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O Poder Legislativo e a demo-

cracia têm caminhado juntos ao lon-

go da História. Se a democracia,

especialmente no paradigma do

Estado Democrático de Direito e da

democracia social e participativa, vai

além do Poder Legislativo, parece-

me inquestionável, todavia, que o

Legislativo independente e no exer-

cício de suas prerrogativas e res-

ponsabilidades constitucionais seja

pressuposto do regime democráti-

co. Onde os parlamentos são fecha-

dos ou funcionam sob a tutela e o

controle de poderes externos, a

democracia não sobrevive e os di-

reitos fundamentais das pessoas e

da sociedade passam a ser poster-

gados e violados.

No Brasil, o Legislativo precedeu

os caminhos da democracia e da

crescente participação popular e

ajudou a construí-los e aplainá-los.

Os dois � o Legislativo e os valores e

procedimentos democráticos �

constituem uma vocação e uma

conquista do povo brasileiro. A dita-

dura e os regimes de exceção nun-

ca encontraram boa acolhida no

nosso país, sendo sempre confron-

tados e derrotados nas ruas e pra-

ças públicas.

Começou com d. Pedro I. Os

setores mais esclarecidos e

politizados da sociedade brasileira

daquela época jamais perdoaram

o imperador pelo golpe de 12 de

novembro de 1823, dissolvendo a

Assembléia Constituinte. Quanto

mais d. Pedro se afastava dos prin-

cípios políticos liberais e constitucio-

nais tanto mais crescia a resistên-

cia ao despotismo imperial. A re-

pressão brutal aos revolucionários

constitucionalistas da chamada

Confederação do Equador em

1824 e o martírio de Frei Caneca

aumentaram o fosso que separava

o imperador do povo brasileiro. Em

1826, instalou-se a primeira Câma-

ra dos Deputados da nossa histó-

ria. Dom Pedro esperava submetê-

la, como fez com a Constituinte. En-

ganou-se. Entre os deputados elei-

tos, estava o mineiro Bernardo Pe-

reira de Vasconcelos. O controverti-

do estadista, vivendo naquele perío-

do o momento de maior intensida-

de e lucidez de sua vida, foi o primei-

ro grande arquiteto que deu as li-

nhas e coordenadas mestras e ini-

ciais para a construção do grande

e inacabado edifício das nossas ins-

tituições parlamentares e demo-

cráticas. Bernardo fundou o Poder

Legislativo no Brasil e lançou as ba-

ses do princípio da supremacia da

Constituição sobre o qual se esta-

belece o controle de constitucio-

nalidade das leis e dos atos admi-

nistrativos. A sua contribuição su-

perior naquele momento vem sen-

do reconhecida e reiterada pelo

melhor da nossa historiografia:

Euclides da Cunha, Joaquim

Nabuco, Octávio Tarquínio de

Sousa, Afonso Arinos de Melo Fran-

co, José Honório Rodrigues,

Raymundo Faoro, José Murilo de

Carvalho. O empenho de Bernardo

de Vasconcelos foi no sentido de

enquadrar o imperador, seus mi-

nistros e áulicos nos marcos dos

princípios e das normas constitucio-

nais. No dia 7 de setembro de

1828, ele discursava na Câmara

saudando dom Pedro:

�Um só desejo concentra hoje todos

os desejos do Brasil � Constituição�,

um só eco retumba hoje do

Oiapoque ao Guaporé � Constitui-

ção �, um só sentimento reúne

hoje os representantes da Nação

� Constituição �: Constituição é a

alma da vida política de Vossa Ma-

jestade Imperial�.

Estava lançado o slogan que

percorreu o País: �Viva o impera-

dor... enquanto constitucional�.

A preocupação central de Vas-

concelos, como nos ensina José

Murilo de Carvalho, �foi colocar em

funcionamento a monarquia repre-

sentativa, acabar com os resíduos

do absolutismo ainda vigentes na

cabeça e nas práticas do impera-

dor, de seus ministros e até mes-
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mo nas leis (...) Era uma luta por

idéias mas também por regras, pro-

cedimentos, rituais�.1

Os métodos atrabiliários e as

seduções bonapartistas de dom

Pedro levaram ao 7 de abril de

1831: o imperador, a rigor, foi de-

posto pelo povo nas ruas. A abdica-

ção foi uma saída honrosa. Nos dias

que antecederam essa ruptura,

dom Pedro vem a Minas, tentando

reviver os sucessos de 1822. É re-

cebido com a maior frieza � os mi-

neiros jogam-lhe na cara o mais

duro dos protestos: o silêncio! �, ao

som melancólico dos sinos das igre-

jas reverenciando os mortos.

O período histórico compreen-

dido entre 1822 e 1840 foi marca-

do por intensas disputas políticas. A

década de 30 viveu o período

descentralizador do Código de Pro-

cesso Criminal e do Ato Adicional. O

ano de 1840 marca a virada con-

servadora com o Golpe da Maiori-

dade, a revisão do Código de Pro-

cesso Criminal e a Lei de Interpre-

tação. Estabeleceu-se a sólida

hegemonia saquarema alicerçada

na grande propriedade rural e na

escravidão. A chamada �estabilida-

de� do período de dom Pedro II

manteve a tradição parlamentar,

não obstante seu viés elitista e de

total exclusão dos negros, dos ín-

dios, dos pobres e das mulheres.

Muitos e respeitados críticos daque-

la fase da nossa história dirão que

era um parlamentarismo de facha-

da, uma grande encenação aos pés

do imperador, que a todos manipu-

lava e controlava. Se não tivemos

no longo período do Segundo Rei-

nado uma figura forte e altamente

qualificada do ponto de vista intelec-

tual e político � como foi Bernardo

nos anos 20 �, tampouco podemos

nos esquecer de que, apesar dos

pesares, foi também no Parlamen-

to do Segundo Império que Joa-

quim Nabuco viveu os melhores

momentos de sua vida pública na

luta pela abolição e pelas reformas

moral, social e política do País. Tive-

mos também Zacharias de Góes e

Vasconcelos defendendo os �limites

do Poder Moderador� atribuído ao

imperador pela Constituição de

1824 e Tavares Bastos defenden-

do a descentralização, o fortaleci-

mento e a autonomia das provínci-

as, tese que era cara também a

Joaquim Nabuco.

A República Velha manteve, em

linhas gerais, o corte elitista,

excludente e ritualista do Império. O

povo permanecia à margem. As

menores e mais tímidas tentativas

de participação e de exercício da ci-

dadania foram duramente reprimi-

das. Mas, por outro lado, aprende-

mos com as lições da história que

os direitos vão sendo construídos e

conquistados lenta e, muitas vezes,

penosamente. Vão assim como se

fossem por camadas e círculos con-

cêntricos: do voto censitário ao voto

universal; dos direitos restritos aos

nobres previstos na Carta Magna

dos ingleses (1215) aos direitos

humanos universalizados pela his-

tórica Declaração da ONU (1948)...

Apesar de todas as dificuldades,

a República Velha assistiu às cam-

panhas civilistas e às pregações de

Rui Barbosa, além de assistir tam-

bém ao surgimento, entre nós, do

Direito do Trabalho, com Joaquim

Pimenta, Evaristo de Moraes e Mau-

rício Lacerda, condição primeira

para a democratização nas rela-

ções sociais e de trabalho. A defa-

sagem entre o Brasil real e o Brasil

formal foi, a meu ver, a causa

determinante da Revolução de

1930. Com todas as suas contradi-

ções e limites, o movimento revolu-

cionário liderado por Getúlio Vargas

insere o Brasil na problemática polí-

tica, econômica e social que mar-

cou, às vezes dramaticamente, o

século XX. Fica claro, todavia, após

o Golpe de 37, que as parcelas mais

conscientes da população brasilei-

ra queriam incorporar as classes

populares e trabalhadoras no pro-

cesso de desenvolvimento do Bra-

sil, sem abdicar da liberdade e das
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conquistas democráticas, naquela

época ainda tão precárias. Algumas

personalidades de vanguarda co-

meçaram a construir o projeto de

um País igualmente comprometido

com a democracia e com a justiça

social, uma dando sentido e conteú-

do à outra. Talvez a figura mais

emblemática � na teoria e na práti-

ca � desse modelo emergente no

final dos anos 30 e ao longo dos

anos 40 e 50 tenha sido o notável

e discretíssimo mineiro Edgar de

Godói da Mata-Machado, como se

depreende da leitura atenta de sua

obra � especialmente o Memorial

de Idéias Políticas � e, sobretudo,

do seu testemunho existencial.

Um fato histórico objetivo é que,

apesar do talento e do poder de

sedução de Getúlio Vargas, dos ine-

gáveis avanços e conquistas no

campo econômico e social, da in-

corporação de temas e personali-

dades emblemáticas de nossa for-

mação cultural e étnica e da propa-

ganda bem-orquestrada e dirigida,

Getúlio encontrou um óbice

intransponível na crescente e incon-

tida vocação libertária e democráti-

ca do povo brasileiro.  Definitivamen-

te, a parcela majoritária e mais ge-

nerosa do nosso povo não gosta

de ditadores.

O período entre 1946 e 1964

foi marcado por uma crescente dis-

puta, que se foi degenerando para

as formas mais primárias de secta-

rismo. De um lado, a UDN, cada vez

mais empalmada pela liderança in-

conseqüente, narcísica e golpista de

Carlos Lacerda e, de outro, as lide-

ranças de um populismo fluido e

vago, incapazes de pôr na mesa da

grande negociação nacional um

projeto para o País, mais claro e

consistente, que pudesse sensibili-

zar e atrair as forças políticas e so-

Jairo Perez
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ciais do centro. No torvelinho das

paixões desenfreadas, aqueles que

expressavam o melhor das nossas

tradições atualizadas pelos novos

desafios e possibilidades foram im-

possibilitados de situar a herança

conciliatória em novo patamar, com

a efetiva participação do povo e dos

trabalhadores. San Tiago Dantas foi

a grande expressão dessa tentati-

va desesperada de evitar o �naufrá-

gio� de 64. Se, como outros, não

conseguiu evitar o impasse resolvi-

do em benefício das elites mais re-

trógradas e desvinculadas dos sen-

timentos mais profundos da nacio-

nalidade e da pátria, manteve ace-

sa a chama das nossas melhores

possibilidades: preservar e alargar

o nosso legado de tolerância e nele

integrar definitivamente, sem meias

palavras ou medidas, as grandes

massas empobrecidas e miserabi-

lizadas do nosso povo.

A ditadura pós-64 foi derrotada

nas ruas. Vinte anos de luta e resis-

tência atestaram, mais uma vez,

que nós não gostamos de ditadu-

ras, não as suportamos.

Desde a eleição de Tancredo

Neves, ainda pelo colégio eleitoral

da ditadura, o Brasil vem buscando

o reencontro consigo mesmo na

democracia e na justiça social. A

morte inesperada de Tancredo, as

previsíveis dificuldades do governo

Sarney em face de suas ligações

com o regime que fora suplantado,

o desgoverno Collor, a omissão do

governo Fernando Henrique Cardo-

so diante dos mais graves proble-

mas e desafios do Brasil, em tudo

isso o País vem demonstrando gran-

de maturidade política que se mani-

festou de forma vigorosa no afasta-

mento constitucional do presidente

Fernando Collor de Mello.

É nesse contexto que se inse-

rem as eleições de 2002, escolhen-

do para a Presidência da República

um autêntico filho do sofrido e reti-

rante povo brasileiro. A eleição de

Lula, o metalúrgico, representa

uma virada histórica. Pela primeira

vez na história brasileira, teremos

um presidente que não é filho ou

representante direto das elites

econômicas do Brasil. As eleições

marcaram também um notável

crescimento do Partido dos Tra-

balhadores, que elegeu a maior

bancada na Câmara dos Deputa-

dos � 91 deputados � e na Assem-

bléia Legislativa de Minas � 15 de-

putados.

Uma leitura atenta do resultado

eleitoral, considerando as vitórias e

derrotas mais expressivas, mostra

que o eleitorado brasileiro votou

majoritariamente apontando um

rumo para o Brasil. O recado das

urnas foi dado no sentido de resga-

tar a dignidade e a ética na política.

As pessoas querem o fim da

corrupção e a consolidação de prá-

ticas e procedimentos que consa-

grem a honestidade, a transparên-

cia e a prestação de contas; que-

rem respeito com o dinheiro, os

bens e o patrimônio públicos. Que-

rem ainda claramente a retomada

do crescimento econômico e o

apoio aos setores produtivos da

economia, mas vinculados a políti-

cas que promovam melhor distri-

buição da renda e da riqueza nacio-

nais e maior justiça social. O presi-

dente eleito captou esse sentimen-

to ao declarar a luta prioritária con-

tra a fome, o desemprego e a vio-

lência e ao reafirmar que, além dos

temas mencionados, seu governo

estará empenhado em ampliar as

possibilidades de acesso à moradia,

vinculado aos direitos familiares e

de cidadania. Também reiterou a

determinação de enfrentar, com a

participação da sociedade e do Con-

gresso Nacional, os grandes desa-

fios relacionados com as reformas

tributária, da previdência social, da

legislação sindical e trabalhista, po-

lítica e eleitoral e com a reforma

agrária, sem descurar das políticas

de apoio à produção rural, à refor-

ma e ao desenvolvimento urbano.

Se vincularmos o resultado elei-

toral às manifestações patrióticas
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que têm ocorrido com freqüência e

espontaneidade, como a afirmação

carinhosa e pacífica dos símbolos

nacionais na última Copa do Mun-

do, fica evidente que a soberania

nacional é assunto que hoje se faz

presente na consciência e no co-

ração da grande maioria do povo

brasileiro.

Assuntos como a Amazônia e a

preservação da integridade do nos-

so território; o Acordo de Livre Co-

mércio das Américas (Alca); o com-

bate à violência e ao crescente po-

der do crime organizado confron-

tando instituições; a soberania e o

monopólio da força inerentes ao

Estado; os acordos de Alcântara e

a presença do Brasil no cenário in-

ternacional, além de outros temas

correlatos ligados a questões inter-

nacionais e diplomáticas, passaram

a ser objeto de interesse, debate e

reflexão de amplos setores da po-

pulação.

A maioria votou pelo Brasil e

por um projeto nacional e integra-

do de desenvolvimento econômico,

social e cultural, considerando-se

as diversidades e vocações locais

e regionais e o estímulo às suas

respectivas cadeias e arranjos pro-

dutivos.

O povo brasileiro votou pelas

mudanças e por uma nova manei-

ra de ver, pensar e governar o Bra-

sil, a partir de atenção, cuidado e

carinho maiores com as pessoas,

as famílias e as comunidades, es-

pecialmente os mais pobres. Mas

foi claramente um voto pelas mu-

danças pactuadas e negociadas na

perspectiva dos interesses superi-

ores do Brasil e do povo brasileiro.

Assim, não foi dada uma carta bran-

ca a ninguém, a nenhum partido, a

nenhuma coligação. Se o PT cres-

ceu além das nossas próprias ex-

pectativas, se elegemos o presiden-

te da República, não podemos per-

der a humildade, o discernimento e

a clara compreensão da realidade.

Não temos a maioria no Congres-

so Nacional nem na Assembléia

Legislativa de Minas. Foram eleitos

nos vários estados da Federação,

como no caso de Minas Gerais, go-

vernadores de outros partidos. As-

sim, na próxima legislatura, o PT terá

91 deputados federais; o PFL, 84; o

PMDB, 74; o PSDB, 71; o PPB, 49;

o PTB, 26; o PL, 26; o PSB, 22; o

PDT, 20; o PPS,15; o PC do B, 12; o

Prona, 6; o PV, 5; o PSD, 4; o PST, 3;

e o PSL, PSDC, PSC e PMN elege-

ram um deputado cada um. Na

Assembléia de Minas, o quadro não

é diferente, guardadas as propor-

ções e especificidades do Estado.

São 15 deputados do PT; 10 do

PSDB; 9 do PMDB; 7 do PL; PTB,

PPB e PDT ficaram com 6 cada um;

PFL, 5; PRTB e PSB, 3 cada um; PPS,

PST e PSD com 2 cada um e o PC

do B com uma vaga.

A ordem popular foi clara: vamos

fazer mudanças políticas, econômi-

cas e sociais, vamos redirecionar o

modelo e cuidar mais da vida, da

natureza e dos pobres, mas sem

sectarismos. Ninguém é dono do

País ou da verdade; o que se impõe

é reunir todos os políticos e parti-

dos que tenham Minas Gerais e o

Brasil como seu compromisso e

objetivo maiores, reunir todos os

setores e segmentos da sociedade

que queiram construir o bem co-

mum, os homens e mulheres de

boa vontade, para juntos construir-

mos a Minas e o Brasil que quere-

mos e merecemos, sob a égide da

ética, da democracia e do desen-

volvimento econômico e social sus-

tentado, considerando as diversida-

des e vocações locais e regionais.

Se tivermos juízo, lucidez e compe-

tência, poderemos viabilizar em nos-

so grande e querido País a primei-

ra grande revolução política, social

e cultural do século XXI por meios

pacíficos e democráticos, com a efe-

tiva participação do Poder

Legislativo. O povo brasileiro pede

passagem para o futuro: consolidar

e universalizar os direitos e deveres

da cidadania. Que nós, políticos, es-

tejamos à altura dos melhores sen-



REVISTA DO LEGISLATIVO 57

timentos, desejos e intuições do

nosso povo.

Penso que, para realizarmos

esse itinerário histórico, precisamos

confrontar dois desafios, entre ou-

tros. O primeiro deles diz respeito

ao tema deste trabalho: o Poder

Legislativo. Trata-se de indagar se

o Legislativo, em todos os níveis �

municipal, estadual, federal � bus-

cará um novo patamar para o exer-

cício de suas prerrogativas consti-

tucionais. Não se trata de mudar o

Legislativo, mas de cumprir efetiva-

mente as suas responsabilidades

institucionais. Considera-se, grosso

modo, que três tarefas apresen-

tam-se aos parlamentares: fiscali-

zar, legislar e debater, esta última

como premissa, inclusive, das fun-

ções anteriores. Interna e externa-

mente com a sociedade, deve ha-

ver o debate das grandes questões

postas pela conjuntura, pelos acon-

tecimentos e pela história. A condi-

ção primeira para fiscalizar os ou-

tros poderes e órgãos do Estado é

se autofiscalizar e prestar contas

das suas atividades e dos recursos

públicos postos à sua disposição.

Legislar nas democracias mo-

dernas não é produzir leis a

mancheias. Sempre oportuna a

advertência de Thomas Morus: �as

leis devem ser poucas e boas. E,

sobretudo, serem cumpridas�. Mas

é evidente, entretanto, que vivemos

uma época de profundas transfor-

mações. Emergem, a cada momen-

to, problemas e conflitos não disci-

plinados juridicamente. Afloram os

problemas novos referentes ao de-

senvolvimento da informática, das

mais recentes tecnologias, da en-

genharia genética. Ganham novas

dimensões, cada vez mais dramáti-

cas e urgentes, as questões soci-

ais, ambientais e urbanas. O Brasil

viveu um momento de grandes de-

bates, prenúncio mesmo de um

grande pacto social, na constituinte

que gerou a Constituição de 5 de

outubro de 1988, que se desdo-

brou nas constituições estaduais e

nas leis orgânicas municipais. Nes-

ses textos estão contidos os gran-

des princípios do nosso ordena-

mento jurídico e político. Cabe ago-

ra garantir o pleno cumprimento da

Constituição da República, das cons-

tituições estaduais e das leis orgâ-

nicas municipais, tanto por meio de

leis específicas que regulamentem

esses princípios e as normas cons-

titucionais que não são auto-expli-

cáveis quanto pelas políticas públi-

cas inspiradas nas diretrizes consti-

tucionais.

Boas leis pressupõem muitos e

bons debates � obedecidos prazos

e procedimentos � entre os parla-

mentos e entre eles e os vários se-

tores, segmentos e interessados

presentes na sociedade. Aqui a ta-

refa que se apresenta é recuperar

a dimensão parlamentar do

Legislativo, resgatando o poder

construtor e transformador da pa-

lavra � como expressão mais fiel

possível do pensamento, dos senti-

mentos, dos desejos.

O segundo desafio diz respeito

à questão social. O presidente elei-

to tocou esse ponto em discurso

pronunciado no Chile: a miséria, a

exclusão, as desigualdades sociais

que ferem as sensibilidades mais

moderadas comprometem a de-

mocracia. A democracia política

pressupõe a igualdade de direitos

e oportunidades. A melhor e mais

veneranda tradição cristã ensina

que a prática das virtudes evangéli-

cas pressupõe o atendimento das

necessidades materiais básicas.

Assim também as virtudes cívicas.

De barriga vazia ninguém pensa,

ninguém pode ser um cidadão bom

e consciente, muito menos amar e

servir à sua Pátria!

Nota

1 Bernardo Pereira de Vascon-

celos. Organização e introdução

de José Murilo de Carvalho � ed.

34, 1999 (Coleção Formadores

do Brasil), pág. 17.


