem, quer nos países que o adotaram, que, em
muitos casos, perfilham o federalismo cooperativo
inovando por completo o vetusto conceito federativo.5

Bom que se diga que toda evolução, pela qual tem
passado a Federação, reflete antiga e escorreita assertiva,
bem estabelecida no art. 16 da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão de 1.789, que fixou a descentralização
do poder como garantia do direito à liberdade, concepção

3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais
sobre a justiça social. Tese apresentada na 9. Conferência Nacional da OAB,
1982.
4 FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Competências administrativas dos Estados e
Municípios. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 207, 1997.
5 O modelo cooperativo se peculiariza pela colaboração dos entes da
Federação no exercício da competência que passa a ser, simultaneamente,
de todos eles, rompendo como se pode ver com a divisão, cumprida no
federalismo clássico, entre as competências da pessoa federada.
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que encontrou ressonância na Carta Européia para
autogestão municipal de 1.985-1.988, em referenciando que
os Municípios constituem a base essencial de todo o regime
democrático, isso implicando admitir que a vivência da
democracia testifica o reconhecimento da descentralização
entre os níveis de poder.

Nessa ordem de idéias, se poderá entrever que,
quanto mais descentralizado o exercício do poder estatal,
maiores hão de ser as possibilidades de participação
política do cidadão, e, por conseguinte, mais elevado será
o nível de democracia a que se poderá atingir.

Aqui, pois, pretende-se acolher e propagar os sinais do
cada vez mais promissor significado da entidade política municipal.

2. A importância do Município no concerto federativo.

É creditada a Santi Romano a afirmação de que “o
município é a fortaleza e garantia da liberdade, não sendo
possível a nenhum povo conservar-se livre por muito
tempo sem uma forte organização municipal.”6

Pierre-Joseph Proudhon, célebre socialista e
publicista7 destacava, em meados do século XIX, na obra
“O Princípio Federativo”:

“O que constitui a essência e o caráter
do contrato federativo é que neste
sistema os contraentes – chefes de
família, municípios, cantões, províncias
os Estados – não somente se obrigam
sinalagmática e comutativamente, uns
para com os outros, senão que também
se reservam individualmente ao

6 GARCIA, Maria. Federalismo brasileiro: a repartição das rendas tributárias e
o Município. uma proposta. Apud Por uma Nova Federação. Revista dos
Tribunais, São Paulo, p. 127, 1995.
7 GARCIA. Maria. Op. Cit.,  p. 127.
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celebrar o pacto, mais direitos, mais
liberdade, mais autoridade, mais
propriedade do que cedem.”8

Entende que qualquer transformação provinda do topo
conduz à concentração do poder e à opressão, daí sua
orientação para o caminho inverso, reconhecendo
juridicamente os grupos naturais formadores do corpo político
e conferindo, a esses grupos, o poder de se auto-administrar
e de se associar com vistas ao seu interesse comum.9

Reconheça-se, pois, que é no Município que
transcorre a vida nacional pelo que nenhuma forma estatal
deixa de pressupor a célula vital comunitária.

À toda evidência, o não pouco relevo municipal passa
pela advertência de Celso Bastos:

“O que se impõe, pois, é que a
Constituinte dê aplicação ao princípio,
segundo o qual nenhum serviço pode ser
prestado por autoridade estatal de nível
superior, quando tiver condições de o ser
por governo de nível inferior. Assim, o
Município deverá preferir aos Estados e
à União, da mesma forma que os
Estados deverão preferir a União.”10

Eis o que se assimila doutrinariamente como o
princípio da subsidiariedade, que deve ser aplicado na
descentralização político-administrativa, revigorando o poder
local, consoante ocorrente na Alemanha. Nesse propósito,
ressaltou Massimo Luciani, a inspiração é encontrada no
Direito Constitucional germânico, sendo havido como

8 BASTOS, Celso. Os caminhos de uma nova Constituição. Revista Seleções
Jurídicas ADV / COAD, São Paulo, p. 10, 1987.
9 MOTTA, Fernando C. Prestes. “Burocracia e autogestão: a proposta de
Proudhon. São Paulo: Brasiliense, 1981. p. 163.
10 BASTOS, Celso. Os caminhos de uma nova Constituição. Revista Seleções
Jurídicas ADV/COAD, São Paulo, p. 10, 1987.
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condição de liberdade e requisito indispensável para
repensar a democracia na contemporaneidade.11

3. Condicionamentos para a efetividade da autonomia.

Para o alcance de efetiva autonomia as
municipalidades precisam ser dotadas de maior poder
tributário e de uma natural expansão de competências,
circunstâncias que deverão passar pela redistribuição do
próprio poder político, para tanto se exigindo uma grandeza
não encontradiça com muita facilidade na natureza humana.

De toda sorte, a revitalização federativa a partir da
célula municipal teria como meta, a longo prazo, a efetiva
possibilidade de os Municípios atuarem na arrecadação,
incumbindo-se da  remessa das verbas cujos destinatários
fossem a União e os Estados federados, deferindo-se-
lhe, enfim, a efetividade do que lhe atribui a Carta Magna –
enfrentar a questão das rendas municipais na respectiva
determinação geográfica.

Trata-se, portanto, de estabelecer um sistema de
arrecadação a partir da base municipal, que permita,
sobretudo e principalmente, a total transparência
orçamentária, a fim de possibilitarem-se a fiscalização, o
controle, o estabelecimento das prioridades – e isto se
cumprirá apenas a partir do orçamento municipal,
imediatamente disponível ao cidadão.12

No esforço da demonstração da importância da
menor entidade jurídico-política no concerto federativo
merecem realce dois aspectos.

O primeiro deles respeita ao fenômeno negativo de
sua proliferação desenfreada, tecnicamente injustificável
e contributiva para o aumento dos gastos públicos. Nem
mesmo o argumento da colossal dimensão do país poderia

11 In: Federalismo e sussidiarietá: prolegomeni ad ogni futura democrazia?,
aludido por GARCIA, Maria, op. cit., p. 145.
12 GARCIA, Maria, id., p. 143.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 7 - Dezembro de 2005

DWIGHT CERQUEIRA RONZANI     121

acudir em socorro da existência de mais de cinco mil e
quinhentas unidades municipais.

Sobre o ponto, ainda em 2.001, destacava José dos
Santos Carvalho Filho que entre 1.991 e 2.001 tinham sido
criados mais de 1.300 Municípios. Do total geral dos existentes,
mais de 1.584 empregavam mais recursos com a manutenção
da Câmara Municipal, do que arrecadavam com impostos.
Ademais cerca de 3.587 possuíam menos 15.000 habitantes.
Alguns, sequer ostentavam renda própria sobrevivendo à custa
dos repasses de outras esferas, notadamente a federal. Em
breves palavras: não se justificavam.13

Por essa ótica, já se constata que o tema estaria a merecer
tratamento exemplar por parte das esferas federal e estadual,
sob pena mesmo de um inevitável comprometimento da
moralidade administrativa, que, a toda evidência, urge preservar.

Casos tais, não resistiriam a qualquer estudo de
viabilidade mais sério, aliás, en passant, de previsão
contida no § 4º do art. 18 CF.

A solução alvitrada se alinharia com a utilização dos
institutos da incorporação a uma unidade viável ou mesmo
a fusão, desde que propiciadora de aglutinação positiva,
precedidas da consulta pública prescrita – plebiscito -,
antecedido de ampla campanha de esclarecimento para
as populações envolvidas.14

13 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Pacto federativo: aspectos atuais.
Revista da EMERJ, v. 4, n. 15, 2001.
14 “A Emenda Constitucional nº 15, de 12 set. 1995, nos oferece um
interessante exemplo para análise. Tal emenda modificou o art. 18, §, da
Constituição Federal, reformulando o processo de reorganização municipal.
Dois detalhes merecem destaque na nova redação do § 4º do art. 18. Em
primeiro lugar, as populações envolvidas permaneceram como o poder de
decidir quanto a reorganização territorial; em segundo lugar, aboliu-se a
competênia do Estado-membro para, através de lei complementar estadual,
fixar os requisitos para a reorganização de municípios, transferindo para a
esfera estadual apenas a fixação do requisito temporal.
Pode-se perceber que esta emenda facilitou tremendamente o processo de
reorganização municipal, eliminando uma série de requisitos que dificultavam
essa prática” – cf. MARTINS, Cristiano Franco, In: Princípio Federativo e
mudança constitucional: limites e possibilidades na Constituição Brasielira
de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 167-168.
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O segundo aspecto, independente da sustentabilidade,
concerne a alternativa de os Estados federados reunirem
Municípios, cujas sedes se encontrem em uma certa
continuidade urbana em torno de um Município principal ou
pólo, viabilizando a geração da região metropolitana, sem se
descartar o agrupamento de Municípios limítrofes,
desfrutando de certa homogeneidade e problemas
administrativos comuns, cujas sedes não se encontrem
ligadas por continuidade urbana, hipótese da criação de
micro-regiões.

Objetiva-se desse modo uma reconfiguração do
quadro municipal brasileiro, ajustando-o, modelando-o
segundo as exigências da realidade e sob parâmetros
lógicos e técnicos, quer de ponto de vista econômico, quer
do ponto de vista social.

Lobriga-se nesse esforço a geração de unidades
políticas com real capacidade de resposta aos reclamos
de seu povo.

4. O papel relevante do Município no acolhimento da
cidadania.

Acredita-se que muitas entre as dificuldades
apresentadas para uma redefinição do pacto federativo
situem-se no fracionamento dos blocos burocráticos, no
bloqueio à corrupção e às grandes fraudes, certo que,
superadas essas questões ter-se-á em mãos, por força
da descentralização no nível de execução, um instrumento
apto ao resgate da moralidade no trato da coisa pública,
além de fazer acentuar a democracia participativa.15

A cidadania brasileira, embora instalada no território
nacional, não “vive” na União ou nos Estados-membros.

15 GROTTI, Dinorá Adelaide Mussetti. Perspectivas para o federalismo.
Apud  Por uma nova federação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
p.158-159.
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A Federação começa no Município: a existência pessoal
começa e termina na concretude geográfica municipal. União
e estados federados são concepções, que não existem a partir
de si mesmas. Sua dimensão e estrutura reais partem das
comunidades vivas e palpáveis só existentes nas cidades.
Nelas é que o homem se fixa com ânimo de definitividade,
nelas é que trabalha, gera e cria a prole, luta pela sobrevivência.

As condições de ordem demográfica e geo-políticas
brasileiras estão a demonstrar que a unidade do país não se
pode estruturar mediante escala nacional. Torna-se imperativo
de bom senso dimensionar nosso federalismo com a realidade
das grandes distâncias de nosso território. Para tanto é mister
atribuir-se, tanto à União quanto às unidades estaduais
competências atinentes ao macro-planejamento, coordenação
e controle das políticas públicas descentralizadas, ficando sua
execução a cargo das municipalidades, que, para tanto,
deverão ser dotadas de condições políticas, econômicas e
financeiras viabilizadoras do desenvolvimento local, de modo
tal, que, gradualmente, se possa dispensar a atenção federal
e estadual, conforme o caso, concentrando-as naquelas
atribuições de maior abrangência.

É preciso, pois, acentuar essa dimensão de proximidade
do homem com o Município onde escolheu viver para, em
seguida, justificar a necessidade da melhoria qualitativa desses
centros populacionais, representativos da menor fração
federativa, e que, pretendemos alertar, sejam os mais
importantes para a resistência à crise decorrente da
globalização econômica.

Fator preponderante nessa abordagem colhe-se da
mudança do perfil sócio-econômico do país provocada pelo
êxodo rural, tornando cada vez mais crescente a taxa de
urbanização (ou seja, pessoas morando nos centros urbanos)
nos derradeiros 50 anos.16 Claro que, não sendo a maioria

16 As taxas de urbanização no Brasil indicam que, enquanto era de 61,15%
em 1.975, passa a ser de 81,21% no ano 2.000, sendo estimada em 88,94
para 2.025 – WILHEM, Jorge. Tênue esperança no vasto caos. São Paulo:
Paz e Terra. 2001. p. 31.
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esmagadora de nossas cidades exatamente planejadas,17 o
movimento migratório interno prestou-se a transformá-las em
estruturas caóticas: cidades inchadas, com deficientes redes
de serviços, e o pior, baixos índices de qualidade de vida.

O poder público e o povo convivem com as
conseqüências de um literal descontrole da situação,
projetado na gestão político-administrativa sobre a qual paira
o espectro da ingovernabilidade.

Muito embora sejam notórias as políticas públicas
carecedoras de especial impulsão, vale a pena aqui destacá-
las, sem se lhes conferir qualquer ordem de prioridade: saúde,
educação, segurança pública, saneamento básico, meio-
ambiente, habitação e transportes públicos.

A visão daí obtida nas menores esferas (os Municípios)
numa escala nacional é massacrante.18

17 “O panorama urbano atual, na medida em que possa ser generalizado, é
resultado de uma expansão raramente planejada. As linhas de transporte são
estendidas e desenvolvem-se as aglomerações de caráter periférico:subúrbios
autárquicos e satélites de classe média em alguns casos, expansões pobres
e sem infraestrutura, vinculadas à parte moderna da cidade por frágeis vias ou
linhas de ônibus, em outros casos. Em cidades de grande vulto, mormente nas
megacidades, as distâncias e o tempo de transporte implicaram uma aflitiva
busca por espaços habitáveis não-periféricos; isso resulta num adensamento
vertical, quando legal, de classe média ou alta; e numa ocupação ilegal de
todos os espaços públicos reservados a áreas verdes ainda não implantadas,
margens de córregos urbanos, encostas de declives inseguros e preservados
como não-habitáveis, passam a ser ocupados por famílias sem recursos
suficientes para soluções melhores”. Id.  p.35.
18 “Como existir enquanto sujeito de deveres e direitos, capacitado a participar
da vida da cidade literalmente e, extensivamente da vida da sociedade, participar
ativamente da vida da sociedade moderna, isto é, da sociedade cujo centro de
gravitação é a cidade, se o trabalhador, de início é despojado do direito de
morar, de utilizar equipamentos coletivos de consumo que a sociedade moderna
coloca como condições básicas para se viver de uma forma saudável ? Se o
trabalhador é despojado do direito de ir e vir de uma forma condigna. A
universalidade dos conceitos de cidadania numa sociedade capitalista
dependente, onde as diferenciações entre as classes criam abismos sociais,
é questionada em relação à classe trabalhadora, quando esta, em sua maior
parte, é alienada das condições materiais mínimas para que seja simplesmente
citadina. Contraditoriamente, ao deparar com a sua não-inserção na cidade é
que os trabalhadores se organizam para superar a segregação espacial e ao
fazer da cidade que eles constroem o seu espaço de existência, é que eles
vão-se afirmando e se edificando enquanto classe e construindo os pilares da
sua cidadania”. BRAGA, Rosalina Batista. Conhecendo a cidade pelo avesso:
o caso de Salvador. Belo Horizonte: Del Rey, 1994. p. 129.
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O país é continental, sendo impossível, em termos
absolutos, que Chefes do Poder Executivo federal e
estaduais dêem conta desse estado de coisas.

Por tudo isso, a cada dia se vai materializando um
pouco mais, na realidade, o fato de que se as questões
forem enfrentadas nesta, que designaremos, a primeira das
arenas da Federação, o Município, tornar-se-ão menos
dificultosas as operações de desdobramento daquelas
políticas públicas essenciais, e, o que parece cada vez mais
substancial e oportuno, dado o encurtamento da distância
entre o poder público e o cidadão na menor circunscrição
territorial, motivar a participação da sociedade, sem o que
nenhuma gestão pública se poderá haver por exitosa.19

A cidadania deve redescobrir e conquistar a felicidade
no espaço citadino,20 apoiando e recebendo o apoio do
poder público.

19 “De fato, a subsidiariedade justifica reconhecer ao município papel de destaque
na promoção de políticas públicas, pois é certamente nas instâncias locais que
se alcança o mais alto grau de identificação do cidadão com a esfera comunitária.
Seguindo tal raciocínio,deve-se atribuir aos Estados-membros apenas aquilo
que os Municípios não possam executar a contento e, à União Federal somente
as tarefas que não possam ser adequadamente realizadas nas instâncias
regionais. Com efeito é na entidade municipal, definida por Roberto Dromi como
‘ a célula política essencial da estrutura orgânica da administração geral do
Estado, encarregada da administração e execução de obras e serviços públicos
de interesse geral’, que os homens aprendem a conhecer seus direitos,
incorporam costumes cívicos e sociais, adquirem concretude como usuários,
vizinhos, contribuintes, enfim, vivem sua realidade diária. Natural, destarte,
que o Município, por constituir o centro político mais diretamente relacionado
aos cidadãos, seja encarregado de administrar os interesses locais da
comunidade”.  MONTEBELLO, Mariana. O princípio da subsidiariedade e a
Constituição da República de 1988, apud  Os princípios da constituição de
1988. Rio de Janeiro:  Lumen Juris, 2001. p. 492.
20 “Não há Internet que substitua o prazer e o enriquecimento que se pode
obter em espaços humanos acolhedores, por mais eficiente que seja a
descentralização e a individualização das atividades propiciadas pela atual e
futura conectividade global, o encontro físico continuará a exigir um cenário
seu, um adequado espaço próprio. Continuará sendo necessário um leque
de alternativas de espaços disponíveis para que cada pessoa adote aqueles
a que emprestará sua afetividade dando-lhe o nome de lugar. Uma cidade
‘boa’ é aquela que permite aos cidadãos uma ampla escolha de lugares”.
WILHEM, Jorge, op. cit., p. 37.



Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano VI, Nº 7 - Dezembro de 2005

O MUNICÍPIO COMO ALTERNATIVA À VITALIZAÇÃO ... 126

Poder-se-á assim, alcançar um volume significativo
de Municípios melhor estruturados, emprestando suporte
hábil para os respectivos Estados-membros, que formarão
uma União melhor consolidada e apta a conduzir-se diante
dos desafios globais.

5. Fundamentos da priorização Municipal.

Já se colacionou o impacto causado, aos estudiosos
em geral, ao tempo da edição da Carta de 1.988, quanto
ao tratamento dispensado à pessoa jurídico-política de 3º
grau, por isso que ocorreu o mais considerável avanço
em projeção e abrangência já recebido pela
municipalidade. A autonomia então conferida ensejou o
nivelamento às clássicas entidades estatais, tornando o
Município indissociável do sistema federativo.

Não sem razão Stier-Somlo, num debate entre
constitucionalistas sobre o tema da administração autônoma
municipal, afirmou não se tratar, em absoluto, de questão
unicamente jurídica, senão temática com a qual cada geração
se defronta, enfrentando-a segundo a tradição histórica e as
características próprias que lhe correspondem.21

Bonavides, citando o publicista suso nomeado alude
que: “Em épocas de fortes correntes liberais, de um combalido
sistema de sobre excitação das forças estatais, logra-se
freqüentemente a mais larga autonomia municipal; os freios
de superintendência do Estado são arrastados pelo chão.”22

Uma aligeirada sinopse histórica revela que o Município,
tanto quanto a família ou a tribo antecederam o Estado.23

21 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros,
2001. p. 313.
22 Id., p.313.
23 “A polis grega era uma associação de tribos, representando uma
transferência de laços de sangue para vínculos territoriais de um grupo
relativamente pequeno de antigos clãs. A cidadania era transmitida
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Sobre a ancianidade do Município em relação ao
Estado, afirma Bonavides, que Jellinek discorreu a respeito
com a proficiência costumeira, verbis:

“Na literatura de todos os povos
modernos sempre retorna a idéia de
que a comunidade é formação natural,
é originária, precede o Estado e não
foi por este criada. Tem, em rigor, sua
derradeira origem nas explicações de
Aristóteles acerca do desenvolvimento
histórico dos Estados, que fazem o
Estado resultar da união de muitas
povoações.”24

O denominado poder municipal, por conseguinte,
dada sua natureza comunitária e cidadã, lembra
Bonavides, levou Benjamin Constant (o genebrim) à
assertiva de que, se os administrados não lhe fossem
obedientes pela força ou pela coação, haveriam, de
obedecê-lo, por interesse próprio.25

Narra Bonavides que a doutrina Constitucional
francesa da primeira fase do período revolucionário
concebeu o axioma político de um pouvoir municipal, que
segundo Jellinek concretizava o quarto poder do Estado,
que, propriamente, não lhe pertencia.26

Todavia, lembra o grande constitucionalista pátrio que
a centralização de poderes ou a vocação unitarista

normalmente pelo nascimento. Embora o culto dos antepassados
continuasse a ser praticado ativamente, no curso da história a polis tornou-
se cada vez mais o centro da lealdade pública e da devoção religiosa de
seus membros. Vista da perspectiva da cidade-estado Hellas – a Grécia –
nação e cultura comuns a todos os gregos, era algo equivalente ao que a
Europa era para os europeus até a primeira metade do século XX”.
JAGUARIBE, Hélio. Um estudo crítico da história. São Paulo: Paz e Terra, v.
1, p.354.
24 BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 315.
25 Id., p. 315.
26 Ibid., p. 315-316.
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tornaram o traço institucional marcante na organização,
fazendo com que a tese municipalista se visse compelida
a asilar-se, como concepção de um quarto poder, entre
os fautores das doutrinas liberais da Bélgica, Alemanha e
Áustria, certo que, na Alemanha, Rotteck, chefe de escola
liberal, desenvolveu a tese de que todo grande Estado, na
essência, não é senão uma federação de comunidades.
Na Áustria, a lei de 17 de março de 1.849 declarou o
Município a base de um Estado livre, seguida de outra de
5 de março de 1.862, que estabeleceu aquela célebre
distinção entre o círculo autônomo de eficiência
pertencente à comunidade e o círculo onde a mesma
comunidade desempenha, tão-somente, funções
delegadas pelo Estado. O conceito de círculo de eficácia
autônoma do Município, onde em verdade se encaixa a
gênese e a essência da autonomia municipal, tem sido
justificado por alguns publicistas com base em postulados
do Direito Natural. Stier-Somlo, o velho mestre de Colônia,
fazendo eco a Jellinek, alinhou-se com as idéias por ele
produzidas em ensaio célebre, quanto as origens do
princípio da autonomia, quando afirmou que “ o
pensamento dos círculos de eficácia autônoma dos
Municípios, é, sem dúvida, desde o século XVIII, tão-
somente a aplicação da idéia jusnaturalista de que as
comunidades, tanto quanto o indivíduo, possuem por igual
um conjunto de direitos próprios e intangíveis, um direito
fundamental que o Estado não cria, mas apenas
reconhece, e que são direitos natos dos Municípios.27

Ainda da lavra de Paulo Bonavides a asserção:

“No Brasil é também o poder municipal
anterior ao Estado e à Nação, tendo
sido com os Senados das Câmaras

27 Ibid., p. 318.
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aquele poder que conferiu base de
legitimação ao constitucionalismo
imperial, fundador de nossas
instituições. Sem a verdade histórica e
política do Município, a outorga da Carta
Imperial durante o Primeiro Reinado teria
ficado aquém de toda a legitimidade.
Só tem sentido, pois, fazer essa larga
digressão acerca de uma teoria do
“poder municipal” – quarto poder no
plano horizontal de Jellinek e terceiro
na escala vertical da ordenação
federativa – se realmente quisermos
justificar e fundamentar também, com
um subsídio histórico substancial,
como é nosso propósito e disposição,
o princípio da autonomia do Município.
Aufere ele, sem dúvida, relevância nova
e decisiva a partir da Constituição de
5 de outubro de 1.988, a qual o elevou
a um grau qualitativo muito acima
daquele, a que juridicamente este
cingido em quase cem anos de
constitucionalismo republicano.”28

6.  O revigoramento federativo a partir de sua menor
célula.

Cumprida a apreciação formal dessas noções sobre
o Município qualificado como pessoa jurídico-política de
3º grau, pode-se asseverar, a partir da experiência norte-
americana, que a gênesis do federalismo encontra-se
concentrada inicialmente, na vivência da necessidade de
independência, conquistada paulatinamente pelas treze
colônias, que nasceram inglesas e transformaram-se em

28 Ibid., p. 318.
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norte-americanas. Ulteriormente, para fazer frente ao
vigoroso movimento de demonstração de força intentado
pela metrópole convence-se aquele povo, mercê do labor
dos founding fathers29 surge o convencimento daquele
povo quanto a uma nova necessidade, qual seja a
construção de uma união suficiente, para que não vergasse
diante do poder inglês. Assim, abre-se mão da
independência de cada unidade colonial em favor da
autonomia, mas de tal sorte que cada unidade mantivesse
viva a expressão de sua vontade a propósito da questão
fundamental de quanto poder seria repassado à União.
Assim nasce o concerto federativo, em apertada síntese,
da soma de necessidades sentidas pelos colonos, no
intuito maior de construir, proteger e desenvolver uma
nação. Este é o espírito do federalismo.

A isso adere o fato de que o povo norte-americano
optou pelo presidencialismo e pelo sistema distrital de
eleição, que exibiu adequação satisfatória, mesmo em se
considerando a extensão territorial e a densidade
populacional daquela nação.30

O sistema distrital, consigne-se, projeta interessante
conteúdo na irradiação da mensagem política, que se
apresenta em tríplice natureza: elementos partidários (o
programa), elementos pessoais (as idéias do candidato)
e elementos contestatórios (integrados à estrutura dialética
da campanha).

 Lá, estabeleceu-se ainda o caráter majoritário para
a eleição, havendo um único candidato por circunscrição
territorial (identificada como distrito) e, conseqüentemente,
haverá apenas um porta-voz para fazer soar a mensagem
partidária que fica aberta à contestação dos candidatos

29 Assim conhecidos James Madison, Alexander Hamilton e John Jay autores
do periódico The Federalist, sob  o pseudônimo comum Publius.
30 Não será despiciendo rememorar, que Ruy Barbosa tomou por inspiração
para a redação do esboço da Carta  de 1891 o espírito e o texto da Constituição,
da então ascendente democracia norte-americana.
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dos demais partidos. Não chega a ser um modelo imune
a erros, porém apresenta dados bastante positivos.

Considere-se, mais, que entre nós, o que se usou
denominar pacto federativo revelou-se, em resumo, a
repartição constitucional de competências desdobrada no
intuito maior de manter o equilíbrio entre as unidades
federativas, certo que na experiência brasileira
contemporânea, não deve haver qualquer entrechoque das
competências entre os níveis de governo, que dentro de
suas respectivas atribuições devem produzir verdadeiro
esforço cooperativo para a superação dos problemas, daí
falar-se em federalismo de cooperação.31

Assinaladamente no que respeita às competências,
são demarcados pelo Estatuto Político encargos para os
três níveis do governo, aí se devendo aplicar o princípio da
subsidiariedade, ou seja, nenhum serviço deve ser
prestado por entidade de nível superior, quando haja
condições de ser prestado por entidade de nível inferior,
em razão de que o Município deverá preferir os Estados-
membros e estes a União.

Nessa linha de consideração, determinados os
encargos de cada grau da federação e respeitado o
princípio sobredito, para a satisfação prestacional de cada
qual, deve haver a renda necessária, preferencialmente
lastreada em arrecadação própria, para que se não fique
a depender da transferência de recursos financeiros ou
repasse de verbas.

Dar vida à descentralização política nos três níveis,
valorizando os Municípios como centros sócio-político-
econômicos primários, privilegiando-lhes a autonomia e
criando mecanismo hábil de prover sua representação no
Congresso Nacional, após sua redução quantitativa e
qualitativa, conforme aludido neste estudo, talvez seja o

31 FERRERI, Janice Helena. A Federação. apud . BASTOS, Celso. (Coord.).
Por uma nova federação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995.
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meio melhor de promover o desenvolvimento de um país
com a extensão do Brasil, atentando-se à adaptação das
leis, governo e administração às peculiaridades locais,
fazendo crescer na espontaneidade as iniciativas
individuais e coletivas, estimuladas pelo Poder Público,
tornadas promissoras parceiras na busca de soluções
adequadas às  especiais circunstâncias da vida municipal.

Se Paulo Bonavides32 anota que o Estado de Direito
se assenta sobre duas técnicas, a horizontal a exibir a
separação dos Poderes e a vertical a mostrar a estrutura
federalista, e a Carta Política afirma que os Poderes são
independentes e harmônicos entre si (art. 2º CF), é preciso
semear e fazer germinar a idéia de que os três graus do
federalismo nacional são autônomos e cooperativos entre
si, sob a luz da subsidiariedade.

Paulatinamente revela-se com certa consistência o
fato de que a consolidação do pacto federativo se pode
operar a partir da vitalização dessas células menores da
Federação, o que carreará um novo vigor às células
intermediárias (os estados-membros) e destas à União.

Nesse diapasão parece de todo oportuna a
requalificação sistêmica do processo eleitoral, a partir das
eleições municipais, buscando-se o aprimoramento nos
mecanismos de escolha dos Vereadores.

Os iterativos episódios mais do que condenáveis,
desalentadores, aliados às práticas exercitadas nas
campanhas para eleições proporcionais em geral, mas
no plano municipal em especial, em mais acentuam a
necessidade do exercício de melhor controle sobre o
comportamento dos candidatos e dos eleitos para o
desempenho da vereança.

As campanhas políticas de eleições pelo sistema
proporcional, dado o número avultado de candidatos em
cada agremiação política, geram confusão na grande

32 BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p.
108.
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massa dos eleitores, que não consegue discernir as
mensagens dos partidos e dos candidatos entre si, até
mesmo quando ostentem a mesma cor partidária.

Uma alternativa, pois, a ser experimentada é a do
aludido voto distrital que concentra aptidão para satisfazer
adequadamente as escolhas para o exercício da vereança,
cuja atuação estará voltada para questões basilares que
afetam diretamente a vida do povo como a saúde, a
educação fundamental, o esgotamento sanitário, o
zoneamento urbano, o fornecimento de água e os
transportes públicos entre outras tantas.

7. Breves considerações sobre o sistema de escolha
dos mandatários para as Assembléias políticas no país.

Consoante aqui se descreveu a visão dos
constituintes no que concerne à nova situação do Município
no concerto federativo instaurou polêmica, que se
encontra longe de terminar. Críticas contundentes e de
matizes variados, contra e a favor daquela postura, foram
e continuam sendo feitas.

Circunstâncias presentes ao tempo da edição do
Código Eleitoral de 1.932 ditaram a adoção do sistema
proporcional, que na prática notabilizou-se por servir aos
grandes partidos, dificultando a representação do
eleitorado ideologicamente melhor estruturado, além de
tornar ainda mais sensíveis as disparidades regionais.
Nesse diapasão ficou famosa a manifestação do
inconformismo de Navarro de Brito, elucidativa da literal
desproporcional idade daquele sistema, na
representação das unidades federativas.

Examinado o quadro eleitoral, com suporte na
experiência dos anos cinqüenta, até os anos sessenta,
aquele articulista demonstrou que, em 1.962, um voto de
estado-membro de menor expressão no contexto
federativo, apresentava o mesmo valor do que mais de
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vinte votos da mais importante unidade da Federação
brasileira.33

Ademais, restou demonstrado, que esse verdadeiro
vício se reproduzia, por exemplo, nas Assembléias
Legislativas com verdadeiro esvaziamento da
representação de alguns Municípios alcançando até
mesmo micro-regiões. Sinalizava-se aí, há mais de 40
anos, dentro de um sistema eleitoral democrático, nefanda
imperfeição sinada a negar na prática os postulados da
própria democracia.

Consideração falaciosa, que insta destacar, no que
toca ao sistema proporcional consiste em asseverar que
seria ele o que melhor garantiria a representação das
minorias. Trata-se de figura de discurso já vencida no
tempo. É que, não se há falar de tal representação, na
mesma linha em que não se há falar em representação
da maioria, de vez que o eleito é representante do povo, e
não de maioria ou da minoria.

Averbe-se: maioria é um critério para a escolha do
representante, repousando na lógica teórica de que, nela,
reside maior probabilidade de acerto na escolha.

Já se vê que a análise da experiência brasileira
deixou patenteada a inexistência de razões para que,
lamentos houvesse, diante da eventual mitigação ou
mesmo da supressão do cogitado sistema.

Merece registro, de outro lado, que em 1.982 Comissão
do Ministério da Justiça conseguiu aprovar a Emenda
Constitucional nº 22, estabelecendo o voto distrital misto, mas
dita EC viu-se revogada em 1.985, sem chegar a ser aplicada.

É, outrotanto, imperativo recordar, que o documento
síntese das aspirações populares, espécie de anteprojeto
da Carta, que circulou entre os constituintes de 1.988
sugeria o sistema eleitoral misto, em razão do qual a

33 BRITO, Luís Navarro de. A representação proporcional. Revista Brasileira
de Ciência Política, Belo Horizonte n. 19, 1965.
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metade dos deputados federais seria eleita em eleições
distritais e a outra metade em eleição proporcional, o
traduziria um notável avanço na prática política,
consagrando o sistema eleitoral distrital misto. Entretanto,
conforme se observou, a alternativa não mereceu acolhida
no corpo constitucional.34

Há, é verdade, objeções e resistências à
implementação do sistema distrital lastreadas nas
experiências de outros países.

Só para mencionar duas delas, nos Estados Unidos
da América, por exemplo, viu-se utilizado para dificultar
as possibilidades políticas de expressão de minorias, o
que, de todo modo, não impediu sua já longeva mantença
como sistema eleitoral da maior democracia do mundo.

Na França gaulista, o governo provisório daquele herói
da guerra, impôs como condição para sua permanência, a
adoção do voto distrital que, na prática, prestou-se a
esvaziar o então vigoroso Partido Comunista, emprestando
vigor ao Partido Socialista. Historicamente, todavia, não se
exclui o raciocínio de que, ultrapassada a primeira metade
do século passado, quem sabe, estariam os comunistas e
seu credo hermético, superados ideologicamente pelos
socialistas, que tão bem souberam trabalhar suas idéias
ao ponto de  nos anos seguintes ascenderem ao poder
francês, certo ainda, que o sistema distrital se manteve.

34 Urbano Vitalino de Melo Filho em artigo intitulado “Perspectivas dos Municípios
na Federação Brasileira”, produzido cerca do ano 2000, integrado à obra
BASTOS, Evandro de Castro; BORGES JUNIOR, Odilon (coord.). Novos rumos
da autonomia municipal. São Paulo:   Max Limonad, 2000. deixou consignado:
“Com relação ao voto distrital tem-se observado que a discussão atualmente
está voltada, quase que unicamente, na questão da representação das
minorias e na organização dos distritos eleitorais. No entanto, o tema surge
também como alternativa para resolver problemas crônicos da política
brasileira. Efetivamente, a configuração de distritos em torno de realidades
sócio-econômicas bem definidas abrirá margem a outro desenho da federação,
pois, dessa nova representação política, poderia surgir um desenho do Brasil
calcado em realidades bem mais concretas que as atuais – desde que os
prefeitos, as câmaras municipais, a imprensa e a opinião pública se dêem
conta do escopo das propostas atualmente discutidas em Brasília. p. 281
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8. O sistema distrital e o Município.

Apesar desses pontos, não se pode desprezar a lógica
do sistema distrital, mormente quando os constituintes, que
o rejeitaram, acabaram por sufragar a complexidade bem
maior da categorização do Município como pessoa jurídico-
política, posição constitucional sem similar no mundo.

Pode-se a partir daí apostar na implantação da
eleição distrital na micro-célula do federalismo nacional,
por onde poder-se-á iniciar o redesenho de uma eficaz
reforma eleitoral de cunho sistêmico.

A esperança impulsiona essa concentração de
energias inicialmente na eleição das vereanças,
oportunizando à cidadania maior interação com o
candidato eleito, que, sob sua vigilância mais direta, deverá
envidar esforços para a concretização dos objetivos para
os quais obteve apoio para eleger-se, exibindo
desempenho compatível com a confiança nele depositada,
propiciando ao povo aquilatar se o direito de voto foi
qualitativamente exercitado.

O sistema distrital, comportando menor número de
candidatos, permitirá o desdobramento nas campanhas
de discussão política mais dialética, onde o pretendente
procurará exibir a qualidade de seus projetos, contestando
os projetos alheios, fazendo aflorar enfoque de maior
concretude crítica às campanhas e, mui especialmente,
ensejando ao eleitor a formulação de uma síntese: a sua
opção consolidada em determinado candidato.

Evidente que toda alteração sistêmica é dificultosa.
Porém diante dos recorrentes exemplos de absoluto
descompromisso entre o mandatário e a vontade dos
representados, desvalorando o voto e subtraindo-lhe o alto
significado, como seja a praxe no sistema proporcional, é
de toda conveniência a busca de um modelo renovado
capaz de instaurar padrão de dignidade à representação
popular. Para isso nada melhor que começar no Município
a experimentação do sistema ora sugerido.
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Avaliado ao longo de tempo suficiente para que se
substancie sua eficácia, o país poderá dar o passo
seguinte: alterar o sistema também para as eleições
gerais.

9. A adoção do sistema distrital para as eleições
gerais.

Nesse passo, é sugestiva a ampla discussão
nacional, inclusive com formulação de consulta popular,
após segura campanha de esclarecimento público, quanto
a adoção no país do sistema distrital em sua modalidade
majoritária ou mista, com preferência para esta última.

Em suas linhas gerais e na perspectiva de eleições
nacionais caracteriza-se o sistema distrital pela divisão
de cada estado federado em certo número de
circunscrições territoriais,35 que ganham a denominação
de distritos, correspondentes ao número de cadeiras na
Câmara Federal. Ressalte-se que a condição basilar para
o mapeamento está em que cada distrito possua número
equivalente de eleitores, para o que um distrito poderia
abranger mais de um Município, como ainda, Municípios
maiores se poderiam subdividir em Distritos.36 Essa a
feição do sistema distrital puro.

Levantam-se variáveis argumentos contrários a tal
adoção, que remontam interessantemente à Primeira
República, tempo em que as eleições eram conduzidas

35 Se houvesse aderência a critérios objetivos, para tanto se poderia pensar
na proporcionalidade da população, na contigüidade territorial e na integridade
do Município, sem prejuízo da adequação exposta na nota de n. 35, que se
segue à presente.
36 Proposta louvada na lógica do razoável seria, após uma reformulação geral
e criteriosa dos Municípios brasileiros, reduzindo-se-os drasticamente em
número e conferindo-se-lhes sustentabilidade real, fazer coincidir seu
quantitativo com o número de distritos em cada estado-membro, consoante
sugestão fluente neste ensaio.
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pelo Poder Executivo. Os opositores lançam mão de
reminiscências ligadas a um triste passado imerso no
atraso, onde pontificavam o “coronelismo”, o
“mandonismo provinciano” e o “paroquialismo”, e reiteram
a posição conservadora no sentido de que o povo não está
preparado para votar, e, por ingenuidade ou má fé
submeter-se-ia ao “voto de cabresto”.

Enfatize-se: o povo prosseguirá despreparado na
medida em que perdurar o sistema proporcional
propiciador de intenso artificialismo. Como exemplo,
rememore-se a situação concreta em que o eleitor escolhe
e vota em certo candidato, sendo certo que os votos que
ultrapassarem certo patamar, a que se chega após
encontrar-se os quocientes eleitoral e partidário, elegerão
candidato que não passou pela vontade do eleitor, que não
pretendeu elegê-lo, que não o conhece, e, mesmo,
eventualmente, nele jamais votaria. Ademais, o sistema
proporcional puro jamais evitou o dirigismo da vontade
política do eleitor pouco esclarecido, que é questão cultural,
superável pelo empenho com que o poder público estimule
a formação de uma consciência política nacional, meio e
forma de combate eficaz ao “voto de cabresto”.

En passant, outro problema ínsito ao sistema
proporcional é a multiplicidade de candidatos, que numa
mesma agremiação partidária, pregam em linguagem
diferente e apresentam propostas díspares, ilógicas,
demagógicas. A cidadania acaba por descrer na
integridade dos pleiteantes, o que se vai confirmar, muitas
vezes, na efetividade do mandato político.

Buscássemos resumir em constrita suma a crítica
ao sistema distrital puro para eleições em todos os níveis,
talvez pudéramos aduzir, que os que o censuram invocam-
lhe os defeitos buscando-lhe obliterar as virtudes. Quiçá,
o mais veemente deles resultaria da eleição de candidatos
desprovidos de sensibilidade e mesmo preparo para o
enfrentamento dos grandes problemas nacionais, perdidos
literalmente nas limitações do localismo, além do
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multicitado argumento de que o sistema dos distritos
ofenderia o princípio da representação proporcional, que,
além de ser preceito constitucional, tem a virtude de
assegurar a participação das minorias na vida
politicamente organizada do país.

Ad argumentadum tantum  colhe-se de Cavalcanti37

em trabalho de mais de um quarto de século que essas
são: “...  objeções que na realidade atingem apenas o
sistema de representação distrital simples. Mas a
experiência de outros povos revela a existência de
sistemas mistos, de representação distrital e proporcional”.

O jurista referenciava a aplicação do sistema
eleitoral misto – proporcional e distrital - cuja base se
encontra na experiência alemã, onde se registram
resultados bastante equilibrados.38

Claro, que no Brasil sua adoção não resolveria como
em passe de mágica a complexa questão da desigualdade

37 CAVALCANTI Themístocles Brandão. O voto distrital no Brasil.  Revista de
Ciências Políticas, Rio de Janeiro, 1977.
38 Em nosso país foram desenvolvidos estudos acerca desse sistema e um deles
pelo cientista político José Antonio Giusti Tavares, que como assessor da
Governadoria do estado do Rio Grande do Sul participou da edição dos projetos
de revisão constitucional encaminhados pelo governo daquela unidade federativa
ao Congresso Revisor, em novembro de 1993, que, com conhecimento de causa,
registrou: “ ... afastei-me do modelo da República Federal da Alemanha, que
elege os representantes distritais por pluralidade num único turno, e recuperei o
arquétipo daquele modelo: o projeto que, concebido em 1902 pelo austríaco
Siegfried Geyerhahn, previa a eleição dos representantes distritais por maioria e
pluralidade uninominal em dois turnos (omissis).
   Naquela ocasião, ao elaborar a proposta de emenda constitucional, dividido
entre o dever de executar uma decisão política definitiva – a de conceber um
projeto eleitoral misto, distrital e proporcional – e a minha convicção
proporcionalista, o arquétipo de Geyerhahn proveu-me não a possibilidade
de conciliar aquelas duas soluções para o problema da constituição da
representação política, mas a de diminuir sensivelmente a distância entre
elas, afastando da versão convencional do sistema misto as suas distorções
mais grosseiras, inerentes à pluralidade uninominal, ao substituir esta última,
na eleição do representante distrital, pelo ballottage.”, (ballottage  - sistema
de maioria e pluralidade uninominal em dois turnos-), TAVARES, José Antônio
Giusti.  Sistemas eleitorais nas democracia contemporâneas. Rio de Janeiro:
Relume-Dumará, 1994. p. 29.
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entre os estados-membros na composição da Câmara
Federal, contudo permitiria um sensível avanço em nossa
ordem política rompendo os grilhões da representatividade
falseada como se vivencia na contemporaneidade.

10. À guisa de conclusão.

O Projeto de Reforma Política que redundou no
Relatório de Comissão Especial do Senado elaborado pelo
Senador Sérgio Machado, cerca do ano de 2.002, cujas
matrizes implicavam na implantação de um sistema
eleitoral misto, distrital e proporcional, de que se poderia
extrair a construção de um regime político de participação
ativa da cidadania e de militância partidária responsável,
enfim, tudo o que este país precisa: de um lado,
responsabilidade cidadã e política, de outro, confiabilidade
no voto, sem prejuízo da representação proporcional.

Retratou um apreciável esforço, para manter acesa
a chama da mudança sistêmica como tentou-se com a
EC nº 22/82, no documento/projeto apreciado pelos
constituintes de 1.988 e no trabalho tão bem conduzido pelo
estado do Rio Grande do Sul aludido em nossa nota nº 38.

O luzeiro brilha ainda, ilumina um caminho que
merece ser percorrido.

Dessa forma, se a mais candente entre as objeções
à integração do Município como ente federativo está na
falta de representação no Congresso Nacional, já aí poder-
se-ia colmatar a lacuna, e, se é certo que é imperioso o
fortalecimento das bases locais de poder, como força
democrática de transformação, o sistema distrital será de
acentuada importância, mais especificamente em sua
composição mista.39

39 MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Poder municipal: paradigmas para o
estado constitucional brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey,  p. 150 ss.
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Quem sabe, assim, o ato máximo de liberdade, o
voto, deixe de revestir-se da compulsoriedade, que o
amesquinha, da obrigatoriedade que o oprime,
transmudando-se no ato sublime pelo qual cada cidadão
reconhecerá a efetividade da cessão de parcela de sua
liberdade, ao representante que se investe do múnus
sagrado de transformar a indignação da cidadania
envergonhada, no justo júbilo da vivência do sonho maior
da democracia.
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