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APRESENTAÇÃO 

O jurista e político Antônio Carlos Doorgal de Andrada con-
tinua a tradiçáo de sua nobre família. Vereador, Prefeito, Assessor 
Especial do Governador do Estado, Deputado Estadual em Minas 
Gerais. Bacharel em Direito e Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado, tornou-se Professor de Direito Constitucional e Ciência 
Política, Especialista em Direito Público e Controle da Administra-
ção Pública. 

Seu pai, o ilustre Deputado Federal Bonifácio de Andrada, é 
Professor de Direito Constitucional na Universidade de Brasília e 
na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, e de Ciências 
Políticas na Universidade Presidente Antônio Carlos, em Barbacena, 
onde exerce a Reitoria. Bonifácio de Andrada filiou-se à linha intelec-
tual também mineira de Orlando M. Carvalho, formulador político 
de prestígio nacional e internacional, criador e coordenador a vida 
toda da pioneira Revista Brasileira de Estudos Políticos. O livro Ciên-
cia Política (Ciência do Poder), de autoria de Bonifácio de Andrada, 
publicado em 1998, de tal modo se destacou que mereceu prefácio de 
um adversário político do nível de André Franco Montoro, Deputa-
do Federal, Senador e Governador do Estado de São Paulo. 

Os Andradas de Minas Gerais descendem diretamente de 
Martim Francisco, irmão de Antônio Carlos, determinado adepto 
da primeira Assembléia Nacional Constituinte brasileira, e de José 
Bonifácio, o Patriarca da Independência. Antônio Carlos era gra-
duado em filosofia pela Universidade de Coimbra, e José Bonifácio, 
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táo enciclopédico iluminista, que Afonso Arinos de Melo Franco o 
considerava o único dos proclamadores da independência do Brasil 
digno de comparação com os Fundadores dos Estados Unidos da 
América do Norte. 

Martim Francisco casou-se com a sobrinha Maria Gabriela, 
filha de seu irmão José Bonifácio. Tornou-se Deputado no Parla-
mento do Império. Nascido em Santos, bem como seus irmãos, ele 
representara São Paulo na Constituinte. Primeiro Ministro da Fa-
zenda no Brasil, escreveu livros de pesquisa sobre estatística e mine-
ralogia. Sua vocação política prosseguiu no filho, José Bonifácio, o 
Moço, Deputado Provincial, Deputado-Geral, Senador do Império, 
Ministro da Marinha e membro da Academia Brasileira de Letras e 
nos descendentes de nome Antônio Carlos, um, Senador Estadual 
constituinte, que deu origem ao ramo mineiro dos Andradas e o ou-
tro, Líder da Maioria na Câmara dos Deputados por dois Governos 
e Presidente de Minas Gerais. 

Antônio Carlos Doorgal de Andrada segue com brilho os ro-
teiros de todos os seus antepassados. Seu livro Computocracia (O 
Déjicít Democrático da Globalizaçáo), publicado em 2007, logo edi-
tado , demonstra quanto o autor está atualizado na bibliografia no 
gênero; inclui os clássicos e os contemporâneos estrangeiros e brasi-
leiros a respeito da matéria. 

Era uma preparação metodológica para o livro seguinte, "Po-
lítica: Ainda é possível?" com o subtÍtulo '/ls fragilidades do proces-
so político institucional na pós-modernidade e a realidade brasileira': 
que começa, pela análise dos efeitos da globalizaçáo na política, na 
pós-modernidade. A humanidade está no limiar de outros desafios 
inéditos no tempo: a sociedade de massas, a acelerada comunicação 
cibernética e os novos dilemas da tecnoburocracia exigindo refor-
mulaçóes do Estado. 
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Enrique Iglesias, então Presidente do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, certa vez disse - '•Sem democracia náo há Estado 
eficiente"- e explicou a necessidade da "reforma do Estado na América 
Latina e no Caribe, concebida como uma reforma polltica destinada 
a consolidar o Estado de direíto democrático e, portanto, habilitar os 
cidadáos para o pleno exercício dos seus direitos, como condição de for-
talecimento da sociedade civil e da eficiência do Estado". 

Antônio Carlos reconhece o atual "mal-estar com a política" nas 
"abordagens críticas" que faz da "morosidade, desaparelhamento" e "pul-
verização" das atividades e prerrogativas do Poder Legislativo, ao lado 
do deslocamento da "atividade legislativa" para o Poder Executivo. 

Andrada comenta a nossa atual Constituição, situando-a na 
complexa linha de desafios ainda não respondidos, com graves ad-
vertências ao presente e futuro da democracia brasileira. 

A Constituição Federal de 1988, entre outras inovações, apre-
senta as "duas grandes vertentes do controle da Administração Pública: 
os controles institucionais internos e externos; e o controle social' , na 
configuração de um quadro renovado e renovador da realidade so-
cial. O controle político-parlamentar passou a exercer-se também 
no conjunto da responsabilizaçáo ("accountability"), que é uma das 
bases da autêntica democracia. As novas tecnologias possibilitam 
novas soluções. 

A obra que apresento, de autoria de Antônio Carlos Doorgal 
de Andrada, é contribuição que se soma, com realce, à bibliografia 
sobre o assunto. 

Brasília, maio de 2009 

Senador Marco Maciel 
Presidente da Comissão de Constituição, 
justiça e Cidadania do Senado Federal 
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PREFÁCIO 

O trabalho que Antônio Carlos Doorgal de Andrada (Política: ain-
da é possível? - As fragilidades do processo político institucional 
na pós-modernidade e a realidade brasileira) oferece à comunida-
de jurídica brasileira enseja ampla compreensão dos valores políticos 
e econômicos na modernidade e na pós-modernidade. É trabalho de 
profundidade, que demonstra a evolução dos acontecimentos culturais, 
políticos e econômicos ao longo desses períodos no Brasil e no mundo. 
Discorre sobre os meios próprios de efetivar o controle governamental 
nos tempos em que se vive; quais são os aparatos disponíveis e aqueles 
que se encontram ociosos; que reformulaçóes precisam ser efetivadas. 

Trata-se de obra com tríplice dimensão: contém a evolução teórica 
da política no mundo ocidental dos últimos séculos, a evolução brasileira 
que lhe correspondeu e dá o testemunho do que pode ser aprimorado. 

Na Introdução, a obra menciona que foi o Estado Liberal que teceu 
o controle do Parlamento sobre o Governo. Tal controle sustentou-se na 
política institucional baseada na soberania estatal, que se encontra superada 
nos dias atuais. É nesse modelo arcaico que se acha fundamentada, segundo 
o autor, a política instirudonal contemporânea. Isso embora o desenvol-
vimento tecnológico, notadamente da Informática e da Comunicação, a 
partir do último século, tenha determinado a pulverização das soberanias e 
o rompimento do modelo estatal clássico. Os veículos de comunicação de 
massa transpuseram fronteiras e substituíram os discursos parlamentares 
argumentativos por encenações visuais de largo alcance. Em função dos 
novos recursos, o povo adquiriu melhores condições de reivindicar e de in-
terferir, tendo-se intensificado o poder das regras econômicas e da mídia. 
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Voltando-se para o Brasil, a Introdução afirma que o Estado Liberal 
privilegiou o controle político do Executivo pelo Parlamento, mas que este 
tem vivenciado maior tempo de desprestígio do que momentos altos. A len-
tidão do processo legislativo, a falta de organização dos partidos políticos, a 
hipertrofia do Executivo e a jud.icializaçáo das relações políticas têm deter-
minado o esvaziamento do controle crítico do Legislativo, com a ascensão 
dos controles pelo Poder Judiciário e Ministério Público, pelos Tribunais de 
Contas e pela sociedade. Defende a pluralidade de controles sociais, além 
daquele efetivado pelo Parlamento, destinados ao empreendimento do inte-
resse público não só atual, porém sustentável para as gerações futuras. 

Coloca-se como objetivo o levantamento de alternativas de con-
troles que superem a fragilidade do processo político-institucional e 
atendam à vida turbulenta e inquieta, além de imprevisível, acelerada e 
volátil, da pós-modernidade. Propõe-se a enfocar a realidade brasileira 
e indagar quais as políticas e os campos de atuação, objetivos e instru-
mentos que deverão ser aplicados na pós-modernidade. 

Na primeira parte da obra, A Política em crise: uma análise re-
flexiva (1.1.), o autor expõe os limites à política na pós-modernidade, 
levando em conta a dimensão do Estado, as políticas públicas adotadas 
e a aceitação das formulações propostas pelas lideranças institucionais. 

Analisa o fato de que o elemento econômico e o político sempre 
foram complementares entre si, mas que, na pós-modernidade, falta au-
tonomia ao subsistema político-estatal, pelo que o primado da política 
é ilusório. Oportuna é a incursão na doutrina de Robert Kurtz e na dis-
secação das relações entre a lei do mercado e a lei política para admitir 
sua interação e o predomínio desta última quando o Estado não neces-
sitar de trabalho ou da emissão monetária para sustentar sua riqueza. 
Salienta que, pela primeira vez na história, a velccidade da racionalização 
eliminadora de trabalho supera a expansão dos mercados. Acrescenta 
que nunca a política econômica conseguirá modificar a falta de ação do 
Estado diante da escassez de dinheiro, sendo simplista a visão do mau 
gerenciamento em face do custo necessário do n{vel civilizatório. 
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Brilhante é a análise do contraste da pós-modernidade em face dos 
conceitos modernos: a pressa, que era inimiga da perfeição, passou a ser a 
própria perfeição; o tempo, que consolidava certezas, destrói com rapidez 
inimaginável; os cidadãos, que lutavam por direitos politicos e, especial-
mente, pela liberdade, hoje, têm por alvo o consumo e aumento dos mer-
cados; o espaço, que era visual e perceptível, perde-se no virtual. 

O altruísmo universal é mantido como valor na humanidade, 
mas, como objetivo do Estado, é reduzido na proporção da carência de 
recursos financeiros. O papel do Estado e da política institucionalizada 
cede ao trânsito mundial de informações, à migração de conhecimentos 
e pluralidade de culturas, para os quais a política institucional da mo-
dernidade não consegue elaborar alternativas ou soluções. 

Ao tratar da Política institucional nos estertores da moderni-
dade (1.2.), a obra considera a inaptidão dos modelos democráticos, 
tendo em vista as conseqüências imprevistas e indesejáveis que fazem 
duvidar de uma constJ:ução deliberada. Se devemos nos desfazer da 
ilusão de que se pode deliberar sobre o futuro da humanidade, também 
se afasta a pretensão pura e simples de eliminar-se a política. 

Coloca como atualizada a indagação cinqüentenária de Hannah 
Arendt: "a política tem algum sentido?" 

Cita a análise de Bonifdcio Andrada sobre a oolonizaçáo da po-
lítica pela economia (1.3.), mediante a qual o lucro é incluído como 
objetivo a qualquer custo e a democracia representativa, relegada ao 
espaço meramente formal de eleições temporárias. Menciona a falta de 
margem para a escolha e a opção, tendo em vista que a comunicação se 
efetiva por linguagem dotada de modelos rígidos e padronizados. 

Os reflexos da globaliz:açáo econômica e cultural são vistos bem 
antes da era do computador e do satélite de comunicações, que permi-
tiu romper com as barreiras tradicionais do tempo e do espaço. 
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A informação é tratada como mercadoria cuja circulação econô-
mica será diretamente ligada ao poderio do respectivo veículo de co-
municação social. Com a utilização de linguagem leve e direta, induz, 
obtém e antecipa a vontade de um povo. 

O autor ainda acrescenta nesse tópico que a democracia pós-moder-
na não reflete o juizo do povo, porém é um produto pré-moldado e mani-
pulado pela mídia, que o encena nos recortes de sua preferência, fàvorecida 
pela cultura da imagem, cujo espaço privilegiado é a televisão, pela desva-
lorização do discurso e de sua capacidade transformadora e pela apreciação 
dos elementos compactos e superficiais dos interesses econômicos muitas 
Vf:ll:S isolados do contexto social. São mensagens rápidas que passam por 
acontecimentos inéditos e impactantes. A mídia conduz-se como braço 
visível do mercado para atender a lucros e sem se importar com as necessi-
dades do povo que dela desacredita. Repara o autor que somente entra no 
mundo da mídia aquele que preenche seus padrões, sendo desclassificados 
os que dão valor à cidadania. A mídia tem exposto os políticos como ato-
res ao serviço de suas interpretações, minimizando as sociedades interme-
diárias, como associações, igrejas, movimentos sociais, e se apresentando 
como se representassem a opinião pública, embora essa seja forjada por 
especialistas completamente desligados dos anseios do povo. 

Em seguida a obra dedica-se ao mal-estar com a política (1.4.). 
Tendo em vista a herança da cultura política segundo a qual essa é a 
última instância das coisas públicas e da proteção do cidadão, divisa-
se novo tempo em que as coisas da política estão fora de controle, por 
serem submetidas ao interesse privado e às forças do mercado, e em que 
o futuro se encontra nas mãos dos técnicos e dos cientistas dedicados à 
construção de alternativas para a sociedade. 

A política pela mídia emancipa-se do sistema polarizado de 
ideologias da década de 60 do século passado e parte para apostas 
arbitrárias, por não ser possível mais planejar a complexidade social 
mediante esquemas programados. 
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Em 1.5. - Um sentido para a polítiça institucional - possibilida-
des, o autor pretende sair de esquemas delimitados territorialmente e inte-
grados politicamente para diversas instâncias periféricas que substituíram a 
híerarquia pela heter4rquia, que é a composição policêntrica do poder. O 
trabalho da política institucional, na pós-modernidade, é de coordenar as 
racionalidades discordantes sem ajuda de autoridade suprema. 

Ações 4utonutrientes selecionam comportamentos e aproveitam-se 
da diversidade mediante composição de instâncias periféricas com re-
duzida interferência da coerção estatal. 

Ame a ampliação das relações econômicas para alcance mundial, 
não é mais possível ao ordenamento parcial do Estado ter, com realis-
mo, a pretensão de assumir papel que é condicionado por um sistema 
global. O Estado deixa de ser o provedor da igualdade, no socialismo, e 
da liberdade, no liberalismo, para se tomar, no pós-modernismo, gestor 
da competição econômica .. 

Na parte 2 do livro, estuda-se a Realidade brasileira: aborda-
gens críticas. Verifica-se que não se cogitou, inicialmente, do nível 
de participação popular no poder. Tratou-se da separação de funções. 
Admitiu-se, no modernismo, o controle pelo Parlamento e, na pós-
modernidade, quando a complexidade do modelo social se tornou real, 
a pulverização das prerrogativas anteriores, únicas e exclusivas do Par-
lamento. O Estado passou a atuar em esferas antes reservadas à auto-
nomia privada e a concorrer com grandes organizações, associações e 
grupos privados que o pressionaram para resolver problemas mediante 
acordos e negociações. 

Em 2.2., são incluídos a morosidade e o desaparelhamento do 
Poder Legislativo, a partir de observações que haviam sido feitas, há 
anos, sobre a incapacidade das câmaras de exercer suas prerrogativas. 
Em seguida, o autor examina as legendas de aluguel, o personalismo 
político, a corrupção, a cooptação governamental e a ausência de lide-
ranças confiáveis como causas da falta de legitimidade e do descrédito 
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da instituição legislativa, que, atualmente, não sofre com motivos exó-
genos, presentes antes da Assembléia Nacional Constituinte. 

Constata-se o raquitismo do Poder Legislativo como controla-
dor político. As câmaras funcionam mediante mecanismos formais e 
de superfície nas comissões de inquérito e nos plenários. Ganham pela 
exibição, perdem-se nos processos mais complexos, contentam-se em 
homologar projetos do Executivo ou renunciam à sua prerrogativa, 
abrindo espaço ao uso exagerado de medidas provisórias. 

O autor se ressente das consultorias e assessorias das câmaras, que 
não se comparam em qualidade às que são disponíveis no Executivo, no Ju-
diciário, no Ministério Público, nos Tribunais de Concas, nas organizações 
da sociedade, e admite que sejam penalizadas por não serem os membros 
do Poder bem preparados para supervisioná-las e para conseguir resultados 
em processo dialógico proveitoso com os interlocutores externos. 

Também acusa a deficiência do sistema partidário e eleitoral brasilei-
ro, que exige posrura, mas não participa do preparo dos representantes nem 
lhes oferece o compartilhamento de seu saber empírico com os conheci-
mentos teóricos que interpretam e aprimoram a realidade objetiva. 

No 2.3., trata da burocracia (de burrus ou bureau) como a aco-
modação de servidores no assento de um escritório e o estar do conjun-
w formado pela hierarquia e disciplina, com tendência de permanecer 
como é e a ocupar qualquer espaço vazio que surgir, ainda que não 
tenha utílídade a cumprir. Já a Ciência e a Tecnologia operam com o 
objetivo de estimular o aperfeiçoamento nos modos de fazer, até mesmo 
para dispensar as interferências do Estado, com a aceitação de que são 
as pessoas que criam oportunidades econômicas. 

A Tecnoburocracia (2.3.) é colocada como a aliança da burocra-
cia estatal com a Ciência e a Tecnologia. Dão-se como nascedouro da 
tecnocracia, com base matemática e científica, as idéias de Descartes e 
de Newton. Enquanto o populismo exagera a soberania popular como 
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elemento da democracia, a Tecnoburocracia ignora-a e adota a mecâ-
nica jurídica, econômica, científica e estratégica. A fórmula da Tecno-
brurocracia, na gestão pública e privada, responde à complexidade com 
soluções prontas e eficientes, superficiais e sem contacto com o povo. 

Substanciosa é a análise da evolução da Tecnoburocracia brasilei-
ra (2.3.1.). Parte do pensamento, da segunda metade do século XVIII, 
do Marquês do Pombal, segundo o qual o Estado, com o auxílio da 
ciência aplicada, garante a riqueza da nação, a ordem política e moral 
dos cidadãos, bem como a formação da elite tecnoburocrática de que 
precisa. Aquela política rompeu com o absolutismo teocrático e rendeu 
para o cientificismo positivista em pelo menos quatro manifestações 
deste. Valorizaram-se o governo representativo, como no liberalismo 
doutrinário, e a Academia Militar; deu-se maior importância ao estudo 
profissionalizante do que à pesquisa básica e ao saber humanístico. 

O Governo Várgas introduziu o tecnicisrno, que transformou as 
questões poüticas em técnicas, pensou o Brasil em termos nacionais, não 
apenas regionais, sob a direção de um Executivo fortalecido. 

O ProgJ:ama de Metas do Presidente Juscelino Kubitschek e a polí-
tica de autoritarismo instrumental do governo militar salientaram idéias 
de planejamento e racionalização, com a hipertrofia do Executivo e a 
profusão das empresas estatais. 

Seguem, com a redemocratizaçáo (década de 90 do século XX), 
a globalizaçáo, a redução estatal e a vinda do Estado mínimo-gerencial, 
com apelo à agilidade, eficiência e busca de resultados. 

Tratando do O bjetivismo tecnocrático (2.3.2.), confere desta-
que para o econômico, que demanda técnica e especialização e expurga 
os artifícios verbais a que se referiu .Karl Poper. É aceitável o que pode 
ser demonstrado, mediante hipóteses comprováveis por provas práticas. 
O ambiente político-parlamentar entra em declínio e predomina o Po-
der Executivo, baseado na tecnocracia e na racionalidade, por ser o eco-
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nomista tecnocrata por excelência. O governo é apolítico, e pensadores, 
como Eugenio Gudin e Roberto Campos, enfatizam que a política tapeia 
e que os políticos pensam em si mesmos e se esquecem do Brasil. 

Ao tratar das relações da Tecnoburocracia com a Política (2.3.3), 
admite que o ótimo econômico e administrativo é obtido por méto-
dos racionais, científicos e matemáticos. Os tecnocratas propõem que a 
participação democrática deva ser resultante do amadurecimento inte-
lectual que não se espera de uma população deseducada. Desvalorizam 
a política, que vêem como autora de comportamento irracional e emo-
cional gerado pelos instrumentos de propaganda. 

O autor considera que nem a arrogância da tecnocracia, nem a 
política baseada na separação de poderes e nas maiorias representativas 
e parlamentares atendem à realidade contemporânea. 

Conclui que, para a solução de problemas mais complexos, que são a 
verdade do futuro, não há leis históricas e sociais ou leis científicas inques-
tionáveis. Cita Albert Einstein, no reconhecimento de que a procura pela 
justiça e verdade fez mais pelo aperfeiçoamento da humanidade do que a 
argúcia política, que, em longo prazo, ocasiona desconfiança geral. Asseve-
ra, com maestria, que a complexidade exige a confrontação de paradigmas, 
idéias, visões de mundo, dados, informações e cálculos; que as conclusões 
serão sempre mais provisórias e relativas, destinadas, na maioria das vezes, a 
atender a situações circunstanciais. Preceitua que a boa qualidade das solu-
ções técnicas virá, desde que a classe política, atualmente sem credibilidade, 
por seu despreparo, qualifique-se para o necessário debate e, forjada no 
diálogo, não se mantenha subalterna aos postulados tecnocráticos. 

Admite que o Poder Executivo é hipertrofiado (2.4.) e, dada sua 
vocação para o autoritarismo, desvaloriza a forma federativa e conduz à 
transferência de poderes dos Estados à Uniáo. A separação de poderes cede 
ao mecanismo de cumulação de funções legislativas e executivas numa só li-
derança política. Embora cada poder possa desempenhar funções materiais 
dos outros, a função prioritária do Legislativo, que era de legislar, passou a 
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ser fiscallzatória. A multiplicação dos atos de conteúdo normativo banali-
zou o Direito e fez transferir o conuole da liberdade da lei para a Constirui-
ção, cuja defesa é atribuída ao Poder Judiciário. A forma federativa uaduziu 
também debates parlamentares na busca de mais poder para oligarquias 
locais e regionais, ao contrário do duradouro processo dialógico enue as 
colônias, de que decorreu a formação do federalismo nane-americano. No 
modelo constitucional de 1988, a concentração das rendas na União faz 
depender desta a sobrevivência dos estados e municípios, tratando-se, pois, 
de federalismo consentido, com abundante legislação federal e atividade legis-
lativa meramente supletiva ou suplementar dos estados. 

A obra analisa a desorganização partidária (2.5.) como causa de 
soluções individuais, no Congresso, com disputas internas enue corre-
ligionários. Os partidos têm presença formal, sem programas definidos, 
e, em lugar de serem instrumentos de governo, tornam-se obstáculos 
adminisuativos na procura de satisfação de interesses pessoais. A re-
presentação proporcional foi introduzida para representatividade das 
diversas opiniões, embora a pluralidade dos partidos tenha ensejado a 
pequenas agremiações o papel de definição que os votos obtidos não 
propiciariam. As coligações e os grupos parlamentares suprapartidários 
são arranjos que suplantam os partidos. Negociações escusas ocorrem 
sob a aparência de discussões inúteis e artificiais e tomam a democrada 
regime político bem mais lento e dispendioso que a ditadura. 

Ajudicialização das relações políticas (2.6., 2.6.1. e 2.6.2.) , com 
questionamento sobre sua função na democracia, supera a falta de 
diálogo no Congresso e torna freqüente a procura do Judiciário como 
último refúgio de um ideal democrático desencantado pela redução dos 
espaços dialógico-parlamenrares. No Brasil são seus fatores determinan-
tes as demandas dos intérpretes da Constituição, que aumentaram na 
Constituição de 1988 (art. 103), a globali.z.ação econômica, que acarreta 
perda da soberania aos estados, os conceitos jurídicos indeterminados, 
freqüentes e abundantes, bem como o conflito entre o social e o neoli-
beral. A redução dos direitos sociais imposta pela limitação dos recursos 
financeiros do Estado e os encargos assumidos pelo modelo social im-
põem a intervenção judicial para dar solução a esses conflitos. 
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É adequada a crítica (2.6.3. e 2.6.4.) à ditadura do grupo com sa-
beres privilegiados, que reinventa o modelo de repartição de funções ante 
o colapso moral do espaço político-parlamentar. Essa metodologia nova 
se justifica pela ação mais ampla na lacuna, com ativismo que repete o 
estilo da Suprema Corte, no período 'Wárren, entre 1953 e 1969, no 
controle de constitucionalidade. 

Na parte 3 da obra, Controle Parlamentar: superação de um mo-
delo, o autor considera a limitação e o controle como valores essenciais 
do Estado constitucional. É analisada a evolução histórica da liberdade, a 
construção do Direito Público com os Estados nacionais, a obtenção da 
liberdade perante o Estado e a substituição do absolutismo, justificado pela 
soberania estatal, com a regulamentação constitucional do poder, desde o 
Bill of Rights, passando pela Declaraçáo da Indepmdênci4 das colônias in-
glesas até a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadiio. Nesse novo 
momento, aparecem a supremacia da Constituição, a separação de poderes 
e a superioridade da lei como expressão da vontade dos homens em lugar de 
seu caráter divino e sobrenatural da época da monarquia absoluta. 

Segundo o autor, procedem da doutrina de Locke o apareci-
mento da Constituição escrita e o controle político do Governo pelo 
Parlamento, tido este como limitado pela vontade do povo, porém 
dotado de superioridade sobre os demais agentes do Estado. Constata-
se o controle do Legislativo nas mais variadas acepções históricas do 
Estado democrático, desde o liberal, passando pelo bem-estar social, 
até o neoliberalismo, quando a legislação concorre, na sociedade, com 
outras formas de normalização e de controle, que surgem para atender 
aos conceitos inseguros, provisórios e mutáveis que decorrem do avanço 
tecnológico e da economia de mercado de âmbito mundial. 

Verifica-se o fortalecimento do Executivo, nem sempre apto para 
resolver as questões do Estado, mas empenhado em superá-las, dire-
ràmente ou mediante parcerias, em contrapartida de um Legislativo 
defasado por tribunas retóricas. 
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O autor propõe a revisão da organização e das atribuições do 
Congresso para que não permaneça inerte e impotente diante de um 
Executivo agressivo que aumenta a interlocução, legisla e ignora os con-
troles legislativos. 

A obra, na parte 4, passa à análise da história da política e do Par-
lamento no constitucionalismo brasileiro e mostra a sucessão das cartas 
autoritárias às efêmeras constituições liberais. 

Trabalha o Primeiro Reinado, desde a formulação da enxuta Cons-
tituição, que serviria a mais de um regime político, até a abdicação, que 
refletiu o aumento dos poderes do Parlamento, o qual alcançou expressão 
magna com a criação da presidência do Conselho de Ministros, em 1847, 
e a oficialização do regime parlamentar de governo, independentemente 
de modificação constitucional. Demonstra o funcionamento normal do 
regime parlamentar no Segundo Reinado, com as práticas da dissolução 
do Parlamento, do revezamento dos Partidos Liberal e Conservador e da 
moção de desconfiança. Em 1868, rompeu com os métodos do regime 
parlamentar e demitiu o Gabinete de Zacarias de Goes e Vasconcellos, o qual 
era apoiado por forte maioria na Câmara. O Imperador optou por Caxias 
quando foi identificado que, por questões pessoais com o Presidente do 
Conselho, Caxias abandonaria o comando das tropas da Tríplice Aliança 
na Guerra do Paraguai. Dom Pedro 11 optou por violar o regime do que 
prejudicar o andamento da campanha militar. 

Examina o razoável funcionamento das duas câmaras: uma conser-
vadora (o Senado Imperial) e outra representativa do progresso (a Câmara 
dos Deputados), que compuseram a Assembléia-Geral. Entretanto, reco-
nhece que o sistema eleitoral e partidário funcionou mal. O voto censitário 
acarretou inclusão de parcela insignificante da população, oomo acontecia 
na Europa e nos Estados Unidos. A votação era carregada de &aude no 
Império e na República Velha. Os partidos não dispunham de programas, 
propunham-se a ser meros apoios aos governos, divididos entre conserva-
dores e liberais que detinham consigo projetos com objetivos específicos em 
regime tipicamente bipartidário. O Poder Moderador foi a marca sensível 
do Império, tornando-se tema central das discussões políticas. Revestindo 
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legalmente a monarquia, passou pelo autoritarismo de Dom Pedro I até a 
abdicação e conciliou-se com o regime parlamentar de governo durante o 
reinado de Dom Pedro IL que possuiu gabinetes conservadores e liberais, 
variando entre sua aceitação pura e simples, sua submissão ao referendo dos 
Ministros e sua simples supressão. 

O Conselho de Estado funcionou com atribuições de consultoria 
do Imperador, em questões graves, tendo sido percebido como reves-
timento democrático da monarquia constitucional e responsabilizado 
por suas doutrinas centralizadoras. 

O Poder Judiciário, teoricamente independente, era fragilizado pelo 
poder imperial de remoção e de suspensão dos magistrados. 

Na análise da República Velha (1889-1930), o autor constata pe-
ríodo de graves incidentes, como o golpe desfechado pelo Presidente 
Deodoro da Fonseca e sua renúncia, a dissolução do Congresso Nacional, 
em 3 de novembro de 1891, a elevação do Vice-Presidente Floriano Pei-
xoto ao cargo de Presidente e a recusa da convocação eleitoral prevista 
na Constituição de 24 de fevereiro daquele ano. 

A obra estuda a influência européia sobre o Brasil, com o reconhe-
cimento dos direitos políticos, econômicos e sociais, depois da Primeira 
Guerra. Inclui o testemunho de Baleeiro, segundo o qual, Rui Barbosa 
concedeu ao texto republicano redação castiça, sóbria e elegante, além 
de ter melhorado a substância do projeto com a inclusão de princípios 
da Constituição viva dos Estados Unidos. Formula ampla compara-
ção entre o texto constitucional de 1891 e o imperial. Demonstra que, 
em matéria de responsabilidade política dos ministros, a Constituição 
Imperial fora mais evoluída, admitindo-o expressamente. Menciona a 
deformação republicana, referência de Raul Pilla. 

& três tendências políticas do Império foram reduzidas à republica-
na, com partidos apenas regionais e fortalecimento dos estados, indiferentes 
aos interesses da nação como um todo. Os governos da República Velha 
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praticaram sempre em regime de estado de sítio; exceto o do Presidente 
Campos Salks. Predominou a política do café com leite, representativa dos 
principais produtos de São Paulo e de Minas, respectivamente, com a qual 
os presidentes de ambos os estados convencionaram alternar-se no poder 
repubücano. Essa política foi rompida em 1930, pelo Presidente Washington 
Luís, do que sucedeu a Aliança Liberal e a Revolução daquele ano, com a 
ascensão do Presidente Getúlio Utrgar. Praticou-se o coronelismo, que teve 
por origem a Guarda Nacional, inspirada no modelo norte-americano do 
povo em amuJS para suprir as deficiências das policias militares estaduais. 
Os líderes locais asswniam os títulos de coronel, major, capitão, tenente e 
alferes. No Rio Grande do Sul, ocorreu o caudilhismo, com feição béüca 
mais acentuada. Os membros da Guarda Nacional cuidavam de manter a 
ordem pública em suas cidades e regiões e interferiam nos resultados eleiro-
rais, não só mediante indicaçóes de candidatos como também no reconhe-
cimento dos poderes, semelhante à diplomação, que, em geral, somente era 
pernútida aos candidatos que pertencessem ao partido único do governo 
e estivessem alinhados com a liderança regional. Esse processo foi alterado 
pelo bacharelismo político e pelo tenentismo, correspondente movimento 

~ popular, que se empenharam pelas reivindicações das camadas sociais me-
nos favorecidas. 

A Constiruiçáo de 1934 significou a conquista, pelo Brasil, dos 
avanços sociais conseguidos com a queda das monarquias européias e 
a inclusão constitucional de direitos reconhecidos aos trabalhadores a 
partir da Constituição de Wéimar e da Constituição espanhola de 1931 . 
Resultou da Revolução de 1932, movimento pauüsta que, embora es-
magado, ditou a constirucionalizaçáo prometida e não efetívada pelo 
Presidente Vargas. A Constituição de 1934 valorizou o Poder Legislati-
vo e adotou práticas do regime parlamentar, como o comparecimento 
dos ministros às comissões das casas do Congresso Nacional. Ensejou 
o pluralismo político, com intensa participação de correntes nacionais 
de opinião que não dependiam das bancadas estaduais. Conforme a 
análise de Pontes de Miranda, foi a mais completa das constituições 
americanas, interrompida pelo Estado Novo, em 1937, e, em parte, res-
tabelecida em 1946. 



( 

ANTONIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA 

Em 10 de novembro de 1937, o Presidente Ultgas promoveu a rup-
tura da ordem constitucional e os poderes presidenciais se fortaleceram. 
O movimento integralista e o comunismo se insurgiram contra o libera-
lismo oligárquico. Favorecido pelo ambiente internacional da ascensão do 
nazismo e do fascismo, Ultgas outorgou a Carta de 1937, conhecida como 
Polaca, por comparação com a Constituição da Polônia de 1935, e que 
ampliou substancialmente os poderes presidenciais. A Carta de 1937 pode 
ser tida como constituição nominal, pois, de fàto, não chegou a ser refe-
rendada pelo plebiscito, como era previsto, nem· fez valer as instituições 
nela estabelecidas, pois não ocorreram eleições gerais, e o Parlamento Na-
cional, composto da Câmara dos Deputados e do Conselho Federal, não 
entrou em funcionamento. O Presidente da República passou a legislar por 
decretos-leis, podendo declarar o estado de guerra e submeter à revisão do 
Poder Legislativo as leis que fossem declaradas inconstitucionais pelo Poder 
Judiciário. Não foram previstos partidos políticos; era possível a dissolução 
das casas do Parlamento e censura prévia da imprensa para impedir mani-
festações contra a moralidade pública e os bons costumes. 

A redemocratização começou no Brasil a contar do ano de 1942, 
com a fundação da UNE, e continuou em 1943, com o lançamento do 
Manifesto dos Mineiros, ao comemorar-se o décimo terceiro aniversário da 
Revolução. Em fevereiro de 1945, o Presidente ~tgas assinou o Ato Adi-
cional n° 9, mediante o qual convocou eleições no prazo de noventa dias. 
Sucedeu a criação de dois partidos políticos- a UDN, em abril, e o PSD, 
em julho. Com a volta dos pracinhas, a partir de maio, o processo demo-
crático comparou-se aos acontecimentos na Europa, embora os comunistas 
tenham tentado manter o Presidente com o movimento queremísta (Que-
remos Getúlio.~ e a convocação de Assembléia Constituinte. O Presidente 
renunciou; promulgou-se, em setembro de 1946, nova Constituição, e, em 
dezembro de 1946, foi eleito o Presidente Dutra. 

A Constituição de 1946 serviu para introduzir no Brasil sistema 
pluripartidário e regime presidencial acentuado. Os partidos represen-
tavam decisões de cúpulas nacionais em detrimento das seções regionais 
dos estados e municípios. O s poderes presidenciais eram freados pelo 
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fortalecimento do federalismo, com melhoria na discriminação das ren-
das dos entes federais, pela temporalidade do mandato e pela responsa-
bilidade política do Presidente, como preconizara o teórico republicano 
Alexander Hamilton. Partidos pequenos e seus donos conhecidos colo-
cavam à venda as respectivas legendas para as candidaturas ao Congresso 
Nacional. Pela primeira vez, a participação eleitoral abrangeu as classes 
menos favorecidas. O regime presidencial fortalecido destinou o país ao 
governo militar, como aconteceu com os diversos Estados americanos, 
com a única exceção dos Estados Unidos. 

No processo eleitoral de 1960, foi eleito o Presidente ]ânio Q;ta-
dros, que, entretanto, governou sem formar maioria congressual. Por 
motivos até hoje não esclarecidos, renunciou ao cargo sete meses depois 
da investidura. O Vice-Presidente João Goulart somente foi admitido à 
sucessão após ter-se modificado o texto constitucional com redução dos 
poderes presidenciais. O plebiscito de janeiro de 1962 restituiu-lhe a to-
talidade das atribuições, tendo passado a enfrentar dois grupos poderosos 

( e rivais: o da esquerda, que lhe impôs as reformas de base, e o da direita, 
que recusava qualquer modíficação profunda. O Movimento Militar de 
3 1 de março de 1964 venceu, com o apoio dos Estados Unidos, tendo 
feito prevalecer a modernização conservadora, segundo a doutrina da Es-
cola Superior de Guerra, com a derrubada do governo do Presidente João 
Goulart e o restabelecimento da hierarquia e disciplina militares. 

A Constituição de 1967 visou a reforçar o Poder Executivo, reduzir 
a autonomia regional e obrigar os estados a adaptar suas constituições, po-
rém vinculados a uma lista de princípios que se encontrava em seu art. 13. 
Estabeleceu penalidades que seriam aplicáveis aos perturbadores da ordem, 
sujeitando juizes, membros do Congresso e servidores públicos às ações 
corretivas do Presidente da República. Dispôs sobre o predomínio dos inte-
resses da indústria, do comércio e do desenvolvimento econômico. 

Sucedendo ao Presidente Gaste/lo Branco, o Marechal Costa e Sílva 
formulou a proposta de abertura política e incumbiu ao Vice-Presidente 
Pedro A/eixo coordenar comissão destinada à reforma constitucional. A 
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reação da direita foi implacável, tendo obrigado a suspensão das garan-
tias constitucionais e estabelecido pesada ditadura com a edição do Ato 
Institucional n° 5 em dezembro de 1968. Esse processo foi culminante 
no governo do Presidente Emílio Médici, que admitiu os mesmos meios 
dos terroristas para derrotar o terrorismo. Os serviços de informação 
foram prestigiados e a repressão conseguiu sua maior amplitude. Se-
guiu-se o governo do Presidente Ernesto Geisel, que iniciou a abertura 
política e o do Presidente João Figueiredo que a completou promovendo 
a anistia e a criação de mais partidos políticos. 

Na quinta parte da obra (5.0), o autor passa a comentar os efeitos 
da Constituição de 1988 sobre o regime político e econômico e sua versão 
democrática para durar com a democracia e só com a democracia, com 
caráter de Constituição Coragem como a conheceu o constituinte Ulysses 
Guimarães. Valeu-se da precisa análise de Caio Tácito e, por remissão, de 
Fábio Comparato, segundo os quais as diversas inovaçóes para manifestar-se 
a soberania popular, os aspectos sociais do modelo adotado, com os acrés-
cimos dos direitos sociais e políticos aos direitos individuais, a recepção das 
n~rmas jurídicas antes emitidas, em sua parte compatível, a exaustão das 
competências dos entes federados, o anseio de atendimento às aspirações 
populares determinaram a pletora de normas incompletas. 

O trabalho não ignorou as críticas do antigo Presidente José Sarney, 
segundo o qual, havendo o dever se tornado maior do que o poder, o país 
se tomou ingovemável. Fez análise histórica e crítica da medida provisória, 
especialmente do seu desvirtuamento, e salientou sua freqüência maior do 
que a do decreto-lei no tempo do regime autocrático anterior. Reportou-se 
à severa opinião do professor Alexandre de Moraes de que a decisão presiden-
cial é sem nenhuma legitimidade e resulta da leniência do Poder Judiciário. 

Em seguida a obra registra sessenta e duas emendas à Constituição 
no prazo de somente vinte anos, o que, segundo o Ministro Gi!rruzr Mendes, 
não teria desfigurado o texto constitucionaL Ao contrário, o Professor Celso 
Antonio Bandeira de Me!W, expressamente invocado, verifica que o conteú-
do social da Constituiçáo de 1988 foi prejudicado com o fim da União 
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Soviética, a força nova que o capitalismo impôs ao mundo e a globalização 
com a idéia quase ridícula de que o mercado se auto-regula e cria o bem-
estar de toda a sociedade. Segundo o doutrinador, as emendas à Constitui-
ção, para permitirem que as multinacionais invadissem nossa economia, 
desfiguraram a Constituição e constituíram sua antítese. 

Oportuna foi a menção da doutrina de Luís Roberto Barroso, que 
constata a judicialização da política pela pletora de normas que deviam 
ser atribuídas às leis ordinárias, no texto constitucional, bem como a 
falta de políticas públicas para regulamentarem essas numerosas dis-
posições constitucionais. Em favor da Constituição de 1988, aponta 
a realização de cinco eleições presidenciais no período de vinte anos, 
a alternância dos partidos políticos no poder e a efetivação de diversos 
episódios políticos que, em outra estrutura normativa, teria deflagrado 
rupturas profundas. Menciona também a opção pelo regime presiden-
cial atenuado, como na França e em Portugal, e o fim da idéia de que é 
necessária maioria parlamentar consolidada, para governar, o que acar-
reta relações não republicanas entre os Poderes Executivo e Legislativo. 

O trabalho revela o depoimento do professor e deputado Boni-
'- focio Andrada que, vivenciando a Assembléia Nacional Constituinte de 

1987/1988, anotou fatos importantes; enfraquecimento do Poder Le-
gislativo, com a adoção de medidas provisórias mais autoritárias que 
os antigos decretos-leis; iniciativa legislativa, antes não vista, do Poder 
Judiciário e do Ministério Público; proeminência do Presidente daRe-
pública na votação de qualquer matéria legislativa e falta de diálogo 
para a adoção do regime de governo. 

Cita também Marcelo Cerqueira, segundo o qual as emendas à 
Constituição mutilaram o seu corpo e atingiram-lhe os maiores valores, 
que são a soberania nacional e os direitos dos cidadãos, com sistema 
político em que as chefias de governo se identificam com a globalização 
predatória e a administração pública baseia-se em agências regulatórias, 
o que a experiência em outros países permite afirmar tratar-se de mode-
lo refratário a qualquer controle político, esvaziando o Poder Legislativo 
de suas atribuições e garroteando-o. 
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No setor 5.1., a obra percorre o conceito de Interesse Público e 
baseia-se na doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, que o tem, em 
termos livres, por interesse de cada indivíduo como participe da sociedade 
e agente de sua história. 

Investe particular atenção para o conteúdo variável da mundia-
lização na Idade Média, na Renascença, na Idade Moderna e na Pós-
Modernidade, acentuando nesta a reformulaçáo do conceito de sobe-
rania, para aceitar o desenvolvimento tecnológico, a universalização do 
direito, a globalização da economia, o pluralismo politico e cultural. 

Propõe a substituição do modelo da administração pública, que 
teve decisões impostas, por novo perfil, o de decisões compostas, obtidas 
pela criatividade, flexibilidade e descentralização, ganhando em segu-
rança, precisão, visibilidade e legitimidade, como inspira a doutrina de 
Norberto Bobbio e é traduzido como governança por Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto. 

A obra não tem a preocupação restrita à separação de poderes, à 
visão da realidade atual, mas procura a sustentabilidade, que penetra 
no compromisso com as gerações futuras. Menciona que se vive em 
arquipélago e, não, em continente. Não reduz o Interesse Público às 
indicações dos expertos em burocracia, porém coleta-o da participação 
popular aliada à das instituições públicas, políticas e sociais, sem renún-
cia ou abdicação daquela. 

No grande final da obra (5.2.), o autor identifica dois controles 
básicos para aferir o Interesse Público, que há de ser a meta das políticas 
públicas: o institucional interno e o externo. 

Começa pelo autocontrole, reconhecido nas Súmulas 346 e 473 
do Supremo Tribunal Federal, pelo qual a Administração Pública deve 
rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos ou inconvenientes. 
Trata-se de controle vital, uma vez que, sem ele, haverá demora e defi-
ciência na prestação do serviço público. I 
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O controle externo poderá ser social, político, administrativo e juris-
dicional. A autoridade encarregada do controle não tem faculdade de açáo, 
mas obrigação de exercê-lo, sob pena de prevaricação. 

O mais abrangente é o controle jurisdicional, dada a garantia cons-
tirucional de que nenhuma lesão ou perigo ao direito escapa do controle 
judiciário, sendo muitas as ações disponíveis, como h4beas corpus, mandado 
de segurança individual ou coletivo, habeas data, mandado de injunção, 
ação popular, ação civil pública e ação direta de inconstirucionalidade por 
ação ou omissão. 

O conuole adminisuativo é exercido pela Administração Direta so-
bre as autarquias, fundações, empresas públicas, consórcios, e(C. (Consti-
ruiçáo da República, art. 37, § 8°, II) ou pelo TribW1al de Contas (art. 71, 
I a XI) . Os Tribunais de Contas, dispondo de amplas informações, podem 
conhecer amplameme das políticas públicas, tendo em conta os valores di-
tados pelo art. 70 da Constituição. 

O conuole político é exercido pelo Poder Legislativo quando fisca-
liza e conuola os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração 
Indireta, nos termos do art. 49, X, da Constiruiçáo, e, com o auxílio do 
Tribunal de Contas (art. 71), verifica se os atos são oportunos e convenien-
tes e se estão conforme os requisitos e as finalidades da lei. Trata-se, pois, de 
controle do mérito. 

O conuole social, de natureza facultativa, é reconhecido como di-
reito fundamental de primeira geração e exercido pelas entidades formadas 
pela sociedade civil, bem como pelas pessoas físicas ou jurídicas. Incluem-
se aí a imprensa e as organizações não-governamentais (ONGs). Difere de 
iniciativa popular, por realizar-se 4 posteriori. Irá verificar se o ato está de 
acordo com a lei, podendo constatar sua conveniência e oportunidade. 

O setor 5.3 da obra destina-se ao estudo do conuole pelo Poder 
Legislativo no Brasil, de acordo com a Constituição de 1988. Começa por 
examinar a organização do Poder. Ao tratar de suas atribuições, admite seis 
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setores: legislativo, controlador, julgador, deliberativo, constituinte e admi-
nistrativo. 

Sobre o controle político (parlamentar) direto menciona o de fis-
calizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da Adminis-
tração Indireta (Constituição, art. 49, X), o qual se efetiva mediante os 
seguintes instrumentos: 

1. autorização ou aprovação do Congresso Nacional para atos 
do Poder Executivo (Constituição, art. 49, I, 11, 111, IV, 
XII, XIII, XIV, XVI e XVII); 

2. sustação de atos do Poder Executivo que exorbitem dopo-
der regulamentar ou dos limites de delegação legislativa 
(Constituição, art. 49, V); 

3. convocação de Ministros de Estado e requisição de infor-
mações sob pena de responsabilidade (art. 50); 

4. controles privativos do Senado Federal (art. 52, 111 a IX) , 
(XIV e XV); 

5. comissões parlamentares de inquérito, com poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciais (que não se 
confundem com os poderes de jurisdição, como os de que-
bra de inviolabilidade do domicílio e da escuta telefônica 
e prisão), para apuração, dentro de prazo certo, de fatos 
determinados, encaminhadas as conclusões ao Ministério 
Público para que promova a responsabilidade civil e crimi-
nal dos infratores (art. 58, § 3°); 

6. ímpeachmentdo Presidente da República (arts. 85 e 86); e 
7. fiscalização orçamentária (art. 166, § 1 °). 

Como atos de controle político (parlamentar) vinculado, encon-
tram-se: 

1. julgamento das contas do Presidente da República (Consti-
tuição, art. 7 1, I); 
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2. informações ao Tribunal de Contas da União (art. 71, VII 
e§ 4°); 

3. sustação de contrato (art. 7L X e§ 1 °); 
4. sustação de despesas irregulares (arts. 166, § 1° e 72); e 
5. inspeção e auditoria contábil, financeira, orçamentária, ope~ 

racional e administrativa nas unidades administrativas dos 
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entida-
des referidas no inciso II do art. 71 (art. 71, IV). 

A leitura deste trabalho é recomendada para os governantes, le-
gisladores e juristas, destinados que devem ser à recuperação das razões 
históricas dos diversos controles criados e à verificação de que, na rea-
lidade brasileira, há meios mal aproveitados e institutos defasados que 
podem ser utilizados e rearriculados para que a ação do Estado realize 
o interesse público de maneira mais consistente e adequada aos anseios 
do povo. 

A contribuição do Dr. Antônio Carlos Doorgal de Andrada tem 
forte impregnação técnico-cientÍfica. É louvável que parta de atual 
membro do Tribunal de Contas de Minas Gerais enriquecimento cien-
tífico e operacionalmente viável, que possibilita o trabalho arranjado do 
governo, nos termos da Constituição da República e sem recorrência a 
reformas destinadas a embromar a opinião pública. Esta valiosa doutri-
na política demonstra que, a despeito das limitações econômicas que 
transcendem o Estado, a política poderá ser praticada com controles 
eficazes já previstos no texto constitucional. 

Belo Horizonte, 22 de junho de 2009 

José Tardzio de Almeida Melo 
Presidente tÚJ Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
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INTRODUÇAO 

A prática política institucional contemporânea, em grande parte 
ainda presa a pressupostos estabelecidos nos primórdios da construção dos 
Estados liberais, apresenta-se amplamente superada num mundo cujas re-
ferências deixaram, há muito, de ser aquelas de outrora. A política institu-
cional dos modernos tinha como pilares básicos a soberania e o contêiner 
estatais, a democracia representativa (que, de certa forma, desprestigia a 
qualidade na formação das maiorias com a valorização dos aspectos quan-
titativos), os partidos - então organizados em ambientes de pouca com-
plexidade e de fortes conteúdos ideológicos -, e o primado da política 
institucional como condutora absoluta dos rumos da sociedade. Entretan-
to, as transformações introduzidas pelas inovações tecnológicas no último 
século, com destaque para as dos setores da informática e das comunica-
ções, aceleraram o intercâmbio dos saberes, impondo a construção de uma 
sociedade do conhecimento dominada pelas ciências exatas, sobretudo a 
econômica, numa época que já pode ser denominada de pós-moderna. 
Afloraram, a partir deste acelerado e profundo processo de mudanças, as 
diferenças, o multiculruralismo, as diversidades e a compartimentalização 
do mundo em áreas especializadas, com linguagens e lógicas próprias. As 
incertezas passaram a dominar o cenário, relativizando verdades e a pró-
pria ordem estabelecida, dotando nosso tempo de extrema complexidade 
e inordenação. Alteraram-se as relações de tempo e espaço, com impacro 
direto na maneira com que os indivíduos passaram a se relacionar com 
os outros e consigo mesmo. É justamente para este mundo novo que as 
práticas políticas institucionais revelam-se superadas. Tendo seus alicerces 
assentados em acontecimentos como as revoluções inglesa. francesa e ame-
ricana dos séculos XVII e XVIII, e como pano de fundo a revolução indus-
trial, a política institucional dos modernos apresenta-se &ágil e impotente 
para lidar com os novos paradigmas que reinam na pós-modernidade. A 
pulverização das soberanias dos Estados e a crescente interdependência en-
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tre eles romperam o contêinerescatal; o que prevalece é a lógica do mercado 
num mundo submetido às regras de um poderoso capitalismo cibernético. 
As incertezas e as adversidades atuais contribuíram para ínvíabilizar a arti-
culação de maiorias estáveis e, assim, dificultam a atuação dos partidos po-
líticos, causando o descrédito das democracias parlamentares. Os veículos 
de comunicação de massa invadiram o ambiente público, substituindo-
o em grande medida como espaço para a legitimação das ações políticas 
institucionais, que se viram inclinadas a adotar as técnicas televisivas da 
encenação visual em lugar dos discursos argumentativos. Como o Estado 
e a democracia parlamentar, as práticas políticas decorrentes destas insti-
tuições também estão em crise. Assim, em contraponto aos fundamentos 
marginalizados pela pós-modernidade, ganham destaque a lógica da eco-
nomia, a figura do tecnocrata e a midiatização do processo político. 

A realidade brasileira, além dos impactos das transformações vi-
vendadas pela civilização humana nas últimas décadas, apresenta pecu-
liaridades próprias que, de certa forma, agravam o cenário. Na medida 
em que as ações políticas institucionais estão diretamente associadas a 
um Parlamento que deixa de exercer com eficiência suas prerrogativas 
em decorrência da lentidão do processo legislativo, da desorganiuçáo 
do quadro político-partidário, da hipertrofia do Poder Executivo ou da 
crescente "judicializaçáo" das suas relações, a perda de espaço e o descré-
dito com a política institucional praticada entre nós é crescente. Pode-se 
mesmo afirmar que o esvaziamento crítico do Poder Legislativo como 
polo principal da titularidade do controle dos atos da administração 
pública não está relacionado apenas à crise do Estado e de suas funções 
diante da economia, da mídia e das transformações sociais provocadas 
pelo processo de globalização, mas também como subproduto da crise 
que vivenda a política institucional brasileira como atividade dedicada 
à conquista e ao exercício do poder estatal. Esse processo não é caso iso-
lado e tem suas raízes na formação da nossa nacionalidade, refletindo na 
nossa evolução constitucional. A política institucional e o Parlamento 
brasileiros experimentaram momentos altos e baixos, prevalecendo, no 
tempo, maiores períodos de desprestígio. Nos últimos 20 anos, entre-
tanro, o país vem experimentando a consolidação das liberdades política 

~ -
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e econômica, que possibilitaram avanços, mas, de outro lado, também 
agravaram várias deficiências da nossa sociedade. 

A despeito da crise do Estado e da política, o controle dos atos da 
administração pública é matéria que cresce de importância no Estado de 
Direito Democrático contemporâneo, à medida que aumentam a matu-
ridade democrática dos cidadãos e ampliam-se os instrumentos tecnológi-
cos para o seu exercício, com destaque para a informática e as comunica-
ções de massa. As exigências de maior transparência nas ações estatais para 
atendimento do interesse público crescem à proporção que aumentam as 
políticas públicas e as parcerias privadas. Desde os seus primórdios, o Es-
tado liberal privilegiou o controle político do Executivo pelo Parlamento; 
no Brasil, entretanto, esra lógica não prevaleceu, e hoje, diante das comple-
xidades da pós-modernidade, o Parlamento cede espaço à tecnoburocracia 
nas suas mais variadas modalidades e aos controles institucionais praticados 
pelo Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunais de Contas, além do 
controle social cada vez mais presente. Contribuem, ainda, decisivamente 
para o enfraquecimento do Poder Legislativo brasileiro como órgão de 
controle, as problemáticas características do processo político institucional 
exercitado entre nós, anteriormente mencionado. 

É certo que o exercício do controle político institucionalizado está 
diretamente vinculado ao grau de liberdade existente em determinado Es-
tado de Direito, como é certo que o conceito de interesse público modili-
cou-se bastante desde a formação do Estado Liberal. Da mesma forma que 
sem ampla liberdade para a verificação da juridicidade dos atos praticados 
- aqui entendida como legalidade aliada à legitimidade -, o comrole da 
administração pública será inócuo ou ineficaz sem a compreensão do que 
seja interesse público. O controle tornar-se-á uma "nau sem rumo". Neste 
particular, há que levar em conta na definição do interesse público as di-
mensóes presentes e futuras, sendo aquele a preservação dos princípios de-
mocráticos e de mutualidade, sem os quais uma sociedade solidária jamais 
prosperará. O interesse público futuro estará sempre na sustentabilidade 
das ações escolhidas, e na visão ética que definirá o legado que pretendere-
mos deixar para as gerações vindouras. 
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É importante ressaltar que diante da complexidade do mundo alta-
mente globalizado, a idéia moderna do exercício do controle centrado no 
Parlamento apresenta-se insuficiente; impõe-se cada veL mais que várias 
modalidades de controle devam atuar simultaneamente, cada uma com 
sua especificidade, sobrepondo-se mesmo uma às outras quando for o 
caso, de maneira a possibilitar maior abrangência sob os ângulos e aspec-
tos a serem verificados em direção ao atendimento do interesse público. A 
utilização de uma forma apenas de controle apresentará resultados impró-
prios para satisfazer aos objetivos multifacetados da complexidade social e 
pública atuais. 

Os novos ingredientes produzidos pela globalização fizeram o mundo 
mudar muito nas últimas décadas. Vários conceitos, verdades e crenças fica-
ram pelo caminho, esquecidos, modificados ou simplesmente substituídos 
por outras mais adequadas ao novo estágio civilizatório alcançado. É ine-
gável que a economia, aliada às inovações tecnológicas e à cibernética, dita 
as regras na contemporaneidade. Neste percurso, o Estado fragilizou-se em 
relação ao seu conceito inicial, abalando irremediavelmente as estruturas 
do processo político institucional tradicional. Recuperar o tempo perdi-
do é praticamente inviável; mais sensato seria adaptar a prática política 
institucional aos novos imperativos da pós-modernidade, deslocando-a 
parcialmente das funções estatais em direçáo a uma sociedade cada vez 
mais carente de espaços públicos efetivos. Ao tempo que a política insti-
tucional necessita urgentemente de reelaboraçáo, o seu papel central de 
condução das possibilidades sociais precisa ser revisto, porque no mundo 
atual elas são incertas e imprevisíveis. Também a missão da política ins-
ticucionalizada de exercício do controle das políticas públicas praticadas 
pelo Executivo, a partir do Parlamento, requer revisão para dar vazão aos 
condicionamentos técnicos e de tempo, próprios de uma vida turbulenta 
e inquieta, além de imprevisível, acelerada e volátil. Resta, ao final, diante 
de tantos desafios e mudanças, indagar se há possibilidades para a política 
institucional na pós-modernidade e, em caso positivo, qual política, em 
que campo de atuação, com quais objetivos e instrumentos. O presente 
livro busca expor as fragilidades do processo político institucional na pós-
modernidade, enfocando especialmente a realidade brasileira. 



1. 
A POLÍTICA EM CRISE: 

UMA ANÁLISE REFLEXIVA 
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1.1. 
Estado, mercado e limites da política na pós-modernidade 

Para uma breve conceituação básica, partimos do entendimento 
de que a política institucional, em sentido lato, na forma como a com-
preendemos hoje, cujo marco referencial é o aparecimento dos Estados 
nacionais, constitui-se das dimensões estatal, operativa e persuasiva. A 
dimensão esraral esrá relacionada ao poder inerente à organização polí-
tica do Estado e à sua gestão, aos seus aspectos espaciais, temporais, so-
cioeconômicos e culturais, incluindo suas normas, leis e costumes. Em 
sentido amplo, a política institucional implica também uma dimensão 
operativa, referente às políticas públicas, ou seja, a busca de soluções 
para problemas politicamente definidos. Uma vez identificados os pro-
blemas, o ambiente político institucional mobiliza-se para encontrar 
os meios aparentemente mais adequados para confrontá-los. A terceira 
dimensão refere-se ao esforço para que a ação ou programa escolhido 
pelas lideranças institucionais sejam aceitos. A construção persuasiva da 
aceitação é o que se pode definir como processo político institucional, 
que abarca na sua essência a manifestação dos vários interesses envol-
vidos em determinado contexto, as razões motivadoras dos mesmos na 
busca de legitimação, a adoção de estratégias para o estabelecimento de 
consensos ou conquista de maiorias que dêem suporte às escolhas em-
preendidas, enfim, a utilização de vários recursos para que as soluções 
indicadas pelas lideranças sejam adotadas. O manejo dessas dimensões 
de forma entrelaçada e com objetivos determinados indica a existência 
de uma lógica política institucional sempre presente no âmago dos faros 
que dizem respeito à política no âmbito estatal. 

Preliminarmente, como pano de fundo, antes de adentrar no cer-
ne da questão da crise da política institucional na contemporaneidade, 
impõe-se uma incursão relativa à autonomia do Estado face ao mercado 
e aos limites da política diante dessa relação. Sobre o assunto, Robert 
Kurz faz interessante análise, inserindo "Estado e mercado, economia e 
politica como pólos de um mesmo campo histórico". Na visão do autor, 
na história da formação do Estado moderno, 
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houve sempre o entrechoque mais ou menos hostil de dois 
ou mais princípios: mercado e Estado, economia e política, 
capitalismo e socialismo. A luta entre o homo economicus e o 
homo politicus renovou-se constantemente; a cada surto de 
modernização, a cada crise, os "individualistas" e os "coleti-
vistas", os livres empresários e os planejadores da economia, 
os gerentes de empresas e os burocratas estatais, os defensores 
do liberalismo econômico e os intervencionistas, os adep-
tos do livre-comércio e os protecionistas, enfrentavam-se em 
combate. Nas últimas décadas, essa constelação apresentou-
se também como uma oposição entre monecaristas e keyne-
sianos, relativa à política econômica. 
Ambos os lados podem constatar, retrospectivamente, êxitos, 
bem como fracassos. Mas como continuar agora? Hoje ( .. ) 
talvez ( .. ) estejamos no fim das constelações e das oposições 
até agora habituais, no fim da modernidade e, possivelmente 
até no fim da "política econômicà'. Ao menos parece pre-
dominar em todos os lugares a sensação de que náo estamos 
lidando apenas com efemérides extraordinárias que se mani-
festam nesse momento, mas que estamos lidando realmente 
com uma profunda "ruptura de época" e com uma crise se-
cular da sociedade mundial (KURZ, 1995). 

Numa análise retrospectiva, Kurz observa que o Estado e o mer-
cado - o poder e o dinheiro - , a economia e a política institucionali-
zada, nunca foram alternativas históricas exclusivas, mas pólos com-
plementares e dependentes entre si, erigidos pelo sistema produtor de 
mercadorias da modernidade, que ele denomina de «valorizaçáo ou eco-
nomicizaçáo abstrata do mundo". Assim, tanto o liberalismo econômi-
co quanto o intervencionismo estatal constituem maneiras de atuação 
no mesmo sisrema de referência, ou seja, "a forma de mercadoria total 
da sociedade". Manejam formas de mercado. Inversamente, "existe em 
cada economia de mercado a lei da cota crescente do Estado: ( ... ) é cerro 
que sempre houve o socialismo na economia de mercado e a economia 
de mercado no socialismo". 

Kurz conclui pela "falta estrutural de autonomia do subsistema 
estatal-político" e pela "ilusão do primado da política" . 
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A estrutura polar dualista do sistema social moderno induz 
sempre à suposição de uma igualdade hierárquica dos dois 
pólos: do mercado e do Estado, ou da economia e da polí-
tica. Mas, embora os dois pólos não possam existir somente 
para si e pressuponham sempre o pólo contrário, eles não são 
hierarquicamente iguais. Muito pelo contrário, há um sobre-
peso estrutural do pólo econômico, que, por um lado, pode 
parecer superado (aufgehoben) temporariamente em benefi-
cio do pólo esraral-político, mas que, por outro lado, sempre 
se restabelece novamente. Essa acepção de uma dominância 
estrutural fundamental do mercado, ou da economia dian-
te do Estado ou da política, é freqüentemente denunciada 
como "economicismo". Porém, não se trata aqui de um erro 
teórico, mas de um predomínio socialmente real do mercado 
sobre o pólo estatal-político. 
A evidência desse predomínio do mercado pode ser demons-
trada com base num fato fundamental: o Estado não possui 
nenhum meio primário de regulação, mas depende do meio 
do mercado, isto é, do dinheiro. Entretanto, o meio "poder" 
atribuído ao Estado e, teoricamente- na maioria das vezes-, 
identificado com o dinheiro não possui nenhum grau hie-
rárquico primário, apenas um grau secundário, pois todas as 
medidas do Estado precisam ser financiadas, não somente as 
atividades jurídicas, infra-estruturais etc., mas também o po-
der no sentido mais imediato do termo - as forças armadas. 
(. .. ) O dinheiro é, portanto, o meio universal e total (simulta-
neamente, o fim em si da modernidade, tão abstrato quanto 
absurdo), abrangendo também o pólo estatal-político. Ocor-
re que o Estado não possui nenhuma faculdade de criação de 
dinheiro, mas depende estruturalmente de que a sodedade 
civil ganhe uma quantidade suficiente de dinheiro "no mer-
cado", de modo que se possa financiar também a atividade 
crescente do Estado (KURZ, 1995). 

Assim, o Estado precisa "retirar" (abschOpfen) do m ercado o di-

nheiro n ecessário para as suas atividades, sendo a tributação de rendas 

geradas pelo processo m ercadológico o seu único financiamento pri-
mário regular. "Se todas as cordas romperem, e se o Estado não puder 
se financiar, nem com impostos nem com tomadas de crédito dentro 

e fora do país, sobra corno ultima ratio o uso da máquina de imprimir 
dinheiro: o Estado manda por decreto que o seu banco central crie di-
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nheíro improdutivo a partir do nada", trazendo para si a competência de 
criação de dinheiro, negando à força a dominância do pólo econômico 
e recebendo como "castigo" a hiperinflação. 

Mesmo diante destas constatações e dos conhecidos problemas es-
truturais dessa dependência, Kurz insiste que "sobrevive teimosamente 
a idéia de que o pólo estatal-político tem o mesmo grau hierárquico ( ... ) 
diante da economia e do dinheiro. ( ... ) Mas nunca uma política econô-
mica conseguirá modificar qualquer aspecto da falta de autonomia do 
Estado diante do dinheiro". Para ele, as críticas aos gastos financeiros 
excessivos dos Estados não levam em conta os aspectos estruturais do 
sistema econômico construído pela modernidade, não representando a 
visão simplista de "um mau gerenciamento" mas significando o custo 
necessário para "o nível civilizatório" conquistado. Se tal estágio náo é 
mais financiável, "emáo isso significa apenas que a contradição sistêmi-
ca interna chegou à maturidade histórica" e, 

pela primeira vez na história, a velocidade da "racionaliza-
ção eliminadora de trabalho" (Wegrationalisierung) supera 
a expansão dos mercados. A produtividade aumenta com 
rapidez cada vez maior, ao passo que a expansão do modo 
de produção, considerada a sua totalidade, se esgotou. Por 
isso, a esperança de um novo surto de acumulação é bastan-
te ingênua. A partir de agora, fica claro que a autocontra-
dição fundamental, segundo a qual essa sociedade se baseia 
na transformação incessante de quanta abstratos de trabalho 
em dinheiro, chegou a um ponto no qual não se pode mais 
mobilizar rentavelmente quanta suficiente de trabalho no 
patamar dos padrões de produtividade, criados pela própria 
sociedade. Já não é mais um fenômeno cíclico, mas estru-
turaL Quanto mais fraca se tornar a acumulação real, tanto 
menos o crédito estatal será financiável, e, quanto menos o 
Estado puder ser financiado, tanto maior se tornarão as suas 
tarefas em virtude da crise estrutural da acumulação. É nes-
se círculo vicioso que a própria modernidade produtora de 
mercadorias se aprisionou. 
( ... )A prosperidade global da economia de mercado somente 
existirá no futuro se for possível realizar a façanha de wn ca-
pital acumulado sem trabalho. O jobkss growth é uma ilusão 
que hoje somente pode ser mantida a duras penas, através de 



POLÍTICA: AINDA ~ POSSÍVEL? 

uma criação monetária improdutiva de "capital fictício" em 
escala mundial (até a quebra financeira) (KURZ, 1995). 

Para o autor, a "teoria da regulação" do mercado, a partir de pres-
supostos meramente estatais e políticos, é inviável. A acumulação de 
riqueza náo é manípulável ao nível de suposições meramente "policieis-
tas". Primeiro, será necessário o aparecimento de um novo ciclo de acu-
mulação, gerado pelas lógicas e dinâmicas próprias das leis básicas da 
produção capiralista e dos mercados, para que posteriormente ele possa 
ser regulado pelo poder estatal-político. "O inverso é impossível", diz. 

O fato é que na fase atual, com o impulso dado pelas novas tec-
nologias - a informática, principalmente -, a globalização econômica 
se manifesta poderosamente em diferentes âmbitos, como na própria 
organização do Estado, no processo educativo, no desenvolvimento das 
ciências, no ambiente cultural, na consciência ecológica e na ação polí-
tica institucional, dentre outras áreas da nossa civilização. Se o primado 
da economia, como entende Robert Kurz, sempre foi superior ao da 
política institucionalizada, agora tal dissonância se acentua ainda mais: 
o papel da economia extrapola seu próprio ambiente para influenciar 
decisivamente todo o modo de vida humano. Rompendo as fronteiras 
estatais, as relações econômicas impuseram um novo modus vívendí à 
sociedade e ao Estado. E este, para alinhar-se ao novo papel da econo-
mia no mundo da vida, incorpora sempre mais seus conceitos e lógicas, 
que refletem diretamente nas estruturas sociais, alterando antigos e con-
solidados paradigmas para impor demandas até então desconhecidas 
ou ignoradas às pessoas. "A pressa, que era inimiga da perfeição", agora 
é a própria perfeição ... ; o tempo, que consolidava certezas, agora as 
destrói com rapidez inimaginável; os cidadãos que davam a vida pelos 
direitos políticos - a liberdade, principalmente -, hoje lutam pelo di-
reito de consumir cada vez mais; a estabilidade (ou a constância) que 
representava valor caro ao equHíbrio, cede agora lugar à instabilidade 
dos mercados e à crescente necessidade de descartar objetos e conceitos 
para a criação de novos mercados aos novos produtos e idéias; o espaço, 
que era visual e determinado, dilui-se no invisível, no imperceptível e 
no virtual, onde a ficção dos mercados dá o tom das relações comerciais 
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e humanas; enfim, tudo se desenrola e caminha sem que a política ins-
titucional, pelo menos aquela concebida pela modernidade, possa ser 
relevante ou significativa. Pelo contrário, a perda de influência das ações 
políticas institucionalizadas está diretamente vinculada ao crescimento 
das complexidades e dos imperativos econômicos, que utilizam com 
extraordinária efidêncía o instrumental tecnológico e científico desen-
volvido pela humanidade nas últimas décadas. 

Se, antes, a política institucional exercida a partir do âmbito es-
tatal e da sua dinâmica já enfrentava dificuldades para conduzir a socie-
dade e o próprio aparato do Estado, hoje, com a apropriação de grande 
parte da soberania dos Estados pela economia, ela se vê também em 
profunda crise conceitual, fragilizada nos seus pressupostos e superada 
no seu modus operandi. É o que se depreende da análise de Mônica 
Campins: 

Los efectos de la sociedad global impactan también em ám-
bitos no económkos de la vida de las personas y las institui-
ciones y modificao las distintas estructuras políticas de los 
Estados nacionales que componen el sistema internacional. 
Por lo tanto, estudiar el proceso de la globalización implica 
repensar el orden mundial contemporáneo y definir la pro-
blemática cuestión dei papel que les cabe a los Estados-nadón 
em e! nuevo escenario (CAMPINS, 2007, p. 14). 

A reboque de um Estado em crise, a política institucional navega 
nas mesmas águas turvas e revoltas ... Com sua soberania relativizada ao 
extremo, e submetido aos novos processos de decisão tecnoburocráticos 
e globais de matizes econômicos, os Estados perdem espaço e poder em 
seus próprios territórios, e com eles a política se debilita como forma 
de ação e articulação inerente às democracias representativas ou parla-
mentares. Se o papel dos Estados em tempos de globalização se redefi-
ne, a política institucionalizada, como prática de busca e de exercício 
do poder centrado no Estado, altera-se profundamente - sofre mesmo 
uma mutação. É que tais transformações modificam o modo de vida 
das pessoas e o sentido cultural e existencial das sociedades: as tensões 
entre global e local nunca foram tão acintosas, os choques entre cultu-

~ -
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ras são crescentes, o trânsito mundial de informações e a produção do 
conhecimento são incontroláveis, o processo migratório é inordenável, 
o multiculturalismo é regra irreversível, grupos sociais e corporaçóes 
estabelecem redes complexas de comunicação e poder; tudo no sentido 
de um mundo novo que exige novas formas de consenso e diálogo. A 
política institucional dos modernos concebida para atuar nos contêine-
res estatais não consegue elaborar alternativas ou soluçóes neste novo 
contexto. 

Explorando o tema, Daniel Innerariry verifica que 

O Estado já não se encontra em condições de tomar deci-
sões soberanas; é muito grande a sua dependência do saber 
compartilhado, da capacidade de decisão compartílhada 
e dos recursos financeiros compartilhados. ( ... ) O Estado 
como coroação de uma ordem hierárquica mostra-se um 
tanto estranho numa sociedade que se subrraiu à hierarquia 
como princípio organizador da sua complexidade. O Estado 
também não pode ter pretensões ao predicado hegeliano do 
"altruísmo universal". Nem sequer as boas intenções do Es-
tado de Bem-Estar salvam o seu prestigio como protetor da 
sociedade. Este esgotamento não provém de uma dramática 
perversão, mas da modificação das suas condições sociais de 
possibilidade. O Estado na sua forma tradicional foi vítima 
da dinâmica social, como muitas outras instituições antes· 
dele. ( ... ) Assim, nas sociedades atuais, a política já não tem o 
poder de obrigar; não só lhe faltam recursos imprescindíveis 
para isso como - por causa do profundo entrelaçamento e 
das dependências rransnacionais - é cada vcr. mais discutível 
a que coletivo se pode e deve dirigir uma determinada po-
lítica. A política converteu-se num ator semi-soberano num 
cenário de governos não espaciais (INNERARITY, 2002, p. 
203). 
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1.2. 
A política institucional nos estertores da modernidade 

Discorrendo sobre A Democracia possível, Norbert Lechner vê 
as transformações contemporâneas como uma ocorrência "similar aos 
processos de reorganização social dos anos 20 e 30, o que nos obriga, 
a repensar - e refazer - as relações entre processos econômicos, formas 
políticas e pautas culturais". Por isso, argumenta que cresce 

a complexidade dos processos de transição e de consolidação 
democrática. A democracia deixa de ser um ponto de che~ 
gada determinado e conhecido e, ao mesmo tempo, encon~ 
tra-se em transição. Anuncia-se a emergência de uma "nova 
democracia", diferente da ordem democrática existente. Esta 
mudança é difícil de perceber e conceber, na medida em que 
os atores e as instituições democráticas (aparentemente) não 
variam (LECHNER, 1994, p. 12). 

O autor alerta também para o fato de as "rebeldias populares" não 
terem unicamente motivações econômicas, mas demandarem também 
questões políticas de "um bom governo". 

Embora mantendo a aparência de uma realidade em superação, 
as sociedades contemporâneas vivenciam transformações intensas po-
tencializadas pelo acelerado processo de globalização, com fortes im-
pactos, sobretudo, no ambiente cultural. Como analisa Lechner, "nossa 
delimitação do possível e das possibilidades da democracia depende, em 
última análise, de nossos mapas cognitivos com os quais interpretamos 
a realidade social". Talvez esteja, aí, o cerne da problemática do descré-
dito das democracias representativas e, conseqüentemente, da politica 
institucionalizada. O modelo de democracia da modernidade1 estrutura 
sua existência e as práticas políticas institucionais no contêiner estatal, 

1 "O signi6cado da política moderna consiste assim, sobretudo, na construção deliberada da 
ordem social A cenrral idade da política tem sua melhor expressão na idéia hegeliana-marxista 
do Estado como 'síntese da sodedade civil'. Esta concepção 'construtivista' se opõe não só a 
uroa tradição sacraliz.ada, mas igualmente a visões naturalistas da ordem" (LECHNER, 1994, 
p- 14). 
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ou seja, estabelece procedimentos e regras que pretendem possibilítar 
o exercício da liberdade tendo como garantidor supremo o Estado, ba-
seando-se na unidade social (ordem, paz, progresso, etc.). Mas ocorre 
que a sociedade contemporânea, da pós-modernidade, extrapola os li-
mites do contêiner do Estado, e caminha sob forte influência de fatores 
externos, que estimulam a constante e excessiva diferenciação social, 
quebrando a antiga unidade moderna. Assim, a democracia pós-mo-
derna em construção deverá conviver com o imprevisível, com o com-
plexo, onde as minorias deixam de ser exceção para serem a regra. Num 
mundo altamente difuso, onde as diferenças afloram, a construção de 
maiorias substantivas e estáveis sobre as quais o regime democrático 
moderno sempre se baseou passa a ser um grave problema que fragiliza 
o conceito de democracia. Contribui, de certa forma, para o descrédito 
da política institucional, que é a sua operadora. Lechner reforça este 
entendimento afirmando que 

um traço característico da nossa época está na erosão dos 
mapas cognitivos, que desestrururam o campo do possível 
e redesenham as utopias que cristalizam o sentido que im-
putamos à democracia. ( ... ) O novo contexto redefine o lu-
gar e as funções da política e redimensiona seu campo de 
competência. Muda não somente a política, como também 
a cultura política. Tudo isso altera os parâmetros habituais 
de conceber a política e, em resumo, nos obriga a repensar 
qual é o significado da democracia nestas novas condições 
(LECHNER, 1994, p. 13). 

É bem verdade que o mundo de hoje produz uma realidade social 
menos governável, com o desenvolvimento das ciências e das técnicas e 
seus reflexos diretos no campo da informática, potencializando as comu-
nicações de massa e a acumulação e trocas de quantidades inimagináveis 
de conhecimento. Nesse ambiente, a democracia e a política institucio-
nal convivem com crises e desequilíbrios de configurações caóticas e 
instáveis, onde prevalecem as incertezas, e cada vez menos os tradicio-
nais instrumentos democráticos, políticos institucionais e de governo 
servem para lidar com um quadro demasiadamente inordenável. 
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1em sentido os questionamentos de Norbert Lechner e Daniel In-
nerarity: 

A política deixa de ser o lugar privilegiado da produção da 
sociedade por ela mesma, na medida em que as conseqüên-
cias imprevistas e indesejáveis da ação política fazem duvidar 
de uma construção deliberada. O espaço de uma ordem re-
cebida a uma ordem produzida, próprio da modernidade, 
tende a ser reinterpretado mediante a idéia de uma ordem 
auto-regulada. Se concebermos o processo social em termos 
de auto-regulação, então, efetivamente "devemos nos desfa-
zer da ilusão de que podemos criar deliberadamente o futuro 
da humanidade" (HAYEC, 1980, p. 7 5). Todavia, náo é me-
nos ilusória a pretensão de eliminar a política. Nesse sentido, 
qual é então o lugar da política? (LECHNER, 1994, p. 15). 

A questão é saber se, nas actuais condições de uma inabarcável 
complexidade, quando tudo parece acontecer com uma dinâ-
mica que desafia as possibilidades configuradoras do governo, 
possível será encontrar um equivalente contemporâneo para o 
que a política era no mundo antigo? A interrogação de Hannah 
Arendt há cinqüenta anos - "a política tem algum sentido?" -
ainda mantém a sua atualidade (INNERARI1Y, 2002, p. 11). 

Fica evidente que tais questionamentos acerca da missão da polí-
tica institucionalizada no novo mundo que se descortina na pós-moder-
nidade não terão resposta se não se levarem em conta os aspectos cien-
tíficos e tecnológicos, e especialmente, o papel da economia e sua forte 
influência nas sociedades. Innerarity adota esse entendimento quando 
denuncia o "retraimento da polírica perante o vigor da economia ou o 
pluralismo do âmbito cultural", considerando essa problemática como 
"ponto de partida para qualquer reflexão sobre a função da política no 
momento atual''. E delineia o paradoxo contemporâneo: "O desenvol-
vimento da ciência e da técnica produz uma realidade social menos go-
vernável" (INNERARITY, 2002, p. 14), que os instrumentos clássicos 
de governo náo mais servem para gerir. 

Essa transformação fica mais latente quando se verifica que a so-
ciedade moderna estruturava-se em "bases sólidas" que assegurariam o 
alcance futuro de metas pré-estabelecidas, cabendo à política institu-
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cional a função de instrumental para a construção desse futuro. Assim, 
o amanhá como fato selado pelo destino era substituído pela possibi-
lidade de algo a ser edificado socialmente, em cujo processo o poder 
político estatal assumia o papel privilegiado de condutor das metas a 
serem atingidas. Mas, por outro lado, toda esta configuração altera-se 
radicalmente na contemporaneidade, onde imperam a complexidade, 
a insegurança e a incerteza. Vivemos num mundo de desafios onde é 
cada vez mais difícil estabelecer caminhos e objetivos claros e seguros. 
Como conseqüência, o poder político outrora concebido como fonte 
de autoridade e com capacidade de condução de um processo seguro 
de construção do amanhã se desvanece. Além destas configurações de 
fundo filosófico, Lechner ressalta que também a "lógica" das práticas 
econômicas reorienta de forma decisiva a política institucionalizada: 

A arual desestrururação do tempo e certa apologia de um "pre-
sente permanente" nos aproximam da experiência do mercado. 
O mercado alude certamente a wn horizonte futuro, porém sob 
a forma de opomuúdades e riscos, inclusive de especulação; seu 
marco habitual, todavia, é a conjuntura, ou seja, seu afá de cada 
dia ( ... ). Em conseqüência, uma conduta conforme o merca-
do supõe wn alto grau de flexibilidade capaz de responder ágil 
e decididamente a tais desafios diários. Esta lógica econômica 
reorienta também a política. No lugar de uma ação estratégica 
determinada por objetivos, a política é concebida como gestão 
competitiva que encara os desafios( ... ) Enquanto que no passado 
o poder político se caracterizava precisamente por criar seu pró-
prio espaço - a nação - o atual processo de globalizaçáo não só 
atravessa as fronteiras nacionais, como nunca antes, mas ao mes-
mo tempo desestabiliza a relativa congruência que existia entre 
os espaços políticos, econômicos e culturais. ( ... )A velha tensão 
entre democracia e capitalismo se expressa hoje na distância que 
separa a integração sisrêrnica da economia e administração, que 
se produz em nível supranacional, da integração que se realizava 
apenas no âmbito do Estado( ... ). As transformações econômi-
cas estão reorganizando o campo de competência da política. 
( ... ) De fato, a sociedade política se encontra agora estritamente 
acossada pela sociedade econômica sob a forma de "imperativos 
técnicos". As decisões políticas são delimitadas pelos equilíbrios 
macroeconômicos, que representam mais que wn indicador, 
um verdadeiro princípio normativo que fixa limites rigorosos à 
intervenção política (LECHNER, 1994, p. 16). 
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Sobre estes mesmos impactos da economia na ação política insti-
tucional, Andrada reforça o argumento, com o entendimento de que 

estamos verificando uma crescente colonização da política pela 
economia - o mercado ditando as regras e relegando a um 
segundo plano as possibilidades geradas pelo diálogo e pelas 
construções políticas institucionais. Tudo o que é colocado à 
frente da circulação econômica e financeira é encarado como 
obstáculo retrógrado, um "entulho" que impede o mercado de 
atuar com desenvoltura. O que vale é o lucro a qualquer custo, 
e qualquer regra que dificulte esse objetivo é atacada impiedo-
samente, como se o lucro - por si só - fosse gerador de bem-
estar, de progresso, de desenvolvimento, o que é uma grande 
ilusão e tem gerado enormes disparidades e injustiças. (. .. ) 
Num mundo assim, é claro que a politica institucional como 
a praticamos estará fadada ao desaparecimento progressivo, e 
por razóes óbvias: a economia requer conhecimentO técnico, o 
mercado tem suas próprias regras, os Estados devem sempre se 
submeter às tais lógicas, com equações que deixam pouquíssi-
mas margens de escolha ou opção ( ... ) e, se tudo já está delinea-
do cientificamente, para que serve a política? ( ... ) ... Se o "prato" 
está pronto, se as regras estáo pré-estabelecidas, se as opções 
são decididas antecipada e tecnicamente, como fazer a política? 
( .. . ).O diálogo pós-moderno dá-se por intermédio de máqui-
nas que substituem as relações sociais e que exigem padrões de 
linguagem específicos e rígidos, formatando de tal maneira o 
fluxo de mensagens que as alternativas aos sistemas (econômi-
cos) são praticamente inexistentes, tudo em nome da eficiência 
e da rapidez na leitura e processamento das informações. Para 
entender o desencanto com a política institucionalizada, além 
dos fatores já expostos como conseqiiênda da colonização da 
política pela economia e a padronização de sua linguagem, há 
um outro náo menos imponante: a democracia representativa 
( ... ). É assustador como a democracia tradicional vem sendo 
silenciosamente substiruída pela "computocracia" dos merca-
dos ( ... ).As perdas qualitativas do exercício democrático avolu-
mam-se em distorções crescentes, restando ao cidadão, ainda, 
tão-somente, o espaço meramente formal de eleições temporá-
rias ( ... ).Assim, a política instirucional afasta~se dos centros de 
decisão, que se transferem para novos atores, como o mercado, 
a tecnoburocrada, os meios de comunicação e a crescente in-
formatização (ANDRADA. 2007, p. 157/174) . 
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Semelhante visão rem Lindgren Alves, para quem o 

Estado, ames portador de mensagens idealmente igualitárias 
e emancipatórias, no socialismo e no liberalismo, além de ga-
rantidor confiável da convivência social, torna-se pós-moderna-
mente, simples gestor da competitividade econômica, interna 
e internacional. Sem sentido de progresso humano, a política, 
desacreditada porque ineficaz, passa a ser vista com maus olhos, 
pois abriga em sua natureza distorções deliberadas e involuntá-
rias, assim como a possibilidade de corrupção (ALVES, 2006). 

Na esteira desse raciocínio, Daniel Innerarity assim entende "os li-
mires das possibilidades de regulação numa sociedade complexa e diferen-
ciada": 

As díficuldades de intervenção que se deparam ao Estado( ... ) 
relacionam-se com o fato de que os três pressupostos fim-
damentais da racionalidade econômica - objetivos, meios e 
causalidades - se revelam incertos. Em vez de objetivos cla-
ros, encontramo-nos perante o fato de que, na prática, os 
objetivos são mais rebeldes que modificáveis, os meios são 
contraditórios e as causalidades são descontínuas. O desen-
canto da política e do Estado teve uma função desilusionante 
e destruiu a idéia de regulação política das sociedades com-
plexas (INNERARlTY, 2002, p. 206). 

Numa abordagem crítica, Lechner condena a "entronização da 
racionalidade econômica" na lógica política institucional, que introduz 
no seu ambiente "critérios comerciais" como as vantagens financeiras, a 
competência técnica e o êxito individual. Torna-a extremamente com-
petitiva, onerosa e fria "como o mundo dos negócios". O mercado, aos 
poucos, substituí a política "como instância máxima de regulação so-
cial", deslocando assumos antes compartilhados socialmente para a esfe-
ra privada, diluindo o debate público, que perde a referência da "ordem 
colerivà', e se esvazia juntamente com a política institucíonalizada. 
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1.3. 
A colonização da política institucional pela mídia: 

política como ficção 

Culturalmente, os reflexos dos avanços do mercado e da econo-
mia na sociedade contemporânea redesenham o significado da política 
institucional. Os veículos de comunicação de massa, aliados às podero-
sas técnicas à sua disposição, impuseram a cultura da imagem, do vir-
tual, cujo espaço privilegiado é a televisão. Em Computocracia, Andrada 
destaca a dimensão do fenômeno: 

( ... ) Aliada a esse processo globalizame, está a certeza de que 
a humanidade vem alcançando estágios cada vez mais avan-
çados no campo tecnológico. Para Milton Santos, "graças aos 
avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas presi-
dido pelas técnicas da informação, que passaram a exercer um 
papel de elo entre as demais técnicas, unindo-as e assegurando 
ao novo sistema técnico uma presença planetária". E é, de fato, 
visível o extraordinário desenvolvimento das capacidades in-
formacionais do mundo contemporâneo, seja pela qualidade, 
quantidade e velocidade das mesmas. A globalizaçáo econômi-
ca e cultural, por exemplo, é muito anterior ao computador e 
ao satélite de comunicações, mas a moderna infra-estrurura de 
telecomunicações atuais aumenta a densidade do sistema de 
forma quase ilimitada no tempo, atingindo espetacularmente 
toda a humanidade ( ... ).A tecnologia da informação digital 
rompeu de vez com o modelo tradicional de comunicação ba-
seada na sincronicidade e na presença física. Em conseqüência 
disso, caíram por terra barreiras de tempo e espaço, o que im-
porta no modo como as pessoas agem, e, naturalmente, como 
erguem seu entorno (ANDRADA, 2007, p. 33/35). 

Radicalizando contra a aliança que a globalização favorece entre 
mercado, capital e cultura, Octávio Ianni chega a afirmar que 

além das mercadorias convencionais, sob formas antigas e 
acuais, empacotam-se e vendem-se as informações. Estas são 
fabricadas como mercadorias e comercializadas em escala 
mundial ( ... ). Hoje invadimos culturas inteiras com pacotes 
de informações, entretenimentos e idéias (IANNI, 2003). 
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Assim, conhecer como operam a lógica e o sistema da mídia é 
pré-requisito para a compreensão do impacto e influência do fenômeno 
midiátko na política institucional. A conclusão não é tranqililizadora, 
porquanto, como se verificará, as conseqüências são negativas em sua 
grande maioria. A distorção é a regra, pode-se mesmo afirmar. 

A mídia, diferentemente da política institucional, atem-se a uma 
série limitada de temas ou tópicos da realidade para obter a atenção do 
público, submetendo o todo social à sua lógica, ou seja, à padronização 
de sua linguagem. Thomas Meyer e Lew Hinchman iniciam suas pes-
quisas sobre o tema indagando exatamente o seguinte: quais critérios 
a mídia utiliza para selecionar a notícia a ser apresentada ao público? 
Inicialmente, apontam o critério mercadológico - para eles, um "com-
pon:amento racional". Deter "a maior fatia do mercado possível" é a 
motivação intrínseca da mídia privada, cuja condição sine qua non para 
tanto é a obtenção da maior audiência. A relação audiência/mercado é 
indissociável e diretamente proporcional; são lados da mesma moeda. 
Essa lógica comercial leva a mídia a adotar linguagem simplificada, ágil 
e leve para fácil entendimento do público e também a selecionar temas 
ou tópicos do cotidiano que atendam à demanda das pessoas. Cria-se, 
então, um padrão de linguagem e de temas que marginaliza a multipli-
cidade cultural do todo social, submetendo-a a uma lógica reducionista 
de pequenos recortes, muitas vezes isolados do seu contexto ou do seu 
real significado. Ao tratar da política institucionalizada, a mídia não 
foge à regra: recorta fatos ou temas com potencial de obtenção de boa 
audiência e os apresenta ao público de acordo com os seus padrões de 
linguagem, pré-estabelecidos, para facilitar o entendimento e a fluên-
cia comunicativa, obviamente dentro do objetivo macro de manter a 
audiência e, com ela, a maior fatia possível do mercado anunciante. 

A mídia rem uma capacidade extremamente limitada de 
rransmirir um relato abrangente e completo de uma riqueza 
quase ilimitada de acontecimentos relacionados à realidade 
política e, consequentemente, sempre será obrigada a sele-
cionar e escolher quais acontecimentos serão apresentados e 
como o serão. Na melhor das hipóteses, a seleção das histórias 



ANTÓNIO CARLOS OOORGAL DE ANDRADA 

pela mídia irá simultaneamente dar uma atenção especial aos 
interesses que ela supóe que seu público tenha e aos aspectos 
exclusivos dos acontecimentos que ela estará noticiando. ( ... ) 
Estudos empíricos têm demonstrado que rodas as formas de 
comunicação de massa passam pelos mesmos sistemas de 
filtragem no modo como selecionam os acontecimentos e 
enfatizam alguns de seus aspectos; (. .. ) tais padrões possuem 
uma qualidade cumulativa, repetitiva e concentradora, que 
faz que os efeitos de suas filtragens tenham um poder quase 
hermético. ( ... ) Uma das premissas básicas para que a atenção 
da mídia seja despertada é a de que uma questão poütica deve 
se materializar num acontecimento. {. .. ) Qualquer que tenha 
sido o acontecimento, ele deve ter se desenrolado em um 
curto espaço de tempo e, se possível, se tornado um episódio 
absolutamente consumado; deve permanecer bem próximo 
do observador, em termos espaciais, políticos ou culturais; a 
informação deve contar com um fator surpresa em relação 
aos remas já veiculados e conhecidos pelo público; o acon-
tecimento deve envolver um conflito e, finalmente, mostrar 
que alguém foi seriamente prejudicado, alcançou um grande 
sucesso ou realizou grandes feiros (MEYER; HINCHMAN, 
2002, p. 56/58). 

E concluem os autores: 

A lógica dos acontecimentos do mundo real não influi mui-
to no modo como a mídia aplica essas regras na seleçáo das 
matérias a ser divulgadas. A mídia não quer se envolver em 
um aconrecimenro e se tornar um de seus atores. Tudo o que 
a mídia quer fazer é chamar a atenção de boa parte do públi-
co por meio da edição de suas histórias de acordo com seus 
próprios critérios profissionais. Portanto, os acontecimentos 
e a personificação são fundamentais para a mídia recriar a 
realidade de acordo com suas próprias coordenadas (MEYER; 
HINCHMAN, 2002, p. 59). 

Podemos concluir> numa primeira análise, que a lógica da 
mídia está diretamente vinculada à sua estrutura econômica, em busca 
do sucesso comercial. Os mercados altamente competitivos da mídia 
impelem a produção de programas jornalísticos de caráter sempre mais 
comercial. Desta forma, a mídia, como "um dos braços visíveis" do 
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mercado, colabora com a crescente submissão da política institucional 
à economia, e, pelo simpllsmo reducionista de sua lógica de recortes 
do todo social, acaba contribuindo decisivamente para a transforma~ 
çáo da política institucional em algo compacto e superficial. Os dois 
fenômenos, a colonização da política institucionalizada pela mídia e o 
superfidalismo político produzido pela mídia, causam o descrédito e o 
crescente mal~estar do público com a política institucionalizada porque 
anulam quase por completo a sua essência: a multiplicidade de fatores e 
de etapas que compõem o processo estatal-político. Todo esse processo 
inerente à atividade política institucional passa a ser ignorado e des-
valorizado. Apenas pequenos recortes da realidade, alçados à condição 
de "acontecimentos" pela mídia, adquirem destaque e são apresentados 
ao público, que passa a ser alimentado com fragmentos do processo 
político, com a perda da noção ou do entendimento da completude e 
complexidade da ação polítíca institucional, que na maioria das vezes é 
banalizada pelos padrões e lógicas do mercado midiático. 

O mercado midiático anula também o processo político institu-
cional na relação tempo/espaço. O tempo político é geralmente medido 
pelo tempo dos mandatos eletivos, marcados pelas eleições. O tempo 
político, relativamente longo, submete-se a processo e lógica próprios, 
ofertando espaço quase ilimitado para as articulações, trocas de infor~ 
mações, concessões mútuas, amadurecimento de idéias e propostas, 
enfim, possibilitando um complexo diálogo persuasivo onde o melhor 
discurso ou argumento constrói o consenso ou a maioria. Já o tempo da 
mídia é o tempo econômico e financeiro ditado pelo mercado: é curto e 
ágil; ou seja, é o ''agora"- afinal, "tempo é dinheiro". O espaço é o públi-
co-alvo, precisamente delimitado; qualquer desvio do foco é entendido 
como desperdício de energia ... Nessa medida, a mídia cerceia a política 
por não apresentá-la na sua amplitude e complexidade, acabando por 
impor à política, em grande medida, a sua lógica, o seu "presentismo" 
e o seu espaço (público consumidor). Acaba transformando a política 
institucional numa mercadoria para consumo da audiência, numa ver-
dadeira caricatura de si mesma. 
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Para conquistar visibilidade e a atenção das pessoas e da sociedade, 
a política institucional - como se fosse um simples produto mercadoló-
gico - acaba adotando as regras do mercado midiático submetendo-se 
à sua lógica. Perdem sentido os diversos fatores e as etapas do processo 
político institucional, e ganham espaço o "espetáculo", os "recortes", a 
"teatralização" e as "futilidades". Não que os dois aspectos náo pudes-
sem conviver harmonicamente, mas porque o acelerado esvaziamento 
do processo político possibilita cada vez mais a transferência de boa 
parte do seu todo para a mídia, e, com isso, a atividade política dei-
xa de representar a complexa construção dialógica de uma ação ou de 
um programa, para transformar-se numa cena episódica da mídia, sem 
maiores conseqüências sociais além de uma simples ocorrência jornalís-
tica, radiofônica ou televisiva. 

A submissão da lógica politica institucionalizada à lógica mi-
diática ocorre quase forçosamente, porque a classe política necessita, 
além da visibilidade inerente à sua prática, também de legitimação: ora, 
num mundo fortemente influenciado pelos veículos de comunicação de 
massa, o "espaço midiático" vem se transformando no principal "lugar 
público" para se obter tal reconhecimento. Mas só ingressa nesse "lugar 
público" ofertado pela mídia quem se submete aos seus padróes e lógica. 
E mais: a mídia tende a desqualificar tudo aquilo que não é absorvido 
pelo seu sistema e a supervalorizar o que é compatível com ele; assim, a 
complexidade da política é apresentada pela mídia como "velhacaria", 
enquanto a linguagem matemática e objetiva dos economistas e dos 
tecnocratas é "endeusada". Assim, o engajamento na mídia se tornou 
inevitável para a política institucional - uma espécie de "midiocracia". 
Banalizada e despida de parte de sua essência e conteúdo - o processo 
político institucional em si -, travestida de "mera encenação", a política 
perde substância e credibilidade, e se enfraquece como instância repre-
sentativa dos cidadãos e da sociedade. 

O processo político ( ... ) ainda influencia no modo como as 
decisões políticas são tomadas na era da democracia midiá-
tica. Mas, nos dias de hoje, a pressão para que a política seja 
encenada ameaça tornar o processo político invisível. Antes 
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do iluminismo, a política de gabinete era um segredo bem 
guardado, pois seus participantes, seus interesses, suas restri-
ções e seus procedimentos eram desconhecidos mesmo para 
as camadas mais atentas do públlco, simplesmente porque, 
para a elite governante, a política não lhes dizia respeito. Hoje 
em dia estamos presenciando algo semelhante, embora por 
razões diferentes que obedecem a regras diferentes. Devido 
à colonização da política pelo sistema da mídia, os aspectos 
mais decisivos da poli rica, que afetam diretamente o público, 
estão ocorrendo na sombra da esfera pública dominada pela 
mídia (MEYER; HINCHMAN, 2002, p. 88/89). 

Daí a p ertinência da indagação de Oscar Landl sobre os efeitos 
da globalização comunicativa ou informacional na prática política ins-

ti tucionalizada: 

O que faz a televisão com a política? De um lado produz 
urna divisão en tre a representação institucional e a represen-
tação simbólica da política. A televisão apresenta a política 
de acordo com suas regras, modificando o caráter de espaço 
público. Por outro lado produz uma nova visão da política. 
O processo comunicativo, no qual se fixa a agenda política, 
se constituem os atores, se geram as expectativas e, sobretu-
do, onde se constituem a legitimidade e a reputação pública, 
baseia-se cada vez mais sobre o impacto instantâneo de certaS 
imagens. Usando uma linguagem audiovisual, o look politico 
pode transmitir maior credibilidade do que um bom argu-
mento. Mas a imagem é sempre ambígua, aberta a múltiplas 
leituras. A política levada à tela depende do contexto: o sig-
nificado resulta fragmentado e recomposto tanto através da 
seqüência de imagens corno do contexto cotidiano do espec-
tador. As denúncias habituais de manipulação não dão conta 
do fenômeno. O meio televisivo modilicou tanto a atividade 
política como a percepção da cidadania. A política que se 
projeta em múltiplas vozes e imagens constrói a opinião do 
cidadão (LANDI, 1992). 

Quer dizer, a política institucional produzida virtualmente a par-
tir dos meios de comunicação de massa - com destaque para o meio te-

levisivo - , passa a ser uma atividade cujas substâncias são os recortes das 
imagen s lançadas aos espectadores-con sumidores. Tendo como espaço 
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de atuação o virtual, a política desprende-se de qualquer sentido ético, 
histórico e social, submetendo-se a qualquer conteúdo. 

Além da influência da mídia no processo político institucional, 
onde passa a prevalecer a versão das imagens em detrimento do proces-
so dialógico-discursivo-argumentativo, outro fator contribuí decisiva-
mente para o descrédito da política como um "bem" a ser compartilha-
do: a percepção de que os primados da técnica e da ciência embutidas 
no processo econômico assumem cada vez mais a regulamentação da 
vida social. Essa dimensão simbólica em face dos imperativos econômi-
cos, dá ao mercado midiátko, com suas lógicas e regras, a sensação do 
exercício pleno do poder e da razão na condução das coisas públicas, 
injetando na consciência coletiva a desvalorização da política institucio-
nalizada como instrumento de progresso e de construção do bem-estar. 
Submetido à linguagem técnica da mídia, o Estado mesmo acaba refor-
çando esse sentimento de que somente a eficiência técnica, o domínio 
das ciências exatas e a "certeza" mítica da informática têm condições de 
responder às demandas dos cidadãos, privilegiando a tecnoburocracia 
como classe apta a assumir as decisões no seu âmbito. Corno conse-
qüência, a política institucional reduz-se a um recorte de mero debate 
tecnicista e econômico, perdendo sua amplitude discursiva e transfor-
madora de outrora. Lechner registra o assunto afirmando que 

não deixa de surpreender a desproporção entre a priorida-
de assinalada à política econômica e a ingenuidade com que 
abordamos a dimensão simbólica da política. Esquece-se que 
o desenvolvimento do Estado está estritamente vinculado à 
conformação da chamada "cultura nacional". Codificando a 
linguagem e o direito, hornogeinizando procedimentos bu-
rocráticos e educação escolar, o Estado assegura formas co-
muns de percepção e raciocínio, objetivos compartilhados 
de memória e perspectiva, ou seja, aquele "sentido comum" 
em que se comunicam as pessoas. Tendo em vista este poder 
de totalização simbólica que encarna o Estado, por acaso te-
mos tomado realmente a consciência do que significa a atu-
al redefinição da política para a existência de um marco de 
referência compartilhado por toda sociedade? A justificativa 
antiestadista de nossas estratégias ( ... ) reduz a política a um 
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mecanismo de regulação exclusivamente econômico, igno-
rando por completo a criação política das estruturas comu-
nicativas e das normas éticas em que se inserem os processos 
sociais (LECHNER, 1994, p. 18). 

O fato é que a política institucional, sob domínio da mídia, pas-
sou a ser entendida não como um processo específico, mas como uma 
seqüência de imagens e recortes - uma "encenaçáo". Esses <<aconteci-
mentos" apresentados pela mídia, longe de representarem a realidade, 
são elaborações planejadas por especialistas em publicidade e em co-
municações, e recebem uma gama enorme de elementOs técnicos que 
recriam as cenas ames de serem apresentadas ao público. Ou seja, é a 
recriação do real segundo os padrões e interesses da mídia, através de vá-
rios tipos de mensagens geradas por imagens e não mais por discursos. 
A cultura da imagem escimula a "encenação da política do espetáculo": 
"A política institucional tende a se cransformar em uma mistura de po-
lítica com entretenimento, em um espetáculo vívido e cintilante. ( ... ) 
Nessas circunstâncias, uma parte considerável da energia, da inteligên-
cia e do planejamento da esfera política se concentra exclusivamente na 
fabricação de uma aparência de açáo política. Essa aparência fabricada 
substitui a informação, a interpretaçáo e a d iscussão pela encenação 
eficaz de impressões visuais e pela manipulação deliberada das imagens" 
(STATHAM, 1996, p. 511/556). 

O antigo ensinamento de que em política mais vale a versão do 
que os fatos, nos dias de hoje ganha status de verdade absoluta e de fato 
consumado: mais vale a imagem criada sobre fato determinado do que 
o fato em si. E também a política institucional se submete a esse princí-
pio, pois a "encenação do fato" tem valor político infinitamente maior 
do que o processo político que produziu o fato ou mesmo do próprio 
fato ensejador do processo. 

Essa síntese interesseira que considera o entretenimento si-
nônimo de democracia, oculta uma incompreensão radical 
do papel que o fator político desempenha na comunicação 
democrática. ( ... ) Em momento algum devemos perder de 
vista o fato de que a comunicação só poderá satisfazer sua 
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função política de legitimação democrática se conservar um 
núcleo de racionalidade, de discussão e de informação con-
fiável; e se ela se sujeitar à responsabilidade argumentativa e 
for capaz de gerar um consenso. ( ... ) Quando a democracia 
é reduzida a mero espetáculo de entretenimento, ela deixa 
de ser uma democracia. ( ... ) A questão que tem provocado 
o comentário mais crítico (. .. ) é saber se os recursos de que 
a mídia de massa dispõe para atrair a atenção e fascinar o 
público operam ou não à custa da distorção da realidade ( ... ). 
No nível da mídia, a tendência é que a política seja apresen-
tada de um modo cada va. mais tosco, mais trivial e mais 
personalista, em consonância com as regras que governam a 
produção de espetáculos de entretenimento (MEYER; HIN-
CHMAN, 2002, p. 139). 

Thomas Meyer e Lew Hinchrnan alertam para as deformações 
presentes no que eles denominam "democracia midiática", onde a mídia 
tem a pretensão de "ser um reflexo do julgamento do público" quando, 
na verdade, "ela está mais moldando do que refletindo o julgamento do 
público". A mídia, ao padronizar sua linguagem, atua como anestesian-
te social, igualando pela linguagem e imagens comerciais as diferenças 
existentes. Buscando atingir um maior público possível, a mídia atua 
sempre na superfície, identificando pontos comuns entre as pessoas e 
dando a tais ca~:acterísticas importância ou dimensão do maior que elas 
teriam na vida de cada um; assim, o elo social edificado pela mídia, além 
de artificial, é frágil, mas enganosamente passa ao público a sensação de 
coesão e de pensamento consensual, manipulando a pe~:cepçáo existen-
te no todo social. Ao agir assim, a mídia contribui para o isolamento 
do indivíduo no contexto da discussão pública e da troca de idéias, que 
acabam sendo substituídas pelas mensagens da mídia que se arvora em 
dgora - local onde os cidadãos gregos se reuniam para deliberar sobre 
assuntos públicos. Na verdade, a mídia não dialoga com seu público e 
nem permite o diálogo emre o seu público: ela cria a sua realidade e a 
disponibiliza para um público comum como se fosse a realidade de cada 
um compartilhada por todos, e estes absorvem a mensagem codificada 
em imagens como se real fosse. Aí está a origem da tirania e da rigidez 
de opinião coletiva na democracia midiática. 
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A democracia rnidiática, ao substituir aos poucos a democracia 
política, passa a idéia de que é uma evolução natural desta; afinal, com 
mais comunicação e visibilídade, mais informado estaria o público e, 
consequentemente, possibilitaria maior conscientização de todos. Ledo 
engano: ao substituir o espaço público e os debates e discussões antes 
possíveis, o espaço midiático impõe, pela edição de imagens e mensa-
gens geradas por especialistas desconhecidos, interesses ignorados pelo 
público, mas que se apresentam, ao final, como a verdadeira "opinião 
publica". Na democracia midiática, além dos políticos, são fortemente 
marginalizados os setores intermediários da sociedade civil - associa-
ções, movimentos populares, igrejas, organizações sociais, etc. Perdem o 
espaço público neutro de atuação para tentar um lugar no espaço da mí-
dia. Deixando, assim, de ser fator significativo de pressão social sobre a 
classe política institucionalizada que, como ela, acaba por transformar-
se em mero acor em recones teatrais da realidade utilizados pela mídia 
de acordo com sua lógica que, obviamente, nada tem que haver com as 
motivações dos respectivos grupos sociais. 
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1.4. 
O mal-estar com a política 

O mal-estar dos cidadãos e da sociedade com a política institu-
cional não significa, necessariamente, rejeição à política ou desapego à 
democracia. Estaria mais vinculada a reação à qualidade da democracia 
praticada e, por conseguinte, à forma de se praticar a política institu-
cionalizada. 

Herdamos uma cultura política na qual ela é a máxima instância 
de condução das coisas públicas e de proteção dos cidadãos. Essa visão 
herdada é a essência do que se entende por poder político, compreendi-
do como núcleo de decísáo dos órgãos e poderes do Estado. 

Essa visão outorga ao poder político sua aura. As pessoas es-
peram da política uma direção que decida sobre o possível, o 
provável e também sobre os objetivos desejáveis. Para o senso 
comum, a política deveria oferecer um projeto ou horiwnte 
de fururo como referência para que o presente se tornasse 
inteligível. De outro lado, as pessoas esperam que a políti-
ca as proteja contra os perigos do destino: que lhes garanta 
não somente a integridade física e segurança econômica, mas 
também um marco de certeza. Diante de um presente incer-
to e fútil, a política encarna uma promessa de cominuidade 
e duração (LECHNER, 1994, p. 19). 

Na contramão da cultura herdada, a contemporaneidade informa 
ao cidadão, por vários fatores e ocorrências, que a política institucional não 
controla mais os processos sociais, submetidos que estão à lógica econômica 
e às leis indomáveis do mercado. Lechner comenta assim a questão: 

O senrimemo de que "as coisas estão fora de controle" ex-
pressa um fracasso da política na medida em que, de faro, 
se atribui à política um poder de controle sobre a realidade 
social. Tal atribuição náo se justifica, considerando a atual re-
6rada da política e do Estado em favor da iniciativa privada e 
das forças de mercado. Sem dúvida, assinala a persistência de 
uma cultura política que continua acreditando no primado 
da política ( ... ). 
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Os diversos sintomas de mal-estar - a falta de confiança, o 
sentimento de abandono e incerteza, a desidentificação com 
os assuntos públicos, etc. -assinalam ausências que, de modo 
invertido, configuram o imaginário coletivo em relação ao que 
deve ser a política. Da política se espera condução, proteção, 
responsabilidade e códigos interpretativos. Esses elementos 
conformam as demandas de um bom governo com os quais os 
cidadãos avaliam o fazer político (LECHNER, 1994, p. 20). 

A impotência da política institucional diante das complexidades 
atuais enfraquece o seu "poder" simbólico, na medida em que a esperada 
indicação de caminhos seguros em direção a um futuro melhor náo pode 
mais ser ofertada. Com o agravante de que tal papel passa a ser exercido 
pelos detentores de "conhecimento" e de "saberes" para além da política, 
cujos principais intérpretes são os estudiosos - os técnicos e cientistas - , 
que se dedicam à construção de alternativas para a sociedade. 

Depois da polarização ideológica dos anos 60, temos sau-
dado o declínio das ideologias como um sinal de realismo. 
Em lugar de redu2ir a realidade a um esquema pré-fabricado, 
se assume a complexidade social: contudo o maior volume 
de informações não converge para melhores interpretações. 
O desvanecimento de um sistema de coordenadas amplia o 
alcance do possível, mas ao preço de debilitar o horizonte do 
desejável. Qual ordem é desejada? É custoso designar que 
objetivos desejamos, e, portanto, os parâmetros para desig-
nar os meios correspondentes para tal fim. Sem referência 
a determinadas metas sociais, a política aparece como uma 
justaposição de apostas arbitrárias ( ... ). 
Sublinho um traço simbólico do referido fenômeno: a fragi-
lidade do futuro. Parece não só terem-se esgotado as energias 
utópicas - nossa capacidade de imaginar outros mundos -
como, inclusive, a própria noção de futuro tende a evaporar-
se. A cultura do vfdeoclip e fast food esrimula um consumo 
voraz e vertiginoso de modas, bens e valores. Devoramos o 
tempo em prazos mais curtos. Perpetua-se um presente per-
manente, sem promessa de um melhor amanhá. 
Esse ambiente cultural rensiona o político. Por um lado, ( ... ) 
espera-se que a política institucionaUzada compense esta ime-
diatez oferecendo algo duradouro; por outro, o atual imedia-
tismo da política. náo faz senáo refletir este clima cultural, 
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marcado pela consciência "fim-de-século" de uns e o fatalismo 
resignado de outros. Reina a ambivalência. A experiência do 
cotidiano já não aposta nas grandes gestões e nas mudanças 
radicais, porém continua depositando na poütica a fé em algo 
diferente ao mundo profano. A desorganização dos mapas 
cognitivos também se expressa na reestruturação do espaço. 
Como conceber a ordem social quando nosso habitat cultural 
se está dissolvendo em subculturas segmentadas? ( ... ). 
O próprio indivíduo, longe de constituir aquela unidade de 
medida básica, se descobre como um ser contraditório cujos 
valores e crenças, bens herdados e afiliações adquiridas, se so-
brepõem e misturam como nuvens em contínuo movimento 
(. .. ).De mais a mais, resulta razoável que os indivíduos privi-
legiem a própria particularidade, dada a generalidade abstra-
ta do Estado e o anonimato uniforme do mercado. Mas isto 
não faz senão ressaltar o desafio pendente: reconstruir sob 
novas condições a integração das vidas individuais em uma 
ordem coletiva. No fundo, falta repensar a categoria mesma 
da sociedade (LECHNER, 1994, p. 21/23) . 

A percepção simbólica que nos permite identificar a política insti-
tucional com representações coletivas dilui-se, irreversivdmente. "Atra-
vés de que mitos, símbolos e rituais os cidadãos podem identificar-se 
com a ordem democrática?", indaga Lechner (LECHNER, 1994, p. 
23). Os próprios cidadãos vêem-se, de certa forma, desagregados cole-
tiva e individualmente, diante das contradições que se manifestam ao 
seu redor - refletindo no seu interior - , produtos de influxos de um 
presente complexo e das incertezas cada ve:z. maiores do futuro, tudo 
ensejando um movimento contínuo de transformações/mutações psi-
cossociais próprias de um mundo emoldurado pelo mercado e pelo 
crescente consumo. 

Eduardo Socha faz referência ao "cinismo como figura hegemôni-
ca da racionalidade pós-moderna" que vivemos, que relativiza os valores 
e a moral, ao afirmar que 

ames compreendida como instância de culpabilidade, a mo-
ralidade do supereu vê-se agora transformada em "tirania" do 
gozo irrestrito (e sempre insatisfeito) , pelas exigências de um 
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mercado "flexível" que tende a assimilar qualquer ideal de 
conduta e de valores partilhados (SOCHA, 2008, p. 30). 

Antecipando a problemática, Hannah Arendt, nos anos 50, rei-
vindicava o questionamento político da técnica e do mercado. A lógica 
fria e calculista do tecnicismo de mercado impõe aos cidadãos contor-
nos exteriores que acabam por aprisionar no seu próprio interior - cria-
tivo e discursivo -, a sua potencialidade política transformadora, agora 
domada pelo racionalismo matemático com suas fórmulas mágicas. 

Na verdade, em sua crítica à neutralidade aparente da ciência, 
Arendr questionava a euforia em torno do progressivo tecni-
cismo em um "mundo no qual as palavras perderam seu po-
der" e no qual a humanidade poderia se ver escravizada pelo 
seu próprio know-how, indefesa em razão do divórcio entre o 
conhecimento técnico e matematizante e o pensamento que 
convém ao raciodnio discursivo e, por extensão, à origem 
da ação política. Poderíamos dizer que os fatos recentes são 
manifestaçóes emblemáticas desse divórcio. Expressáo de seu 
interesse pela res publica e por uma redefiniçáo radical de 
liberdade e poder, o que Hannah Arendt reivindica é o ques-
tionamento político da técnica (SOCHA, 2008, p. 42). 

Para Arendt, o século 20 testemunhou o obscurecimento da 
experiência democrática radical, caracterizada pelo envolvi-
mento coletivo dos cidadãos nas questóes políticas por meio 
de seus atos e palavras, tanto em função da burocratização 
(. .. ) quanto em função do processo histórico de privatizaçáo 
do espaço público, isto é, pela sua transformação estrutu-
ral no espaço social das trocas econômicas de uma sociedade 
constituída por indivíduos reduzidos à função de trabalha-
dores-consumidores. Tal fenômeno acarretou a crescente 
perda de autonomia do político em relação ao âmbito das 
necessidades econômicas e seus imperativos esrratégicos e 
privatizantes (DUARTE, 2008, p. 47). 

Para André Duarte, a "tese arendtianà' baseia-se no entendimen-
to de que a partir da Revolução Industrial os interesses sócio-econômi-
cos privados, aliados ao saber técnico e à estrutura burocrática estatal, 
invadiram o espaço político institucional, valorizando a figura do tec-
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nocrata. Como desdobramento histórico, o homem, até então contido 
no seu papel definido por estatutos de valores e ideais políticos conr 
sagrados e inquestionáveis, cede espaço à nova dinâmica do mercado, 
"da abundância e do consumo desenfreado, do crescimento ilimitado, 
da contínua acumulação de riqueza a qualquer custo", aprisionando "a 
humanidade ao ciclo repetitivo do seu próprio funcionamento vital, 
ao mesmo tempo em que impõem o esgarçamento das possibilidades 
genericamente democráticas" (DUARTE, 2008, p. 48). 

No m esmo sentido, Adriano Correa verifica que 

na era moderna, uma das manifestações de tal ameaça é o 
persistente tratamento dos objetos de uso como se fossem 
bens de consumo. A repetição e a interminabilidade impresr 
sas ao processo de fabricação de objetos após a Revolução 
Industrial o contaminaram com a circularidade peculiar ao 
trabalho, à produção de bens para o consumo, que não deixa 
nada de durável atrás de si. ( ... ) Em decorrência disso, na 
modernidade os ideais do fabricante de objetos no mundo, o 
homo fober, que são a permanência, a estabilidade e a durabir 
!idade, são sacrificados em nome da abundância, da sacieda-
de e do confono, que são os ideais do animal laboram. O que 
está em questão é a capacidade humana de erigir um modo 
de vida para além de sua inextirpável animalidade que, uma 
vez não atualizada, pavimenta a via da ocupação exclusiva 
com o prolongamento de uma vida confortável. 
Politicamente, importa realçar, enfim, o fato de que uma so-
ciedade de consumidores não é capaz de cuidar do mundo 
onde se desenrola a vida política, uma vez que seu modo 
de lidar com todos os objetos, a atitude de consumo, con-
dena à ruína tudo em que roca. O consumidor é o avesso 
do cidadão. A vitória do animai laboram traduz a vitória da 
condição natural de vivente sobre qualquer outra condição 
da existência humana. Na história do pensamento polídco 
pré-moderno, jamais se concebeu a possibilidade de nos 
convertermos em meros animais vivos, incapazes de urna 
existência política que seja mais que a gestão do contenta-
mento animal. Na pós-modernidade, ( ... ) o modo de vida do 
consumidor venceu, e mesmo o juízo mais pessimista sobre 
as implicaçóes políticas de tal vitória dificilmente será um 
exagero (CORREIA, 2008, p. 62/63). 

~ -
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1.5. 
Um sentido para a política institucional - possibilidades 

"A ninguém escapa que o Estado pós-moderno se vê enfrenta-
do com decisões que na sua atual configuração não pode resolver nem 
dissolver. Por isso é de prever que a política, na forma atual, venha fa-
lhar perante a ingovernabilidade da sociedade do conhecimento" e do 
consumo, onde prevalecem os atributos técnicos e científicos. "Toda a 
sociedade, mais do que nunca, está entregue à sua própria contingência, 
uma vez que as práticas sociais ou as formas de governo não estão pla-
cidamente protegidas pela tradição nem tuteladas por uma autoridade 
indiscutível" (INNEIWUTY, 2002, p. 182) . Aliás, uma característica 
dos tempos atuais é a diluição da autoridade e do poder que antes esta-
vam concentrados em pólos específicos; apresentam-se hodiernamente 
fragmentados em pontos difusos da sociedade, transitando por pesso-
as, corporações, órgãos ou instituições estatais e privados, no mercado, 
no conhecimento, nas redes informatizadas, nas ciências, nas técnicas, 
enfim, em tudo e em rodos. Tal quadro aproxima-se da definição de 
poder de Michel Foucault, que, para ele, a rigor, não existe, mas está 
em toda a parte- presente nos micro-acontecimentos - e em lugar ne-
nhum: no pensamento foucaultiano, o poder está presente nas relações 
que produzem conhecimento. Assim, o poder não é uma apropriação, 
mas um conjunto de estratégias, práticas e técnicas diversas; ou seja, o 
poder se exerce mais do que se possui, sendo um leque de ações possí-
veis que opera no campo das possibilidades. Sendo ação sobre ações, o 
poder consiste - na visão foucaultiana - em relação de forças múltiplas 
e móveis, desiguais e instáveis, que emanam não de um centro mas de 
instâncias periféricas (FOUCAULT, 2005, p. 7/27) . 

O que se esgorou não foi a política, mas uma determinada 
forma de política e, concretamente, aquela que corresponde 
à era da sociedade delimitada territorialmente e integrada 
politicamente. (. .. ) A política deve passar da hierarquia para 
a heterarquia, da autoridade direta para a conexão comuni-
cativa, da posição central para a composição policêntrica, da 
heteronomia para a auronomia, da regulação unilateral para 
a implicação policontexmal. Terá de estar em condições de 
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gerar o saber necessário- de idéias, instrwnentos ou procedi-
mentos- para moderar uma sociedade do conhecimento que 
opera de maneira reticular e rransnacional (INNERARITY, 
2002, p. 184). 

Partindo da constatação de que na complexidade contemporânea 
prevalecem as diversificações dos centros de decisão e o fim da hierar-
quização funcional, Daniel Innerarity entende que governar passou a 
ser uma estratégia seletiva de ordenação para a conquista de um equi-
líbrio do caos e ordem, de liberdade e necessidade, e de contexto e 
autonomia, e conclui: "Se a polítíca pretender intrometer-se nisso, só 
poderá fazê-lo recorrendo a procedimentos não hierárquicos e a siste-
mas de negociação". Ele vislumbra a finalidade da política institucional 
na pós-modernidade como o trabalho de "coordenar as racionalidades 
discordantes sem a ajuda de uma autoridade supremà'. 

Essa nova "finalidade" da política institucionalizada está direta-
mente vinculada à nova "arquitetura policêntrica das sociedades con-
temporâneas". O novo formato social contemporâneo exacerba a teoria 
dos sistemas desenvolvida por Niklas Luhmann, que identifica a prima-
zia dos sistemas funcionais em substituição à hierarquia nas sociedades, 
onde cada sistema tem "organicidade" específica e dá prevalência às suas 
próprias funções. Para Luhmann, a sociedade é um sistema que abriga 
subsistemas de ações com sentido, que se articulam e se retroalimemam 
(autopoiéticos). Na sociedade atual, de elevada complexidade, os cida-
dãos participam de vários sistemas referenciais, contextuais e circuns-
tanciais, onde as decisões cotidianas ocorrem. Assim, o sistema político 
institucional é um dos sistemas parciais da sociedade - um subsistema 
em relação ao todo social, como vários outros - , com função específica 
de aportar para a sociedade a capacidade de decidir questões públicas de 
uma maneira coletiva. Para Juliana Almenara Andaku, 

segundo Niklas Luhmann, o Estado possui imponância evi-
dente para o sistema político, mas este não coincide com 
o Estado. O Estado é um sistema de decisões organizadas, 
diferenciado no interior do sistema político, sendo, assim, 
uma organização delimitada através de limites territoriais. O 
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sistema político da sociedade mundial comporta a existência 
de Estado em todos os territórios. Com relação ao poder, 
este aparece na teoria sistêmica como o código binário do 
subsistema social da politica ( ... ). O poder, portanto, não é 
considerado como característica ou qualidade de alguém que 
o detenha, mas um meio da comunicação que permite coor-
denar seleções e criar, com isto, as correspondentes expecta-
tivas. ( ... )Na teoria sistêmica, portanto, Estado e Poder estão 
presentes no subsistema social da política, sendo o primeiro 
um sistema de decisões organizadas e o segundo o código 
binário deste subsistema (ANDAKU, 2005). 

Na nova arquitetura social, os subsistemas funcionais sociais ten-
dem a tratar-se de forma excludente, como se auto-suficientes fossem. 
Assim, cada sistema ou subsistema relaciona-se com o todo social como 
se este estivesse em condição periférica. Qualquer âmbito funcional, 
seja a política institucional, a ciência, a economia ou a cultura, tem 
leitura própria do mundo da vida a partir de sua lógica, de sua própria 
função e linguagem. Cada um dos sistemas ou subsistemas tende desta 
forma a proceder à leitura da sociedade do seu próprio ângulo de visáo, 
de modo que se a idéia de unidade não desaparece, acaba por se multi-
plicar num elenco de unidades de procedências variadas. 

Mostram-se, portanto, inúteis todas aquelas representações 
da sociedade que fazem de um sístema parcial qualquer um 
representante da totalidade, seja ele a idéia de uma sociedade 
dominada pela economia, pelo sistema de saúde, pela tecno-
logia ou pelos meios de comunicação. Cada uma destas con-
cepções toma a pane pelo todo, esquecendo a interdepen-
dência fundamental a que rodos os sistemas funcionais estão 
submetidos. O processo de modernizaçáo destruiu a ilusão 
de salvar a unidade da sociedade como sociedade política ou 
como sociedade burguesa. Hoje, já não se discute que sistema 
funcional, depois da política e da economia, poderia assumir 
o primado de resgatar esse princípio de unidade. A crise con-
temporânea da política assenta precisamente em que, com 
uma diferenciação funcional desenvolvida, nenhum sistema 
pardal pode assumir o papel de sistema principal. Com isso 
se esgota uma determinada tradição que procurava ou fingia 
a unidade da sociedade no alçamento aos cumes de um dos 
seus sistemas (INNERAR.ITY, 2002, p. 1911192). 
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Na atualidade, a complexidade gerada pelos variados sistemas so-
ciais apresenta dificuldades intransponíveis para a consecução de uma 
ordem por meio da política institucional, entendida na sua formulação 
tradicional. É que os vários sistemas produzem, conforme sua estrutura 
e lógica próprias, um crescente leque de novas possibilidades. Ressalte-
se que tais possibilidades geradas pelos sistemas parciais da sociedade 
não são as possibilidades de interesse do todo social. 

Mas os sistemas de uma sociedade avançada - política, eco-
nomia, arre, religião, ciência, direito, saúde, educação, des-
porto, família - não podem ser conduzidos de fora, numa 
direção pré-determinada, com vista à sua compatibilidade 
social. Só eles (os sistemas parciais) podem corrigir a ame-
aça que para eles próprios constituí a produção de possibi-
lidades inconvenientes, como a manipulação genética para 
a ciência, o determinado uso de energia para a economia, a 
pretensão de competência universal para a política, o doping 
para o desporto, a privatização para a família, o incremento 
de incompreensibilidade para a arte, etc. (INNERARITY, 
2002, p. I93). 

Sendo a sociedade contemporânea de complexidade elevada e, 
por isso mesmo, possuidora de obstáculos praticamente intransponíveis 
à sua unidade, sobretudo pela fragmentação dos sistemas e subsistemas 
que se fecham em suas especializações e linguagens, a tarefa tJ:adicional 
destinada à política institucional de representar a unidade social coloca-
se no patamar do irrealismo, do inatingível. "A unidade da sociedade 
deve ser entendida como uma unidade virtual ( .. . )": 

A unidade de uma sociedade complexa não pretende uma 
integração à custa da pluralidade, mas otimização das condi-
ções para uma libertação da diversidade perante as constri-
ções de uma coesão forçada. A unidade é um contexto para a 
heterogeneidade, qualquer coisa como um contexto virtual, 
(. .. ) e só pode ser estabelecida de maneira descentralizada e 
não autoritária, de maneira que quem tutela a conexão não é 
uma instância central, mas os próprios sistemas sociais, para 
ao mesmo tempo fazer valer a sua autonomia e interdepen-
dência (INNERARITY, 2002, p. 195). 
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Diante da complexidade apresentada pelos vários sistemas sociais, 
o problema está na coordenação e integração desses sistemas, especiali-
zados e com dinâmica e linguagem próprias, autopoiéticos, que se co-
locam em posição central quando confrontados com outros sistemas. 
Talvez, neste conflito esteja a nova função para a política institudonal, 
como observa Daniel Innerarity: "Uma mediação social que tem por 
conteúdo confrontar os sistemas sociais autônomos com suas condições 
de possibilidade e compossibilidade; contrapesar a dinâmica centrífuga 
dos sistemas diferenciados constitui o verdadeiro problema da política 
numa sociedade complexá' (INNERARITY, 2002, p. 194). Ao vislum-
brar este novo papel para a política institucional, o autor considera que 
não se pode esperar dela uma atividade que ela não poderá mais execu-
tar e que, por isso, será condenada pela crítica por incompetência- a de 
representar a unidade da sociedade. 

É evidente, cada vez mais, que as sociedades complexas não po-
dem ser reduzidas a um pensamento único, e, a partir dele, pretender-
se a construção de sua unidade. Esta era uma possibilidade admitida 
na estruturação das sociedades em bases paradigmáricas modernas, su-
perada pela atualidade pós-moderna. Ao contl'ário da modernidade, a 
fragmentação experimentada na pós-modernidade com pensamentos 
múltiplos e elevada dose de relatividade, passa a exigir um novo tipo 
de relação que pretenda reunir- não unir - os vários sistemas sociais 
decorrentes desta fragmentação do saber e do conhecimento, que não 
mais se sujeitam ao poder territorial do Estado e nem se submetem ao 
poder hierárquico da política institucional. Cada sistema corresponde, 
de forma geral, a uma especialização transnacional, mundial, e planetá-
ria até, cujas redes de sustentação são ofertadas pela tecnologia das co-
municações, especialmente a cibernética. Atuam fora do contêiner esta-
tal e por isso mesmo estão fora do alcance da política institucionalizada 
tradicional. Nesta visão, a política institucional deverá converter-se em 
especialização "de uma prestação que se revela precária nas sociedades 
complexas: moderar o conjunto, a compatibilidade e a compossibilida-
de dos sistemas funcionais autônomos". Reconhecendo a complexidade 
e autonomia dos sistemas, a política institucional passaria a representar 
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o espaço onde as várias linguagens seriam reunidas e traduzidas para o 
diálogo comum, objetivando, a partir daí, o entendimento sobre aspec-
tos comuns a todos e de interesse geral. Mas ao contrário do paradigma 
moderno, não utilizará o poder do Estado, nem seus instrumentos de 
coação, nem sua condição hierárquica superíor de quem gere a coi-
sa pública. Estes são expedientes superados que não mais atendem às 
necessidades contemporâneas. A difícil relação entre complexidade e 
regulação fragiliza o poder político estatal, que se apresenta insuficiente 
como recurso de governo. A sociedade atual, baseada no conhecimento, 
coloca em xeque a capacidade da política institucional e do Estado para 
formular decisões vinculantes. 

Com estes pressupostos desaparecem as definições de público, 
privado, bem comum e interesse público como conceitos postos a priori 
ou pré-determinados, mas que serão construídos como desdobramento 
da atividade moderadora, mediadora ou de coordenação da política ins-
titucional nesta nova formulaçáo. As tarefas públicas serão aquelas que 
exigirão decisões coletivas; privadas serão as que poderão ser resolvidas 
de modo privado, tudo como produto do exercício dialógico-discursivo 
emre sistemas e subsistemas que objetivam determinado fim, sob co-
ordenação mediadora do subsistema político. Assim acontecerá com o 
que se entenderá por bem comum ou interesse público - conceitos sem-
pre relacionados a determinados sistemas. 

Seria preciso encontrar uma funcional equivalente à grande-
za que em tempos mais fáceis podia ser designada como bem 
comum, interesse público ou razão de Estado. Estas fórmu-
las esvaziaram-se nas sociedades complexas e funcionalmente 
diferenciadas, porque cada sistema social autônomo só pode 
formular o interesse público ou bem comum a partir de sua 
perspecúva específica, pelo que continua a ser uma questão 
em aberto e controvertida o que pode ser um bem comum 
omniabarcante (ETZIONI, 1971). 

É bem clara a constatação de Innerarity sobre a função da polí-
tica institucional: ''A política como esfera especial do universal é coisa 
do passado. Só lhe ficou a funçáo de ser um primus inter pares ent re os 
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sistemas funcionais de uma sociedade diferenciadá' (INNERARITY, 
2002, p. 212). 

Numa sociedade do conhecimento só sobrevivem os sistemas 
que estão dispostos a aprender e são capazes de aprender. A 
política encontra-se perante uma interrogação: pode conver-
ter-se em moderadora dos processos sociais de aprendizagem 
ou manter-se-á no estilo normativo tradicional, que a situa à 
margem destas novas realidades (WIESENTHAL, 1994, p. 
1351159). 

É que numa sociedade do conhecimento todos os sístemas ftm-
cionais, para sobreviver como tal, necessitam aprender constantemente. 
E com a prática política institudonal não é diferente; a pretensão de ter 
resposta correta para tudo não sobrevive, e deve prevalecer o reconhe-
cimento da necessidade de aprendizagem com o da interdependência 
recíproca. "O governo do contexto surge de ter-se levado a sério a idéia 
de que numa sociedade policênrrica nenhum sistema - nem, portanto, 
a política - tem isoladamente a força e a competência para impor o 
contexto'' (INNERARITY, 2002, p. 228) . 





2. 
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Decididamente, a política institucional na sua dimensão teórica, 
conceitual, filosófica e mesmo como atividade prática do exercício do 
poder estatal está em crise. Não bastassem todas as conformaçóes globais 
da problemática, de caráter externo e de tendências mundiais, a política 
institucional brasileira apresenta peculiaridades próprias que agravam 
a questão. Para além das análises do capítulo anterior, das límitaçóes 
da política institucional diante do poder econômico e dos mercados, e 
também de outros fatores como a relativização da soberania dos Estados 
e enfraquecimento dos mesmos num mundo repleto de novos atores, 
do alargamento natural da atividade legislativa do Executivo diante das 
pressóes da sociedade de massa e tecnológica - informatizada ao extre-
mo e submetida à lógica da eficiência e rapidez, das distorçóes causadas 
pela açáo da mídia que cria espaços e recortes virtuais - como cenários, 
às vezes, de ficção mesmo -, da superação teórica dos fundamentos 
erigidos na modernidade em relação ao papel predominante dos Par-
lamentos como referência principal e quase exclusiva na produção de 
leis; no Brasil, outros ingredientes concorrem para aumentar a com-
plexidade da matéria: a "judicializaçáo" crescente das relaçóes políticas, 
a desestruturação partidária e eleitoral, o personalismo exacerbado, o 
elevado custo das eleiçóes, a perda de qualidade da política congressual, 
a excessiva centralização do Poder Executivo e da União, invadindo a 
seara do Parlamento e subsumindo o pacto federativo, a atuação des-
controlada das mídias, a morosidade e o desaparelhamento do Poder 
Legislativo e o seu monitoramento constante pelo Executivo, são, entre 
outros, elementos que contribuem para a elevada perda de credibilidade 
da política institucional nacional. 

2.1 . 
Pulverização das prerrogativas do Parlamento 

Na origem dos contratos políticos e sociais, ao se conceber a so-
berania popular, colocava-se a questão de como ((o povo" deveria go-
vernar-se. Como indaga Wanderley Guilherme dos Santos, ((como seria 
concebível que parte do povo- os representantes - governasse todo o 
povo, os governados?": 
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Qual o limite do direito de impor decisões àqueles que não 
haviam sequer concordado com a constituição de um sistema 
representativo, a saber, os irredentos? Aqueles mesmos que 
não assinaram o comraro original, e sem cuja assinatura os 
kvellers, românticos antecessores no sécuJo XVII dos demo-
cratas ingleses, não reconheciam a legitimidade do mecanis-
mo da representação perpétua. Ainda mais: aqueles que se 
concediam o direito de só cumprir aquilo a que dessem con-
sentimento, lei a lei, como poderiam ser governados por um 
grupo cuja função de poder se perdia em imemorial delega-
ção primitiva? A distinção entre poder constituinte e poder 
legislativo - que significa um sistema representativo? Quem 
representa o quê? Com que limite? - será matéria controversa 
durante rodo o século XVII inglês e, praticamente, também 
do XVIII, assim como durante o século XVIII americano, 
mais os sécuJos XVIII e XlX franceses ( ... ). O princípio bá-
sico da convivência política, naqueles séculos, sustentava que 
ninguém delega a outrem um direito que não possui, a saber: 
o direiro de impor a terceiros uma decisão de que estes discor-
dam. Se nenhum indivíduo é proprietário de tal direito, como 
transferi-lo? O limite da imposição de decisões legislativas es-
tava subordinado, portanto, à real capacidade das instimiçóes 
de impor aos irredentos e aos recalcitrantes, por delegação de 
pane dos representados, o império do sistema representativo. 
Legitimamente? E por aqui se inicia a dramaticidade da vida 
democrática (SANTOS, 2007, p. 1511152). 

O autor ressalta que o problema central à época não estava na par-
ticipação popular, mas na autonomia e na independência: do Parlamento 
diante dos reis, como instituiçáo representativa do povo, e, do povo, dian-
te do Parlamento. Somente depois de vendda esta fase, e consolidado o 
sistema parlamentar com o viés soberano, e não apenas legislativo, cessa 
a problemática em torno do assunto, ganhando terreno o rema relativo à 
participação popular na gênese do Poder Legislativo. Paulatinamente, a 
institucionalizaçáo das relações políticas definiu os contornos e conceitos 
da participação decorrentes das delegações representativas. 

Inventou-se o conceito de povo para dar legitimidade ao po-
der institucionalizado. A democracia institucionalizada é o 
obstáculo à democracia romântica, da festa t:evolucionária, 
como chama Mona Ozouf E a grande festomania terminou, 
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diz ela, com uma grande decepção. Porque enquanto se ins-
titucionalizava a participação, à medida que as demandas 
por participação foram sendo seletivamente aceitas, o que 
se institucionalizava, simultaneamente, era a exclusão legal 
dos irredentos e daqueles que a inclusão deixava de fora( ... ). 
Não foi possível institucionalizar a participação politica sem 
selecionar quem ficaria de fora do jogo da representação oli-
gárquica (SANTOS, 2007, p. 154). 

A evolução democrática do Estado consolidou suas funções legis-
lativas e administrativas, ampliando-as consideravelmente. O pluralis-
mo político e social, a complexidade da vida moderna com o progresso 
representado pelas revoluções industrial e tecnológica, e o desenvolvi-
mento de técnicas de comunicação e informação, possibilitaram e favo-
receram a organização de sistemas variados de ação no campo político 
institucional. De cerra forma, a função legislativa e de controle político, 
que era centrada originalmente no Estado, por meio do Parlamento 
principalmente, aos poucos foi cedendo espaço a outros órgãos, mais 
especializados e eficazes. A base do surgimento de novas formas de com-
preensão do Estado é advinda das mutações sociais globais, sobretudo 
as de motivação econômica, não sendo mais possível separar o escudo 
das atividades estatais do estudo dos demais fenômenos sociais, como 
defendia o positivismo normativo presente nos séculos XVIII e XIX. 
Maria Tereza Fonseca Dias explicita a transição da modernidade para a 
pós-modernidade, no âmbito do direito, asseverando que 

o conceito de modernidade refere-se a um contexto sócio-
histórico preciso da cultura ocidental que se inicia, para a 
maioria dos teóricos, no século XVII, chegando até meados 
do século XX, com a consolidação de certos valores, entre 
eles, a idéia de progresso (com a melhoria progressiva das 
condições sociais), a concepção de que a história tem um 
sentido e a razão deve progressivamente impor sua lei aos 
aconrecimentos, ( ... ) e a pressuposição de uma sociedade 
homogênea e não diferenciada ( ... ). A modernidade funda-
se numa aurocompreensáo prático-moralista da sociedade 
como um todo e foi construída com base nos valores do in~ 
dividualismo, ou seja, na afirmação da irredutÍvel singulari-
dade de cada um e no reconhecimento de uma margem de 
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autonomia e de liberdade que permite ao indivíduo guiar sua 
existência pelo lívre-arbítrio e pela vontade, inatingíveis por 
quaisquer limites (DIAS, 2003, p. 28/29). 

E citando Chevallier, a autora discorre acerca do fenômeno da 
aparição do Estado, quando a 

ordem jurídica estatal vai impor progressivamente sua su-
premacia, através de sua substituição, ou ao menos sua su-
perposição, às ordens jurídicas pré-existentes, e tornando-se 
o único quadro jurídico de referência para o conjunro da 
coletividade (CHEVALLIER, 1998, p. 665). 

Continuando, Fonseca Dias explica que a 

crise do direito moderno relaciona-se com a crise do para-
digma do direito materializado no Estado social (ou Estado 
de bem-estar social), de forma que o sistema de crenças da 
modernidade aos poucos vai desaparecendo ou, pelo menos, 
vai sendo pulverizado e imiscuído a outros valores (DIAS, 
2003, p. 33). 

Assim é que a Administração Pública assume paulatinamente 
competências "para definir as condições de realização dos objetivos fi-
xados", recebendo, ainda, "um amplo poder de apreciação das situações 
concretas, sobretudo se estivermos diante de soluções técnicas que de-
vem suplantar a morosidade do processo legislativo. No que se refere à 
generalidade, rem-se observado que as leis se apresentam, cada vez mais, 
como textos especiais de conteúdo técnico específico" (DIAS, 2003, 
p. 34). Chevallier ressalta, nessa evolução, certa perda de confiança no 
direito, que de garantidor da ordem, do progresso e da liberdade, passa 
a ser visto, também, como um entrave ao dinamismo da economia e da 
própria sociedade; "um instrumento imoral e injusto de intervenção nas 
relações sociais" (CHEVALLIER, 1998, p. 671). 

Surge, então, a partir da crise do direito e do papel do Estado 
vivenciada na modernidade, um novo paradigma, entendido "ora como 
antimodernidade, ora como continuidade da modernidade em outras 
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bases, ora como hiper-modernidade", ou simplesmente como pós-mo-

derno (DIAS, 2003, p.35) . Ao contrário dos pressupostos da moderni-
dade, o novo direito 

não é visto como ordem absoluta, mas relativa. Saindo do 
universo das certezas, ele se esforça em apreender a hiper-
complexidade do real. Os pilares para um novo paradigma 
do direito são, pois: complexidade (dos mecanismos de 
produção do direito e das modalidades de articulação das 
normas jurídicas) e flexibilidade (do conteúdo das normas e 
de seus processos de adaptação local). Essas duas dimensões 
explicam os pontos de ruptura do direto "pós-moderno com 
o direito da modernidade: à unidade opõe-se o pluralismo; à 
hierarquia, a diversidade; à coação, a regulação e a emancipa-
ção; à estabilidade, a adaptabilidade" (DIAS, 2003, p. 35). 

Esse novo paradigma do direito explica, em grande parcela, a pul-
verização das prerrogativas antes concentradas no Parlamento, como 
poder legiferante absoluto e exclusivo. 

No paradigma materializado no Estado Social, com a conseqüen-
te ampliação das funçóes da administração governamental, o Estado de 
feição burocrática tradicional sofre alteração, recorrendo a novos mo-
delos de organização e de atuação maís flexíveis. O acelerado processo 
de globalizaçáo econômica passa a exigir dos Estados nova roupagem e 
formatação para atender às novas necessidades de eficiência e agilidade. 
O Estado burocrático tradicional transforma-se em Estado mínimo-
gerencial, com a transferência, para terceiros, d e parcela de suas atri-
buiçóes. Ocorrem, então, dois fenômenos: a privatizaçáo do público e a 
publicizaçáo do privado. No primeiro caso, Michel Miaille afirma que 

ao pretexto da incapacidade do direito público para ser eficaz 
nos domínios econômicos e sociais, é o direito privado que se 
instala em numerosos secrores que, no en tanto, são governa-
dos pelo Estado (. .. ) . Este movimenro de transbordamento 
pelo direito privado não é mais do que a "privarização do Es-
tado", quer dizer, a sua submissão cada vez maior aos interes-
ses da classe social que se encontra no topo dele (MWLLE, 
1994, p. 155/156). 
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Já quanto à segunda formulação, na impossibilidade de se definir 
o que seja público ou privado na complexa relação estatal-privado atual, 
entende-se assim a publicizaçáo do privado: 

Com a dinâmica inrervencionista, o Estado passou a atuar 
em esferas antes tidas como reservadas à autonomia privada, 
em especial no setor econômico e social, do que resultou o 
processo denominado de "publicização do privado": o que 
afetava a poucos passou a ser de interesse comum ( ... ); por 
outro lado, grandes organizações, associaçóes e grupos pri-
vados passaram a exercer pressão sobre o Estado, a colaborar 
na gestão de atividades de interesse geral, a solucionar pro-
blemas mediante acordos e negociações, gerando a chamada 
"privatizaçáo do público" (MEDAUAR, 1992, p. 113). 

Como desdobramento prático, o Estado passa a experimentar 
processos de privarizaçáo, publicizaçáo e terceirizaçáo de seus serviços 
e atividades, num movimento contínuo de parcerias em que os novos 
atores e agentes passam a atuar pelo Estado, em seu nome. Ora são 
organizações civis e privadas de "interesse público", ora são entidades 
públicas "de direito privado", num crescente e difuso emaranhado de 
possibilidades e entrelaçamentos. Cria-se um contexto tal de indefini-
çáo de papéis e normas, que "uma regra bem pode ser, de uma só vez, 
de direito público e de direito privado" (FALA, 1962, p. 68). Decorre 
daí a dificuldade do estabelecimento do papel do Estado na contem-
poraneidade, com reflexos diretos na compreensão de suas funções, já 
que, em crise de identidade, o próprio Estado tem dificuldades para 
definir quem, no seu âmbito, fará o quê. E com as premências eco-
nômicas sempre requerendo ações imediatas, ficam supervalorizadas 
as açóes executivas, e também as judiciárias pelo aumento dos confli-
tos decorrentes da flexibilização das regras, tudo contribuindo para a 
marginalização do Poder Legislativo. O redesenho estatal pós-moderno 
tende a colocar o Parlamento na berlinda, pela pulverização das relações 
público-privadas e pela sobrevalorização das ações executivas rápidas e 
de cunho técnico. 
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2.2. 
Morosidade e desaparelhamento do Poder Legislativo 

Analisando o tema da restauração e do controle político do Poder 
Legislativo, José Tarcísio de Almeida Melo vai ao cerne da questão ao 
sentenciar: 

O Legislativo não pode continuar como pesadas máquinas 
de artilharia da antigüidade, custando a formar e transmi-
tir suas deliberações, quer pelo excesso de formalismos, quer 
pela procura de superlegitimações, as quais, ao invés de servi-
rem ao povo, esrorvam o processo político e inibem a rapidez 
e a energia que as atividades estatais devem conter para que se 
equacionem apropriadamente os complexos problemas que 
ocupam o Estado contemporâneo. Na impossibilidade de a 
vontade nacional ser a vontade unânime da Nação, as deli-
berações devem efetivar-se pela maioria, mas sem exigências 
processuais que abram espaços ao impasse e à perplexidade 
(ALMEIDA MELO, 1987, p. 16). 

E mais adiante, tratando da estrutura administrativa e funcional 
do Parlamento, considera que 

o reaparelhamento do Poder Legislativo, para atuar com li-
berdade e eficácia, elaborando leis necessárias e exercendo o 
controle das providências governamentais, necessita de uma 
estruturaçáo tal que se torne menos passivo e, sob o signo da 
constitucionalidade, mantenha o povo sempre aproximado 
do governo, evitando os males causados à humanidade pelas 
autocracias, que têm desrespeitado os direitos do homem, 
causa e fundamento da organizaçáo política e jurídica (AL-
MEIDA MELO, 1987, p. 16). 

Embora o contexto das colocações de Almeida Melo fosse o do 
período do fim do regime militar de 1964, quando o país agitava-se na 
reconstruçáo democrática representada pela Assembléia Nacional Cons-
tiruinte, as duas abordagens destacadas permanecem atuais. Se naquela 
época havia a preocupação com o esvaziamento político do Parlamemo 
em decorrência de décadas de autoritarismo, que lhe tolheu prerroga-
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tivas e castrou-lhe possibilidades, hoje o esvaziamento é tema presente, 
mas pela incapacidade do próprio Poder Legislativo de exercê-las a con-
tento. A inação e a omissão parlamentares, a dificuldade de articula-
ções políticas produtivas, a inoperância legislativa, a queda constante na 
qualidade das políticas institucionais adotadas e das relações partidárias 
e governamentais, desnudam um quadro provavelmente pior do que o 
anterior. Se antes o Poder Legislativo era instado a restaurar-se pelas vias 
democráticas após anos de cerceamento imposto pela força, na atualida-
de o que se debate é a fragilidade da Instituição, sem os antigos fatores 
exógenos que justifiquem tal estado. Acolhido espetacularmente pela 
redemocratizaçáo simbolizada pela Assembléia Constituinte, o Parla-
mento brasileiro apresenta-se em descrédito imensurável. Se antes havia 
a preocupação em restaurar a legitimidade parlamentar pelo voto popu-
lar, livre e secreto, sem as pressões do regime autoritário, na atualidade 
a legitimidade esvai-se pela distância entre os mundos "congressual" 
e "real" e pelas barreiras edificadas entre o Poder Legislativo e a cole-
tividade por legendas de aluguel, personalismos políticos, corrupção, 
cooptaçáo governamental, ausência de lideranças confiáveis, processo 
legislativo lento e desfocado do cotidiano popular etc. 

Os problemas de antes permanecem: morosidade e desapare-
lhamento. Mudam os motivos, mas as conseqüências permanecem as 
mesmas, ainda que agravadas. A morosidade do processo legislativo e 
o "burocratismo político" concorrem para enfraquecer a produção do 
Parlamento e o controle político a ser exercido sobre as ações governati-
vas do executivo. Na realidade, incapaz de tomar iniciativas substanciais 
e ágeis, o Legislativo cede "todas as .fichas" ao Executivo, que decreta 
Medidas Provisórias com força de lei subtraindo-lhe sua maior fun-
çáo, a de legislar. Reduz o espaço do debate político congressual a uma 
inexpressiva ocorrência de plenário, que pouco significa ou representa 
de concreto. Os debates pouco acrescentam, uma vez que as decisões já 
foram formuladas em outras esferas do poder estatal, restando ao Le-
gislativo mera função de homologação. Nas questões cruciais, quando é 
chamado a decidir, o Poder Legislativo apresenta-se impotente, subme-
tido a um lento, complexo e prolongado processo legislativo e político 
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que não favorece o alcance de decisões nas medidas exigidas. Assim, 
por inação, o próprio Padamento afasta-se das esferas de decisão, des-
valorizando-se diante da população e da sociedade civil, colaborando 
com o aumento do seu descrédito. A incapacidade de exercício de suas 
prerrogativas reflete-se gravemente na sua missão constitucional de con-
trole dos atos do executivo. Pelas razões expostas, o controle pratícado 
é superficial e formal, sem efetividade. As Comissões Parlamentares de 
Inquérito, antes instrumentos fiscalizatórios temidos, perderam-se em 
espetáculos midiáticos sem conseqüências práticas que náo sejam, em 
grande medida, ou a promoção pessoal de parlamentares ou a tentati-
va fácil de desmoralização de adversários políticos, para deleite da im-
prensa. Ao largo de tudo isso, outras formas de controle exercidas por 
outros órgãos estatais ou entidades revelam-se mais ágeis e de resultados 
mais imediatos, colocando a atuação do Parlamento em segundo plano, 
reduzindo-a a um sentido mais simbólico, midiático e rirualistico, sem 
impacto efetivo junto ao público, sem confiabilidade e sem o devido 
reconhecimento pelos próprios fiscalizados. 

É também visível o desaparelhamento técnico-funcional do Par-
lamento, o que tem dificultado sua produção legislativa e o exercício do 
controle da Administração Pública, que, por seu turno, possui quadros 
técnicos e gerenciais nitidamente mais preparados e competentes. Estes 
setores técnicos, aliados a consultorias, serviços ou entidades especializa-
das suplantam com facilidade a capacidade argumentativa dos quadros 
técnicos parlamentares, que não raro ficam à mercê de informações de 
terceiros, nem sempre confiáveis. A interlocução com órgãos técnícos -
como o Tribunal de Contas - , não é estimulada, e, por razões políticas 
inconfessáveis, é muitas vcr.es desestimulada, deixando o Parlamento 
de basear-se em dados institucionais mais seguros. Assim, o desprepa-
ro do Parlamento para o exercício das funções de controle tem sido 
empecilho para que suas prerrogativas constitucionais sejam levadas a 
termo. Ao contrário dos quadros da Administração Pública presentes 
no Executivo e no Judiciário, e também no Ministério Público, o Par-
lamento tem sua essência na instabilidade funcional dos mandatos e na 
desnecessária profissionalização de seus membros. Enquanto os técni-
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cos executivos e judiciários, e do parquet, e os seus próprios membros, 
são fruto de seleção intelectual, submetendo-se a concursos públicos 
rigorosos, em carreiras estáveis onde o aprimoramento é sempre esti-
mulado, os Parlamentos estruturam-se na "popularidade" de seus mem-
bros. A base da pirâmide é a quantidade de votos obtida pelo candidato, 
o que nem sempre representa qualidade. Um requisito não pressupõe 
o outro, embora também não sejam exclusivos. Mas a quantidade tem 
suplantado a qualidade parlamentar. Os parlamentares, embora possam 
exprimir condições de liderança política em dado momento, capazes 
de arregimentar recursos financeiros e votos, e de conquistar manda-
tos eletivos, não necessariamente estão aptos a lidar com os meandros 
tormentosos do processo legislativo, dos debates e conchavos políticos 
institucionais, dos questionamentos jurídicos, econômicos, técnicos e 
administrativos que norteiam a maioria das questões, com a pressão da 
mídia, da sociedade e dos eleitores, enfim, um sem números de fatores 
que os surpreendem no exercício do mandato. Tudo com reflexos tam-
bém nos gabinetes e assessorias muitas vezes pouco preparadas para as 
funções congressuais, estruturadas na maioria dos casos para atender às 
demandas político-eleitorais dos parlamentares - base eleitoral, conta-
tos, articulações etc. - e não propriamente às do Parlamento. 

Com a instabilidade de mandatos temporários, o comprometi-
mento das assessorias com as atividades legislativas fica por demais pre-
judicada. Registre-se que esse quadro de conformação assessoria! em 
corno das demandas do detentor de mandato é quase uma imposição 
do sistema, que exige dos parlamentares estrutura política e eleitoral 
individual para sua sobrevivência como agente público, uma vez que 
os partidos pouco ou nada influem nesse processo. O parlamentar deve 
sobreviver, como tal, por sua conta e risco: é a dura lei do sistema par-
tidário e eleitoral vigentes. Quer dizer, o sistema político-eleitoral exige 
determinada postura do parlamentar que, se de cerra forma o alimenta 
como agente e candidato, o enfraquece como representante popular 
no exercício do mandato. Paradoxos do sistema político-institucional 
brasileiro. 
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Geraldo Fábio Madureira, estudando a exigência de maior quali-
ficação da atividade política, identifica a necessidade de 

um diálogo afinado entre essas duas instâncias- saber e práti-
ca política - (como) a melhor forma de (. .. ) aperfeiçoamento 
das instituições democráticas. Para que esse diálogo aconteça, 
o técnico haverá de abrir mão de um compromisso cego com 
quaisquer teorias, a fim de colocá-las a serviço da maioria da 
população. Mas também o político haverá de cultivar a cons-
ciência de que a sua prática só se sustenta em cima de um sa-
ber que interprete a realidade objetiva. E, assim, esse diálogo 
propiciará um verdadeiro processo de teorização da prática 
em que ambos, político e técnico, serão sujeitos na produção 
e reprodução de um novo saber. Um novo que certamente irá 
contaminando o velho para a construção de uma sociedade 
mais justa e fraterna (MADUREIRA, 2002, p. 8). 
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2.3. 
Tecnoburocracia 

A aliança da burocracia estatal com a ciência e a tecnologia deu 
origem ao que podemos hoje denominar de tecnoburocracia. Várias são 
as razões dessa proximidade, cuja integração potencializa os dois com-
ponentes que sobrevivem independentes, e embora ganhem formato 
específico quando alinhados, mantêm linguagens e motivações próprias 
e diferenciadas em suas essências. Mas ajustados, podem ter objetos 
comuns, onde prevalecem traços de cientificismo, auto-suficiência e au-
toritarismo. Da mesma forma que sociologicamente o "populismo" é 
deformação da política institucional que exagera a soberania P?pular 
(algo essencial no Estado de Direito Democrático), as pretensões tec-
noburocráricas tendem a ignorar a soberania dos cidadãos, em prol da 
mecânica jurídica, econômica, científica e estratégica. 

Burocracia é um conceito administrativo, caracterizado princi-
palmente por um sistema hierárquico, com alta divisão de responsa-
bilidade, onde seus membros executam invariavelmente regras e pro-
cedimentos padrões, como engrenagens de uma máquina. Origina-se 
do termo latino burrus, que teria dado origem à palavra francesa bure, 
usada para designar as mesas das repartições públicas. Deriva dai a pa-
lavra bureau, para designar todo um escritório. Atribui-se ao economis-
ta Jean-Claude Marie Vincent, Ministro do governo francês do século 
XVIII a criação do termo bureaucratie - burocracia, em português -, 
para referir-se às repartições públicas em geral. Assim, a palavra burocra-
cia tem origem francesa- bureau (escritório)- e grega - krátos (poder), 
e representa o exercício do poder por meio das repartições públicas. De 
acordo com Max Weber, os atributos da burocracia moderna incluem a 
impessoalidade, a concentração dos meios da administração, um efeito 
de nivelamento entre as diferenças sociais e econômicas e a execução de 
um sistema da autoridade que é praticamente indestrutível. Na análise 
de Weber, a burocracia relaciona-se a razões histórícas e administrativas 
provocadas pelo impacto da formalidade legal no funcionamento da 
máquina estatal (pt.wikipedia.org/wikiltecnocracia - 15.11.2008). 
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A tecnocracia é o regime dos especialistas, que procuram prever 
e integrar o planejamento social de forma absoluta. As raízes da tec-
nocracia descem bem fundo em nosso passado cultural, presas à nossa 
tradição ocidental, a partir das idéias de Descartes e Newton, de um 
mundo-máquina sob o império da razáo. Assim, a tecnocracia atua so-
bre metas e comportamentos que possam ser mensurados matematica-
mente, buscando nas ciências suas bases de elaboração. Incrustrada na 
administração pública e nos governos, a tecnocracia pode ser entendi-
da como a tentativa de transformar o conhecimento técnico em poder 
político institucionalizado, como destaca Giovanni Sartori: "Conhecer 
dá poder sobre o que é conhecido" (SARTORJ, 1994). A sociedade 
atual, submetida à pressão de enormes complexidades e variedades de 
questões de difícil compreensão, vê com certo encanto o entrosamento 
da técnica com o saber, da técnica com o poder, e da técnica com a 
burocracia estatal, como modo de ação pública eficaz para a produção 
de respostas rápidas e seguras para o enfrentamento dos vários proble-
mas que atormentam o cidadão na pós-modernidade. A força dessa 
visão contemporânea chega a ser irresistivel; na realidade, prevalece o 
entendimento de que agir de outra forma seria uma violação da razão, 
uma vez que, segundo o consenso geral, a meta primordial d~ sociedade 
consistir-se-ia em manter a máquina produtiva funcionando eficienre-
mente. Na ausência de especialização, o imenso mecanismo certamente 
falharia, deixando-nos em meio ao caos. 

É dessa fusão - burocracia estatal e tecnocracia de bases cientí-
ficas - que nasce a tecnoburocracia, a nova roupagem estatal-técnica-
burocrática que se apossou das gestões públicas dos países e governos, 
e das corporações privadas, de forma geral, como tendência mundial 
ditada pela globalização econômica, sobretudo. E corno a economia 
caminha pela lógica da auto-suficiência, onde as ingerências políticas 
institucionais ou doutrinárias são vistas como nefastas, porque exclu-
ídas de embasamento científico, uma economia eficiente dependeria 
da ciência, que, de conhecimento restrito, apresentar-se-ia como algo 
distante do senso comum, misterioso, secreto e apartado de procedi-
mentos democráticos. John Naisbitt não destoa desse entendimento, 
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considerando que "onde existe crescimento econômico, estão também 
emergindo mais formas de governo de livre mercado- uma aceitação 
do fato de que as pessoas, e não a determinação política-, criam a opor-
tunidade econômicà' (PERlNGER, 2008). 

2.3.1 
Raízes históricas da tecnoburocrada no Brasil 

Entendendo o cientificismo como fenômeno de identificação da 
racionalidade em determinado estágio da ciência, ou seja, o correspon-
dente à sua dimensão aplicada - que passa a ser considerado como ab-
soluto-, Ricardo Vélez Rodríguez identifica seis "momentos fundamen-
tais" que pontuaram a evolução do pensamento ciencificista brasileiro: 
1- a aritmética política pombalina; 2- a geometria política de Frei Cane-
ca; 3- o poder legitimado pelo saber dos positivistas ilustrados e dos "cas-
tilhistas"; 4- o equacionamento técnico dos problemas de Getúlio Vargas 
e da segunda geração "castilhistà'; 5- a engenharia política do general 
Golbery do Couro e Silva; e, 6- a atualidade do cientificismo brasileiro. 

A aritmética política articulada pelo Marquês de Pombal, Sebas-
tião José de Carvalho e Melo, "construiu o arquétipo que inspiraria, nos 
dois séculos subseqüentes, os mais destacados processos mordenizado-
res sofridos pela sociedade brasileirà' (RODRÍGUES, 2008, p. 2). 

O positivismo brasileiro tornou-se o desdobramento natural 
da tradição ciemificista iniciada sob Pombal. Mais que isto: 
transformou-se no fundamento doutrinário do autoritaris-
mo republicano e paulatinamente enquadrou o maoosmo 
a partir de 1930. Encarado com essa amplitude, tem uma 
posição marcante em nossa cultura há cerca de dois séculos 
(PAIM, 2002, p. 1/2). 

Na segunda metade do século XVIII, consolidou-se em Por-
tugal a corrente filosófica do empirismo mitigado, ( ... ) tenta-
tiva em prol da formulação de uma concepção de filosofia 
que se identificasse com a ciência aplicada ( ... ), que visava a 
incorporá-la ao esforço de modernização despótica do Esta-

~ -



POLfTICA: AINDA t POSSfVEL? 

do português. No entanto, ao responder a uma problemática 
formulada a partir das necessidades do Estado absolutista, e 
não a uma perspectiva que tivesse como centro o homem, o 
empirismo mitigado náo conseguiu dar uma resposta sarisfa-
t6ria aos problemas da consciência e da liberdade ( ... ). Essa 
corrente empolgou, no entanto, a importantes segmentos da 
intelligentsia brasileira a partir da vinda da Corte portuguesa 
para o Rio de Janeiro em 1808. 
Podemos sintetizar nos seguintes pontos a aritmética política 
formulada por Pombal nas suas observações secretíssimas: a) o 
Estado empresário, com o auxilio da ciência aplicada, garan-
te a riqueza da nação; b) o Estado, com o auxilio da ciência 
aplicada, garante a ordem política e moral dos cidadãos; c) 
o Estado, ainda com o auxílio da ciência aplicada, garante a 
formação da elite burocrático-técnica de que precisa (RO-
DRÍGUEZ, 2008, p. 3). 

A política de Pombal pode ser resumida como a tentativa de subs-
tituição da crença nas tradições religiosas "pela crença na validade da 
ciência aplicada como fundamento do Estado" - uma espécie de "des-
potismo esclarecido". 

Em que pese ao caráter modernizador da reforma pombali-
na, em nada modificou o esquema centrado do poder patri-
monial: náo surgira, então, da queda do absolutismo teocrá-
tico, um regime de democracia representativa, como tinha 
acontecido na Inglaterra após a Revolução Gloriosa de 1688. 
Apareceu, assim, como alternativa modernizadora, no seio 
da cultura lusa, o despotismo ilustrado ou patrimonialismo 
modernizador, que exerceria forte influxo no desenvolvimen-
to do cientificismo no Brasil (RODRíGUEZ, 2008, p. 5). 

Segundo Antonio Paim, ao longo do Império as idéias funda-
mentais do ciemificismo pombalino manifestaram-se no "radicalismo 
republicano" de Frei Caneca, "que sustentava poder-se organizar a so-
ciedade em bases puramente racionais", colidindo com a estrutura tra-
dicional-patrimonial predominante no Estado brasileiro, e na criação 
da Real Academia Militar (18 10), onde o ((culto à ciêncià' partia da 
"suposição de que ela é competente em todas as esferas da vida social" 
(PAIM, 1978, p . 29). 
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Devido ao fato de a elite que fez a independência ter-se for-
mado na Universidade pombalína, o cientificismo passou a 
inspirar as instituições de ensino superior no Brasil nas pri-
meiras décadas do século XIX. Esse cientificismo traduzir-
se-ia no afã profissionalizante que respondia às necessidades 
do Estado, e no cultivo da ciência aplicada, com banimento 
da pesquisa básica e do saber humanístíco. (. .. ) À tendência 
profissionalizante e de serviço ao Estado, herdada da menta-
lidade pombalina, respondeu perfeitamente, no nosso meio, 
o modelo napoleônico das Faculdades e das Hautes Écoles. A 
idéia de Universidade, como instância de pesquisa científica 
desinteressada e de cultura superior, simplesmente seria dei-
xada de lado. 
(. .. )Voltemos a Frei Caneca. A sua menção aqui não é exclu-
dente, mas paradigmárica. Ele encarnou no meio brasileiro a 
mentalidade cientificista da geração que fez a independência. 
É claro que na nossa formação política não foi essa a única 
tendência a vigorar. Houve os estadistas do Segundo Reina-
do, denominados por Oliveira Vianna de "homens de mil", 
aqueles que rodearam de forma incondicional o Imperador 
e que fizeram emergir e consolidar as instituições de governo 
representativo, na trilha do liberalismo douuinário formula-
do na França por Royer-Collard, Vktor Cousin e François 
Guiwt. ( ... ) O ideal republicano acalentado por Frei Caneca 
inseria-se na trilha do democratismo (à maneira do setembris-
mo português), que entendia ser a nova ordem fruto da im-
posição de mentes esclarecidas pelas matemáticas aplicadas 
sobre as massas ignaras (RODRÍGUEZ, 2008, p. 6). 

Ricardo Vélez Rodríguez analisa o positivismo brasileiro identi-
ficando quatro formulações ou tendências: 1- "orrodoxá', representada 
pela igreja positivista brasileira, criada com o propósito de estimular 
o culto da "religião da humanidade" proposta por Augusto Comte; 
2- "ilustradá', que entendia o positivismo como a última etapa cientí-
fica da evoluçáo do espírito humano (que já teria passado pelas etapas 
teológíca e metafísica) ; 3- "políticá', que teve seus maiores expoentes 
em Júlio de Castilhos e defendia um Estado forte e centralizador como 
premissa para uma educaçáo moralizadora que erigiria pela ciência po-
sitiva a ordem social e política; e , 4- "militar", representada, principal-
mente, por Benjamin Constant, cujo pensamento estruturava-se como 
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o da corrente "ilusrrada'', adotando teses conteanas anteriores a 1845, 
para quem "o poder vem do saber". 

Por toda a evolução cientificista brasileira, constata Vélez Rodrí-
guez, a elaboração mais acabada foi apresentada por Getúlio Vargas, 
que uniu as vertentes "castilhistà' e "militar", e que consistiu, sintetica-
mente, "em transformar as questões políticas em problemas técnicos». 

O esforço moderniz.ador e autoritário de Vargas, ao passo que 
levava até às últimas conseqüências o preconceito castilhista 
contra a classe política ("o regime parlamentar - diziam os 
castilhistas- é um regime para lamentar"), deitava os alicer-
ces para o fortalecimento definitivo do Estado brasileiro e o 
surgimento da tecnocracia como o seu sustentáculo, mate-
rizalizando assim o ideal do patrimonialismo modernizador 
pombalino, de organizar a sociedade e o Estado sobre uma 
base científica. "Todo o esforço de Vargas"- afirma Antonio 
Paim (PAIM, 1978, p. 24) - "vai consistir em criar orga-
nismos onde as questões de alguma relevância passem a ser 
consideradas do ângulo técnico. Amadurecido do ponto de 
vista dos técnicos, a instituição deve assegurar a audiência 
dos interessados. O governo não se identificará com qual-
quer das tendências em choque, porquanto exercerá as fi.m-
ções de árbitro" (RODRÍGUEZ, 2002, p. 9). 

O princípio do encaminhamento técnico foi adotado por Ge-
túlio Vargas na administração pública, na política institucional e na 
economia, vendo no Estado o papel fundamental de promotor da racio-
nalidade, quer dizer, do intervencionismo autoritário. Consolida-se a 
idéia de emergência do planejamento, como conjunto de ações técnicas 
para o atingimento de determinada meta. 

A proposta modernizadora e autoritária de Vargas em 30, é 
certo, não foi obra exclusiva do líder são-borjense. Houve, 
de um lado, a marcante colaboração da segunda geração cas-
cilhista, na qual ressalta a figura de prol de Lindolfo Boeckel 
Collor (1889/ 1942), primeiro ministro do Trabalho, Indús-
tria e Comércio, idealizador da política trabalhista e estra-
tegista da Plataforma da Aliança Liberal. De outro, houve a 
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participação dos mineiros, sob a liderança de Antonio Carlos 
Ribeiro de Andrada (1870/1946), que ensejaram os aspectos 
liberalizantes da Plataforma. A contribuição de Collor foi 
decisiva: sob sua inspiração, os castilhistas deixaram o pro-
vincianismo gaúcho, para pensarem o Brasil numa dimen-
são nadonal, superando os vezos do coronelismo familistico. 
Lindolfo Collor foi, outrossim, responsável pela elaboração 
dos aspectos estratégicos da Aliança, que abarcavam uma cla-
ra proposta de modernização do pafs, levando em considera-
ção as variáveis econômicas, políticas, militares, trabalhistas, 
educadonais, etc. Esta proposta de modernização foi conce-
bida no contexto de um estrito centralismo, que conferia ao 
Executivo soma incalculável de poderes. A principal finalida-
de do poder central era, para Collor, garantir o progresso do 
país e a unidade da nação (RODRÍGUEZ, 2008, p. 9). 

Posteriormente, o Programa de Metas do presidente Juscelino 
Kubitschek reforçaria a idéia de planejamento e de racionalização. A 
idéia de planificação e centralismo ganha força novamente durante o 
ciclo militar iniciado em 1964: 

O golpe de 64 e os vime anos de regime de exceção que se 
seguiram podem ser caracterizados, do ponto de vista da evo-
lução do cientificismo no Brasil, como a volta aos critérios da 
racionalidade econômica através da intervenção autoritária 
do Estado e da plena adoção, para isso, da idéia de planeja-
mento. O modelo de Estado patrimonial-modernizador ins-
taurado por Getúlio Vargas em 30 teve a sua continuidade 
com o golpe de 64, espedalmence após a reforma adminis-
trativa de 1967, que enfeixou nas mãos da elite tecnocrátko-
militar a formulação da alta política nos terrenos econômico 
e social, com a marginalização e ulterior cooptação da classe 
política. Após vinte anos de ditadura tecnocrático-militar, o 
quadro resultante lembrava bastante o modelo pombalino de 
despotismo esclarecido: hipertrofia do Poder Executivo (que 
passou a legislar pelo caminho autoritário do decreto-lei, 
marginalizando o Legislativo); gigantismo do Estado-em-
presário, que fez crescer descontroladamente o setor estatal 
da economia (as empresas estatais passaram de aproximada-
mente 100 em 1964 para 480, no final do governo Geisel); 
aceleração do ritmo da inflação (decorrente do paternalismo 
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estatal em face das empresas públicas e privadas improduti-
vas); desrespeito às liberdades dos cidadãos e criação de pri-
vilégios que passaram a beneficiar minorias (RODRÍGUEZ, 
2008, p. 11). 

O mais importante teórico da modernização do Estado brasileiro 
ao longo do ciclo militar foi, sem dúvida, o general Golbery do Cou-
to e Silva. Alicerçado na proposta de "autoritarismo instrumental", o 
general Golbery considerava que ao Estado forte e centralizador cabe 
promover a participação politica, orientada à consolidação do sistema 
democrático, que deve chegar a se tornar "capaz de aperfeiçoar-se ainda 
mais, assegurando o salutar usufruto das franquias individuais e cole-
tivas implantando o exercício corrente e eficaz da atuação participativa 
de todos os cidadãos e grupos sociais na tomada das grandes decisões de 
interesse da coletividade nacional" (COUTO E SILVA, 1981, p. 37). 

O fim do ciclo militar coincide com o avanço do neoliberalismo 
no mundo, com o capitalismo de mercado dominando o pensamento 
tecnocrático-econômico. A globalizaçáo econômica transforma o mun-
do numa "aldeia global", com lógicas e regras próprias que acabam por 
conter todas as economias nacionais num único espaço - o mercado 
mundial. O mercado passa a exigir o fim das chamadas "barreiras eco-
nômicas", como meio de facilitação da circulação de capitais, com a 
crescente desregulamenração da atividade econômica. A visão tecnocrá-
tica passa, então, a reformular a vertente burocrática estatal, de caracte-
rística formalística e lenta, para o atendimento das novas exigências de 
eficiência e rapidez. Segundo Luiz Carlos Bresser Pereira, a burocracia 
estatal é trabalhada numa nova ótica: a do Estado mínimo-gerencial. 
Assim, as palavras de ordem no serviço público passam a ser agilida-
de, eficiência e busca de resultados, com ênfase no controle técnico-
gerencial das políticas públicas e no fortalecimento da autonomia da 
tecnocracia para a formulação e execução de tais providências. 
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2.3.2. 
Objetivismo tecnocrático 

No Brasil, o objetivismo tecnocrático tem se concretizado no 
apelo ao fortalecimento do Poder Executivo, a partir de reformulaçóes 
da ideologia do Estado, que desloca-se do campo sociológico para o 
econômico: "é a ciência econômica que passa a fornecer, de modo pre-
dominante, os termos e os conceitos da nova estrutura argumentativa 
da ideologia do Estado (. .. ). O que as elites devem fazer e como o farão 
já não é justificado em termos de adequação às 'leis sociológicas', mas 
sim em termos de adequação às 'leis do comportamento econômico' 
(RICARDO SILVA, 2001, p. 19). Fica, assim, evidente o desprestígio 
do ambiente político-parlamentar, relacionado à esfera sociológica, e da 
psicologia social, na nova reformulaçáo técnico-econômica do Estado, 
com prevalência do Poder Executivo, que, favorecendo a centralização e 
o autoritarismo, oferta ao cientificismo tecnocrático condições de ação 
face aos problemas sociais que se avolumam. A despeito deste relativo 
desinteresse pelas ciências sociais, é de Karl Poper a seguinte análise: 

O único caminho aberto às ciências sociais é esquecer tudo 
acerca dos jogos de arrifício verbais e enfrentar os problemas 
práticos do nosso tempo com o auxílio dos métodos que são 
fundamentaJ menre os mesmos em rodas as ciências. Refiro-
me aos métodos de ensaio e erro, de inventar hipóteses que 
possam ser praticamente comprovadas e de submetê-las a 
provas práticas. É necessária uma tecnologia social cujos re-
sultados possam ser submetidos à prova da mecânica social 
gradual (POPER, 1974, p. 229). 

Analisando o pensamento econômico de Roberto Campos, Ri-
cardo Silva considera que 

a solução ideal para o problema da garantia da "objetividade" 
da política econômica consistiria em atribuir-se alta margem 
de arbítrio à tecnocracia encastelada no ápice das instituições 
do Poder Executivo hiperrrofiado. Também para os novos 
ideólogos do Estado autoritário, a exemplo do que argumen-
tavam os ideólogos do Estado Novo, o fortalecimento do 
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Executivo, em detrimento do Legislarivo, seria uma tendên-
cia de alcance universal (RICARDO SILVA, 2001, p. 23). 
Para Roberro Campos, náo somente nos países subdesenvol-
vidos, mas também "nas democracias industriais, acentua-se 
o desequilibrio entre poderes, com perda de substância do 
Legislativo". Tal tendência seria decorrente de "circunstân-
cias objetivas", assim resumidas por ele: "o caráter cada vez 
mais técnico e complexo da legislação econômico-social; a 
velocidade das comunicações, forçando uma aceleração das 
decisões; a atividade intervencionista do Estado, seja em 
função dos reclamos assistenciais, seja para manter o pleno 
emprego, seja para promover o desenvolvimento econômi-
co (principalmente nos países desenvolvidos, onde se veri-
fica generalizada tendência ao autoritarismo)" (CAMPOS, 
1975, p. 29). 

A identidade entre tecnocracia e racionalidade econômica não é 
mera coincidência. O economista é o tecnocrata por excelência; e, uma 
vez que as questões que envolvem as políticas públicas estatais são de 
natureza primordialmente econômica - financiamento, sobretudo -, a 
melhor forma de gestão sobre elas é submetê-las ao viés econômico, ou 
seja, aos centros estatais de poder onde a política econômica é elaborada 
e concebida. Tudo à economia, ao economista; enfim, ao tecnocrata. 

Na formulação tecnocrática o esforço de distanciamento da políti-
ca institucional é permanente, com a caracterização da tecnocracia como 
categoria "apolítica'', apresentando-se como uma espécie de garantia con-
tra os "desvirtuamentos" da política institucional. Reforçando esta visão, 
Roberto Campos argumenta que "num país instintivista, em que a teoria 
não é tida como a cristalização da prática e sim como moléstia nervosa, 
em que o tapeador desperta a mais frenética admiração, a racionalidade 
de atítudes e decisões não é exatamente a receita de sucesso político" 
(CAMPOS, 1967, p. 86). O mesmo pensamento tem Eugênio Gudin, 
que justificava sua "profunda aversão às manifestações da política'' por 
estar ela "dominada pelas ambições pessoais, em que os indivíduos pen-
sam em si e se esquecem do Brasil" (GUDIN, 1965, p. 94) . 
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2.3.3 
Tecnoburocracia x política 

A tecnoburocracia baseia-se na idéia de que quanto mais sub-
metida à ciência e à tecnologia, menos discussão seria necessária para 
determinada decisão no âmbito estatal. Se o melhor procedimento ou 
o ótimo econômico e administrativo podem ser obtidos de forma racio-
nal, matemática e científica, a solução mais eficaz não dependeria de 
outros condicionamentos, principalmente os políticos. Desta forma, a 
tecnoburocracia não reconhece na representação política democrática 
legitimidade para atuar nos processos de decisão, e procura d esqualifi-
cá-la, afastá-la e até desmoralizá-la. 

Para Simon Schwartzman, o sistema político institucional é o lo-
cal de encontro onde os diferentes interesses sociais se aglutinam, 

fazem concessões mútuas e decidem a distribuição dos recursos 
escassos da sociedade. Por outro, todavia, o processo polirico 
democrático baseia-se no voto das massas nos dias de eleição, 
e é esse um solo fértil para o comportamento de massa, para 
a aplicação da lógica do comportamento afetivo e persona-
lizado, manipulado pelos veículos de comunicação de massa 
( ... ) . As sociedades democráticas dependem de um precário 
equilíbrio ( ... ). Esse equilíbrio é especialmente difícil em países 
onde o dualismo exdui a maioria da experiência efetiva de par-
ticipação em estruturas produtivas complexas. A resposta dos 
tecnocratas a esse problema tende a ser dupla. Dizem, por um 
lado, que a capacidade de votar é uma questão de educação 
e maturidade intelectual, que não se pode esperar encontrar 
em populações que não preencham os requisitos mínimos de 
educação formal. Nesse contexto, expressam uma confiança 
na futura racionalização da sociedade, que não guarda qual-
quer relação com a experiência real das sociedades modernas, 
conforme já vimos. Por outro lado, eles "realisticamente" con-
sideram a política como a esfera do comportamento irracio-
nal e emocional, a ser tratada mediante os instrumentos da 
propaganda e do controle da opinião pública. A política não é 
considerada uma questão de articulaçã.o de interesses, mas de 
psicologia social (SCHWART ZMAN, 2008). 
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Assim, a democracia política tradicional, cujo formato não mais 
atende à complexa contemporaneidade, faz aumentar o fosso entre o 
cidadão e a política institucional clássica da modernidade que se esvai 
- de representação e de partidos - , configurada no Parlamento e no 
próprio Estado corno instituição política, 

gerando um progressivo descrédito do cidadão nas chamadas 
instituições democráticas. Esse processo de falência institu-
cional rem merecido vários tipos de estudos e análises que 
apontam explicações as mais diversas, sinalizando para alter-
nativas de soluções que chegam, às vezes, a ser contraditó-
rias. Por ser a classe política aquela que, em última instância, 
assume a responsabilidade das decisões de interesse público, 
termina recaindo sobre ela todo o ônus desse processo de fa-
lência institucional( ... ). A politica é a arte da representação. 
E só bem representa quem conhece as verdadeiras demandas 
e expectativas dos representados. Daí ser o conhecimento, ou 
o saber, um dos principais requisitos para bem representar 
(MADUREIRA, 2002, p. 3). 

O domínio da tecnoburocracia no Estado e nas principais corpo-
rações capitalistas atuais, tudo potencializado pelos meios de comunica-
ção de massa e o instrumental informático, induz o autor a questionar a 
representação popular exercida pela classe política institucional: 

Esse quadro nos leva à seguime questão ao refletirmos sobre 
a prática política atual: quem a classe política represenra de 
fato? Numa análise simplista e simplória, diríamos: a classe 
política representa o povo. Entretanto, que povo é esse cujo 
saber não tem valor, cujos valores vão sendo amesquinhados 
e cujas expectativas são manipuladas por uma outra classe? 
Na realidade, podemos afirmar que, no quadro atual, a clas-
se política não passa de representante da tecnocracia. E é a 
própria tecnocracia que alimenta a classe política com infor-
mações, dados, conhecimentos e teorias que váo sustentar a 
definição e elaboração das chamadas políticas públicas. O 
controle sobre a classe política é exercido pela sociedade, em 
última instância, por meio do voto. E qual controle tem a so-
ciedade sobre a classe tecnocrática? Aparentemente, ela seria 
controlada pela classe política que representaria o povo. Mas 
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como a classe política pode controlar a tecnocracia se todo 
o domínio do saber hegemônico está com essa? Daí que o 
único controle sistemático de que sofre a tecnocracia pública 
é o exercido pela tecnocracia privada. 
( ... ) A classe política deve fazer contínuo esforço de autoqua-
Iilicaçáo para que possa exercer sobre a tecnocracia o poder de 
controle que lhe é delegado pelo povo. Entretanto, a velocida-
de e a dinâmica do atual modelo de produção e reprodução 
do saber desafiam a capacidade da classe política de se manter 
suficientemente atualizada para poder exercitar um controle 
eficaz sobre a classe tecnocrática. Tudo nos leva a crer que, por 
ser esse o seu campo de atuação, a tecnocracia sempre estará 
um passo adiante em relação à classe política no que se refere 
ao domínio do poder (MADUREIRA, 2002, p. 5). 

Tanto as visões relativas à formulação do Estado na base da se-
paração dos poderes e da política nas democracias de maiorias repre-
sentativas e parlamentares, e de partidos, concebidas para um contexto 
histórico; quanto as visões arrogantes, autosuficientes e autoritárias da 
teçnoburocracia, parecem não atender à realidade contemporânea. Da 
mesma forma que o conhecimento técnico nas lideranças esclarecidas 
serve como ferramenta objetíva para se construir o consenso, pode se 
tOrnar também o instrumento autoritário dos tecnocratas. 

O Estado é um mecanismo complexo. Ele garante as ordens po-
líticas e científicas que ampliam a vida. Mas, desvinculado de procedi-
mentos democráticos e transparentes, o elemento técnico é desregulado 
ou serve apenas para a dominação oligárquica e mesmo totalitária. 

Daniel lnnerarity alerta que "os tempos mudaram tanto que até 
mudou o tipo de mudança". Segundo o autor, isso nos obriga a aban-
donar "a concepção linear da história, o grande mito do progresso e do 
curso do tempo que nos liberta do lastro do passado e nos conduz a um 
futuro emancipado". É tão certo dizer que a organização estatal e a polí-
tica institucional herdadas não estão à altura de responder às exigências 
complexas da atualidade, como é certo também afirmar que a ciência e 
a técnica estão muito distantes de assegurar respostas conclusivas para 
os desafios atuais. 
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A idéia de progresso já não rem présrimo se com ela se quiser 
indicar que o futuro será menos complexo, menos ambiva-
lente que o passado (. .. ). O que, pelo contrário, nos espera é 
um desenvolvimento futuro radicalmente mais complexo. O 
curso do tempo continua a existir, claro está, mas já não indi-
ca o caminho da servidão para a liberdade: indica o da com-
plexidade para uma maior complexidade. ( ... ) As questões 
políticas já não são formuladas em termos de modernização 
- isto é, quem chega primeiro ou vai mais depressa - mas 
quem faz melhor, mais refletidameme e articulando as ten-
sões geradas pelos processos sociais, num momento em que 
o progresso se pluralizou numa multidão de movimentos de 
difícil integração. 
( ... ) Até há pouco, na época da modernização, a simplifica-
ção era a solução dominante. ( ... ) Hoje, movemo-nos num 
campo bem diferente. ( ... ) A variedade de conseqüências 
provocada pelos meios que usamos modifica a definição dos 
fins. A ciência e a técnica não suprimem as controvérsias, an-
tes as agudizam. Já não serve apelar para a evidência de dados 
ou princípios cienúficos indiscutíveis, porque foi isso mesmo 
que se tornou problemático. Os indicadores econômicos não 
tornam desnecessária a discussão acerca do que consideramos 
uma boa sociedade, do mesmo modo que também o avanço 
da ciência e da tecnologia nos não exime de estabelecer que 
meio natural devemos conservar ou quais são as condições 
não manipuláveis da nossa corporalidade para lá das quais 
a vida se converte num artifício indigno (INNERARITY, 
2002, p. 232). 

Está definitivamente superada a visão política e tecnocrática que 

sustentavam, respectivamente, a existência de leis históricas e sociais ou 

de leis científicas inquestionáveis. 

As antigas propostas dos "economistas políticos" Rousseau, Mal-

thus, Bentham, David Ricardo, Stuart Mill, sofisticadas posteriormente 

por Marx, são visões superadas e longínquas. A interpretação de Marx 
das fraquezas estruturais da teoria do valor, revelou-se incipiente e re-
ducionista, porque m eramente economicista das sociedades capita-

listas. Na m esma esteira, Jürgen Habermas, sobre o tema, lamentou: 
"Os esquemas da racionalidade econômica e administrativa invadem 



ANTÓNIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA 

os domínios tradicionalmente reservados à espontaneidade moral ou 
estética" QAPIASSÚ, 1997, p. 114). EAlbert Einstein, mestre de todos 
os matemáticos, não temeu condenar o calculismo: "Estou firmemente 
convencido de que o desejo apaíxonado de justiça e verdade fez mais 
por aperfeiçoar a condição do homem do que a argúcia política calculis~ 
ta que, em longo prazo, só engendra a desconfiança geral" (EINSTEIN, 
1994, p. 12). Nos dias de hoje, a complexidade crescente exigirá cada 
vez mais a confrontação de paradigmas, idéias, visões de mundo, dados, 
informações e cálculos. As conclusões serão sempre mais provisórias 
e relativas, e servirão para atender, na maioria das vezes, as situações 
circunstanciais. A verdade absoluta diluiu~se para dar lugar a verdades 
momentâneas, contextuais e parciais. 

Há, certamente, aspectos positivos na atuação técnico~científica, 

da garamia de fazer as coisas da forma mais adequada possível. Mas 
há também uma dimensão sombria, na qual, por trás de tecnicismos, 
academicismos e cienrificismos, esconde-se a incapacidade de dialogar. 
A classe política instítucionalizada, forjada no diálogo, deveria coor~ 
denar os debates e oferecer os ambientes propícios ao mesmo; mas seu 
crescente despreparo e a perda de legitimidade diante da sociedade a 
desqualificam para a tarefa. A distinção conceitual é muitas vezes im-
precisa, mas a distinção efetiva é bem nítida: a boa proposta de natureza 
técnica não tem o menor receio de submeter-se à avaliação, tem con-
fiança na capacidade de persuasão dos seus critérios e respostas a dar. 
O que se condena é a proposta tecnocrática escondida em argumentos 
herméticos e incapaz de justificar a si mesma. Mas, lado outro, a classe 
política institucionalizada revela~se incompetente para liderar esse pro-
cesso de esclarecimento, democratização e transparência do aparato tec-
noburocrático instalado no Estado, e, em decorrência disso, fragiliza-se 
e vê-se paulatinameme afastada dos centros de decisão, perdendo poder 
de influência e credibilidade nos mais variados setores sociais. 
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2.4. 
Atividade legislativa do Poder Executivo 

O processo de hipertrofia do Poder Executivo como fenômeno 
atual, presente no Estado contemporâneo, com a crescente atividade 
legislativa, é fenômeno que vem desafiando os teóricos e estudiosos do 
tema. Tudo decorre do mito criado em torno da formulação política de 
Montesquieu: o miro da separação dos poderes, alimentado pelo apego 
dogmático dos juristas a uma técnica de contenção do poder, elaborada 
em dada circunstância histórica, em resposta a determinado contexto. 
No Brasil, ele manifesta-se sob a forma de centralização do poder da 
União, e nela, do Poder Executivo, podendo ser analisada sob dois ân-
gulos: um alargamento horizontal, com o Executivo exercendo cada vez 
mais atividades antes privativas do Poder Legislativo, e uma ascenção 
vertical, com o esvaziamento progressivo do ethos federativo e a transfe-
rência de poderes dos entes da federação para a União Federal. 

Toda a problemática encontra suas raízes na formação do Estado 
moderno, com a teoria de Momesquieu. Mas para Karl Loewenstein, 
a formulação do princípio da separação dos poderes e sua distribuição 
em diferentes órgáos "nem é essencial para o exercício do poder polí-
tico, nem representa uma verdade evidente e válida para todo o tem-
po" (LOEWENSTEIN, 1976, p . 56) . Ao que Clemerson Merlin Cleve 
acrescenta: 

O nascimento dessa técnica de conrençáo do poder foi de-
terminado pelo tempo e pelas circunstâncias como pretexto 
contra o absolutismo dos séculos XVII e XVIII. Por isso que 
"o liberalismo constitucional identificou a liberdade indivi-
dual com a separaçáo dos poderes". Mas, se foi importante 
no momento em que passou a ser aplicada, hoje perde todo o 
sentido, estrannando o jurista o faro de as Constituições eu-
ropéias promulgadas após a Segunda Guerra Mundial conti-
nuarem fiéis ao, segundo ele, velho e ultrapassado princípio. 
Esse apego ao dogma talvez se deva ao fato de a teoria náo ter 
ainda elaborado urna nova conformação do poder (CLEVE, 
2000, p. 33). 
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Cleve sustenta que na sociedade arual, tecnológica e de massas, 
não há como manter a distinçáo entre as funções legislativa e executiva, 
já que os governos compreendem as duas ações de forma sincronizada: 
"A legislação e a execuçáo das leis não são funções separadas ou sepa-
ráveis, mas sim diferentes técnicas do political leadership. A liderança 
política, a atividade de governo conforma a vontade popular, impondo 
a sua política por meio da aprovação parlamentar das leis ou de sua 
execução. Não há separação de poderes evidente entre o executivo e o 
legislativo, uma vez que o governo lidera politicamente os dois poderes" 
(CLEVE, 2000, p. 34). O autor ressalta que "as velhas teorias, fincadas 
na rigidez de suas formulaçóes originais, não atendem às exigência das 
renovadas conjunturas", e destaca ainda que se 

neste ponto da história, o princípio rígido e dogmaticamente 
interpretado da separação dos poderes não é fundamental, 
cumpre lembrar que, como idéia racionadora do aparato es-
tatal ou como técnica de organização do poder para a garan-
tia das liberdades, não pode ser esquecido, nem se encontra 
superado. Montesquieu criou para sua época um sistema de 
equilíbrio de poder (que náo corresponde necessariamente a 
um sistema de equilíbrio entre os poderes), oferecendo as ba~ 
ses para a constituição de um governo misto, moderado pela 
ação das forças dinamizadoras do teddo societário. A missão 
atual dos juristas e políticos é a de adaptar a idéia de Mon-
tesquieu à realidade constitucional de nosso tempo. Nesse 
sentido, aceita-se aparelhar o Executivo, sim, para que possa, 
afinal, responder às crescentes e exigentes demandas sociais. 
Mas cumpre, por ourro lado, aprimorar os mecanismos de 
comrole de sua ação, para o fim de torná-los (tais mecanis-
mos) mais seguros e eficazes (CLEVE, 2000, p. 44). 

Reforçando o raciocínio, Rubens Beçak discorre sobre o novo 
papel fiscalizarório dos Parlamentos e o entrelaçamento de funções e 
atribuições entre os poderes do Estado: 

Assim, os exemplos, tão citados, de o Poder Legislati-
vo assumir funções executivas, quando realiza o seu pró-
prio orçamento, ou assumir funções judiciais, quando, 
em determinadas situações, é transformado em Câmara 

~ -
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de julgamento (o impeachment), não lhe tiram o condão 
de ser, em tarefa primeira, o encarregado da legislação. 
Também o Executivo, ao reger . a administração, pode 
perfeitamente baixar instruções (poder de legislar) ou 
mesmo quando, onde é possível, exercer o conten-
cioso administrativo (julgar), tarefas estas que, mes-
mo realizadas na sua cepa, não lhe subtraem o legado 
de ser o responsável, primordialmente, pela execução. 
E o Judiciário, da mesma forma. Quando organiza o seu 
orçamento, edifica prédios, realiza tarefa executiva. Ao sis-
tematizar alguns procedimentos judiciais, exerce inequívoca 
tarefa legislativa. Entretanto, tal como os outros dois pode-
res, não perde a característica de ter atividade preferencial, 
qual seja, a de julgar. ( ... ) Vamos diretamente ao pomo de 
frisar que a idéia estanque de que os poderes desempenham 
funções meramente adstritas às suas denominações sofreu 
inegável abalo com o advento da teoria dos checks and ba-
lances ou seja, a adaptação norte-americana da teoria da se-
paração dos poderes de Monstesquieu à dinâmica necessá-
ria à fundação da então novel federação estadunidense. Se a 
formulação de uma adaptação empírica ao modelo original 
montesquiano já demonstra desde cedo a necessidade de os 
poderes constituídos trabalharem em sintonia, realçando-se 
o caráter não absoluto da separação, observamos ainda, ao 
longo da História, alguns desenvolvimentos específicos de 
áreas de atuação dos poderes sobre os outros poderes. As-
sim, observamos um avançar do Poder Executivo na questão 
da legiferação, assumindo no início, uma posição tímida e, 
depois, com o passar do tempo, ganhando a linha de fren-
te do processo. ( ... ) O século XX demonstrou que em to-
dos os Estados do mundo, qualquer que seja o regime, o 
Executivo "furtou" do Legislativo sua tarefa institucional 
de origem, qual seja o legislar. Veja-se, no Brasil, a questão 
da legiferação pelo Executivo, notadamente a utilização da 
Medida Provisória. Nos aventuramos a dizer que dificilmen-
te consideramos a possibilidade de reversão deste quadro ... 
Com relação ao Poder Legislarivo, igualmente. De uma po-
sição de ente detentor (praticamente monopolista) da ativi-
dade legislativa, desenho que lhe foi destinado na teoria de 
Momesquieu, vai evolver para galgar as raias de verdadeiro 
poder primus inter pares, notadamente com o predomínio da 
idéia de que seria o poder mais próximo da vontade geral, 
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por ser aquele que é composto por representantes do povo. 
Se tal predomínio era sintomático, especialmente por volta 
do final do século XIX, subseqüentemente, é corrente dis-
correr, passou por imensa perda de poder político, vindo a 
ser esvaziado de um real peso na atividade legiferante, mor-
mente em decorrência do processo hipercrófico por que pas-
sou o Poder Executivo. Mas é sabido também que o Poder 
Legislativo vai compensar esta perda de peso na legiferação, 
com um aumento significativo de seu poder fiscalizatório 
(BEÇAK, 2008). 

O acelerado processo de globalização das técnicas e das comuni-
cações imprimiu velocidade ao tempo, com a sociedade passando a exi-
gir maior rapidez nas respostas às suas demandas. Além do mais, além 
da aceleração, a complexidade das matérias a serem tratadas e resolvidas 
aumenta continuamente, envolvendo cada vez mais a necessidade de 
elementos técnicos e discussões mulridísciplinares para solucioná-los. 
Não há espaços para posicionamentos estanques, presos ao contêiner te-
órico da rigidez de separações das funções do Estado. Essa realidade dá 
prevalência aos d iscursos técnicos, que alojados na administração públi-
ca formatam a tecnoburocracia. Por natureza, o tecnocrata prende-se aos 
cálculos, às estatísticas, aos elementos matemáticos e objetivos das ma-
térias em discussão. Os ambientes políticos e jurídicos, essencialmente, 
miram-se na legitimidade do processo de tomada de decisão. O choque 
é inevitável, e no confronto, dada a proeminência do Poder Executivo 
na contemporaneidade devido às exigências de eficiência e objetividade, 
a tecnoburocracia apresenta-se como a mais habilitada, concorrendo 
para a inferiorização dos processos políticos-parlamentares. 

Indo ao cerne da questão, Cleve constata que "da chamada crise 
do Parlamento deriva um fenômeno comum a todo o ocidente: a des-
centralização da função legiferante" (CLEVE, 2000, p. 53). Com efeito, 
a pós-modernidade que vivemos impõe aos Estados tarefas múltiplas, 
complexas e imprevisíveis que demandam normatizações imediatas e 
constantes, em ritmo alucinante. Nas três esferas da Federação brasi-
leira, e a partir dos três poderes e também dos órgãos da administração 
indireta, uma profusão de portarias, ordens de serviço, resoluções, atos 



POLfTICA: AINDA É POSSfVEL? 

instrutivos, decretos administrativos, decretos legislativos, leis ordiná-
rias e complementares, medidas provisórias, comunicados internos, pa-
receres vinculativos, códigos, estatutos, convenções, ajustes, decisões ju-
diciais, termos de conduta, regimentos etc. são expedidos diariamente, 
interferindo diretamente na vida dos cidadãos, e produzidos em grande 
parte - a maioria deles, com certeza - à margem do Poder Legislativo 
( ... ). "Tal processo banalizou o direito, retirando dele seu caráter sagra-
do( ... ). A inflação legislativa corrompeu um princípio caro ao universo 
jurídico: a presunção de que todos conhecem a lei. Afinal, o sistema 
jurídico sustenta a sua funcionalidade na suposição de que a norma 
jurídica é conhecida'' (CLEVE, 2000, p. 56). Some-se a tudo isso a 
condição dominante de precariedade das leis, que em muitos casos são 
editadas para atender a demandas provisórias- de caráter econômico, 
principalmente - , de efeiro e duração limitadas. Abordando o tema, 
Roberto Soares destaca a necessidade de mudança paradigmática para 
lidar com a questão, já que a lei, no século XIX, era a "magna carta da 
liberdade", mas, na contemporaneidade, ela "reduz-se a um ato finalisti-
camente orientado de constituição política'', e não importando de onde 
seja proveniente - do Executivo ou do Legislativo (71) - , "a lei não 
constituirá necessariamente garantia da liberdade" (SOARES, 1969, p. 
151). Para Cleve, as transformações rápidas do ser social corrompem o 
próprio conceito de lei; assim "a garantia da liberdade desloca-se da lei 
para a Constituição" (CLEVE, 2000, p. 55). 

Esse deslocamento das garantias afetas à cidadania, da lei para a 
Constituição, acarreta outro complicador para o papel dos Parlamen-
tos, uma vez que nos Estados de Direito Democrático, o guardião da 
Constituição é o Judiciário, despido de legitimidade decorrente do voto 
popular. Georges Riperr registra as críticas que o Direito tem sofrido 
na sociedade pós-moderna - do conhecimento e da técnica - e a sua 
insustentabilidade diante do domínio inexorável do tecnocrata sobre o 
jurista e o político (RIPERT, 1949, p. 154). 

A lei não está em crise. Uma determinada concepção de 
lei, sim. Uma nova concepção, todavia, deve ser elabora-
da. Quando os juristas apontam a crise da lei, afirmam que 
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aquelas características do ato legislativo, tal como visualizado 
pela doutrina clássica, não se ajustam aos atos assim defini-
dos e editados pelo Estado contemporâneo. A lei era genéri-
ca e permanente. Hoje, o Estado edita atos legislativos nem 
sempre genéricos e, ademais, consumidos pela característica 
de transitoriedade. Ora, o conceito de lei como ato dotado 
dos atributos de generalidade, de abstraçáo e de permanên-
cia decorre de urna determinada concepçáo de Estado. ( ... ) 
Tudo muda com o Welfore State. Ao lado daquelas leis que, 
efetivamente, respondem às características reclamadas pela 
concepção clássica, outras são efetivamente editadas, mas 
exatamente para regular as situações transitórias, emergentes 
e conjunturais. ( ... ) A lei, que ostentava a condição de ga-
rantia da liberdade (tal corno o liberalismo a concebe); que 
não passava de regra jurídica delimitadora da esfera livre de 
atividade das pessoas nas suas relações recíprocas, agora as-
sume um caráter nitidamente instrumental ou de meio de 
intervenção do Estado; enfim, torna-se um instrumento de 
conformaçáo social. A lei-garantia e a leí-imtrumento passam 
a conviver. Nem todos os juristas compreendem o fenôme-
no. Ao conjunto das primeiras chamam de direito. As segun-
das identificam como produto da disfunçáo, do declínio, ou 
melhor, da crise pela qual passa o direito (CLÊVES, 2000, 
p. 58 e 59). 

Na esteira da mesma compreensáo, Eros Grau salienta que 

a imagem da crise do Direito, senão o Direito burguês, do sé-
culo passado, que, a partir de crise profunda, revivificou-se, 
agora substituído por um novo Direito, adequado ao capita-
lismo do nosso tempo, apto a bem servi-lo. Por certo não é 
o Direito, como anota Jean Boulanger, que está em declínio: 
"ce sont les príncipes animateurs de la codification napoleo-
ninne que sont em dedin" (GRAU, 1990, p. 38). 

Outra forma de descentralização legiferante é a adotada pelo sistema 
federativo de Estado, nos quais os entes integrantes da federação partilham 

a funçáo legislativa. O Brasil apresenta-se como caso peculiar, por ter três 
níveis de entes federativos - municipal, estadual e nacional -, e, confor-
me a Carta Política de 88, todos eles com competências de legislar em 
matérías exclusivas, concorrentes e supletivas. O federalismo brasileiro, 
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como o americano, não teve bases étnicas ou relígiosas, como certos 
Estados europeus: foi forjado em bases geográficas, econômicas, admi-
nistrativas e políticas. Afonso Arinos de Melo Franco, em memorável 
estudo, ensina que 

o federalismo é a tendência governativa que faz predominar 
o método da coordenação sobre o método da subordinação, 
e a Federação é o tipo de governo que realiza tal tendência. 
Não devemos perquirir fórmulas que definam abstratamente 
a Federação( ... ). Esta Federação in abstractu não existe. Ela é, 
como todos os fenômenos governativos, um fenômeno histó-
rico. Por conseqüência, o que nos compete é, em primeiro lu-
gar, observar em termos gerais e breves o que rem sido e o que 
é o federalismo brasileiro ( ... ). O problema, repetimos, não é 
de enquadramento teórico (tese acadêmica e sem realidade), 
mas de conveniência e compatibilidade práticas (solução his-
tórica e objetiva) (PILLA, MELO FRANCO, 1958, p. 47). 

Nesse cenário disposto por Monso Arinos, podemos constatar que 
o federalismo brasileiro, embora identificado com o americano quanto 
à sua conformação, difere, em muito, dele. Enquanto lá o federalismo 
foi construído a partir das colônias independentes que se uniram para 
formar os Estados Unidos da América, aqui a federação foi a partilha 
político-administrativa republicana de um Estado unitário. Na América, 
a federação surge a partir da experiência da coordenação entre colônias 
autônomas na guerra de independência; no Brasil, ela é produto do des-
membramento da estrutura monárquica centralizada. Os americanos, 
após longo processo dialógico, político e social edificaram um modelo 
para atender às suas demandas reais e históricas. No Brasil, o federalis-
mo nasce a partir de debates teóricos, parlamentares e alimentados pela 
busca de mais poder de oligarquias locais ou regionais. O federalismo 
é construção americana, e, por isso, natural à formação cultural de sua 
sociedade. Aqui, a federação foi modelo importado e adaptado super-
ficialmente, sem eco nas camadas médias e baixas da classe política, e 
sem identificação cultural com a população. O superficialismo cultural 
da federação brasileira pode ser demonstrado pela facilidade com que o 
Estado Novo engendrado por Vargas impôs o centralismo governamen-

Afonso Arinot 
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tal com a nomeação de interventores estaduais, promovendo até a quei-
ma das bandeiras dos estados-membros, exaltando o unitarismo. Anos 
depois, o regime militar instaurado em 1964 mais uma vez reduziu os 
estados-membros a meras "autarquias políticas", sem autonomia sequer 
para escolher seus governadores. Atualmente, o poder central represen-
tado pela União detém mais de 60% das receitas públicas, deixando os 
estados-membros em situação de permanente dependência financeira, 
e, conseqüentemente, mitigados quanto à desejada autonomia política 
inerente ao sistema federativo. 

O federalismo brasileiro da Carta de 88, a despeito de sua evolu-
ção no processo constitucional republicano - ou involução, em alguns 
casos - , é atenuado pela excessiva concentração de rendas e poderes na 
União. A autonomia dos estados-membros e dos municípios é mais 
formal que real. É mais simbólica do que efetivamente político-ad-
ministrativa. A rigor, pode-se mesmo afirmar que é um "federalismo 
consentido", na medida em que os estados e municípios da federação 
sobrevivem, em grande medida, de verbas liberadas por ato de vontade 
do governo central. Também o artigo 34 da Constituição de 1988, que 
prevê a possibilidade de intervenção da União nos estados-membros, se 
cumprido à risca, liquidaria o sistema federativo porquanto pouquíssi-
mos entes não estariam descumprindo algumas das hipóteses previstas 
para sua decretação. O artigo 22, que estabelece as competências legis-
lativas privativas da União, reserva muito pouco aos demais entes. Subs-
tancialmente, aos estados-membros ficam as matérias residuais que não 
lhes sejam vedadas pela Constituição (artigo 25, § 1 °) e aos municípios, 
tão somente, a competência para legislar sobre assunto local e suple-
mentar a legislação federal e estadual no que couber (artigo 30, I e II). 
A federação brasileira é totalmente dependente da vontade política do 
poder central, que pelas peculiaridades contemporâneas está assentado 
no Poder Executivo, o qual dita as normas gerais e específicas das ações 
que deseja implementar. 

Citando Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Rubens Beçak registra 
que o 
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Poder Legislativo assumiu muito mais o papel passivo, frente 
à iniciativa cada vcr. mais dinâmica do Poder Executivo. - E 
continua o autor: "Essa tendência, curiosamente, recoloca 
os Parlamenros em posição semelhante à que ocupavam ao 
surgirem, na Idade Média ( .. .)". Em estudo acerca do papel 
do Poder Legislativo no século XXI, Caggiano tece conside~ 
rações na mesma linha, mostrando a apatia dos legislativos 
no século XX, exatamente por terem perdido a quase exclu-
sividade de capacidade de produçáo legislativa. A autora diz, 
claramente: "( ... )A multiplicidade, a celeridade demandada, 
a especificidade das novas exigências da vida na comunida~ 
de social, demonstraram a inaptidão dos Parlamentos para, 
por intermédio de legislação própria, oferecer solução ime~ 
diata aos problemas emergenres, impondo-lhes, inclusive, o 
acatamento, das proposituras governamentais (. .. )". Isto, é 
bem verdade, realça o novo caráter de prestígio do Legis~ 
!ativo, com as tarefas outras, como a de controle político, 
notadamenre após a década de 1990. É claro que os Legisla~ 
tivos, no geral, continuam a desempenhar importante papel 
legiferante, entretanto se nota que se acentuou o seu papel 
de agentes fiscalizadores e controladores (BEÇAK, 2008). 

O fato é que a hipertrofia do Poder Executivo tem relação direta 
com o esvaziamento do papel a ser desempenhado pelo Poder Legisla-
tivo. A evolução político~administrativa mundial e brasileira tem reve-
lado um Poder Executivo cada vez mais articulado e com mais poderes. 
No Brasil, o monitoramento da aruaçáo do Poder Legislativo pelo Exe-
cutivo, mediante a formação das chamadas "maiorias parlamentares", 
poda-lhe as prerrogativas, sobretudo a independência constitucional, 
que é também muito mais formal que real, e muito pouco possível de 
ser exercida. Raramente as pautas discutidas no ambiente parlamentar 
não são as determinadas pelo Executivo que, por meio de instrumentos 
políticos, jurídicos, administrativos e orçamentários - emendas par-
lamentares, verbas ministeriais, medidas provisórias etc. - influencia 
sobremaneira o resultado das votações. Manipulado pelo Executivo, 
o Poder Legislativo brasileiro não demonstra também aptidão para o 
exercício do controle das funções administrativas do Estado, como des~ 
tacou Beçak, deixando em desuso- ou utilizando parcial ou inadequa-
damente- inúmeras prerrogativas constitucionais privativas. 
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2.5. 
Desorganização partidária e eleitoral 

A desorganização do quadro político institucional brasileiro - sis-
temas partidáriosl e eleitoral deficientes - produz uma classe política ins-
tável, individualista, de pouca representatividade e inconsistente, dificul-
tando o desenvolvimento do processo legislativo e o exercício, pelo Parla-
mento, de suas competências e atribuições. Os intermináveis confrontos 
e desarranjos políticos, geralmente decorrentes da fragilidade dos partidos 
que pouco ou nada representam, favorecem a atuação isolada de parla-
mentares que procuram satisfazer demandas paroquiais em detrimento 
de urna agenda nacional (NETO; SANTOS, 2003, p. 91 a 139). 

No entendimento de Bonifácio de Andrada, possivelmente, 

a crise política brasileira encontrará no atual sistema eleitoral 
uma das suas principais causas ou razões ( ... ). A conseqüên-
cia é uma tendência para a formação de uma cultura políti-
ca deturpada porque ela praticamente anula a presença dos 
partidos politicos, o que provoca um sério vazio no cenário 
sociopolítico, atingindo a consciência e a inteligência das eli-
tes dirigentes. (. .. ) Quer dizer, o raciocínio político, no dia-a-
dia, não leva em conta as agremiaçóes partidárias, e quando 
muito apenas os candidatos - os titulares de mandatos -, 
porque as eleições parlamentares de fato se desenvolvem fora 
dos partidos, que têm uma presença puramente formal. ( ... ) 

2 "Quando se fala em sistema partidário, emende-se o conjunto de partidos existentes, lide-
ranças, comportamento elciroral, legislação em vigor e concepção de vida partidária por parte 
de decermin;~da sociedade. ( ... ) O Brasil, ao longo de sua evolução, passou por vários sistemas 
partidários, ao contrário de outros povos, que em sua existência política conviveram com pou-
cos ou um único sistema, como acontece, de certa maneira nos Estados Unidos e na Inglarerra, 
e mesmo na América do Sul, em países como Argentina, Paraguai, Chile e México. Tivemos, 
na época Imperial, uma fase inicial de vida panidária, logo após a Ind~pendência Nacional, de 
1822 a 1831. A segunda fase vai de 1834 a 1889. Em seguida, o primeiro período republicano 
ceve um sistema partidário que durou de 1932 até 1937, com o golpe do Estado Novo. Só em 
1945 se reabre a fase democrática c o país vive um novo sistema, com duração aré 1965, quando 
entramos em outro, originado dos govemos militares, que vai de 1965 a 1979. Daí em diante, 
até 1988, com o fim do ciclo militar, surge novo sistema. ( ... ) Ao longo dos anos, verifica-se 
( ... ) certa tendência do Esrado brasileiro de náo favorecer os sistemas partidários; ao contrário, 
cem-se manifestado a disposição de agredi-los, eliminando os partidos políticos em várias con-
junturas (ANDRADA, Bonifácio José; 2008, p. 20/36). 
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Toda a atenção dos eleitores, da sociedade e da mídia são 
para os candidatos apenas (ANDRADA, Bonifácio; 2006, 
p. 12 e 13). 

Analisando o processo político-eleitoral do país, Bonifácio revela 
que os candidatos de um mesmo partido disputam as vagas entre si, 
ignorando as legendas concorrentes, em prejuízo das estruturas partidá-
rias, de sua coesão e unidade. O debate eleitoral apresenta-se deformado, 
uma vez que o confronto entre programas partidários fica fragilizado e 
dá lugar à luta interna "fratricidà' entre membros da mesma agremia-
ção, estimulando o individualismo. Nas eleições, a forte concorrência 
interna provoca o imobilismo político e a omissão das cúpulas dirigen-
tes, com reflexos posteriores na vida e atuação partidárias. As eleições 
perdem, assim, o caráter de conjunto partidário, e se transformam em 
"projetos eleitorais pessoais", nos quais cada candidato deve estruturar 
sua própria campanha, tanto material quanto financeiramente, elevan-
do os gastos eleitorais, favorecendo a corrupção e dificultando a fisca-
lização. Como cada candidato deve apresentar sua prestação de contas 
individualmente, torna-se praticamente impossível um controle eficaz 
dos gastos durante o processo eleitoral. 

Com relação ao sistema eleitoral praticado entre nós, Bonifácio 
relaciona tópicos que concorrem para o agravamento da crise polírica 
no país: 1- o sistema uninominal, que estimula os conflitos internos; 
2- campanhas eleitorais individuais, afastadas dos partidos, elevando 
os custos financeiros das mesmas, e estimulando a corrupção; 3- "des-
partidarizaçáo" da culmra política, enfraquecendo as referências pro-
g~amáticas; 4- predomínio da política dos ftee lancers, que transfere as 
negociações legítimas do campo político-partidário para o "balcão de 
negócios" individuais dos detentores de mandato (ANDRADA, Boni-
fácio; 2006, p. 15 e 16). 

Já a crise partidária é vista por Bonifácio como decorrente, em 
grande parte, de processos históricos: 1- tradição negativa do Estado 
brasileiro em relação aos partidos, com a contínua destruição dos siste-
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mas vigentes em diversos momentos da nossa história política; 2- im-
plantação de sistemas partidários artificiais, como o adotado durante 
o regime militar a partir de 1965, e que perdurou por quase 20 anos, 
com reflexos negativos que influenciam até hoje a culmra política e par-
tidária nacionais; 3- regime presidencialista hipertrofiado, que dificul-
ta a existência de partidos estáveis, diante das pressões e interferências 
governamentais no interior das legendas; 4- a sociedade de massas e o 
forte poder da mídia que privilegia as ações políticas individuais em de-
trimento do conjunto partidário; 5- tendências tecnocráticas de gestão, 
que enfraquecem a política e, de certa forma, discriminam a ação dos 
partidos políticos; 6- sistemas proporcionais e uninominal, com preva-
lência dos candidatos- e detentores de mandato - sobre os partidos, fa-
cilitando a ação do poder econômico e da corrupção. Segundo o autor, 
"a atual lei dos partidos ainda tem muitos cacoetes da antiga lei orgânica 
dos partidos do regime militar" (ANDRADA, Bonifácio; 2006> p. 45). 
E faz a seguinte advertência: 

Hoje, no Brasil, o processo político enfraqueceu-se demasia-
damenre, fortalecendo muito o aspecto pessoal dos políticos 
que obtêm mandaros. O sufrágio proporcional e uninominal 
praticado no Brasil deturpa a vida partidária e política ao pri-
vilegiar as pessoas e náo as legendas. Há um personalismo ne-
gativo que invade a vida panidária com deturpações altamen-
te nefastas, que extrapolam as agremiações e invadem a arena 
polir.ica congressual. O voto uninominal como pedra angular 
do sistema partidário atual tende a levar o país a constantes 
instabilidades, porque a cada novo período eleitoral haverá 
sempre mais a necessidade das candidaturas se ampararem no 
poder econômico3 (ANDRADA, Bonifácio; 2006, p. 37). 

} Para exemplifica{ os elevados e crescentes custos eleitorais, transcrevemos reportagens dos jor-
nais Estado de Minas e Estado tÚ S. Pau In: "Os números sáo contundentes. Entre 2004 e 2008, os 
gastos médios de campanha declarados à justiça eleitoral pelos veread ores eleitos em Belo Hori-
zonte triplicaram e tiveram aumento médio de 202%. A inflaçáo medida pelo IPCA no período 
é de aproximadamente 22,2%. Enquanto em 2004 os 4 1 vereadores que conquistaram cadeira 
no legislativo municipal informaram uma despesa média de campanha de R$ 43.908,98, nestas 
eleições o dispêndio informado pelos vereadores eleitos foi de R$ 132.827,40. O custo médio 
do voto dos vereadores eleitos saltou, neste período, de R$ 4 ,88 para R$ 15, 76 - uma variaçáo 
de 229%" (Estado de Minas, 2008, p. 3). 
"O custo médio de wna campanha para prefeito nas últimas eleições foi deUS$ 14 por voto e 
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Andrea Manzella vê a causa estrutural da crise dos partidos no 
entrechoque do Estado-organização e Estado-comunidade, já que as re-
lações entre partido político e organização estatal são precárias e sem sis-
tematização jurídica clara em suas relações. As relações que deveriam ser 
partidárias - programáticas, dão lugar ao personalismo de seus agentes, 
que instrumentalizam progressivamente esferas públicas. Na sua visão, 
fica evidente a incapacidade dos partidos de atuarem com autonomia no 
âmbito das decisões políticas institucionais e de imporem determinada 
direção às ações de seus representantes (MANZELLA, 1987, p. 21) . 

Na mesma linha de raciocínio, Mauro Rodríguez Estrada e Si-
gfrido Samet Letichevsky vêem os partidos atuando não como media-
dores entre os cidadãos e os governos, mas convertendo-se em bastiões 
c fortalezas de poder, edificados pela classe política como forma eficaz 
de disputa pelo poder simplesmente, desconhecendo os reais interesses 
da população. Denunciam que os partidos chegam a obstaculizar a ad-
ministração pública ao "partidarizarem" excessivamente determinados 
setores governamentais, transformando-os em "apêndice partidário" em 
detrimento das ações públicas, e os servidores da administração, nestes 
casos, exercem atividade de serviço político das legendas e não do pú-
blico (ESTRADA; LETICHEVSKY, 1998, p. 46) . 

Para Norbert Lechner, "a crise dos mapas político-ideológicos 
aprofunda a desidentificação do cidadão com os partidos políticos", 
que já não "oferecem à cidadania códigos interpretativos que permitam 
estruturar seus interesses e valores, suas preferêndas e medos, nas iden-
tidades coletivas" (LECHNER, 1994, p. 21). Os partidos políticos, tal 
qual o concebemos hoje, tiveram sua formulação no século XIX, numa 

para vereador, US$ 8 por voto, segundo levantamento da Associaçáo Brasileint de Consultores 
Políticos (Abcop), que reúne profissionais que trabalham em campanhas eleitorais. Conside-
rando esses valores, o custo da campanha do prefeiro reeleito de São Paulo, Gilberto Kas-
sab (DEM), seria deUS$ 53 milhões (R$ 11 6,6 milhões), multiplicando-se os US$ 14 pelos 
3.790.558 votos que ele obteve no segundo turno. Ainda seguindo esse cálculo, Marra Suplicy, 
candidata do PT, teria gasto US$ 34,3 milhões (R$ 75,5 milhões, equivalentes a 2.452.527 
votos). Sáo Paulo é o maior colégio eleitoral do País, com 8,2 milhóes de eleitores e, portanto, 
é onde se concentrariam os maiores gastos de campanha" (O Estat:liJ de S. Patt!o, 2008, via 
internet). 
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sociedade estática, estratificada e de correntes de opinião bem defini-
das, não obstante a efervescência da Revolução IndustriaL Os partidos 
representavam concepções doutrinárias e ideológicas que apresentavam 
receituários próprios e auto-suficientes para a edificação de uma so-
ciedade sempre melhor, em busca da perfeição, do ótimo social, do 
progresso, da ordem e da paz. A contemporaneidade apresenta-se, bem 
ao contrário, fragmentada, multifacetada, multiculturalizada e compar-
timentalizada em saberes vários, onde a complexidade, entrelaçada com 
o imprevisível e o inordenável mundo em que vivemos, oferece um 
campo completamente incerto e volátil onde os partidos políticos se 
perdem: "ficam sem discurso e os cidadãos sem aquelas pautas inter-
pretativas com as quais ordenavam os processos sociais e seus lugares 
mesmos". Além da extrema dificuldade da definição programática em 
visões ideológicas estanques, de contornos claros, os partidos têm que 
conviver com pautas comuns a todos, como a questão ecológica - e 
seus desdobramentos: poluição, aquecimento global, desmatamento, 
biopirataria, etc. - , a problemática nuclear, o terrorismo, a fome, os 
movimentos migratórios, os genocídios, enfim, uma gama de assuntos 
que extrapolam o contêiner ideológico. Com pautas tão difusas quanto 
intermináveis, e de assuntos que ganham destaques na mesma rapidez 
com que perdem importância, é praticamente impossível aos partidos 
definir seus posicionamentos com a estabilidade, a clareza e a comple-
tude exigidas pelos cidadãos. 

Trata-se de um processo repleto de vacilações e dúvidas. Por 
parte dos partidos políticos mescla-se a defesa acirrada de 
velhas senhas de identidade com a reformulaçáo de objetivos 
e estratégias, conforme a nova realidade. Crescem os catch 
all e emergem os "partidos transversais" - coalizáo de facções 
- o que debilita ainda mais o sistema de partidos. Similar 
ambivalência caracteriza a experiência da cidadania, onde as 
imagens e identidades herdadas convivem com novas e con-
fusas sensibilidades (LECHNER, 1994, p. 21). 

Já quanto à questão eleitoral e à da utilização do voto proporcio-
nal, Nelson de Souza Sampaio registra que o sistema surgiu a partir de 
pregações 
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iniciadas na primeira metade do século passado e que foram 
paulatinamente ganhando terreno( ... ). Sua idéia fundamen-
tal é de que as Câmaras políticas devem representar com mais 
fidelidade as diferentes corremes de opinião, constituindo-se 
numa espécie de miniatura do eleitorado. ( ... )Daí a insistên-
cia numa verdadeira proporcionalidade e as diferentes fór-
mulas matemáticas para efetivá-la. A proporção entre a soma 
de sufrágios de um partido ( ... ) e o total de votos apurados 
deve ser igual à proporção entre as cadeiras a ele atribuídas e 
o total de cadeiras da Câmara política. Para fazer essa mate-
mática eleitoral, as fórmulas são várias, sendo as mais conhe-
cidas as de Hondt4 e a do quociente eleitoral. A última é ado-
tada entre nós, distribuindo-se as cadeiras emre os partidos 
conforme o quociente da divisão dos voros válidos (induidos 
os em branco) pelo número de cadeiras da Câmara política. 
Dividindo-se a votação de cada partido por esse quociente, 
obtém-se o número de lugares que conquistou. As cadeiras 
restantes - isto é, as que não foram preenchidas pela aplica-
ção do quociente eleitoral -, são objeto de nova distribuição 
entre os partidos detentores da maior média. Os eleitos são 
os mais votados, na ordem decrescente, até perfazer a soma 

• Viccor D'Hondt (1841 -1 90 I), juris[a belga e professor de direito civil na Universidade de 
Gand, adepro da representação proporcional - repartição dos mandatos pelos partidos, pro-
porcíonalmenre à importâncía da respectiva votação -, concebeu o método que: leva o seu 
nome. O mérodo consiste numa fórmula matemática, ou algoritmo, destinada a calcular a 
distribuição dos mandatos pelas listas concorrentes. Utilizando a matemática, o mérodo pode 
ser representado pela fórmula onde V: (S + 1) é o número rota! de voms apurados para a lista e 
S o número de lugares já colocados na lista em cada iteração do cálculo. A operação repete-se até 
rodos os lugares estarem atribuídos. O processo de Hondt, cal como o de o Sainr-Lague e outros 
similares, baseia-se na atribuição dos mandatos de forma tal que a proporcionalidade enrre os 
votos recebidos pelas listas seja reproduzida, ramo quanto possível, na composição do órgão 
eleito, sem descurar a introdução de um fator de discriminação positiva em relação às minorias, 
permirindo-lhe urna representação que a simples divisão aritmética dos voros lhes negaria. Ao 
contrário do que acontece em órgãos colegiais formados por simples maioria, nos que utilizam 
estes métodos as minorias em geral conseguem representação razoável. O método pode ser 
utilizado com o estabelecimento de limiares mínimos de eleição, sendo nesse caso eliminados 
de consideração os votos que recaiam nas listas cuja percentagem no total seja inferior ao mí-
nimo estabelecido. Outra variante permite que o eleitor determine: a seqüência de: atribuição 
dos mandatos dentro de cada lista, sendo os mandaros atribuídos à lista ocupados por ordem 
decrescente dos votos no candidato. A variante mais comum do método de Hondt é o denom_i-
nado sistema Hagenbach-Bischoff, em que se permite a existência de um mecanismo de quotas 
na distribuição dos mandatos sem contudo perder a pcoporcionalidade. Apesar de favorável à 
representação das minorias, o método de Hondt é menos vantajoso para os pequenos grupos 
do que o método de Saint-Lague, outro sistema ·de: determinação da representação proporcional 
também freqüentemente utilizado. (pt.wikípedia.orglwiki/Mérodo_de_Hondt - 7.11.2008). 
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de cadeiras de cada legenda. O eleitor brasileiro que náo vota 
em branco emite dois votos: um, no partido, necessariamen~ 

te; o outro, se desejar, no candidato de sua preferência. Este 
último voto - também chamado "cabeça de chapa" - de~ 

termina a posição de cada candidato no resultado do prélio 
eleiroral (SAMPAIO, 2008). 

É justamente neste ponto que o sistema proporcional brasileiro 
apresenta seu maior problema, ou seja, a possibilidade de o eleitor votar 
no chamado "cabeça de chapa" ou "puxador de legenda". Com isso, 
estabelece~se uma acirrada luta interna nos partidos, personificando as 
candidaturas e campanhas eleitorais para induzir o voto em determina~ 
do candidato, pouco importando em qual legenda ele esteja. A lógica 
fica invertida: enquanto a escolha deveria recair sobre um partido - ou 
uma corrente de opinião ou um programa -, cujos candidatos deveriam 
representá-lo, o voto fica direcionado à pessoa do candidato, restan~ 
do ao partido papel secundário, quase formal de registro do mesmo. 
Como a disputa interna entre as pessoas dos candidatos é que decidirá 
o vencedor, esta demanda ganha proeminência, domina a dinâmica da 
campanha eleitoral, invade as propagandas e sufoca os partidos que, 
enfraquecidos e impotentes, tendem a se anular no processo. O objetivo 
da proporcionalidade fica reduzido com a exaltação do personalismo 
porque, eleito, o candidato não se sente vinculado ao programa da le-
genda a que está fil iado, e vê-se como "dono exclusivo" do mandato 
que, realmente, ele conquistou a duras penas com esforços e recursos 
próprios. O partido significou, nesse caso, apenas um "guarda-chuva" 
canorial, formal e jurídico que o habilitou a candidatar-se. 

Some-se a esse complexo problema a grande quantidade de par-
tidos políticos existentes, favorecida pela facilidade oferecida pela le~ 
gislação, pulverizando em demasia o quadro partidário. Há partidos, 
certamente, que não representam opinião nem correntes ou tendências 
quaisquer, mas tão somente o interesse de quem os criam. Tais partidos 
são verdadeiros "feudos privados" a serviço de seus "instituidores" e, 
uma vez registrados, passam a ter espaço institucionalizado - com di-
reito a tempo gratuito nos veículos de comunicação e direito de vagas 
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para lançar candidaturas a todos os postos em disputa-, o que os torna 
cobiçados, dada a possibilidade das coligações partidárias. Um peque-
no partido poderá funcionar como "fiel da balança", cobrando caro o 
seu apoio, gozando, em certas circunstâncias, de força política muito 
superior à sua real condição. Neste cenário de desarranjo político-parti-
dário-eleitoral as coligações transformam-se em outro complicador: são 
formadas, em muitos casos, para atender a necessidades de candidaturas 
pessoais, ou, ainda, significam um ''negócio" em troca de vagas para 
mais candidaturas ou mais tempo no horário eleitoral gratuito nos veí-
culos de comunicação. Tudo, afinal, concorre para diminuir o nível de 
legitimidade da representação política, interferindo até no nível intelec-
tual e moral, pela mentalidade imediatista - e não raro corrupta - que 
domina o processo. 

Após a eleição5, a fragmentação partidária, o personalismo exa-
cerbado, os elevados gastos dos candidatos, a impotência dos partidos 
diante da independência dos seus membros eleitos e a hipertrofia do 
Poder Executivo transformam o ambiente congressual em algo instável 
e altamente volúvel, susceptível às pressões de todos os tipos. Os par-
tidos, desmoralizados no processo político-eleitoral, são visivelmente 
suplantados pela formação de grupos parlamentares suprapartidários -
bancadas da saúde, da educação, da ciência, do meio rural, de defesa da 

5Na eleição, como processo de habilitação incondicional para o exercício de um cargo público, 
o deito não se liga ao eleitor por nenhum vínculo jurídico. Quando muito, mantém com o 
seu eleitorado - que, no voto secreto, não poderá sequer saber, com cerreza, qual seja - laços 
políticos ou mora is a critério de sua consciência. A relação eleitor-eleito desaparece com o ato 
de votar ( ... ). A eleição rem a natureza jurídica de colação de competência aos eleitos, com 
cerras ressalvas, nos sistemas de governo semidiretos. Em virtude desse sistema, os parlamen-
tares podem ser destituídos antes do término no rmal da legislatura pelo voro popular, que 
pode dissolver toda a Assembléia (Abbt!rofon[$7fcht) ou revogar mandatos isolados (recai[). As 
deliberações da Assembléia podem também ficar sujeiras à aprovação ou rejeição do eleitorado 
através do reforendum popular. Mas nenhum desses institutos importa em retorno ao mandato 
imperativo, porquanto os parlamentares não recebem instruções do eleitorado. A revogação po· 
pular de mandatos e o reforendum constituem atenuações do sistema represemativo, no sentido 
de aumentar o controle do eleitorado sobre os legisladores e de ampliar-lhe a participação no 
processo legislativo. {. .. ) Por outro lado, nas sociedades livres, novas técnicas, como os avanços 
nos meios de comunicação e, sobretudo as pesquisas de opinião pública, podem contribuir 
para maior aproximação emre as deliberações dos órgáos legislativos {e também executivos) e as 
preferências populares" (SAMPAIO, 2008). 
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mulher, do nordeste, do sul, etc. - e sofrem, também, forte influência 
de lideranças personalistas, muitas vezes ancoradas em benesses gover-
namentais, que rompem os limites partidários internos, criando outros 
grupos suprapartidários ao redor de si com projetos de poder imediato 
ou de médio prazo, de viés econômico ou político, sempre à margem 
dos partidos. 

A desestruturaçáo partidária e eleitoral impõe um cenário de grave 
complexidade política institucional e elevado grau de desgaste da classe 
política, refletindo direta e negativamente na atuação do Parlamento. 
Tudo concorre para a perda de qualidade e de agilidade da atuação par-
lamentar, mergulhada num mar revolto de fragmentação, onde faltam 
coordenação efetiva e diálogo programático e construtivo, ensejando 
confromos muiras vezes arrificiais e desnecessários como pano de fim-
do para negociações escusas. Em inúmeros casos, gestos personallstas 
de seus membros, sem levar em conta o conjunto da instituição par-
lamentar, contribuem para o contínuo enfraquecimento das legendas, 
influindo também para o descrédito da política praticada, cada vez mais 
distante da qualidade e agilidade desejadas na atuação parlamentar. O 
déficit de legitimidade do Parlamento atinge patamares críticos na me-
dida em que a sociedade sente-se alijada de seus processos internos e 
das práticas adotadas, e, pior, quando nem os compreende. Afastada, a 
sociedade cede lugar à ação de grupos de pressão organizados, de inte-
resses desconhecidos do público, que agem com desenvoltura e influem 
decisivamente nos processos deliberativos do Poder Legislativo. 

Alexandre Moreira descreve a dimensão e as conseqüências do 
crescente déficit político institucional das práticas incorporadas na ação 
parlamentar brasileira: 

Democracia é um regime político que custa caro. O Brasil gasta 
vários bilhões de reais anualmente para sustentar Parlamentos em 
todos os entes federativos, sem contar o custo bienal das eleições 
realizadas em rodo território nacional. Certamente, não é o regi-
me mais eficiente, caso a relação N custo-benefício· seja colocada 
puramente em termos econômicos. Em uma ditadura, as decisões 
políticas têm um custo bem menor, tanto em termos financeiros 
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quanro em tempo decorrido. Escolher a democracia à ditadura 
não é, portanto, uma decisão pragmática. Pelo contrário, essa 
tomada de posição contrapõe-se a cálculos de eficiência total no 
exercício do poder, no melhor estilo maquiavélico. O regime de-
mocrático torna, de fato, a política uma arte mais imprevisível e 
demorada. Talvez, lema demais para os padrões super-velozes dos 
tempos atuais. O que faz a democracia um regime tão "lento" 
é a absoluta necessidade da procedimental.ização na tomada das 
decisões estatais. Procedimemalizar significa simplesmente que 
os atos públicos - sejam administrativos, políticos, legislativos 
ou judiciais - devem, necessariamente, ser precedidos de outros 
aros cuja função é permitir, ao máximo, a participação popular 
na formação do ato final. A democracia não é condizente com 
decisões tomadas de inopino, sem a possibilidade de participação 
popular, direta e indiret.arnente, por intermédio de seus represen-
tantes apenas. Tudo o que o Estado faz sem esse procedimento é 
simplesmente ilegítimo, por carência de representatividade popu-
lar (MOREIRA, 2008). 
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2.6. 
A "Judicialização" das relações políticas 

A "judicializaçáo" da política e das relações sociais tem aumenta-
do no Brasil6• Impotentes diante da intromissão do Poder Executivo no 
ambiente parlamentar, e da instabilidade ~ermanente do quadro políti-
co-partidário, as minorias recorrem constantemente ao Poder Judiciário 
para fazer valer seus direitos e posições. Também setores da sociedade, 
descrentes da atuação do Parlamento, buscam no Judiciário o que não 
conquistaram pelo processo político-parlamentar. O que se verifica é o 
esvaziamento do espaço político-dialógico no Parlamento para a supe-

6 Já em pioneiro estudo, Klaus SchJaich mostrava que um Tribunal Constitucional, encarre-
gado permanememen(e do comrole legislativo, acabará tendendo a utilizar no seu exame não 
s6 o resuJrado da lei, mas também o exame do processo pelo qual ela exsurge. O autor tece 
consideraçóes oportunas e cautelosas sobre o rema, preocupando-se sobretudo com o processo 
legislativo, advertindo, afinal, que a constância da apropriação pelo Tribunal de processo que 
não lhe caberia na origem, poderia, paradoxalmente, conduzít à agudização da eventual falta de 
responsabilidade do legislador. Emendemos e partilhamos a angústia do autor, especialmente 
se considerarmos que a tendência de desloca.memo da atividade legislativa para os Tribunais 
parece vir se acelerando e, sobretudo, configurando processo de latitude mundial, de cena 
fo rma inexorável. Lembramos o magistério de John Ferejohn sobre o fenômeno: "( ... ) Em 
contrapartida, a aplicação da lei deveria ocorrer nos Tribunais. A aplicação da lei pode ser con-
troversa, mas espera-se que seja tratada primordialmente como um assunto técnico em que o 
que importa é escollier o prlndpio adequado à resolução do contencioso. O dever dos juízes e 
dos funcionários do Judiciário é fornecer tribunas equirativas e imparciais para que as partes em 
disputa possam resolver seus conBüos de acordo com as normas legais pré-existentes e válidas. 
Os Tribunais não são lugares onde se formulam normas genéricas e prospectivas, tampouco são 
lugar para a atividade política de fàcções. As duas atividades- a legislativa e a judiciária - de-
vem ser conduzidas separadamente, de acordo com princípios distintos ( ... )". As preocupaÇóes 
do autor são aqui partilliadas, na medida em que se observa, e o nosso foco é o Brasil, um 
acirramento do fenômeno, com possíveis conseqüências a provocar cautela. ( ... ) Não estamos 
a dizer, por claro, que falte legitimidade do nosso Judiciário. É meramente um reBetir sobre o 
real valor da democracia enquanto furor necessário ao desenvolvimento da atividade política. 
Emendemos que o papel do Judiciário deve ser, sim, o de colmatar os espaços deixados omissos 
pelo legislador. Mas talvez, como aliás é a reBexão já citada de Klaus Schlaich, seja o caso de o 
Judiciário, mai.s especificamente o Tribunal Consrirucional, remanescer apenas como mediador, 
d iríamos até mesmo, um regulador do processo. Tal proceder asseguraria que o processo poli-
rico como um todo permanecesse adstrito aos Poderes democraticamente incumbidos, sem os 
riscos evidentes de a vontade geral vir a ser exercida de outra forma. Não se deve deixar de men-
cionar que se observa que os próprios Poderes incumbidos do processo político têm contribuído 
para esta situação, na medida em que muitas vezes são estes próprios Poderes, noradamente o 
Legislativo, que recorrem ao Supremo Tribunal Federal em busca respostaS políticas deste órgão 
(BEÇAK, 2008). 
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ração dos problemas sociais e políticos, e a assunção paulatina do Po-
der Judiciário como uma espécie de "conselho gerencial da República" 
(VIANNA, 1999, p. 15 a 44). Tal anomalia contribui para o crescente 
déficit democrático do nosso sistema representativo. 

2.6.1 
O processo de "judicialização" 

"A judicializaçáo da política e das relações sociais no Brasil" foi 
alvo de interessante pesquisa coordenada por Luiz Werneck Vianna, 
que revela, entre outras questões, a crise das democracias representati-
vas (ou parlamentares) e a hipertrofia da função executiva do Estado, 
com a drástica redução dos espaços políticos naturais, especialmente os 
atinentes aos ambientes legislativos. O trabalho constata que a "judi-
cializaçáo da política" no Brasil tem ocorrido de forma diferenciada do 
que ocorreu no Estado americano e nas democracias européias, como 
a francesa e a italiana. Nos Estados Unidos, o Poder Judiciário assumiu 
papel fundamental na organização do Estado - com relevante papel po-
lítico da Suprema Corte -, como conseqüência da vontade dos chama-
dos "pais fundadores" da Nação. Foi, por conseguinte, uma opção con-
cebida desde os primórdios da nacionalidade. Já nos Estados europeus, 
como França e Itália, principalmente, foi do próprio Poder Judiciário a 
iniciativa de assumir novos espaços, sobretudo no pós-guerra. 

No Brasil, a "judicializaçáo" é mais complexa e decorre de fato-
res distintos: primeiro, da pressão da sociedade, através da chamada 
"comunidade de intérpretes da Constituição" e vem acontecendo de 
maneira silenciosa, num longo e intenso processo cujo marco recente 
foi a Constituição da República de 1988. Um segundo fator tem ori-
gem no processo de globalização econômica das últimas duas décadas, 
que impôs enorme sobrecarga aos Estados, fazendo com que o chama-
do Estado de Bem-Estar entrasse em crise na sua função de garantir 
direitos sociais. Num Estado garantidor de direitos, o desafio de prever 
e decidir simultaneamente as oscilações do mercado tornou-se tarefa 
quase impossível. Ora, revela a pesquisa, o "Estado Social, por defi-
nição, não pode se orientar pelo tempo passado, e, sim, pelos tempos 
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presente e futuro, assumindo a sua indefiniçáo e indeterminação". E as 
incertezas no mundo da vida acabaram por contaminar o direito, tor-
nando-o "provisório" e "temporário" - incerto. Jürgen Habermas debita 
à abertura do direito ao tempo futuro a formação de leis "experimentais 
de caráter temporário e de leis de regulação de prognóstico inseguro". 
Com isso passamos a conviver com conceitos jurídicos indeterminados 
que provocam generalizada insegurança jurídica. Essa crise fez com que 
se tentasse adequar o Estado ao mercado, reduzindo suas atribuições, 
com a adoção do que ficou conhecido por "Estado mínimo" ou neoli-
beral: sem condições financeiras de arcar com direitos sociais, o Estado 
retira-se da arena pública e transfere para o mercado a solução ou en-
caminhamento dos problemas sociais, gerando aumento de conflitos e 
questionamentos de toda a ordem. 

Um terceiro fator que tem contribuído para a "judicialização da 
política" no Brasil é a hipertrofia do Poder Executivo e a constituciona-
lizaçáo do direito administrativo. Agigantado, o Estado brasileiro vive 
certo hibridismo entre o que se convencionou chamar de Estado Social 
e Estado Neoliberal. Em determinados setores, como na máquina pú-
blica, ainda imperam princípios do antigo modelo, e em outros, como 
na política macroeconômica, prevalece uma visão neoliberal. O fato é 
que a partir de 1988, com a adoção da nova Constituição, o Poder Exe-
cutivo "instrumentalizou" o Poder Legislativo para a aprovação de vá-
rias reformas com o objetivo de atender as demandas do mercado, com 
redução de direitos sociais, como foi o caso da "reforma previdenciária". 
Também utilizando o instituto das "Medidas Provisórias" o Poder Exe-
cutivo vem exercendo um poderoso "ativismo legislativo", retirando do 
ambiente parlamentar a condição de referência como espaço político 
da sociedade. A construção de uma "ditadura da maioria" no Congres-
so Nacional, sustentada pelas superestruturas do Poder Executivo, tem 
diminuído o espaço reivindicatório das minorias e dos movimentos 
sociais, que acabam buscando outras tríncheiras para a defesa de suas 
teses. E o Poder Judiciário vem sendo, de modo crescente, a principal 
delas. Mas ao bater às portas do Judiciário, a política reconhece o fracas-
so ou a impotência dos instrumentos tradicionais que sempre utilizou. 

Não sem razão, o Supremo Tribunal Federal passou a usar com 
mais contundência e freqüência o Mandado de Injunção, disposto no 
inciso LXXI do artigo 5° da Constituição da República, que é conce-
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dido "sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadanià'. Desse modo, com 
o Mandado de Injunção, o Judiciário tem a força de determinar que o 
Poder Legislativo regulamente um dispositivo. Poderá também dar as 
diretrizes para que o Direito não regulamentado seja exercido, até que o 
Legislativo faça sua parte como Poder. Para o ministro do Supremo Tri-
bunal Federal, José Celso de Mello Filho, o atraso "para regulamentar 
um direito constitucional traduz incompreensível sentimento de desa-
preço à autoridade, pelo valor e pelo alto significado de que se reveste a 
Constituição Federal" (MELLO FILHO, 2008). 

2.6.2. 
A redução dos espaços dialógico-parlamentares 

A crescente "judicialização da política" no Brasil tem sido pro-
duto, afinal, destas três variantes: o alargamento da "comunidade de 
intérpretes da Constituição" (o art. 103 da CR/88 assegura ao presi-
dente da República, procurador-geral da República, Mesas da Câmara, 
do Senado Federal e das Assembléias Legislativas, partidos políticos, 
OAB e associações de trabalhadores e profissionais a possibilidade de 
propor junto ao Supremo Tribunal Federal Ações Diretas de Inconsti-
tucionalidade para questionar a validade das leis), a crise do Estado de 
Bem-Estar com a redução de direitos sociais, e a hipertrofia do Poder 
Executivo com a imposição de uma "ditadura da maioria" governamen-
tal no Parlamento. 

A "judicialização da política" seria, assim, "um mero indicador de 
que a justiça se teria tornado um último refúgio de um ideal democrá-
tico desencantado". A pesquisa registra que este fenômeno não é apenas 
brasileiro, mas universal e "inteiramente articulado à própria dinâmica 
das sociedades democráticas". A valorização do Poder Judiciário estaria 
ocorrendo pela desqualificação da política institudonalizada, que teve 
seu espaço reduzido como conseqüência do próprio enfraquecimento da 
soberania dos Estados, que não teriam mais opções para atuar diante das 
regras ditadas pelo mercado. Com a soberania relativizada ao extremo, 
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pouco espaço resta aos Parlamentos, transformados na contemporanei-
dade em meros homologadores das políticas públicas determinadas pelos 
governos. Este, para impor suas demandas normativas e legais, determi-
nadas pela lógica dos sistemas mundiais dos mercados, "instrumentaliza" 
o Poder Legislativo, construindo maiorias parlamentares "ditatoriais'' à 
margem dos partidos, seus programas e lideranças. Os cidadãos, a socie-
dade e as entidades civis, desencantados ou desestimulados a atuar num 
espaço poLítico institucional tão fragilizado quanto reduzido, muitas ve-
zes inócuo, procuram o Poder Judiciário para a defesa e conquista de 
direitos (alvos constantes do Estado híbrido brasileiro, que de condição 
"Social" caminha para o neoliberalismo com permanentes ações que vi-
sam à sua redução e extinção de importantes instrumentos de proteção 
social). As próprias minorias parlamentares seguem este caminho, com 
os partidos políticos de oposição recorrendo ao Poder Judiciário para 
contestar a decisão da maioria em plenário. O que se vê, em muitos 
casos, é a reclamação imotivada da classe política sobre ingerências do 
Poder Judiciário em sua seara, após ela mesma abusar dos recursos à Jus-
tiça para resolver querelas que os próprios políticos criam. 

Vivemos, assim, um paradoxo: de um lado, verificamos o esva-
ziamento democrático da sociedade brasileira, onde os espaços públicos 
destinados ao diálogo político institucional e ao exercício discursivo 
para a busca de entendimentos perdem cada vez mais credibilidade, e, 
de outro, a incapacidade do Parlamento de dar respostas às suas pró-
prias demandas e às da sociedade. O resultado é uina corrida ao Poder 
Judiciário, alçado à condição de "guardião de direitos fundamentais", 
diante de um Estado que busca adequar-se às complexidades contem-
porâneas e às exigências do mercado, sacrificando muitos interesses in-
dividuais e sociais. 

2.6.3. 
"Ditadura esclarecida" 

A reação da sociedade na defesa de seus direitos é o lado positivo 
de tudo o que foi posto, já que materializa a participação, pressuposto 
básico da cidadania e das democracias. Mas o outro lado da moeda é 
que a sociedade cada vez mais entrega seu destino a uma "cúpula de ju-
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ristas"- pretensos sábios do Direito, que se transformam em intérpretes 
privilegiados. São elevados, mesmo que à revelia de suas vontades, a uma 
posição suprema e absoluta, não apenas nos conflitos entre as partes, mas 
na própria condução das coisas públicas, da administração e do governo, 
como uma espécie de "Conselho de Estado". Além do elevado grau de 
déficit democrático que este processo indica, a "judicializaçáo da política'' 
poderá, por outro lado, contaminar o Poder Judiciário com a sua crescen-
te "politizaçáo" ou "partidarizaçáo", o que provocaria conseqüências de-
sastrosas. Numa visão pessimista, estar-se-ia, inconscientemente, criando 
uma "ditadura colegiada esclarecida" onde quem dará "a última palavra 
em nome da coletividade" poderá ser um grupo de magistrados "ungidos" 
com os poderes quase divinos das antigas realezas absolutistas. 

Para Maria Tereza Sadek, na mesma medida 

em que se robustece o protagonismo do Judiciário, crescem 
e acirram-se as posições favoráveis e as contrárias a esse fe-
nômeno. A valorização do ativismo judicial e do constitu-
cionalismo tem seu contraponto na contenção, nos riscos da 
extrapolaçáo de suas funções, nos preceitos majoritários. ( ... ) 
Ademais, a expressiva "judicializaçáo" de questões políticas, 
econômicas e sociais implicou a composição dos tribunais 
como arena de disputas políticas e instância decisória (SA-
DEK, 2008). 

A "judicializaçáo da política" é positiva como etapa de resistência 
contra um Estado contemporâneo em crise - como o brasileiro - , que vi-
vencia a perda acelerada de sua soberania, que experimenta colapso mo-
ral, escandalosa ineficiência e fragilizaçáo do espaço político-parlamen-
tar. Mas é processo que não pode ser visto como um fim em si mesmo, 
porque num Estado que se pretende de Direito Democrático, as normas 
e regras Jamais poderão ser fruto da vontade de "um grupo com saberes 
privilegiados", por mais bem intencionado que seja, pois sempre haverá 
o risco de decisões elitistas, de caráter acadêmico e formalista, distantes 
da realidade social. No limite, se estará criando uma nova modalidade de 
organização dos Poderes do Estado, com o Judiciário adquirindo poderes 
para impor deveres e obrigações aos cidadãos e à administração pública, 
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sem o devido debate públíco, político e parlamentar. A democracia está 
na possibilidade de o cidadão ser o construtor das regras sociais para que 
ele as cumpra como produto de sua vontade. 

2.6.4. 
Outros aspectos da "judidalização" 

Para a ~dvogada Patrícia Perrone Campos Mello, como a vida 
é mais rica e ágil do que o processo legislativo, é inevitável que o juiz 
crie Direito ao decidir questões a ele submetidas e que podem não ter 
legislação a respeito. O próprio Poder Legislativo conferiu ao juiz essa 
possibilidade criativa (CAMPOS MELLO, 2008). 

Além da lógica econômica e tecnológica (recnicismo/tecnocra-
cia) que demanda rapidez e eficiência, em contraponto à lentidão do 
processo legislativo-parlamentar, também a sociedade busca no Poder 
Judiciário a solução mais imediata para conflitos que a complexidade 
atual provoca a todo instante, e que a política institucional não conse-
gue regular nem normatizar. 

Luís Roberto Barroso entende que 

o Supremo Tribunal Federal tem interpretado pró-ativamen-
te a Constituição e, assim, atende as demandas da socieda-
de. Não considero que o Tribunal esteja invadindo o espaço 
da política no sentido impróprio que isso poderia significar. 
O Supremo tem invadido o espaço da política, em alguma 
medida, munido da Constituição. Isso não é um fenômeno 
positivo ou negativo, mas sim uma circunstância da realida-
de brasileira. Na Suprema Corte americana, processo muito 
semelhante aconteceu a partir de 1953, depois que o juiz 
Earl Warren tornou-se presidente daquele tribunal. Ele li-
derou a fase do ativismo judicial da Suprema Corte, que vai 
até 1969, quando ele se aposenta. Em seguida, Richard Ni-
xon assume a presidência dos Estados Unidos (1969/1974) e 
tem início uma fase mais conservadora e, portanto, de maior 
auto-contenção. 
( ... ) No período de Warren, a Suprema Corte fez algumas 



POLÍTICA: AINDA ~ POSSÍVEL? 

das grandes reformas de que a sociedade americana precisava 
e que o Congresso não conseguia fazer, a começar pela igual-
dade racial. ( ... ).A Suprema Corre rompeu a inércia política 
e determinou que as escolas públicas de todos os estados-
membros admitissem crianças brancas e negras, convivendo 
juntas. A Suprema Corte determinou a integração; isso não 
foi feito por lei, nem com o apoio dos Poderes Legislativo e 
Executivo (BARROSO, 2008). 

O Ministro Gilmar Mendes, presidente do Supremo Tribunal 
Federal, considera que a interferência da Corte em questóes legislativas 
não extrapola suas funçóes e está prevista na Constituição. Na sua ava-
liação, o Supremo pode atuar de forma direta para preencher lacunas da 
Constituição quando há omissão legislativa. Para ele, existe "um con-
flito retórico" entre os poderes, mas "não parece que seja um quadro de 
desarmonia militante" (MENDES, 2008). 

Para Anderson Lobato, é 

interessante perceber que diante do fenômeno da hipertrofia 
do Executivo, a oposição encontrou no Poder Judiciário um 
órgão de soberania capaz de bloquear e corrigir uma política 
governamental que procurou impor-se, abandonando o di-
álogo democrático. A "judicialização" da política seria uma 
resposta à falta de consenso no debate político. O Judiciário 
é chamado a posicionar-se sobre uma questão política sem-
pre que a lei não conseguiu alcançar um grau de consenso 
satisfatório. Nesse momento, a Constituição ressurge como 
norma-parâmetro para a aceitação e legitimidade do pro-
grama de governo e resgata-se, assim, a sua força normativa 
através do processo constitucional de controle de constitu-
cionalidade das leis e das ações constitucionais de proteção 
dos direitos fundamentais. ( ... ) O Poder Judiciário assume 
a tarefa de árbitro do debate democrático encontrando na 
Constituição o parâmetro para as suas decisões. (. .. ) A ju-
risdição consrimcional provoca uma institucionalização do 
relacionamento entre política, Constituição e Justiça. Propõe 
de fato uma releitura do princípio da separação dos poderes 
em que a tese clássica de Montesquieu, sem perder o sentido 
da limitação do poder político através de instrumentos de 
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controle: entre poderes, seria fortalecida pela maior participa-
çáo do Poder Judiciário na defesa das instituições democráti-
cas. ( ... )O Poder Judiciário no constitucionalismo democrá-
tico precisa resgatar a sua legitimidade. Essa legitimidade não 
poderá ser obtida através do processo eleitoral, como ocorre 
com o Legislativo e o Executivo. A legitimidade do Judiciário 
residiria na sua capacidade de proteger os direitos do cidadão 
e, sobrerudo, de resistir à pressão política exercida pelo go-
verno. A função da jurisdição constitucional é a de preservar 
a vontade da Constituição em face das maiorias eventuais 
que podem violar direitos da cidadan ia. (LOBATO, 2001, 
p. 47 a 52). 



3. 
CONTROLE PARLAMENTAR: 

SUPERAÇÃO DE UM MODELO 
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Conforme demonstra Vanice Lírio do Vale, o controle dos atos 
da Administração Pública, como atividade instrumental à satisfação do 
interesse público, 

é o desdobramento de uma idéia anterior, que opta por li-
mirar o poder - para evitar seus desmandos - exigindo, em 
conseqüência, mecanismos que possam aferir a observância 
desses limites, tendo em conta sempre a finalidade persegui-
da pelo exercício dessa mesma potência (VALLE, 2007) . 

A autora recorre a Manuel Aragón para explicitar que o equilíbrio 
de poderes que caracteriza o Estado constitucional "não se apóia só na 

.. complexa rede de limitações que empresta singularidade a esta forma 
política ( ... ), mas também na existência de múltiplos controles através 
dos quais as limitações se articulam", de forma que 

limitaçáo e controle se apresentam { ... ) como dois termos 
fortemente relacionados, na medida em que o segundo vem 
garantir, precisamente, a vigência do primeiro (ARAGON, 
2002, p. 130). 

O tema do controle dos atos nos remete, portanto, à formação 
do Estado Moderno e o "movimento constitucional" do século XVIII, 
impulsionado pelas revoluções americana e francesa, e também pelo 
constitucionalismo britânico, "uma espécie de pré-história constitucio-
nal" que tem suas raízes na Magna Carta de 1.215 imposta ao rei da In-
glaterra (CANOTILHO, 1995, p. 61). O constitucionalismo traduz o 
esforço das idéias liberais para a contenção do poder até então concen-
trado nas mãos de monarcas absolutos que tiveram em Luiz XJV a sua 
personificação paradigmática: 'TÉcat c'est moi". O Estado liberal que 
surgia, embora trouxesse na sua essência apenas os chamados direitos 
de primeira geração - individuais e polítícos -e tivesse estrutura emi-
nentemente formal, impôs a limitação do poder político pela divisão 
das funções do Estado - executiva, legislativa e judiciária - e discrimi-
nação constitucional de suas respectivas competências. Esclarece Paulo 
Bonavides que a Constituição "é o conjunto de normas pertinentes à 
organização do poder, à distribuição da competência, ao exercício da 
autoridade, à forma de governo, aos direitos da pessoa humana, tanto 
individuais como sociais" (BONAVIDES, 1998, p. 63). 



ANTÓNIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA 

Muito antes, na Grécia, as idéias de liberdade e de igualdade ocu-
param as mentes do pensamento político; porém, era concepção bem 
distinta das que a modernidade edificou com seu iluminismo. Para os 
gregos, a liberdade estava relacionada à oportunidade de participar dos 
negócios públicos - liberdade política - e à não sujeição física de um 
cidadão a outro - liberdade civil. Inexistia na visão helência um direito 
à liberdade individual contra o poder. Fustel de Coulanges demonstra 
que os antigos não conheciam este conceito: "O homem não tinha, 
sequer, a mais ligeira concepção do que esta fosse. Ele não se julgava 
capaz de direitos, em face da cidade e dos deuses" (COULANGES, 
1975, p. 185). Embora os romanos tivessem desenvolvido doutrina pri-
vatista, não estavam claras, à época, as diferenças entre poder político e 
as outras formas de poder, inexistindo um direito público como forma 
de regulação do poder. Já na Idade Média, com a dispersão da autori-
dade, que se desloca para vários centros de poder difusos e de nature-
zas diversas (senhores feudais, igreja, corporações de ofício, reis etc.), a 
construção de um primitivo direito público torna-se inviável. Só com 
o surgimento dos Estados nacionais, com a centralização do poder em 
torno do soberano, é que as regras de regulação destes com seus súditos 
ficam mais evidentes. Carlos Ari Sundfeld descreve que o período 

se caracteriza pela formação do Estado, de um poder sobera-
no dentro de certo território, sujeitando todos os demais. A 
idéia de soberania, formulada originalmente por Jean Bodin 
(Les Six Livres de la République, 1576), identificará a partir 
de então as normas ligadas ao exercício do poder político. 
De um lado, explicará a unificação do poder dentro de certo 
território, com a submissão de todas as pessoas à mesma or-
dem jurídica e o não reconhecimento de outras ordens - as 
vigentes em outros territórios - como aplicáveis. É a origem 
do Estado moderno. De outro lado, a mesma concepção de 
soberania servirá para a justificação do absolutismo. O poder 
soberano não encontra limitação, quer interna, quer externa. 
Será, por isso, insusceptível de qualquer controle. Parecia, 
ao espírito da época, que quem detinha o poder - de impor 
normas, de julgar, de administrar- não poderia ser pessoal-
mente sujeito a ele: ninguém pode estar obrigado a obedecer 
a si próprio. ( ... ) O direito público (vale dizer, as regras que 
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regiam o exercício do poder político) deveria ser resumido 
na época, a uma norma básica: o poder deve ser acatado e é 
ilimitado. (SUNDFELD, 2004, p. 34). 

A regulação do poder político institucionalizado com as feições atu-
ais tem suas raízes na construção do Estado liberal em oposição ao abso-
lutismo dos reis. Sob inspiração de John Locke, materializa-se a distinção 
das funçóes do Estado e a necessidade de controle mútuo entre os seus po-
deres. Mas é a partir da sistematização destas idéias por Montesquieu, ex-
pressa em seu livro O Espírito das Leis (I 748), em que a teoria da separação 
dos poderes ganha o status de "dogma da ciência constitucional" (ALVES, 
2004, p. 55). Nesta fase, podem ser identificados três momentos históricos 
determinantes: 1- o Bit! ofRights (1689), pelo qual diversas competências 
reais são transferidas para o Parlamento inglês - como a criação de impos-
tos; 2- Declaração de Independência Norte-Americana (1776), quando 
se afirmou que os poderes (dos governos) "emanam do consentimento 
dos governados" representados no Parlamento (MALUF, 1990, p. 124); e, 
3- Revolução Francesa (I 789), que declarou a Assembléia Nacional como 
representante da vontade geral, que seria expressa pelas leis. 

Segundo Peixinho e Guanabara, 

aqui observamos um enfoque diferente em relação à ques-
tão do poder. Confrontando o pensamento de Montesquieu 
com o de Locke observa-se, como bem ressalta Pierre Ma-
nem, uma preocupação deste com a origem do poder, en-
quanto Montesquieu volta suas atenções para os seus efeitos, 
enxergando, na oposição entre o poder e a liberdade, o cerne 
de um problema político a ser resolvido. Concentrando-se 
no objetivo da liberdade dos cidadãos, Montesquieu enxerga 
na separação dos poderes uma condição sine qua non de tal 
objetivo ( ... ). Ainda no século de Montesquieu, o tema da 
separação de poderes seria retomado e implementado como 
estratégia política na formação de uma nova nação. Com 
efeiro, o tema ocupou lugar central entre os escritos fede-
ralistas dos americanos Madison, Hamilton e Jay Madison, 
publicados na imprensa de Nova Iorque em 1788 [ ... ] (PEI-
XINHO, GUANABARA, 2005, p. 5/9). 

A partir desta nova visio, o Estado absolutista, cujo poder políti-
co era exercido sem limitações, dá lugar a um novo conceito de Estado, 
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o de Direito, que realiza suas atividades debaixo da ordem jurídica. 
Segundo Sundfeld, osprincípios basilares dessa nova formulação eram: 
1- a supremacia da Constituição- a Carta Magna-, que é o fundamen-
to escrito de validade de todas as normas integrantes do ordenamento 
jurídico; 2- a separação dos Poderes, ou seja, a divisão do exercício do 
poder pelo Estado em órgãos distintos - Legislativo, Executivo e Judi-
ciário, que se controlam mutuamente; e, 3- superioridade da lei, que de 
divina e sagrada no período medieval, e imutável no Estado absolutista, 
adquire, a partir do Estado de Direito expressão de vontade geral dos 
homens (SUNDFELD, 2004, p. 45). 

Karl Loewestein, "afirma que a finalidade da Constituição escrita 
é limitar a concentração do poder absoluto nas mãos de um único de-
tentor" (PEIXINHO, GUANABARA, 2005, p. 18). Pode-se afirmar 
que data desta fase histórica do Estado, o surgimento do controle po-
lítico dos governos pelo Parlamento7• John Locke, precursor das idéias 
democráticas liberais, defendia um governo de autoridade limitada pelo 
consentimento do povo e pelo direito natural, afirmando que 

somente o consentimento, e não a conquista, é que justifica 
um governo legítimo (para Locke). O governo absoluto náo 
seria legítimo, porque seria inconcebível a anuência ao go-

7 Segundo Alves, "a exigência de prestação de comas, permitindo à população fiscalizar a aplicação 
de recursos públicos, surgiu há milhares de anos, como se constata nas ordenações de Drácon, 
editadas por volta de 621 a.C., no arcondato de Aristecmo. Do mesmo modo, aparece nas orde-
naçóes de Sólon, editadas em 594-593 a.C., nas quais era reconhecido o direito de o povo cobnr 
prestação de contas dos funcionários dei tos. Políbios noticia que, em Roma, entre os séculos UI 
e li a.C., os cônsules, ao deixarem seus cargos, eram obrigados a prestar contas de sua aruaçáo ao 
povo". O Senado Romano tinha toda a auroridade sobre o tesouro público, ficando as receitas e 
despesas sob seu controle. Qualquer desembolso dependia de sua autorização, inclusive para obras 
públicas. Quando da formação do Estado Moderno, o Legislativo aruava como simples corpo 
consultivo dos monarcas absolutos. Posteriormente, passou a ter funções de natureza orçamentá-
ria. Montcsquieu, na elaboração da sua teoria da divisão de poderes, defendia a possibilidade do 
Poder Legislativo examinar a maneira como as leis por ele promulgadas estavam sendo executadas. 
Alves assevera que "a função de controle, através do Parlamento, é a que mais evoluiu no último 
século e tem experimentado noráveis transformações, sendo cerro que, atualmente, em muitos 
Parlamentos, aparece como a de maior destaque, suplantando as atividades de legislação, no mo-
mento presente, em grande parcela, exercida pelo Poder Executivo. A realidade, porém, é que a 
função de controle esci consolidada em nossos dias, encontrávcl em todas as nações onde vigora o 
Estado de Direito (Democrático) -que rem por primazia o homem e os ideais de justiça - , além 
de consagrada na grande maioria das constituições nacionais, independente da forma de Estado 
ou de governo, mesmo porque uma das finalidades da constiruição escrita é exatamente estabele-
cer a divisão de funções e diversas formas de controle (ALVES, 2004, p. 79/80)". 
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vemo com esta característica, haja vista que o homem seria 
colocado em situação pior que a do seu estado natural. O 
faro de reconhecer, no poder legislativo, uma superioridade 
sobre os demais, não significa que Locke tenha lhe transfe~ 
rido o poder absoluto que tanto condenava; é que o poder 
legislativo tem por limite a vontade do povo, de modo que, 
quando desrespeitada esta, é apeado e substituído, porque o 
poder retoma à população. Se o legislativo é a representação 
do povo, que, por sua vez, confere~ lhe poderes, por certo não 
pode ter mais poderes que o próprio povo. Ou, ainda, se in-
dividualmente qualquer do povo não tem poderes absolutos, 
e é este que elege o parlamento, entáo a criatura não pode ter 
mais poderes que o criador (ALVES, 2004, p. 50). 

Importante ressaltar que o controle político dos governos exerci-
do pelos Parlamentos ao longo dos tempos esteve diretamente ligado à 
evolução do Estado de Direito na sua formatação democrática. E nessa 
esteira nascem os chamados direitos de segunda e terceira geração, de 
conteúdo social, econômico e cultural, e os difusos e coletivos, relativos 
à paz, à solidariedade e à preservação ambiental. É que, na trajetória 
estatal, vamos encontrar também as formas autoritárias - fascistas ou 
marxistas - , nos quais o controle político dos governantes é pratica-
mente inexistente, e o Parlamento, quando presente, não passa de peça 
decorativa ou formal. Sundfeld enumera elementos que considera pres-
supostos básicos para a existência de um Estado de Direito Democrá-
tico: "a) criado e regulado por uma Constituição; b) os agentes públi-
cos fundamentais são eleitos e renovados periodicamente pelo povo e 
respondem pelo cumprimento de seus deveres; c) o poder político é 
exercido, em parte diretamente pelo povo, em parte pelos órgãos esta-
tais independentes e harmônicos, que controlam uns aos outros; d) a lei 
produzida pelo Legislativo é necessariamente observada pelos demais; 
e, e) os cidadãos, sendo titulares de direitos, inclusive políticos, podem 
opô-los ao próprio Estado. Em termos sintéticos, o Estado Democrá-
tico de Direito é a soma e o entrelaçamento de: constitucionalismo, 
república, participação popular direta, separação de poderes, legalidade 
e direitos (individuais e políticos)" (SUNDFELD, 2004, p. 54). 



ANTÓNIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA 

O Estado de Direito Democrático adquiriu feições sociais quan-
do no início do século XX, após a primeira grande guerra, o Estado foi 
forçado a assumir funções econômicas de caráter social e empresarial, 
para fazer freme aos novos desafios decorremes das crises econômicas, 
da inflação, do desemprego, da assistência social e previdenciária, das 
disputas econômicas etc. Ao lado dos direitos políticos, aparecem os 
direitos sociais, quer dizer, o direito de exigir certas prestações positivas 
do Estado, como saúde, educação, habitação, segurança etc. Assim, o 
Estado Social, ou de Bem Estar, incorpora o Estado de Direiro Demo-
crático para dar-lhe nova perspectiva, em direção ao desenvolvimento 
e à justiça social. Novas roupagens estatais foram surgindo, diante das 
dificuldades financeiras e econômicas que sobrecarregaram o Estado ao 
longo do tempo: destacam modelos como o Estado gerencial ou míni-
mo, ou, na contemporaneidade, neoliberal, sobre o qual impera a con-
cepção de que o espaço econômico - o mercado -, e suas regras e leis 
é que devem conduzir a ação estatal, injetando-lhe a lógica capitalista 
da eficiência, da técnica, da produtividade e da celeridade diante das 
transformações tecnológicas e econômicas globais. 

O fato é que desde a formação do Estado nacional absolutista e 
os primórdios do Estado liberal, passando por diversas formas- Estado 
de Direito, de Direito Democrático, Democrático Social ou de Bem-
Estar, Estado mínimo ou neoliberal, o Estado de Direito D emocrático 
contemporâneo requer formas e modelos eficientes de controle dos seus 
atos e das suas políticas públicas. O que se verifica na atualidade pós-
moderna é que um dos impactos das mutações econômicas, culturais 
e tecnológicas no Estado e na liberdade individual e coletiva, como 
evolução do direito político, é o pluralismo, com o afloramento das 
complexidades, das diversidades e das diferenças. Assim, o Estado, que 
no seu nascedouro 

era o centro absoluto da vida pública, deixa de sê-lo com 
o passar dos tempos para assumir a posição de referência 
num mundo cada vez mais complexo, compartimentado em 
sistemas e globalizado. Um mundo novo, onde a economia 
ultrapassa as fronteiras estatais com um capitalismo voraz, 
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tecnológico e informático de dimensões planetárias e a socie-
dade ocupa papel de crescente poder através de movimentos 
civis e populares de massa, da mídia e de organizações não-
governamentais, nacionais e internacionais, diluindo sobre-
maneira o poder antes concentrado nos Estados. (. .. ) Neste 
contexto ( .. . ) surge o Estado pluralista, com vários "centros 
de poder difusos", para a "afirmação do pluralismo político 
como resposta ao pluralismo social". Esse pluralismo socio-
polítíco ( ... ) exprime um direito fundamental que precisa ser 
garantido pelo Estado ( ... ), passando a exigir deles instru-
mentos mais bem elaborados e eficientes para a participa-
ção popular, não apenas de escolha eleitoral, mas também 
de influenciar nas ações governamentais e nas escolhas das 
políticas públicas a serem adotadas e, principalmenre, no seu 
controle (ANDRADA, 2006, p. 175). 

Essa pluralidade política e social inerente aos Estados na pós-
modernidade que vivemos rraz reflexos no papel desempenhado pelos 
Parlamentos, seja na sua função legiferante, seja como órgão fiscalizador 
e de controle politico da Administração Pública, que, de quase absoluto 
e ~xclusivo na sua origem, passa a ser, nos dias atuais, mais uma das 
inúmeras formas de produção de normas e de controle, enrre outras 
tantas. 

O mundo da vida submetido à complexidade, com a pluralidade 
crescente de atores interferindo nas decisões e aros do Estado contem-
porâneo, também cria espaços novos de poder ao largo estatal, com 
outros agentes, órgãos e instituições - além de intrincadas e crescentes 
relações de poderes difusos por natureza. Estes espaços que surgem, 
ocupados pelos novos atores, passam a exigir a elaboração de novas 
conformações de produção legislativa e de controle da Administração 
Pública, porque não são mais atendidos pela concepção clássica ou tra-
dicional, que se revela insuficiente e superada, em muitos casos. Tais 
elaborações são um imperativo cada vez maior, na medida em que o 
próprio exercício do poder - estatal, paraestatal e extra-estatal - se dá 
também em novo contexto e sob novos paradigmas. O controle, por 
exemplo, como ferramenta garantidora da limitação do exercício do 
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poder político institucional e, por conseguinte, como instrumento de 
defesa do interesse público, diante da pluralidade e complexidade ho-
diernas, requer, sempre mais, a participação popular, e por uma singela 
argumentação: como auferir o interesse público num mundo tão plural, 
onde as diferenças afloram e a relativização das verdades cria conceitos 
inseguros, provisórios e mutáveis em demasia? Está evidente que o con-
trole dos atos da Administração Pública, preso aos modelos tradicionais 
de órgãos institucionais e submetidos a formalidades e tecnicisrnos, náo 
é suficiente para uma fiscalização qualitativa e legítima das políticas pú-
blicas decorrentes daqueles atos. Sem a democratização dos instrumen-
tos de controle com a ampliação da participação popular, assegurando 
o pleno exercício da cidadania, as atuais formas de fiscalização, além de 
insuficientes, adquirem feição elitista, e se distanciam do que seja o real 
interesse público na avaliação dos atos e políticas públicas dos diferentes 
níveis de governo. 

A própria alteração paradigmática da contemporaneidade passa 
a exigir novos parâmetros para a prática do controle da Administração 
Pública: enquanto a modernidade sustentava-se em verdades e certezas, 
em valores sólidos e quase imutáveis, e tinha corno escopo a busca de 
equílíbrio na estabilidade, a realidade pós-moderna, atual, conviven-
do com elevada complexidade, lida com constantes incertezas e com 
verdades provisórias, numa difícil busca de equilíbrio na instabilidade. 
A prevalência da lógica do mercado e a revolução tecnológica trazem 
insegurança permanente, num mundo conturbado onde ao invés da 
extinção da escassez em escala mundial, praticam-se políticas públicas 
nacionais e internacionais excludentes, desencadeando elevada concen-
tração de renda seja entre Estados e continentes, seja entre povos e gru-
pos sociais. 

É certo que a extensão da missão do Estado diante de tantas 
transformações sociais e tecnológicas introduziu fermento ativo de ins-
tabilidade entre os diferentes órgãos do sistema governamental. E tem 
sido quase impossível encontrar algum equilíbrio nestes termos. Como 
resultado, tornou-se banal salientar que os Parlamentos se adaptaram 
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mal às novas responsabilidades assumidas pelo Estado no decorrer o 
século XX e que o Poder Executivo recolheu-lhe a maior parte das fim-
ções. Jean Meynaud descreve o fenômeno, considerando-o 

especialmente marcado na ordem da política econômica e 
social. A direção da vida econômica ao cuidado do poder 
público atinge grau variado de acordo com os países, mas 
náo está ausente em nenhum deles; ora, essa gestão apare-
ce essencialmente como ocupação do Executivo, cujo papel 
atinge ponto culminante desde que entrem em jogo técnicas 
de planificação ou medidas de ação acelerada (. .. ). O traço 
mais notável é a posição ocupada pelo Executivo na funçáo 
de determinaçáo, no lançamento das operações. ( ... ) Ora, nas 
sociedades políticas contemporâneas, tudo se passa como se 
o Executivo tivesse a missão de de6nir os critérios do interes-
se geral e obter sua aplicaçáo (MEYNAUD, 1959, p.150). 

Na berlinda, os Parlamentos não se revelam aptos a atender às 
condições de rapidez em que devem ser efetuadas numerosas escolhas 
e nem demonstram capacidade de coesão e de improvisação para a ne-
cessária adequabilidade, diante das constantes providências exigidas 
por um mundo em continuo estado de mudança. Os Parlamentos não 
parecem aptos a comandar a contento, com eficácia, as providências 
complexas impostas e nem a lidar com agilidade com as pressóes que 
a gravidade das questões revela. Na realidade, as radicais mutaçóes 
sócio-políticas e tecnológicas alteraram mundialmente, e de maneira 
profunda o papel dos Estados com reflexos avassaladores no plano in-
terno. Para fazer frente à lógica tecno-econômica da globalização, os 
Estados tecnocratizam-se sempre maís, planificam-se em linguagem e 
comportamentos tecnicistas, concentrando cada vez mais os núcleos 
de decisão no âmbito do Poder Executivo, em nome da eficiência e da 
segurança. No outro pólo, sem se atualizarem, os Parlamentos mantêm 
a mesma formatação teórica de uma modernidade superada, dos plená-
rios incipientes e das tribunas retóricas, reclamando a exclusividade da 
produção legislativa e do controle das políticas públicas. Tamanha é a 
complexidade, que mal se apercebe o Parlamento de que nem mesmo o 
Executivo domina como parece a efetivação de suas próprias atividades 



e funções. É que, diante de tantas atribuições e encargos, e da velocida-
de dos fatos a serem confrontados e gerenciados, o próprio Executivo 
"dilui-se" num oceano imensUJ:ável de parcerias e entrelaçamentos que 
não se sabe, ao certo, onde começam nem onde acabam. 

O eixo do poder político institucional, antes concentrado nos 
poderes do Estado, esvaiu-se difusamente, em grande medida, para o 
coletivo, restando-lhe muito pouco do que antes possuía. O ra, estando 
relativizada gravemente a missão dos poderes do Estado, pelo menos 
em relação à concepção tradicional, é natural que sua organização in-
terna também sofra alterações - ou distorções - profundas. Assim é 
que o Executivo legisl_a cada vcr. mais e o Parlamento cada vez menos; 
que o Executívo cria canais diretos de interlocução com setores sociais 
- grupos, mídia, organizações, minorias etc. - sem a intermediação do 
Parlamento, que, preso às antigas práticas de partidos formais e lide-
ranças personalistas, que pouco ou nada representam, assiste a tudo 
impotente; que o Executivo ignora as recomendações e os critérios fisca-
lizatórios e de controle dos Parlamentos, que, mais uma vez, superados 
pelos faros, se apegam a formalismos e discursos meramente retóricos 
para condenar as ações "teoricamente ilegítimas do Executivo" que não 
foram submetidas ao crivo da "Casa do Povo", quando, ela mesma, não 
se dá conta da distância em que se coloca da legitimidade popular. 

Rever o papel do Parlamento, de suas atribuições, organização e 
missão constitucional é um imperativo da realidade da pós-modernida-
de que, se ainda não indicou claramente o caminho a ser percorrido ou 
o destino final de tantas transformações, com certeza mostrou elemen-
tos suficientemente fortes e irrefutáveis de que a velha concepção ainda 
vigente não atende às novas demandas de uma sociedade sofisticada 
tecnicamente, submetida agressivamente à lógica dos mercados, entre-
laçada por redes comunicacionals plurais e altamente diversificadas -
sociedade de informação e conhecimento- e por complexas incertezas. 
As mudanças sempre existiram na cultura humana que, aliás, pode ter 
sua própria evolução medida pela evolução das técnicas; o que muda 
na contemporaneidade, entretanto, é que, conduzida pela técnica das 

~ -
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comunicações, o conjunto de técnicas humanas se intercomunica em 
velocidade inimaginável, impondo rapidez crescente no surgimento 
de novas técnicas e conhecimentos, alterando sobremaneira a relaçáo 
rempo-espaço e as relações sócio-culturais, e sobretudo econômicas. O 
impacto de tantas novidades na vida humana ainda não foi sequer en-
tendido! Uma estrutura estatal concebida há trezentos anos, baseada 
num sistema de poderes e funções inspirados numa realidade histórica 
longínqua, dificilmente ofertará as respostas que a pós-modernidade 
ex1ge, ou, ao menos, procura. 





4. 
A POLÍTICA E O PARLAMENTO 

NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS: 
SÍNTESE HISTÓRICA 
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Fábio Konder Comparam, analisando a evolução política e 
constitucional brasileira, desde a independência aos nossos dias, 
faz dura constatação: 

O dualismo faz parte da essência do fenômeno político, 
com a oposição dialética entre as idéias e a ação concre-
ta, os costumes e o direito estatal, os valores tradicionais 
e as exigências de reforma institucional. 
Há casos, porém, em que esse confronto clássico entre 
as forças de conservação e as de mudança ( ... ) adquire 
uma segunda duplicidade: o contraste entre o aparente 
e o real. Os agentes políticos despem-se, então, da sua 
própria personalidade, para se transformarem em per-
sonagens dramáticos. É bem este o caso do Brasil. Des-
de que inauguramos nossa vida política independente, 
remos revelado um caráter nacional tipicamente bova-
risra. À semelhança da trágica personagem de Flaubert, 
procuramos fugir da realidade canhestra e atrasada em 
que estamos metidos, e que nos envergonha, de modo 
a sublimar na imaginação uma identidade e condições 
ideais de vida, que fingimos possuir, mas que nos são de 
fato completamente estranhas. 
( ... ) Eis por que nossa vida política sempre foi uma su-
cessão de '' lamentáveis mal-entendidos", para usarmos da 
famosa expressão de Sérgio Buarque de Holanda. Conse-
guimos, em menos de dois séculos de vida independente, 
encenar um liberalismo de senzala, uma república priva-
tista, uma democracia sem povo e um constitucionalis-
mo ornamental (COMPARATO, 2008, p. 12). 

Não menos rigoroso, Paulo Bonavides adverte que "as mes-
mas forças que, no Império, invalidaram o Ato Adicional com a Lei 
de Interpretação de 1840, profanando o espírito de suas reformas, 
ressuscitam e se arregimentam, 150 anos depois, com igual ímpeto 
e sofreguidão conservadora para anular os conteúdos sociais da 
Carta Constitucional de 1988" (CERQUEIRA, 2006, p. 41) . 

Acerca do constitucionalismo brasileiro, Marcello Cerqueira 
revela que "a República, como antes a Independência o fizera, não 
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operou uma ruptura na ordem social que pudesse se reflerir num 
pacto político capaz de gerar um direiro novo": 

No Brasil, sempre importamos as insrinúções jurídicas forâ-
neas, mas jamais vivemos as rupruras e revoluções de que elas 
provieram. Talvez ai esteja o nascimento de wn certo pecado 
original com que estão punidos os sistemas consrirudonais 
brasileiros: uma sucessão algo cíclica de Cartas autoritárias e 
precárias Constituições liberais (CERQUEIRA, 2006, p. 49). 
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4.1. 
A Constituição de 1824 

A Constituição de 1824, embora outorgada autoritariamente 
pelo Imperador Pedro 18, teve importante papel na consolidação do Es-
tado brasileiro nascente e de seu constitucionalismo. O seu texto, com 
apenas uma modificação- o Ato Adicional de 1834 - durou 65 anos e, 
à época de sua revogação pela República em 1889, era a segunda Carta 
Política que por mais tempo vigia no m undo9, perdendo apenas para a 
dos Estados Unidos da América. Para estudiosos, historiadores e cons-
titucionalistas, seu texto era dotado de elasticidade tal que permitiu, 
ao longo do tempo, adequar-se aos ímpetos autoritários de Pedro I, à 
"experiência republicanà' das Regências e ao "parlamentarismo" do Se-
gundo Reinado. Tinha, realmente, características bem peculiares, como 
o Poder Moderador e o Conselho de Estado, como instituição protetora 
daquele, e entendido por alguns como o "quinto Poder"10• 

8 "Dom Pedro de Alcântara Francisco António João Carlos Xavier de Paula Miguel Rafael Joa-
quim José Gonzaga Pascoal Cipriano Serafim de Bragança e Bourbon (Queluz, 12 de outubro 
de 1798 - Queluz, 24 de setembro de 1834) foi o primeiro Imperador do Brasil (de 1822 a 
1831) e 28° rei de Portugal (durante sete dias de 1826). D. Pedro I abdicou de ambas as coroas: 
da portuguesa para a filha D. Maria da Glória e da brasileira para o filho D . Pedro II. D . Pedro 
I era o quarro filho (segundo varão) do rei D. Joáo VI e de sua mulher, Carlora Joaquina de 
Bourbon, princesa de Espanha, primogênita do rei espanhol Carlos IV da Espanha" (pt.wíki-
pedia.orglwiki/Pedro_I_do_Brasil - 187k). "Das quarro coroas de O. Pedro I, houve duas que 
ele não chegou a levar à cabeça, porque as recusou: a da Grécia, em 1822 (ainda entáo Príncipe-
Regente e Defensor Perpétuo do Brasil), e a da Espanha, por três vezes, em 1826, 1829 e em 
1830" (COSTA, Sérgio Corrêa da. Prefácio: Oswaldo Aranha. As Quatro Coroas dt D. Pedro J 
Ed. Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1995, p. 12). 
9 ''O próprio conceito filosófico e doucrinário que inspi ra cada cexco conscicucional cosruma 
emprestar-lhe esse sentido de permanência, na medida em que o concebe como um documento 
jurídico adaptado às condiçóes econômicas e sociais do meio a que se destina, permitindo, em 
vez de travar e impedir as mudanças necessárias, acelerar a evolução de toda sociedade polít.ica. 
No caso da Carta de 24, este foi um requisito essencial de sua concepção. Inspi rados nos prin-
cípios do constitucionalismo inglês, segundo o qual é constitucional apenas aquilo que diz res-
peito aos poderes do Esrado e aos direitos e garantias individuais, os autores do texto outorgado 
por D. Pedro I transplantaram para o arr. 178 o que seguramente constitui a chave do êxito e 
da duração da Carta Imperial" (NOGUEIRA, 2001, p. 15). 
1° Como lembrou Manso Celso Figueiredo, era táo plástica a Consciruição monárquica, que a 
própria República poderia ter sido implantada no país com uma simples emenda constitucional 
(FIGUEIREDO, 1984, p. 37). 
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A prática constitucional de fato iniciou-se com a instalação do 
Poder Legislativo, em 1826, que, inicialmente frágil, como o próprio 
Estado brasileiro ainda em construção, dedicava-se, em meio à impro-
visação, à produção de várias leis regulamentares (ordinárias e comple-
mentares), e não tinha para o hercúleo mister os instrumentos legais e 
operacionais que possibilitassem o pleno exercício de suas prerrogativas. 
Acrescente-se o natural "estado inicial" de confusão política pela au-
sência de costume da prática parlamentar e da inexistência de partidos 
políticos, que, aliás, não eram previstos na Carta Política. Entretan-
to, já em 1831, o Parlamento já confrontava o Imperador e seu Poder 
Moderador, forçando-o à abdicação' 1• Embora o Poder Moderador, 
no primeiro Reinado, servisse aos ditames e caprichos autocráticos de 
Pedro P 2, a partir da abdicação o Parlamento impõe-se como Poder 
efetivamente influente. Naquele episódio, com habilidade política, foi 
afastada a influência do C onselho de Estado 13, e, mais tarde, no cha-
mado "golpe da maioridade", o Parlamento antecipa o fim do período 
regencial, coroando Pedro IP4 com 14 anos de idade. 

O avanço dos poderes do Parlamento é crescente e em 1847, por 
Decreto do Executivo, é criada a Presidência do C onselho de M inis-
tros, oficializando a prática parlamentarista15 como conquista do Poder 
Legislativo e menos como concessão do Imperador. 

11 "A história parlamentar brasileira é uma história de resistência à opressão, à C.Ütadura, e de luta 
pela manutenção da liberdade" (RODRIGUES, 1973, p. 33). 
12 N .A.: De fato, se exercido plenamente, o Poder Moderador colocava-se acima do Poder Le-
gislativo, usurpando-lhe atribuições. 
13 N .A.: O Conselho de Estado era compreendido como um anteparo do Poder Moderador, e 
excessivamente conservador e autoritário. 
14 "Imperador de 1840 a 1889, D. Pedro II teve sua vida contada a pardr de episódios repletos 
de dramaticidade e destacada com base neles. Primeiro monarca nascido no Brasil, D. Pedro de 
Alcântara foi comparado ao "menino Jesus" na tradição portuguesa, revisto como Imperador do 
Divino na ladainha brasileira, entendido como um novo "D. Sebastião" pelos últimos fiéis das 
previsões de Vieira. Filho de Bragança, Habsburgo e parente direto dos Bourbon, D. Pedro era 
reconhecido como um pequeno "deus europeu", cercado por mestiços. Órfão de mãe com um 
ano, de pai aos dez, Imperador aos catorze e exilado aos 64, no seu caminho é difícil notar onde 
se inicia a fala mítica da memória, quando acaba o discurso político e ideológico; onde começa 
a história, onde fica a metáfora" (SCHWARCZ, 1998, p. 21) 
15 "Juntamente com a Inglaterra e outros povos, o Brasil estruturou, no século passado, um 
regime de Gabinete ( ... ). O Projeto Antonio Carlos, na Constituinte, já em 1823, introduziu 
dispositivos parlamentaristas transportando para a Nação que surgia novos elementos constitu-

~ -
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A instituição do cargo de Presidente do Conselho de 
Ministros constituiu, de maneira muito clara, a mani-
festação do Imperador e dos meios políticos de que a 
Nação aceitava e praticava o mecanismo parlamentar do 
Governo. Deve-se esta conquista ao ilustre homem pú-
blico do Império, Paulo Souza (Francisco Paulo Souza 
Melo), veterano representante da Constituinte de 1823, 
que, convidado para ocupar a Pasta do Império, no Mi-
nistério Alves Branco, aceitou a distinção desde que se 
criasse aquele posto, pelo que há muito se batia ( ... ) . No 
Segundo Reinado, o princípio político, exrraconsrirucio-
nal, seria sempre obedecido, quer na escolha do Presiden-
te do Conselho saído das maiorias, quer na dissolução, 
geralmente aplicada quando não tinha êxito naquela pro-
vidência. Quando não ocorreu, redundou na Revolução 
de 1842 dos liberais ressentidos com o Governo. Daí em 
diante a dissolução seria aplicada com certo cuidado e 
consenso, valendo-se dela o Governo, nos 50 anos do Se-
gundo Império, apenas 11 vezes (. .. ). Dos 35 Gabinetes 
do Reinado de Pedro li apenas 13 se demitiram por não 
terem o necessário apoio da Câmara ( ... ). Revezaram-se 
no poder os partidos Liberal e Conservador, os dois prin-
cipais grupos políticos do Império, se bem que em algu-
mas oportunidades tentaram os líderes, sem êxito, orga-
nizar outros movimentos (ANDRADA, Bonifácio José, 
1999, p. 61 a 64). 

Raul Pilla, também analisando o parlamentarismo do Império, 
afirma que 

não obstante a figura constitucional do Poder Moderador> 
o regime que realmente se chegou a praticar foi o paria-

cionais. Estes, embora existentes na doutrina dos liberais ingleses, ali ainda náo eram plenamen-
te obedecidos. A dissolução de nossa primeira Assembléia Parlamenrar (providência, aliás, que 
não foge ao sistema), a atitude das Câmaras que se seguiram na luta contra D . Pedro I, a firmeza 
do Parlamento, liderado por Bernardo de Vasconcelos contra a ditadura de Feijó, a Revoluç.'io 
da Maioridade, procurando o equilíbrio parlamentar ameaçado, a criação da Presidência do 
Conselho, o princípio da identificação do governo com a maioria da Câmara, a Lei Saraiva e 
sua conseqüência, as praxes e usos ingleses que se executavam emre nós, tudo chega-nos à con-
clusão indiscutível de que o Parlamentarismo foi praticado em toda evolução constitucional da 
fase imperial brasileira, sobretudo no Segundo Reinado" (ANDRADA, Bonifácio José, 1999, 
p. 64/65). 
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mentar, que náo estava previsto na Constituição de 25 de 
março de 1824.(. .. ) Assim, à conclusão, ( .. . ) refiro-me a 
Afonso Celso, ao seu trabalho Oíto Anos de Parlamento: ''O 
parlamentarismo foi no Brasil uma lema conquista do es-
pírito público, jamais consagrada em lei. Estribava-se no 
direito costumeiro, não no direito escrito" (PILLA; MELO 
FRANCO, 1958, p. 172 e 176). 

Não obstante o texto constitucional não tivesse sido alterado, 
o regime de governo modificava-se substancialmente, com a limitação 
política- e não consti tucional - do Poder Moderador. Tal Poder so-
fre ainda, indiretamente, outro enfraquecimento, porque o Conselho 
de Ministros, pela nova realidade política instalada, assume a função 
de principal assessoramento do Imperador no lugar antes reservado ao 
Conselho de Estado, que esvazia de forma acelerada16• 

Com a adoção da prática parlamentarista, o controle político ad-
quire nova dimensão, porque o próprio governo (Executivo) passa a ser 
sustentado e dependente do Parlamento. Sob a égide da Carta de 24, os 
poderes do Estado eram quatro (art.lO): o Poder Moderador, o Poder 
Executivo, o Poder Judicial e o Poder Legislativo17, disposto em sistema 

16 "$e este Decreto (n. 523, de 20 de setembro de 1847), de exemplar simplicidade, ao contrário 
do que costumam afirmar muitos dos comenradores da Constituição, não caracteriza, por si só, 
a insriruição do sistema parlamentar, sem dúvida a circun.stância de dar um caráter colegiado 
ao Ministério, com um Presidente que passou mais tarde a organizá-lo segundo critérios polí-
ticos, para obrer maioria parlamentar, constiruiu um passo decisivo nesse sentido ( ... ) . O utra 
singularidade desse rípico parlamentarismo que se praticou sob D. Pedro li é que nem sempre 
se respeitou o principio vital do sistema inglês, segundo o qual o Gabinete é sempre uma dele-
gação da maioria parlamentar, náo podendo ser removido, a não ser que deixe de representá-la, 
e ainda assim quando suscitada a perda de confiança parlamentar, por meio de uma moção de 
confiança rejeitada, ou de uma moção de desconfiança aprovada. O episódio mais ruidoso da 
violação desse princípio foi a demissão do gabinete liberal presidido por Zacarias, em 1868. As 
circunst:âncias em que se deu essa demissão e as reações que provocou foram ramas que servem 
para mostrar que o corpo político da Nação reagia- e com inusitada violência - à violação dos 
clnones não escritos do sistema parlamentar, cujos princípios, a essa época, já dominavam o 
processo politico brasileiro" (NOGUEIRA, 2001, p. 20). 
17 C itando Tavares de Lyra, José Honório Rodrigues transcreve trecho que elucida a realidade 
polírica da época:" ... quando se encerrou a sessão legislativa de 1826, já o instinto popular o 
olhava com maior desconfiança, considerando-o uma corporação oligárquica, ultra-reacionária, 
o mais poderoso elemento de resistência às aspirações democráticas do País" (RODRIGUES, 
1973, p. 230). 
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bicameral, com Câmara dos Depurados e Senado, que, reunidos, com-
punham a Assembléia Geral (art. 14). A Câmara era "eletiva e temporá-
ria" e, dentre outras inúmeras atribuições, competia iniciar o "exame da 
administração passada e reformada dos abusos nela introduzidos" como 
também "a discussão das propostas feitas pelo Poder Executivo". Era 
competência privativa da Câmara "decretar que tem lugar a acusação 
dos ministros de Estado e conselheiros de Estado" e a iniciativa sobre im-
postos e recrutamentos. O Senado Imperial era composto de membros 
vitalícios, nomeados pelo Imperador em lista tríplice eleita pelo mesmo 
critério adotado na eleição para a Câmara. Era atribuição do Senado, 
dentre outras, conhecer dos delitos cometidos pelos membros da Família 
Imperial, ministros de Estado, conselheiros de Estado e senadores; e dos 
delitos dos deputados, durante a Legislatura. A Assembléia Geral tinha a 
atribuição de fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-Ias, de auto-
rizar empréstimos, pagamento de dívidas públicas, alienação de bens na-
cionais, de criar ou suprimir empregos públicos e determinar a política 
monetária. O art. 26 assegurava a imunidade parlamentar pelas opiniões 
proferidas no exercício das funções, enquanto o art. 27 dispunha que 
"nenhum senador ou deputado, durante sua deputação, pode ser preso 
por autoridade alguma, salvo por ordem da sua respectiva Câmara, me-
nos em flagrante delito de pena capital". Sobre o Poder Legislativo no 
Império, Pimenta Bueno, Marquês de São Vicente, observou que 

A sociedade tem dois grandes interesses sempre em ação: o 
da conservação dos bens que goza e o do progresso; tem tam-
bém sempre em movimento os inreresses das localidades e o 
interesse geral. A Câmara dos Deputados é a representação 
ativa do progresso, dos interesses e móveis; o Senado é o ou-
tro órgão, outro ramo essencial do poder legislativo que, sem 
opor-se àquela representação, quando suas vistas forem bem 
fundadas, deve fora disso ser o representante das idéias con-
servadoras e do interesse geral, como predominante" (BUE-
NO, 1852, p. 329). 

Se as instituições políticas da jovem Nação funcionaram razoa-
velmente, dentro das limitações da época, o mesmo não ocorreu com 
relação aos processos eleitoral e partidário. O sistema eleitoral adotava 
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o voto censitário, classificando o eleitOr pela renda, de modo que entre 
1821 e 1881, data da Lei Saraiva18

, que instituiu o voto direto, o eleito-
rado abrangia 1% da população19• 

Outra crítica de historiadores e sociólogos brasileiros, como 
lembra Afonso Arinos, é que tínhamos, com 12 milhões de 

""Quando, para se pertencer ao eleitorado, é mister satisfàzer certos requisitos econômicos -
propriedade, renda ou pagamento de algum imposto direto - a forma de restrição do sufrágio 
coma a denominação de 'voto censitário'. A expressão é usada também em sentido amplo como 
equivalenre a sufrágio restrito, falando-se por isso, além do censo econômico, em censo intelec-
tual, quando, para se obter a qualificação de eleitor, é necessário ser aprovado em certos testes de 
conhecimento, como os Liurary resrs de alguns estados-membros Norte Americanos. O sufrágio 
censitário de caráter econômico é interpretado, sob o ponto de vista sociológico, como uma 
transição entre um regime aristocrático e a democracia plena. ( ... ) . A França revolucionária, não 
obstante a exaltação da igualdade, inscreveu em sua primeira Constituição (1791) a distinção 
entre cidadãos 'ativos' e 'passivos', somenre atribuindo direitos aos primeiros. Os eleitores ( ... ) 
deviam fazer prova de pagamento de uma 'contribuição' direta equivalente pelo menos a três 
dias de trabalho, bem como de não serem assalariados. ( ... ) A Inglaterra foi-se líberrando do 
sufrágio censitário gradualmente. A reforma eleitoral de 1832 incluiu a classe média no eleito-
rado. Em 1867, chegou a vn dos trabalhadores urbanos, e, em 1884, a dos trabalhadores rurais. 
Nos Estados Unidos, apesar da proclamação do principio da igualdade humana, o censo eco-
nômico para as eleições continuou nos estados-membros apegados a tradições vindas da época 
colonial, e somente desapareceram em diferentes datas do século passado. A Pensilvânia só o 
aboliu em 1933. No Brasil, ele perdurou por todo o Império ( ... ). A Carta Constitucional de 
1824 manteve principias que já estavam no Projeto de Constituição da Assembléia Constituin-
te. A única diferença estava na fixação do censo. A Lei Magna do Império determinou o valor 
das propriedades ou renda necessária para a qualificação do eleitor em moeda corrente, enquan-
to o Projeto da Constituinte o tabelou ao equivalente a certo número 'de alqueires de farinha de 
mandioca'. A fórmula poderia ser vantajosa contra as oscilações do poder aquisitivo da moeda, 
mas mereceu o batismo popular de 'Constituição da Mandioca'. Nossa primeira Constituição 
republicana (1891) manteve diminuro censo econômico ao excluir os mendigos do direito de 
voto - norma que somente desaparecerá a partir da Constituição de I 946. Singular exemplo 
de senso econômico inverso - ou seja, atingindo os abastados - encontrava-se nos primeiros 
tempos da revolução bolchevich na Rússia, que negou o direito de sufrágio aos membros da 
burguesia e aos 'kulaks'. Lembra, com omro sentido, a proibição dos nobres ou pares britânicos 
de votarem em eleição parlamentar. Já o censo intelectual pode variar d esde exigências de que 
o eleitor demonstre alguns conhecimemos- como os já aludidos /iterary t~sts - até, como no 
Brasil, a de que não seja analfabeto (condição prevista em todas as nossas Constituições repu-
blicanas) e saiba exprimir-se na língua nacion.al. "A remição do voto por motivo funcional teria 
como exemplo, no Brasil, a situação de militares" (SAMPAIO, 2008). 

'9 Transcrevendo trecho da obra de Francisco Belisário Soares de Souza, publicada em 1872- O 
sisuma ~In tora! no Império-, Afonso Arinos abordou o que eram, ames da Lei Saraiva, as eleições 
no Brasil: "Esta política de partidos oficiais assenta no fato de serem as eleições produro mera· 
menre oficial. Os candidatos não se preocupam com os c:leitores, mas com o governo, cujas boas 
graças solicitam e irnploraJII. Ser candidato do governo é o anelo de rodo o indivíduo que almeja 
um assento no parlamento ( ... ).Ninguém se diz candidato dos eleitores, do comércio, da lavou-
ra, desta ou daquela aspiração nacional, mas do governo" (MELO FRANCO, 1973, p. 3). 
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habitantes em 1881, apenas 150 mil eleitores, o que mostra 
que era muito pequeno o lastro eleitoral do Pais. Mas como 
ele mesmo ressalva, esta era a prática geral, pois o voto só se 
universalizou no séc. XX e as mulheres só passaram a ter direi~ 
to de voto, no Brasil, a partir de 1934 ( ... ).A quesráo brasileira 
do sistema eleitoral, no entanto, era a falsificação da vonrade 
do eleitorado, por meio de maciça e permanente intervenção 
do Poder Executivo, por sinal praticada pelos dois partidos 
que se revezavam no poder( ... ). Se a fraude eleitoral foi a nor-
ma permanente sob o regime da Constituição de 1824, não 
foi diferente o panorama eleitoral da República Velha, calca~ 
do nas aras falsas a bico~de~pena e na invariável degola das 
minorias pelo fàmoso processo de "verificação dos poderes", 
por meio do reconhecimemo do resultado eleitoral, entregue 
constitucionalmente, pela Carta republicana de 1891, a cada 
uma das Câmaras (NOGUEIRA, 2001, p. 60 a 63). 

A Carta de 24 era omissa com relação aos partidos políticos. Para 
Octaciano Nogueira, "eram, na verdade, vontades concorrentes, uma 
simples convergência de interesses e afinidades - ou ídeológicas e de 
convicções, ou mesmo de simples interesses, acima das convicções". Ele 
se reporta a Oliveira Lima e à obra de América Brasiliense - Os progra~ 
mas dos partidos e o Segundo Império- para registrar que 

Os partidos brasileiros datam da Regência; o Liberal nascido 
em torno das idéias reformistas propiciadas pela Revolução 
de Sete de Abril, e o Conservador surgido da reação a esse 
sentimento exaltado, com a estrondosa passagem do mais fa~ 
moso líder do liberalismo do primeiro Império para as fileiras 
do conservadorismo: Bernardo Pereira de Vasconcelos, com 
seu movimento ''regressisra" (NOGUEIRA, 2001, p. 66). 

Vamireh Chacon, abordando aspectos acerca do liberalismo e con~ 

servadorismo presentes nos principais partidos do Império, registra que 

.. .liberal equivalia ao latim, liberalis, sinônimo de civilis, ur-
banus, humanus. Já em 1823, o periódico "O Espelho" aderia 
a esta interpretação, concluindo: "Liberalismo perfeito, por-
que é também justiça perfeita". ( ... ) O liberalismo das Cortes 
portuguesas de 1820, de cujas contradições sairia a lndepen-
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dência do Brasil, era um liberalismo de direita, um liberalis-
mo conservador (. . .) embora não necessariamente reacioná-
rio, isto é, "pragmático, não aceitando soluções abstratas e 
teóricas", na definição de José Honório, ao "só mudar o que 
fosse indispensável, e assim mesmo de forma gradual". (. .. ) 
Numa sociedade, que levava o patrimonialismo ao extremo 
do escravagismo, sem povo no sentido de maioria livre, ser 
liberal radical implicava praticamente suicídio (. .. ). Entre os 
dois extremos do "radicalismo liberal que colocava a origem 
da autoridade política no povo, e o constitucionalismo da 
Restauração, que defendia a tese de que a Consrituiçáo é um 
ato unilateral do monarca", José Bonifácio de Andrada e Sil-
va tentou situar-se, com seu "liberalismo centrista". Para ele, 
noutra síntese do seu analista Vicente Barretto, "mais valia 
a solução concreta do que a beleza da idéia vazià' . Para isto, 
esperava conciliar "um governo central monárquico, preser-
vador da unidade nacional" e "a autonomia das províncias, 
identificadas no liberalismo da época como guardiã das liber-
dades e direitos dos cidadãos diante do poder central", tudo 
fundamentado na "organização da representação política". 
O maior problema social da época, o escravo, era visto por 
José Bonifácio numa perspectiva gradualista de abolição e 
(. .. ) incorporação dos libertos à sociedade, no que chamava 
de "emancipação sucessiva dos atuais cativos" ( ... ). Na práti-
ca, o Partido Liberal tomou configuração definida no ante-
projeto do Ato Adicional e cujos elementos principais eram: 
monarquia "federativa", abolição do Poder Moderador, Se-
nado temporário, supressão do Conselho de Estado etc.; a 
sua realização mais importante foi o Código de 1832, com 
seus juízes eleitos. 
Já o Partido Conservador adquiriu feição mais nítida, se-
gundo historiadores, por ocasião da renúncia de Feijó como 
Regente ( ... ). Sem nunca ter apresentado programa explíci-
to, seu aparecimento, em 1837, trazia desde logo propostas 
girando em torno do fortalecimento da autoridade centrali-
zada, embora constitucional. ( .. . ) Os conservadores, ( ... ) não 
regressistas ou reacionários, partiam do pressuposto, sinteti-
zado por Vicente Barretto, "que tudo deveria ser feito para 
o povo, mas nada pelo povo": "a Revolução era considerada 
um mal em si" ( ... ). "Coube aos conservadores: o restabele-
cimento do Conselho de Estado; a reforma do Código de 

~ -
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Processo; a abolição da escravatura20; adoção do sistema mé-
trico decimal; o primeiro recenseamento geral do Império; 
o impulso principal à política de vias modernas de comuni-
cação". 
"Se desejarmos sintetizar em duas fórmulas a ação dos par-
tidos, diremos que aos conservadores se deve a preservação 
da unidade nacional e aos liberais a permanência de nossa 
continuidade democrática" (CHACON, 1998, p. 24 a 29). 

O Poder Moderador21 "é a chave de toda a organização política, 
e é delegada privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da 
Nação" (art. 98), que o exercia, nomeando senadores, convocando a 
Assembléia Geral extraordinariamente, sandonando decretos e resolu-
ções da Assembléia Geral, aprovando ou suspendendo as resoluções dos 
Conselhos Provinciais, nomeando e demitindo livremente os ministros 
de Estado, suspendendo magistrados e concedendo anistia. Pelo art. 
99, a "pessoa do Imperador é inviolável e sagrada: ele não es[á sujeito 
a responsabilidade alguma". De acordo com o are 102, o Imperador 
era o Chefe do Poder Executivo, "e o exercita pelos ministros de Esta-
do". Dentre as atribuições do Chefe do Poder Executivo, era previsto a 
de nomear Bispos, magistrados, comandantes da Força de Terra e Mar 
e removê-los, nomear embaixadores, dirigir negociações políticas com 
nações estrangeiras, fazer tratados, declarar guerra e paz, conceder títu-
los e honrarias. 

Segundo Octadano Nogueira, o Poder Moderador 

Exercido autoritariamente por D. Pedro I, e que terminou 
levando-o à renúncia em 1831, e zelosamente por seu filho, 
a quem atribuía a aplicação implacável do "lápis fatídico", se 
exorbitou os poderes do Monarca, de um lado, não impediu, 
por outro, que a praxe do sistema parlamentar viesse, ainda 

20 N.A.: Embora adotada durante o gabinete conservador, a campanha abolicionista era das 
grandes bandeiras empunhadas pelos liberais. 
21 N.A.: Chamado com muita propriedade de Poder Real, Poder Imperial, Poder Neuuo ou 
Poder Conservador, a sua concepção é atribuída, por Jellinek (L'Érar motÚml er son droir), a 
Clermonr-Tonnerre e a Benjamim Consrant. Na prática, porém, foi aplicado apenas no Brasil 
e esta é uma das singularidades da Conscituiçáo Política do Império. 
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que tardiamente, a ser a rotina do fim do Império. Foi graças 
a essa onipotência quase divina do Monarca que a própria 
Constituição declara "inviolável e sagrada'' que D. Pedro li 
exerceu o seu magistério sobre o sistema político, fazendo-
o pendular entre conservadores e liberais que, entre 1837 e 
1868, dominaram o bipartidarismo brasileiro da época. ( ... ) 
A prática constitucional o convenceu (Pedro II) de que o 
exercício de seu poder de árbitro da política partidária lhe 
impunha um progressivo abandono do exercício do Poder 
Moderador (NOGUEIRA, 2001, p. 44). 

Acerca do Poder Moderador, Raul Pilla faz os seguintes comen-
tários: 

A criação do Poder Moderador, só adotada em duas Consti-
tuições - a do Brasil e a de Portugal, ambas outorgadas pelo 
mesmo príncipe - foi uma fantasia de teórico, que muito 
longe pretendeu levar a análise das coisas. Benjamim Cons-
tant foi quem a sugeriu. Em verdade, as atribuições deste 
quarto poder, ao qual se quis atribuir preeminência sobre 
os demais, são as do Chefe do Estado, que não é por si um 
poder nas democracias representativas, mas participa dos ou-
tros poderes e, além disto, personifica a Nação. A doutrina, 
porém, havia de sorrir a um príncipe voluntarioso, que co-
meça o seu reinado dissolvendo uma Assembléia Constituin-
te. Desconhecido no projeto por ela elaborado, ele surgiu 
como que por encanto na Constituição ourorgada por Dom 
Pedro L 
Tornou-se, pois uma realidade política. Foi a armadura legal 
de que se revestiu o poder pessoal do Imperador. 
E diante do instituto vária seria a posição dos políticos. Os 
conservadores tenderiam naturalmente a aceitá-lo; os libe-
rais, a combatê-lo; a sustentá-lo tenderiam os espíritos de 
feitio mais jurídico do que político, já que a Constituição o 
consagrava; a invalidá-lo seriam levados os espíritos de fei-
ção contrária; os arraigadamente monarquistas veriam nele 
a maior expressão do regime; os menos propensos à mística 
imperial nele enxergariam uma excrescência. Explica esra vá-
ria motivação que Bernardo Pereira de Vasconcelos, o pio-
neiro do sistema parlamentar, aceitasse o Poder Moderador, 
como na Constituiçáo se achava expresso, enquanto Zacarias 
de Góis e Vasconcelos o queria sujeito à referenda dos Minis-

~ -
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tros, como o estavam os atos do Poder Execurivo, e outros o 
queriam simplesmente suprimido (PILLA; MELO FRAN-
CO, 1958, p. 172). 

Não obstante não fosse classificado como um poder do Estado, 
a Carta de 24 dava ao Conselho de Estado22 importantes atribuições 
(artigos 137 a 144). Integrado por dez conselheiros vitalícios nomeados 
livremente pelo Imperador, o Conselho de Estado deveria ser consulta-
do "em todos os negócios graves e medidas da pública administração; 
principalmente sobre declaração da guerra, ajuste de paz, negociações 
com nações estrangeiras, assim como em todas as ocasiões em que o 
Imperador se proponha exercer qualquer das atribuições próprias do 
Poder Moderador". 

Para o historiador José Honório Rodrigues, 

O Conselho de Estado foi um guardião das tradições do re-
gime, um órgão de esracização da monarquia representativa e 
constitucional, disfarce com que se apresentava a ditadura do 
Poder Moderador. O quarto (Poder Moderador) e o quinto 
(o Conselho de Estado) poderes foram criações engenhosas 
da minoria dominante brasileira, para melhor e mais segura-
mente manter a sua hegemonia imperial, subjugar as multi-
dões que a temiam e até detestavam - e punir a ferro e fogo 
os que se opusessem ao seu poderio. ( ... ) Os Conselheiros 
do quinto poder, eram, segundo ele [Carneiro de Campos], 
os guardiães do quarto poder (RODRIGUES, 1978, p. 37). 

Mitigando o julgamento severo externado por José Honório so-
bre o Conselho de Estado, Octaciano Nogueira argumenta que "não se 
pode deixar de reconhecer que, para o objetivo de manter a estabilidade 
política e institucional pretendida pela Constituição de 1824", a recria-

22 ''A imporrânci~ do Conselho na Carta de 24 não decorre apenas de ter sido por da insriruído, 
mas sim um faro singular: a circunstância de ter sido o Conselho, na fase pré-çonstitucional, 
o Ó(gão incumbido por D. Pedro I de elabor~r o projeto que ele afinal veio a outorgar como 
Consriruiçáo. Na verdade, portanto, o colegiado que a Constituição criou foi o segundo Con-
selho com esse nome. Ele escava previsto no projeto de Antonio Carlos Ribeiro de Andrada 
Machado e Silva, discutido na Constitui me de 1823" (NOGUEIRA, 2001, p. 50). 
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çáo do Conselho de Estado em 1841, pelos conservadores, foi momen-
to rico e de contribuição para a história política do país. À época, em 
oposição, Tavares Bastos atacava: 

A execução da lei de 1840 excedeu da expectativa dos seus 
autores. Apurou-a, requintou-a o Conselho de Estado na 
mesma época restaurado. Instituição alguma, neste segundo 
reinado, há sido mais funesta às liberdades civis e às franque-
zas provinciais. D ' ali Vasconcelos, Paraná e outros estadistas 
aliás eminentes, semearam com perseverança as mais atre-
vidas doutrinas centralizadoras. Fizeram escola, e tudo que 
de nobre e grande continham as reformas perverteu-se ou 
desapareceu (BASTOS, 1870, p. 91). 

Embora o Poder Judicial, pelo art. 15 L fosse considerado inde-
pendente, tal prerrogativa era extremamente fragilizada pelos artigos 
153 e 154. O primeiro permitia a transferência de juízes "de uns para 
outros lugares" e o segundo concedia ao Imperador o poder se suspen-
der os magistrados: 

Isto mostra que o Executivo não só se arrogava o direito de 
discutir a justiça das decisões do Judiciário, como também 
estava disposro a punir todos aqueles que, no seu exclusivo 
juízo, agissem em desacordo com suas crenças. Não se pode 
dizer, ante tal realidade e ante o poder expressamente con-
cedido ao Imperador, pela própria Constituição, de decretar 
aposentadorias compulsórias e transferências de magistrados 
vitalícios, que o Judiciário do Império fosse efetivamente um 
poder independente (NOGUEIRA, 2001 , p. 37). 

Tanto sob o prisma da durabilidade quanto da eficiência, a Cons-
tituição de 1824, ainda que outorgada, contribuiu sobremaneira para a 
consolidação do Estado independente, que no texto teve seus primeiros 
pilares constitucionais. 
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4.2. 
A Constituição de 1891 

Promulgada após um ano e meio do golpe que derrubou o regi-
me monárquko, a Constituição de 1891 nasceu em cenário de forte 
influência militar, que foi, de certa forma, mitigada pela presença civil 
no Governo Provisório23 instalado pelo Decreto n. 01/1889. Enquanto 
o antigo regime havia se livrado do militarismo presente nas Repúblicas 
vizinhas, a República brasileira surgia, não obstante ter raízes em movi-
mentos civis desde 1870, como "produto duma conspiração de quartéis 
e duma passeata militar" (BALEEIRO, 2001, p. 44) . 

Para José Murilo de Carvalho, 

o fato de ter sido a proclamação um fenômeno militar, em 
boa parte desvinculado do movimento republicano civil, sig-
nifica que seu estudo não pode, por si só, explicar a natureza 
do novo regime. O advento da República náo pode ser redu-
zido à questão militar e à insurreição das unidades militares 
aquarteladas em São Cristóvão. De outro lado, seria incor-
reto desprezar os acontecimentos de 15 de novembro, como 
se fossem simples acidente. Embora as raizes da República 
devam ser buscadas mais longe e mais fundo, o ato de sua 
instauração possui valor simbólico ínegável (CARVALHO, 
1990, p. 35/36). 

Instalada a República, logo o militarismo aflorou com vigor, cul-
minando com o golpe de Estado de 3 de novembro de 1891 desfechado 
pelo Presidente Deodoro da Fonseca com a dissolução do Congresso e o 
golpe do Vice-Presidente Floriano Peixoto, que não convocou a eleição 
presidencial prevista na Carta Política, efetivando-se no cargo após a 
renúncia de Deodoro. Nos primeiros 40 anos de República o país viveu 
em sobressaltos político-institucionais, motivados em grande parte por 

~NA. : O Governo Provisório instituído pelo Decreto n. 111 889 dissolveu as duas Câmaras 
(d os Deputados e Senado) da Assembléia Geral, o Conselho de & tado e as Assembléias Pro-
vinciais, conservando o Supremo Tribunal de Justiça e os Tribunais (ou Relaçóes) existentes nas 
Províncias. 
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insurreições e revoltas milirares. Tal cenário acabou favorecendo atos 
de força dos sucessivos governos, de modo que de 1889 a 1930 - P. 
República- só o governo do Presidente Campos Sales (1898/1902) não 
decretou o "estado de sítio", exercendo seu mandato em plena ordem 
constitucional. 

A Assembléia Constituinte, instalada em 15 de novembro de 
1890, produziu a nova Carta Política em prazo relativamente curto, 
promulgada em 24 de fevereiro do ano seguinte, sob forte influência de 
Rui Barbosa. Foi a Constituição republicana mais concisa: continha 91 
artigos e 8 das disposições transitórias. 

Os primeiros anos de República herdaram do Império três ten-
dências políticas nacionais: a liberal, a conservadora e a republicana, 
sendo as duas primeiras extintas naturalmente, sem atos que o fizessem, 
permanecendo apenas a republícana, que não continha organização in-
terna nem legislação que a regulasse. A falta de partidos nacionais - o 
que, de cerra forma, predominou até 1946 - estimulou os líderes re-
manescentes daqueles antigos grupos e de outras facções regionais a 
ingressarem na disputa pelo poder local ou regional, indiferentes aos 
altos interesses da Nação. Tal quadro acabou mergulhando a política 
brasileira numa instável e intrincada relação de trocas e favores, abusos 
e ameaças, e quase sempre com recurso à violência. Nas primeiras déca-
das, portanto, a desorganização politico-partidária impeliu as práticas 
constitucionais e políticas a descerem de nível "se comparadas às do Im-
pério depois de 1840" (BALEEIRO, 2001, p. 27). O desaparecimento 
dos antigos partidos, 

sem que outros se formassem, a despeito de algumas tenta-
tivas, não só prejudicou a coordenação e orientação da polí-
tica, segundo os grandes ideais e interesses da Nação, mas é 
responsável pelos partidos estaduais indiferentes aos proble-
mas do país e apenas embrenhados na disputa do mando lo-
cal, quase sempre à sombra do Governo Federal por meio de 
ação manu militari, como o bombardeio da Bahia em 1912 
(BALEEIRO, 2001, p. 27). 

~ -
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Até 1930, a chamada 1 a. República conviveu com os reflexos econô-
micos e ideológicos da Primeira Grande Guerra Mundial (que propiciou 
o surgimento ordenado do anarquismo, do fascismo, do socialismo e do 
comunismo), sendo internamente dominada pela política do "café-com-
leite" - polarizada por Minas Gerais e São Paulo24 -, pelo coronelismo25 e 

24 N.A.: A política do "café-com-leite" era a denominação, alusiva à principal produção de cada um 
dos Estados, dada ao pacco silencioso entre São Paulo e Minas Gerais, pelo qual os dois E,sr;:tdos -
mais ricos e populosos do pais- se revezavam na Presidência da República. O paulista Washington 
Luís, Presidente da República no período 1926/30 decidiu quebrar o pacto, impondo, para a sua 
sucessão, outro político de São Paulo, Júlio Prestes. A decisão provocou a reação mineira; o Presiden-
te do Estado, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, sentindo-se preterido, estimulou a formação da 
Aliança Liberal com as candidaturas de oposição do Presidente do Estado gaúcho, Getúlio Vargas, 
e do Presidente da Para.J.ba, João Pessoa, como vice. Derrotados pela fraude da máquina federal, 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e a Para.J.ba deflagram movimento contesratório- a Revolução de 
1930-, derrubando o governo federal, pondo por terra a l •. República (denominada a partir dai 
de "República Velha"), e empossando Vargas na Presidência da República. A quebra da polírka do 
"café-com-leite" e a precipitação da Revolução de 30 têm estimulado inconclveis esrudos, sobretudo 
acerca do papel desempenhado pelo Presidente mineiro Antorúo Carlos. "Após a victoria revolucio-
naria, dominados, muitos, da preoccupação de empolgar em proveito proprio os louros da viccoria, 
insinuou-se maldosamente a versão de que a actirude de Minas, através das considerações do Sr. 
Antonio Carlos, propondo uma organização mais sensata e mais segura das forças revolucionarias, 
significava um recuo. Não pretendemos affirmar que Minas faria, só, a Revolução, ou que o Sr. 
Anroruo Carlos fosse um revolucionário dos quatro costados. Neste movimento, entretanto, logo se 
afiguraria a qualquer espírito sensato que, si o Sr. Antonio Carlos recuasse da Revolução, esta jamais 
se FAria. pois, sem o presidente de Minas, seria absurdo admitir a hypothese de que a Revolução 
caminhasse. O proprio Rio Grande do Sul não iria adeanre" (MORAES, 1933, p. 377). 
"Para o liberal Antonio Carlos, ser tido como pai da Aliança Liberal era aceitável e enchia de 
júbilo o seu coração. Já paternidade da Revolução era, sem dúvida, carga por demais pesada, 
mesmo porque, já o sabemos, sua adesão foi determinada pelas circunstâncias, Aquela frase 
inacabada em novembro de 1930 já sinal izava, certameme, a nova postura do articulador da 
Aliança Liberal nos tempos que estavam por vir e justificava o que, mais tarde, um de seus 
contemporâneos expressou sobre a Revolução e outra frase atribuída a ele, esra sim, muito bem 
acabada ( ... ): 'Nunca se tirou bem a limpo se o Sr. Antonio Carlos proferira a frase que setor-
nou um slogan- "Façamos a revolução antes que o povo a faça". No entanto, ela concretizava 
uma realidade visível a olho nu'" (PEREIRA; FARIA, 1998, p. 401). 
Z) "Coronelismo" é fenômeno da realidade brasileira com raízes no século XIX c destaque no 
princípio século XX, ao longo da primeira República. Há no "coronelismo" aspectos históri-
cos, sociológicos e políticos, estes últimos mai.s explorados nas pesquisas, que passaram a ver 
nesta forma de liderança local um arcaísmo que criou obstáculos ao desenvolvimento do nosso 
interior. Estudos mais recentes, de cunho mais científico e menos doutrinário, vêem no "coro-
nelismo" uma imposição sociológica da realidade, com significação de uma função demro da 
comunidade, importante ao seu equilíbrio, na época considerada. 
Com a ascensão da Regência, o Brasil viveu experiência republicana; se não tivesse a monarquia 
a sustentar o poder central, por certo cairia numa generalizada anarquia sócio-política, que 
poderia levar a América lusitana à mesma configuração da América espanhola. Ao tempo das 
Regências, as deficiências das milícias militares permitiram o desenrolar de vários movimemos 
rebeldes e revolucionários regionais, que por pouco não fundaram repúblicas autônomas. As 
revoltas dominaram de tal modo o país que foi necessário a organização de unidades populares-
militares, originando daí a Guarda Nacional inspirada no modelo norte-americano do "povo 
em armas" composta por pessoas de cerro prestígio, em condições de recrutar outras pessoas 
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para serem usadas em caso de grande perigo interno para fazer face à desordem iminente. A 
Guarda Nacional era constituída, assim, a partir de lideranças que nas localidades menores, e 
mesmo nas maiores do país, passaram a rer o título de "coronel", "major", "capitão", "tenente" 
e até mesmo "alferes". A instiruição não se revestiu de caracreríst.icas uniformes nas diversas re-
giões, e apresentou peculiaridades e especificidades que variavam muito, no nordeste, no centro 
do país - Minas Gerais - e no sul. No Rio Grande do Sul o "coronelismo" perdeu totalmente 
seu significado porque o fenômeno do "caudilhismo" o suplantou. A manifestação "coronel isca" 
no nordeste se identificou com os fenômenos geográficos e econômicos, como a seca e a pobre-
za, e, por outro lado, recebeu influência do crescimento da economia canavieira ou mesmo na 
região do cacau, na Bahia. Em Minas, o "coronelismo" esteve vinculado à economia do leite. 
Não assumiu, a não ser em algumas regiões onde predominava o café, aquela feição vigorosa 
e às vezes violenta que reve em várias regiões do norte-nordeste do país. Nem teve o mesmo 
sentido bélico que o "caudilhismo" imprimiu no sul. Não sendo homogêneo e revestindo-se de 
sentido muito mais heterogêneo, o fenômeno "coronelista" dificulra ou até mesmo inviabiliza 
as análises superficiais. Entretanto, sociologicamente, de comum nas suas diversas formas e 
expressões, em qualquer parte onde esteve presente a figura do • coronel•, ele foi uma liderança, 
uma represemação das elites dirigentes locais. 
Com o fim da guerra do Paraguai, a Guarda Nacional sofre queda no seu prestÍgio que era 
bem grande, assumindo o Exército, junramente com a Marinha, posição de destaque. Assim. 
ao longo do Segundo Reinado e nos primeiros anos da República, a Guarda Nacional vivenda 
crescente desprestígio até o seu desaparecimento como instituição de segurança interna. 
O "coronel" (ou "major"), como desracada liderança em determinada área social, que responde 
às exigências desta mesma área de acordo com os seus níveis de desenvolvimento ou subdesen-
volvimento, dava assistência aos seus amigos das camadas mais humildes ou marginalizadas 
da população, mas também de ourras de posição intermediária. Preenchia, desta forma, uma 
função social de significativa expressáo para a manutenção da ordem no interior e para orienrar 
o próprio processo sócio-político, no contexto da época, de um país essencialmente rural, de 
difícil comunicação imerna e baixo nível de desenvolvimento econômico e educacional. Era o 
"coronel", assim, um elemento de contenção conrra a tendência da perturbação social, como 
fator de equilíbrio para a m;~.nurençáo da ordem na sociedade onde vivia, e, corno expressão de 
liderança, representava elo enrre a sua comunidade e as elites sociais superiores à sua, que se ar-
ticulavam com ele para formar roda a estrutura do sistema sócio-político-administrativo de um 
país territorialmente imenso. No Segundo Reinado, várias lideranças do Partido Comervador e 
do Partido Liberal foram integrantes de prol da Guarda Nacional. 
Na perspectiva marxista, o "coronelismo" é fenômeno de exploração ou de domínio de clas-
ses, submerido à configuração do clienrelismo. A despeito desta visão ideológica, politicamenre 
o "coronel" represenrou uma atividade de alta relevância, num Estado altamente fragilizado e 
numa sociedade incipiente, onde a democracia era inexistente e o voto sequer era secreto: sendo 
homem possuidor de cerro "eleitorado", que são aquelas pessoas assistidas por ele (os seus clien-
tes), vai de fàto colaborar para a eleição dos prefeitos e dos vereadores e, conforme o tamanho 
da comunidade, exercia papel decisivo ou não. Também influenciava na eleição dos deputados 
estaduais e federais, e participava do partido oficial - praticamente o partido único, na primeira 
República. Havia casos de disputas entre "coronéis" em que, com seus respectivos grupos, articu-
lavam as benemerências do poder. De acordo com o grupo político que assume o poder estadual, 
um "coronel" teria maior influência que seu adversário, ou vice-versa. O "coronel" era, de cerra 
forma, quase o único canal "legítimo· de comunicação política das localidades com as elites supe-
riores e dirigentes; sem a presença de um ·coronel" com capacidade de arregimentação eleitoral e 
social, determi.nada comunidade perdia importância no tabuleiro do poder. 
A reação ao sistema de poder engendrado sobre "a política dos coronéis" dá origem ao apare-
cimento de dois novos fenômenos: o chamado "bacharelismo político", resultado da campa-
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a fraude eleitoral26, e abalada financeiramente pela quebra da bolsa de 
Nova Iorque em 1929: 

O século XIX, já se disse, acabou não nos últimos dias de 
1900, mas em 1918, com o fim da guerra mundial iniciada 
em 1914. Ruíram as velhas monarquias, como a Rússia, a 
Alemanha, a Áustria-Hungria, a Turquia, e outras, que ape-
nas simulavam um Governo de Gabinete do tipo britânico. 
Surgiu o primeiro Estado comunista com a Revolução Russa 
de 1917 . Esboroaram-se impérios coloniais . .AJ:, massas prole-
tárias exarcebaram suas reivindicações, mais ou menos acei-
tas, ou toleradas, pouco a pouco, daí por diante, em todas as 
naçóes civilizadas . .AJ:, idéias democráticas dos séculos XVII e 
XVIII já náo eram recebidas como subversão. Em toda a Eu-
ropa, surgiram novas Constituições, comendo dispositivos 

nha civilista de Rui Barbosa, a partir do qual o "jurisdicismo'' passa a dominar o pensamento 
político governamental e, dentro das forças armadas, o conhecido movimenro "tenemista", 
representado pelas reivindicações das camadas inferiores da hierarquia militar e marginalizadas, 
e com difícil acesso aos postos de carreira superior. Nessas manifestações, há uma indiscudvel 
reação conua a estrutura erigida a partir da visão "coronelistá': não que da constituísse algo de 
nocivo em si, mas porque os bacharéis, em grande número, se deslocam para o interior, e pos-
suidores de cena cultura acadêmica, ao lado do saber legal, opõem-se a fórmulas costumeiras no 
meio local e rural. Por outro lado, no campo intelectual, surge o Manifesto Modernista de 20 
e emergem, genericamente no país, as exigências de mudanças, que contagiam o mundo nesta 
época. Os "coronéis" passaiD a objero de críticas, como se fossem os culpados por uma série de 
dificuldades estruturais e conjunturais existentes. 
No nm da primeira República inicia-se movimento cultural de substituição dos "coronéis" por 
novas lideranças políticas, sendo a Revolução de 1930 um primeiro esforço de mudança. No 
entanto, por serem eles muito mais uma imposição da realidade sócio-política da conjuntura da 
época, continuaram presentes em todo o processo político posterior, influenciando nas eleições 
municipais, estaduais e até nas federais. Pode-se afirmar que o Estado Novo getulista no Brasil 
foi sustentado por lideranças semelhantes à dos "coronéis", e mesmo depois de 1946, com a 
redemocratização, a presença deles ainda se fez presente com características da República Velha 
no interior; e ainda hoje é prática que resiste em muiras áreas subdesenvolvidas do país. 
26 N.A.: O sistema eleitoral facilitava a corrupção e a fraude. Como o voto não era secreto, 
grande parte dos eleitores encontrava-se vulnerável à pressão dos chefes políticos e do governo. 
A fraude eleitoral era favorecida também por expedientes como falsificação de atas, voto de 
pessoas já falecidas ou até de estrangeiros. A manipulação do voto popular ocorria também em 
nível parlamentar, no reconhecirnenro do mandato dos candidatos eleiros. Na falta de uma Jus-
tiça Eleitoral, a confirmação dos ma.ndatos era feita por uma comissão de parlamentares esco-
lhidos no plenário da Casa Legislativa. Só eram reconhecidos, em geral, os mandatos daqueles 
que representaSSem os grupos dominantes nos Estados e fossem fiéis ao governo federal. Esses 
mecanismos garantiam a vitória das classes dominantes e sua perpetuação no poder. A falra de 
credibilidade do processo eleitoral fazia com que a população encarasse o jogo político com 
desconfiança e desinteresse. O voto não era obrigatório na República Velha, e a percentagem de 
eleitores oscilava entre 1,4% e 5,7o/o da população. 
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relativos às garantias aos funcionários públicos, aos operá-
rios, à família, aos filhos naturais, às minorias parlamentares 
(p. ex. o direito de instaurar comissões de inquérito quando 
solicitadas por (. .. ) 1/3 dos membros duma Câmara), erc. 
Essa massa de fatos e idéias teve impacto fortíssimo na opi-
nião brasileira (BALEEIRO, 2001 , p. 49). 

O quadro pós-guerra, com o surgimento de regimes ideológicos 
autoritários e de força, favoreceu uma ruptura no regime brasileiro. Ali-
ás, a realidade do cot.idiano produziu um regime político que deturpou 
completamente os pressupostos da Constituição de 1891, e de tal for-
ma, que Rui Barbosa, seu principal artífice, mentor e entusiasta 

fez terrível libelo contra a "políricá', que transformara num 
pântano insalubre a política nacional. Não é de espantar pois, 
que sua pregação tenaz e convincente penetrasse na opinião 
e alcançasse os espíritos maleáveis dos jovens das escolas mi-
litares, como no crepúsculo da monarquia conseguira Ben-
jamim Constant. Ninguém mais tinha ilusóes sobre a Repú-
blica ou sobre o cumprimento da Constituição, fraudada nas 
eleições, no Congresso e até na corrupção da imprensa por 
meio dos dinheiros públicos desde os tempos, aliás, austeros, 
de Campos Sales, como Rui denunciou na conferência "A 
imprensa e o dever da verdade" (BALEEIRO, 2001 , p. 56). 

Após sua instalação em 15 de novembro de 1890, o Congresso 
Constituinte promulgou a nova Carta Política em 24 de fevereiro de 
1891. O texto aprovado preservava a estrutura do anteprojeto apresen-
tado pelo Governo Provisório, que havia sido revisado por Rui Barbosa, 
que lhe deu "redação castiça, sóbria e elegante, além de ter melhorado 
a substância com acréscimos de princípios da Constituição viva dos 
EUA" (BALEEIRO, 2001, p. 29). A nova Constituição dividia-se em 
cinco Títulos, subdividido em Seções e estas em Capítulos. O Título I 
cuidava da "Organização Federal", estabelecendo a República Federa-
tiva, representatíva e presidencial, integrada pelos Estados e o Distrito 
Federal. Havia a previsão de intervenção federal nos Estados (art. 69) 
e a disposição dos três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário . Os 
Títulos li, III, N e V tratavam, respectivamente, dos Estados-membros 
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(que, pelo art. 63, seriam regidos por Constituição própría), dos Muni-
cípios (um único artigo, o 68), dos direitos dos cidadãos e das disposi-
ções gerais e transitórias. 

O Poder Legislativo era exercido pelo Congresso Nacional (art. 
16), composto pela Câmara dos Deputados e o Senado. O art. 19 pre-
via que os deputados e senadores eram invioláveis por suas opiniões, 
palavras e votos no exercício do mandato. Eles não poderiam ser presos, 
nem processados criminalmente, sem prévia licença, salvo em casos de 
.fl.agrância em crime inafiançável (art. 20). Ao Congresso competia, pri-
vativamente, dentre outras atribuições: a) votar o orçamento e tomar as 
contas do exercício anterior; b) autorizar o Poder Executivo a contrair 
empréstimos e a fazer outras operações de crédito; c) autorizar o go-
verno a declarar guerra, se não tiver lugar ou malograr-se o recurso do 
arbitramento, e fazer a paz; d) resolver definitivamente sobre os tratados 
e convenções com nações estrangeiras; e) fixar anualmente as forças de 
terra e mar; f) conceder ou negar passagem a forças estrangeiras pelo 
território do pais para operações militares; g) declarar em estado de 
sítio um ou mais pontos do território nacional, e aprovar ou suspender 
o sítio que houver sido declarado pelo Poder Executivo, na ausência do 
Congresso; h) criar ou suprimir empregos públicos federais; i) decretar 
as leis orgânicas para a execução completa da Consricuição; j) autorizar 
o Presidente e o Vice-Presidente da República a saírem do território 
nacional; e 1) fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da 
República. 

A Câmara dos Deputados era composta de "representantes do 
povo eleitos pelos Estados e pelo Distrito Federal, mediante sufrágio 
direto, garantida a representação da minoria" (art. 28) , para mandato 
de três anos, competindo-lhe "a iniciativa do adiamento da sessão le-
gislativa e de todas as leis de impostos, das leis de fixação das forças de 
terra e de mar, da discussão dos projetos oferecidos pelo Poder Executi-
vo e a declaração de procedência ou improcedência da acusação contra 
o Presidente da República, nos termos do art. 53, e contra os minis-
tros de Estado nos crimes conexos com os do Presidente da República" 
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(art. 29). O Senado, presidido pelo vice-presidente da República, era 
integrado por três senadores por Estado e também pelo Distrito Fede-
ral, "eleitos pelo mesmo modo por que forem os depurados" (art. 30), 
para mandato de nove anos, com renovação de um terço trienalmente. 
Competia privativamente ao Senado julgar o Presidente da República 
(art. 33), ocasião em que seria presidido pelo Presidente do Supremo 
Tribunal Federal. 

O Presidente da República era eleito por sufrágio direto e maio-
ria absoluta de votos (art. 47). A apuração final dos votos era re.alizada 
pelo Congresso Nacional e, se verificado que nenhum dos candidatos 
tivesse atingido os sufrágios necessários, o Congresso elegeria o Presi-
dente entre os dois mais votados. No exercício das atribuições de Chefe 
do Poder Executivo, cabia, privativamente, ao Presidente da República, 
entre outras funções: a) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e 
resoluçóes do Congresso; b) expedir decretos, instruções e regulamen-
tos; c) conceder indulto e comutar as penas nos crimes de jurisdição 
federal; d) declarar a guerra e fazer a paz; e) dar conta anualmente da 
situação do país ao Congresso Nacional, indicando-lhe as providências 
e reformas urgentes; f) nomear os membros do Supremo Tribunal Fede-
ral, e os ministros diplomáticos, sujeitando a nomeação à aprovação do 

·Senado; g) declarar o estado de sítio, nos casos especificados na Cons-
tituição; e, h) manter negociações internacionais e celebrar acordos, 
ajustes ou tratados, sempre ad referendum do Congresso Nacional. O 
art. 50, parágrafo único, exigia a renúncia de deputado ou senador que 
assumisse o cargo de minjstro de Estado, e o art. 51 vedava a presença 
de ministros nas sessões do Congresso Nacional, os quais "só se comu-
nicariam com de por escrito, ou pessoalmente em conferências com as 
comissões das Câmaras". 

O Supremo Tribunal Federal era o órgão máximo do Poder Ju-
diciário, composto de quinze membros nomeados pelo Presidente da 
República, com aprovação do Senado, dentre cidadáos de notável sa-
ber e reputação (art. 55). Os juízes e Tribunais poderiam declarar a 
inconstitucionalidade de leis e decretos, mas apenas em caso concreto. 
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A Constituição assegurava a vitaliciedade e irredutibilidade de venci-
mentos dos magistrados, mas nenhuma disposição proibia a atividade 
político-partidária dos juízes, sendo que vários a exerceram. A Cons-
tituição de 1891 instituiu a Justiça Federal ao lado da Estadual. Os 
artigos 76 e 77 asseguravam que os militares "de terra e mar" teriam 
foro especial nos delitos militares, por meio de um Supremo Tribunal 
Militar e Conselhos de Justiça. 

O art. 89 instituía "um Tribunal de Contas para liquidar as con-
tas das receitas e despesas e verificar a sua legalidade, antes de serem 
prestadas ao Congresso''. O art. 90 previa que a Constituição pudesse 
ser emendada por iniciativa do Congresso Nacional ou das Assembléias 
dos Estados. 

A Carta de 1891 foi reformada em 1926, por iniciativa governa-
mental, mas devido à forte resistência parlamentar, as alterações levadas 
a termo foram reduzidas em relação à proposta inicial. 

Em comentário crítico, no qual emprega a expressão "deforma-
ção republicana", Raul Pilla tece os seguintes comentários acerca da 
Carta de 1891: 

Nesta comínua evolução que, do poder pessoal do Impera-
dor para o governo coletivo e responsável, permanentemente 
sujeito à sanção da opinião pública, realizava a Monarquia, 
a proclamação da República presidencial, além de ter sido 
uma surpresa, foi um retrocesso. Restabeleceu no Presidente 
da República e nos Governadores dos Estados o poder pes-
soal que, no Império, constituía o "cavalo de batalha" dos 
republicanos, dos liberais e de muitos conservadores. Basta 
cotejar as duas Constituições: a outorgada por Pedro I e a vo-
tada pela primeira Constituinte republicana. Diz a primeira, 
no artigo 102: "O Imperador é o chefe do Poder Executivo, 
e o exercita pelos seus Ministros de Estado". Reza a segunda, 
no seu artigo 4 1: "Exerce o Poder Executivo o Presidente da 
República dos Estados Unidos do BrasU, como chefe eletivo 
da Nação Brasileira". Diz a primeira, no artigo 101, inciso 
6°, que o Imperador nomeia e demite livremente os Minis-
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tros de Estado. Repete a segunda, no inciso 2° do artigo 48, 
que o Presidente da República nomeia e demite livremen-
te os Ministros de Estado. Estabelece a primeira, no artigo 
9°, a divisão e harmonia dos poderes e acentua, no artigo 
98, que ao Poder Moderador cabe velar pela independência, 
equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Quase 
as mesmas expressões emprega a segunda, no artigo 15, ao 
afirmar que o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário 
são harmônicos e independentes entre si. Em outros pon-
tos, a Constituição republicana foi além da imperial. Assim, 
enquanto esta dispõe sobre a responsabilidade política dos 
Ministros e, portanto, não a exclui, aquela declara expres-
samente, no artigo 52, não serem os Ministros responsáveis 
perante o Congresso ou perante os tribunais, pelos conselhos 
dados ao presidente da República. A Constituição imperial, 
artigo 54, admitia a presença dos Ministros no Parlamento. 
A Constituição republicana proibia terminantemente, no ar-
tigo 51, o comparecimento dos Ministros às sessões do Con-
gresso. Proibindo a presença dos Ministros e declarando-os 
irresponsáveis, esta Constituição exaltava necessariamente o 
poder pessoal do Presidente da República. Como explicar 
tão clamorosa involuçáo? Como justificar que a República 
houvesse revigorado disposições constitucionais caídas em 
desuso no Império e, a certos respeitos, as tivesse excedido? 
(PILIA; MELO FRANCO, 1958. p. 142/143). 
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4.3. 
A Constituição de 1934 

A Constituinte e a nova Carta Política nasceram na esteira das 
Revoluções de 1930 e 1932, internamente, e tendo os reflexos da Pri-
meira Grande Guerra, como influência externa. Eduardo Espíndola, 
citado por Ronaldo Poletti, narra o clima político nos primeiros anos 
de Governo Provisório chefiado por Getúlio Vargas: 

O movimento revolucionário de São Paulo em 193227 é uma 
bem significativa demonstração dessa convicçáo democrá-
tica. Julgando-se retardada a promessa de se estabelecer no 
País regime constitucional, pois mais de um ano decorrera, 
sem qualquer empreendimento para tal fim, agitou-se a clas-
se culta do grande Estado, apoiada por elementos políticos, 
conquistando e apaixonando profundamente a grande massa 
popular, com extensa repercussáo em outros Estados (ES-
PÍNDOLA, 1946, p. 60 a 70) . 

Hernani Donato, ao abordar o conflito de 32 registrou que 

Os que a fizeram justificaram-na com a necessidade de fa-
zer retornar o país à normalidade constitucional, tachando 
de absolmameme ditatorial, unipessoal e unívoco o governo 
dito Provisório instaurado pelos tenentistas e os liberais de 
1930. Os que a condenam dizem-na revanchista, destinada a 
restaurar no poder as oligarquias derrubadas em 1930 (DO-
NATO, 1996, p. 163). 

Afonso Arinos, que considerou a revolta paulista um obstáculo 
ao processo de constitucionalização do país, mitiga seu posicionamento 
quando afirma que ele contribuiu "dramaticamente para apressar o mo-
vimento legalista, tirando força moral ao Governo vitorioso". 

27 "Durante quase três meses o povo de Sáo Paulo e suas forças militares Juraram brava e he-
roicamente pela conquista do ideal de reconstitucionalização, resistindo a um cerco de ferro e 
fogo. Para vencê-lo teve a ditadura que mobilizar todos os seus elementos de terra, mar e ar, 
inclusive tropas de reserva e forças irregulares. Não fosse o colapso e a apostasia do comando da 
força pública do Estado - que negociou armisrício em separado com o inimigo- a guerra teria 
continuado por muito tempo ainda" (LEAL, 1962, p. 467). 
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Uma das primeiras conseqüências do pós-guerra foi jogar por ter-
ra os paradigmas do Estado liberal. A nova ordem defendia o Estado 
intervencionista, com o fortalecimento das idéias socialistas e fascistas. 
Ronaldo Polerti assim retratou aquele momento: 

De repente, o mundo tomara consciência de situações dra-
máticas que iriam pôr em risco a felicidade imaginada por 
abstrações liberais. Não! O mundo não vai por si só! Não é 
possível deixar fazer e assistir à passagem da vida. O Estado 
precisa intervir. Impóe-se ao homem a direção da história 
( ... ). O Direito não há de apenas garantir a liberdade, porque 
esta gera quase sempre a escravidão em face das desigualdades 
naturais. ( ... ) A República Velha, no entanto, era dominada 
pelo bacharelismo do Direito Privado. Eram todos civilistas 
e comercialistas. Este era o Direito que importava. Nada de 
Direito Público, o qual, não tendo o prestígio das academias 
jurídicas, também não merecia o respeito devido pelos gover-
nantes. ( ... ) O Direito Público nas mãos da oligarquia era mais 
um instrumento para a utilização do poder, do que a condição 
necessária para o seu exercício. (. .. )A questão social adquiriu 
uma dimensão imensurável. Já não é suficiente o Estado polí-
tico-administrativo, como não o era o Estado de direito; agora 
se espera um Estado de justiça que sirva ao homem, incluindo 
proteção da sua liberdade e de mínima intervenção estatal. É o 
grande paradoxo: um Estado fone e eficiente, mas que inter-
venha pouco (POLEITI, 2001, p. 16 / 17). 

Do ponto de vista formal, a Carta de 34 inspirou-se nas Consti-
tuições de Weimar (1919) e da República Espanhola (1931), buscando, 
conforme o pensamento da época, a racionalização do poder. Pressiona-
do pela revolta paulista de 32, o Governo Provisório baixou o Decreto 
21.402, de 14 de maio de 1932, fixando o dia 3 de maio de 1933 para 
as eleições para a Assembléia Nacional Constituinte e criando Comis-
são para elaborar o anteprojeto da futura Constituição. Em face de as 
reuniões se darem no Palácio Itamaraty, ficou conhecida como Comis-
são Itarnaraty. O anteprojeto conteve linhas revolucionárias, várias de-
las não aproveitadas na futura Constituição que, apesar de rotulada de 
progressista, acabou refletindo os princípios republicanos tradicionais 
(CALMON, 1963, p. 2.294). Um breve repassar 
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pelo anteprojeto, parece ser suficiente para demonstrar a sua 
importância na história do Direito Constitucional brasilei-
ro, sobretudo na alta criatividade dela resultante. Um dos 
problemas da Constituição de 1934 foi, sem dúvida, o faro 
de os constituintes não haverem absorvido bem a propos-
ta, no fundo, bastante revolucionária. A Constituição, ao 
contrário do anteprojeto, pautou-se por uma desconfiança 
diante do Executivo. Condicionando tudo ao Legislativo, 
que daria a última palavra, a Carta de 34, por motivos trans-
versos, preparou o golpe de estado de 37 (POLETTI, 2001, 
p. 38). 

A Assembléia Constituinte reuniu-se em 15 de novembro de 
1933, e o Decreto 21.076 (Código Eleitoral), que a regulamentou, foi 
qualificado por Afonso Arinos como "notável" (MELO FRANCO, 
1960, p. 187). Os Decretos 22.653 e 22.621 dispuseram, respecti-
vamente, sobre o número e o processo de escolha dos representantes 
classistas na Constituinte (foram 40 classistas ao lado de 214 eleitos) 
e sobre o seu Regimento Interno - uma intromissão do Executivo na 
autonomia da Assembléia. Com os três Decretos, o Governo Provisório 
condicionou e limitou a Constituinte, que durante sua vigência não 
teve, também, poderes legislativos, sendo exclusivamente uma Assem-
bléia Constituinte, permanecendo o Executivo com os plenos pode-
res de legislar que já dispunha. Um aspecto positivo importante foi o 
elevado pluralismo da Assembléia, "refletindo correntes nacionais de 
opinião, independente das bancadas dos Estados" (POLETTI, 2001, 
p. 42), e abrigava até socialistas. Presidida pelo ex-Presidente do Estado 
de Minas Gerais, Antonio Carlos Ribeiro de Andrada, o texto da nova 
Constituição, processados os trâmites legislativos, foi votado entre maio 
e junho. A promulgação se deu em 16 de julho de 1934. 

A tônica da nova Carta era conter o Executivo, com o Legislativo 
assumindo forres poderes. Adotou a linha de constitucionalizar maté-
rias até então consideradas não-constitucionais. Assegurou a eleição de 
representantes eleitos pelas organizações profissionais (representação 
classista) para a Câmara dos Deputados (art. 23). 
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Prevaleceu na Constituição a idéia da representação classista. 
A Câmara dos Depurados compor-se-ia de representantes do 
povo, eleitos mediante sistema proporcional e sufrágio uni-
versal, igual e direito, e de representantes eleitos pelas orga-
nizações profissionais. D ispunha, ainda, a Lei Maior que os 
depurados das profissões seriam eleitos na forma da lei ordi-
nária por um sufrágio indireto das associações profissionais, 
reunidas nos seguintes grupos: lavoura e pecuária; indústria; 
comércio e transportes; profissões liberais e funcionários pú-
blicos (POLETII, 2001, p. 52). 

Pela primeira vez tratou-se da segurança nacional (art. 159). O 
Poder Legislativo (art. 22) seria exercido pela Câmara dos Deputados, 
com a colaboração do Senado, que adquiriu a função de Poder Co-
ordenador com atividade legislativa mitigada. À Câmara foi dada a 
competência de examinar e julgar as contas do Presidente da República 
(art. 29). A Constituição assegurava a inviolabilidade dos parlamenta-
res "por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato" (art. 
31). O art. 36 disciplinava a instauração de Comissões Parlamentares 
de Inquérito, e o art. 37 dispunha sobre a convocação de ministros 
de Estado, imputando-lhes, em caso de não atendimento injustificado, 
crime de responsabilidade. Entre as principais atribuições do Poder Le-
gislativo, com a sanção do Presidente da República, dispunha a Carta 
de 34, em seu art. 39: a) decretar leis orgânicas para completa execução 
da Constituição; b) votar o orçamento e autorizar a abertura de crédito 
especial ou suplementar; c) dispor sobre a dívida pública da União; d) 
autorizar emissão de papel-moeda; e) resolver sobre a execução de obras 
e manutenção de serviços da competência da União; e, f) criar e extin-
guir empregos públicos federais. O art. 40, que tratava da competência 
exclusiva do Parlamento, elencava, entre outros, o seguinte: a) resolver 
definitivamente acerca de tratados e convenções com nações estrangei-
ras; b) autorizar a declaração de guerra e paz; c) aprovar ou suspender 
o estado de sítio e a intervenção nos Estados; d) conceder anistia; e, e) 
aurorizar o Presidente da República a ausentar-se do país. Ao Senado 
Federal era dada a função de "coordenação dos poderes federais entre 
si" (art. 88). Entre as atribuições privativas do Senado Federal (art. 90), 
estavam as de: a) aprovar as nomeações de magistrados; b) aprovar as 
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designações dos chefes de missões diplomáticas no exterior; c) autori-
zar a intervenção federal nos Estados, nos casos previstos na Constitui-
ção; d) sustar os atos normativos, expedidos pelo Poder Executivo, que 
exorbitassem da legislação; e) autorizar concessão de terras de superfície 
superior a dez mil hectares (art. 130); e, f) funcionar como Seção Per-
manente durante o recesso parlamentar (art. 92, § 1 °), com atribuições 
específicas, inclusive a de convocar extraordinariamente a Câmara dos 
Deputados (art. 92, § 1°, VII). 

O Poder Judiciário era composto pelos seguintes órgãos: a) a Cor-
te Suprema (art. 73); os juízes e Tribunais federais (art. 78); os juizes e 
Tribunais militares (art. 84); e os juizes e Tribunais eleitorais (art. 82). 
Criou-se o Ministério Público (art. 95), como órgão de cooperação nas 
atividades governamentais. Foram criações da Carta de 34, além do 
Ministério Público, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar e o Tribunal Es-
pecial (art. 58) para julgar os crimes de responsabilidade do Presidente 
da República e dos ministros da Suprema Corte. Foi instituída a Justiça 
do Trabalho, que não integrava o corpo do Poder Judiciário (art. 122), 
para dirimir questões entre empregadores e empregados, "regidas pela 
legislação social". O Tribunal de Contas foi mantido (arts. 99 a 102). 
Acerca do Poder Judiciário, 

o texto, de:: maneira sintomática, estabelecia restrições aos 
magistrados e ao Poder Judiciário. O juiz, mesmo em dispo-
nibilidade, sob pena de perda do cargo não poderia exercer 
qualquer outra função pública, salvo o magistério (art. 65). 
Vedava-se-lhe, ainda, a atividade político-partidária (art. 67); 
e ao Judiciário, "conhecer as questões exclusivamente políti-
cas". Quanto às garantias da irredutibilidade, o texto preten-
deu (?) resolver o problema do Imposto de Renda incidente 
sobre os vencimentos dos magistrados. Sáo eles vencimentos 
irredutíveis (art. 64, c), "ficam, todavia, sujeitos aos impos-
tos gerais" (POLETTI, 2001 , p. 53). 

O Poder Executivo era exercido pelo Presidente da República 
(art. 51), para mandato de quatro anos, não admitida a reeleição (art. 
52), auxiliado pelos ministros de Estado (art. 59). O parlamentar que 
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fosse nomeado ministro de Estado não perderia o mandato, sendo subs-
tituído pelo suplente (art. 62). A Carta de 34 não previa a figura do 
vice-Presidente, e, em caso de necessidade, substituía o Presidente da 
República o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal 
e o da Corte Suprema (art. 52,§ 8°). Entre as competências exclusivas 
do Presidente da República, estavam: a) nomear e demitir os ministros 
de Estado; b) dar conta anualmente da situação do País à Câmara dos 
Deputados; c) celebrar convenções e tratados internacionais ad referen-
dum do Poder Legislativo; e d) declarar a guerra e fazer a paz, devida-
mente autorizado pelo Poder Legislativo. 

O art. 8° disciplinava a competência privativa dos Estados, e o 
art. lO tratou das competências concorrentes destes com a União. A 
autonomia municipal foi disposta no art. 13, que garantiu a eletividade 
dos prefeitos e vereadores, a arrecadação de suas rendas e organização 
dos serviços de sua competência. O art. 4° das Disposições Transitórias 
previa a transferência da Capital do país "para um ponto central do 
Brasil" e determinava que o Presidente da República instituísse comis-
são para os devidos estudos, e o art. 11 dispunha que o Governo deve-
ria nomear comissão de juristas para elaboração de projetos de Código 
Processual Civil e Comercial e outra para elaborar projeto de Código 
Processual Penal, indicando que o Poder Legislativo deveria votá-los 
prioritariamente. 

Qualificada por Pontes de Miranda como "a mais completa, no 
momento, das Constituições americanas" (MIRANDA, 1934), não 
obstante o pouquíssimo tempo de vigência teve importância histórica 
porque representou um passo em direção ao realismo constitucional, 
embora tivesse se perdido em normas programáticas: 

( ... ) não foi revista, nem emendada, mas rasgada pelo golpe 
de 37. Seu pequeno tempo de vigência não afasta, ou elimi-
na, a sua importância histórica. Ela, embora durasse pouco, 
projetou, e ainda o faz, sua influência sobre o tempo do futu-
ro. De certa forma ressurgiu em 46. (. .. ) De qualquer forma, 
em 34, pudemos realizar a convivência dos fatores políticos 
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(a Revolução) com a inteligência constitucional brasileira (a 
Comissão Itamaraty e os ilustres da Constituinte) para a ela-
boração da Carta. Fomos capazes, também, de conciliar as 
tendências mais variadas no ambiente político nacional, sem 
perda do conteúdo e da eficiência técnico-jurídica (POLET-
TI, 2001, p. 55). 
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4.4. 
A Constituição de 1937 

A Constituição de 1934 concedeu um verniz de legalidade ao 
governo Vargas, após a Revolução de 30. Aquela Carta Constitucional, 
porém, náo era a que o Presidente desejava. "Em breve, uma série de 
episódios daria a Vargas o pretexto para modificar as regras do jogo" 
(BUENO, Eduardo; 2003, p. 332). A insatisfação presidencial e sua 
vocação autoritária produziram o golpe de Estado que instituiu o cha-
mado Estado Novo, com a outorga da Carta de 37. O País, até então 
sob a égide da Constituição de 1934, 

se debatia entre as circunstâncias políticas criadas no exterior 
e seus reflexos no Brasil: a ascensão do nazismo na Alemanha, 
do fascismo na Itália, a guerra civil na Espanha, o stalinismo 
na União Soviética. No Brasil, a ameaça de guerra civil nos 
moldes do conflito espanhol parecia afastada, embora comu-
nistas e imegralisras (os fascistas em versão tropical) brigas-
sem nas ruas. Mas a radicalização da política internacional 
era um bom pretexto para o endurecimento do regime. A 
Intentona Comunista de 35 daria novo ímpeto à repressão 
governista. Ao longo de 1936, o Congresso aprovou todas 
as medidas de exceção solicitadas pelo governo. Em março 
daquele ano, a polícia invadiu o Congresso e prendeu cinco 
parlamentares que supostamente apoiavam a ANL (_ .. ).Até 
julho de 1937, o Brasil viveria sob "estado de guerra". ( ... ) 
Na noite de 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas fez um 
pronunciamento radiofônico à Nação. "Quero instituir um 
governo de autoridade, liberto das peias da chamada demo-
cracia liberal, que inspirou a Constituição de 34", disse. "Nos 
períodos de crise, corno o que atravessamos, a democracia de 
partidos( ... ) subverte a hierarquia, ameaça a unidade pátria e 
põe em perigo a existência da Nação". Naquela manhã, para 
afastar tal "perigo", Vargas aboliu os partidos e o Parlamento, 
prendeu seus adversários e baixou urna nova Constituição" 
(BUENO, Eduardo; 2003, p. 334). 

No plano internacional, era crescente o prestígio das ideologias 
autoritárias e centralizadoras do comunismo soviético e do nazi-fascis-
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mo europeu. Tais concepções ideológicas adquiriam corpo internamen-
te, e gravitavam, nas suas linhas mais radicais, em torno dos partidos 
integralista e comunista. A Ação Integralista Brasileira28, criada por Plí-
nio Salgado em 1932, em São Paulo, alimentava-se das 

transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e re-
ligiosas entre as duas guerras mundiais (que) vão criar um 
espaço propício à penetração das idéias fascistas junto a uma 
classe média em disponibilidade política que rejeitava o libe-
ralismo oligárquico dominante, não tinha acesso aos partidos 
republicanos regionais e repudiava a alternativa de esquerda 
(CAVALARI, 1999, p. 9). 

Os comunistas Hderados por Luiz Carlos Prestes29, estimulados 
pelo crescente prestígio do regime soviético, articulavam-se dentro da 

28 "Em setembro de 1937, a Açáo lnregralista Brasileira obteve registro como partido político 
junto ao Superior Tribunal de Justiça Eleitoral. A panir de um plebiscito interno, escolheu 
Plínio Salgado como candidato do partido à presidência da República nas eleiçóes que deve-
riam ocorrer naquele ano, frustradas, entretanto, pelo golpe de Estado que instituiu o Estado 
Novo. Uma vez consumado o golpe, Vargas, no início de dezembro de 1937, suprimiu rodos os 
partidos políticos. Juntamente com eles, a Açáo Inregralista Brasileira. Em razão da dissoluçáo 
dos partidos políticos, ( ... ) a A.I.B., adaptando-se aos novos tempos, transformou-se novamente 
em sociedade civil com a denominação de Associação Brasileira de Cultura (A.B.C.). "( ... ) A 
esuurura e a direçáo da nova associação permitiram que a A.LB. continuasse, ainda que de 
forma velada, sua campanha doutrinária. Essa campanha continuou aré maio do ano seguinte, 
quando a A.I.B. parece ter mudado de tática, substimindo a linha educativa pela violenta. 
Abandonou-se a revolução do espíriro e adorou-se a revolução violenta para a romada do poder. 
O atentado a Vargas no Pal.ácio Guanabara, real izado por um pequeno grupo de imegralisras 
em maio de 1938, parece ter sido resultado dessa nova tática. A Imenrona Integralista, como 
ficou conhecida, foi totalmente dominada por Vargas que, em seguida, desencadeou imensa 
campanha contra o Imegralismo, com a prisão e exílío de seus líderes. ( ... ). O lmegralismo 
tornou-se, em cuno período de tempo, o primeiro panido de massas do país. Possuía Núcleos 
organizados em rodo o rerrirório nacional, contando, em 1937, com mais de um milháo de 
adeptos. O crescimento da AJ .B. pode ser comprovado media_nre a comparação do número de 
inscrições realizadas de 1933 a 1937. De acordo com o Monitor lntegralista, em fins de 1933 a 
A.I.B. comava com 20.000 inscritos que, em 1934, já haviam passado para 180.000, em 1935, 
o número de inseriras salrou para 380.000, em 1936 atingiu a cifra de 918.000 e, finalmente, 
até julho de 1937 tinha inscritas em suas fileiras mais de um milhão de pessoas. Precisamente 
1.352.000 militantes" (CAVAlAR!, 1999, p.l3, 18119 e 34). 

2?"Luís Carlos Prestes nasceu em Porto Alegre, em 3 de janeiro de 1898 ( ... )e veio a se tornar um 
homem temerário, desafiador e espetacul.ar. ( ... )Formou-se tenente--engenheiro na Escola Militar 
do Realengo, na turma de 1920. Após liderar a revolta dos tenenres no Rio Grande do Sul, (. .. ) 
conseguiu romper o cerco das tropas federais, seguindo para o Paraná numa marcha audaciosa, 
que lhe permitiu se unir aos rebeldes paulistas. No dia 12 (de abril de 1925), numa reunião entre 
os generais lsidoro e Bernardo Padilha, o major Miguel Costa e o tenente Prestes, decidiu-se 
prosseguir a marcha e invadir o Mato Grosso. Formou-se então a Primeira Divisão Revolucio-
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visão marxista da revolução do proletariado, e promoveram em 1935 a 
revolta conhecida como Intentona Comunista. 

Como o novo e frágil Estado liberal (Carta de 34) abrira 
brechas para o aparecimento de outros partidos, em março 
de 1935 surgiu, no Rio, a Aliança Nacional Libertadora. Se 
o programa da ANL, que defendia a suspensão unilateral da 
divida externa e a reforma agrária imediata, náo fosse sufi-
ciente para definir seu radicalismo, o fato de um jovem e 
então desconhecido estudante de direito chamado Carlos 
Lacerda ter indicado Luís Carlos Prestes para "presidente de 
honra" do partido foi, para o governo, "a prova" definitiva de 
que aquela era uma organização comunista. E, de fato, era: 
por trás dela estava a Internacional Comunista, com sede em 
Moscou. Em maio de 1935, a ANL já contava com cerca de 
80 mil membros (BUENO, EDUARDO; 2003, p. 332). 

Em 23 de novembro, liderado por Prestes, um grupo de comu-
nistas deRagra a revolta denominada pelos historiadores de Intentona 
Comunista, visando à derrubada do governo. Nas cidades onde ocor-
reu, o levante se restringira a uma malsucedida quartelada. O movi-
mento acabou sendo esmagado violentamente por Vargas, dando-lhe, 

nária, que passaria à história com o nome de ( ... ) Coluna Prestes. ( ... )A Coluna protagonizaria, 
ao longo de dois anos, a marcha mais épica da história do Brasil. Ao percorrer cerca de 25 mil 
quilômetros por praticamente todos os Estados do Brasil - mais alguns rrechos do Paraguai e 
da Bolívia- desde abril de 1925 até junho de 1927, a Coluna Prestes serviria de modelo para a 
gmnde marcha que Máo-Tsé-Tung e seu exército revolucionário realizariam na China, 20 anos 
mais tarde. Seria também um dos episódios mais dramáticos e simbólicos da luta revolucionária 
no Brasil - com seu quixotismo, seus sonhos e seus delírios; a imensa distância entre suas in-
tenções e suas ações; a nulidade quase total de seus resultados práticos; seu heroísmo váo e sua 
violência latente. ( ... ) Depois das épicas peripécias da Coluna que adquiriu seu nome, Prestes, 
exilado na Argentina, recusou-se a se envolver nas conspirações que resultaram na Revolução 
de 30. ( ... ) Mais tarde, Prestes se converteu ao comunismo, viajando para a União Soviética em 
novembro de 1931. Retornou ao Brasil em abril de 1935, junto com a espiã alemã Olga Benário, 
que se tornaria sua mulher, para liderar, desastradamente, a Intentona Comunista de novembro 
de 1935 (sendo) preso em março de 1936. ( ... )Solto em 1945, Prestes aliou-se a seu maior ini-
migo, Getúlio Vargas e, como chefe do en tão legalizado Partido Comunista, elegeu-se deputado 
federal, com a maior votação do país. Em 1948, com o PCB de novo na clandestinidade, Prestes 
fugiu do Brasil e viveu anos na União Soviética, da qual tornou-se vassalo leal. Em 1957, Prestes 
obteve o direito de voltar ao país por mandato judicial e apoiou João Goularr em 1961. Com 
o golpe militar de 64, viu-se forçado a fugir outra v~. ( ... ) Retornou ao Brasil depois da anistia 
de 1978 e participou da campanha das diretas-já. Stalinista ferrenho, conspirador e conservador, 
( ... ) Prestes morreu aos 92 anos, em 1990" (BUENO, Eduardo; 2003, p. 300/304). 
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entretanto, poderosos argumentos políticos que iriam provocar o en-
durecimento do governo e favorecendo a preparação para o golpe e a 
outorga da Carta de 37. 

"Nada mais perigoso do que fazer-se uma Constituição sem o 
propósito de cumpri-la. Ou de só se cumprirem os preceitos de que se 
precisa, ou se entende devam ser cumpridos- o que é pior", profeti-
zou Pontes de Miranda em 1938 acerca da Carta de 37, outorgada em 
10 de novembro daquele ano (MIRANDA; CAVALCANTI, 1938). 
Anos depois, em 1945, Francisco Campos, principal autor do texto 
constitucional outorgado, sentenciava, na mesma linha sobre ela: "De 
valor puramente histórico. Entrou para o material que, tendo sido ou 
podendo ter sido jurídico, deixou de o ser ou não chegou a ser por não 
haver adquirido ou haver perdido sua vigência" (PORTO, 2001, p. 17). 
Inocêncio Coelho, noutra direção, entende que a estrutura jurídico-for-
mal deve ter pouco peso na análise da Carta de 37, "já que, no sentido 
material, todo Estado tem uma Constituição; por isso pouco impona 
que a Carta de 37 tenha ou náo tido vigência do ponto de vista formal, 
que não tenha passado de uma Constituição-fantasma, como ironizam 
alguns de seus adversários" (COELHO, 1990, p. 103/108). 

A grande polêmica jurídica em torno da Carta de 37 tratou de 
sua vigência, questionada em razão da previsão dos arts. 180 e 187, que, 
respectivamente, davam poderes ao Executivo de expedir decretos-leis so-
bre todas as matérias enquanto não se reunisse o Parlamento Nacional, e 
dispunha que a Carta Política deveria ser submetida a plebiscito nacional, 
o que nunca ocorreu. O próprio Francisco Campos assim refletia: " ... 
não se tendo realizado o plebiscito dentro do prazo estipulado pela pró-
pria Constituição, a vigência desta, que antes da realização do plebiscito 
seria de caráter provisório, só se tOrnando definitiva mediante a provação 
plebiscitária, tornou-se inexistente". A Faculdade Nacional de D ireita do 
Rio de Janeiro, em Manifesto público em 1945, assim via a questão: 

A falra desse plebiscito, entretanto, tolhe à Carta outorgada 
toda a legitimidade e, podemos dizer, toda vigência, transfor-
mando-a numa simples norma de fato, a que náo resta outra 
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existência senão a força que a mantém ( ... ). Faltou-lhe, pois, 
à Constituição de 1937, esse requisito vital, cuja ausência lhe 
retira o próprio ser: faltou-lhe o pronunciamento do único 
Poder Constituinte, que uansmudaria em substância consti-
tucional, juridicamente operante, o plano de organização do 
Estado apresentado pelos autores do golpe de lO de novembro 
e por eles imposto, desde logo, como norma de fato provisória, 
até que se pronunciasse a Nação. ( ... ) Essa ilegitimidade, a que 
ficou condenada a Carta de 1937, ainda mais se acentuou com 
os sucessivos aros de força praticados sob a rubrica de reformas 
ou leis constitucionais (PORTO, 2001, p. 56)30• 

Para Walter Costa Porto, a Constituição de 1937 e o modelo por 
ela adotado seriam "a extensão de duas personalidades - a de Francisco 
Campos, que lhe redigiu o texto, e a de Getúlio Vargas, que dele usu-
fruiu para o exercício de seu mandato". Abordando a personalidade 
de Francisco Campos, Porto recorre a Paulo Bonavides, para quem o 
mineiro sempre esteve ligado, "desde os seus primeiros passos na vida 
pública, a uma obsessiva sugestão de ordem, segurança e conservação" 
(BONAVIDES, 1979). Sobre Getúlio Vargas, Porto recorda sua ad-
miração a Júlio de Castilhos e ao modelo constitucional riograndense 
por ele implantado, no qual "a autoridade legal do governo equivalia à 
ditadura". E ressalta a identidade dos dois modelos: 

Muitas vezes se disse que a Constituição brasileira de 10 de 
novembro de 1937 teve como modelo a Constituição polo-
nesa, promulgada em abril de 1935. O principal ponto de 
aproximação en tre as Cartas é o modo pelo qual, sem disfar-
ces, é ressaltada a proeminência do Poder Executivo. Mas se-
melhanças que nunca foram salientadas, aproximam a Cons-
tituição de 1937 da Constituição Estadual do Rio Grande 
do Sul, de 14 de julho de 1891. Os dois textos adotam a 
mesma posição quanto à prevalência do Executivo, à redução 
do papel das Assembléias na elaboração das leis e à escolha do 
Vice-Presidente" (PORTO, 2001, p. 63). 

311 «E exagerando em seu discricionarismo, Gerúlio Vargas, por onze vc:zes, por meio de 'Leis Cons-
titucionais', alterou o texto da Carra de 1937. enrendendo, assim, reter o Poder Consciruinre 
originário, cada reforma correspondendo, para seus críticos, a uma nova outorga, a um golpe de 
Esrado complementar" (PORTO, 200 I, p. 28). 
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Embora não tivesse sido aplicada, a Constituição de 1937 previa 
remotas possibilidades de controle político sobre o Executivo. Mas mi-
tigava-o ao extremo, relativizando tais instrumentos, face a dispositivos 
constitucionais arbitrários e contraditórios, de interpretação meramen-
te utilitarista para o regime e o modelo ditatorial de Vargas. 

Os artigos 166 e 168, respectivamente, previam o "estado de 
emergência" e o "estado de guerrà' que possibilitavam ao Presidente 
da República suspender as garantias e direitos coletivos e individuais. 
Não era necessária a autorização do Parlamento, que não podia inter-
ferir nem suspender as ações do Executivo. Também os atos pratica-
dos naquele momento não poderiam ser examinados posteriormente 
pelo judiciário (art. 170), para eventual apuração de abusos. Também o 
art. 169 possibilitava a suspensão das imunidades de parlamentares por 
iniciativa do Presidente, criando mecanismo de difícil resistência pelo 
Parlamento. 

O Poder Legislativo nunca foi instalado. A Carta de 37 dispunha 
que o Legislativo seria exercido pelo Parlamento Nacional (art. 38), com 
a colaboração do Conselho da E<:onomia Nacional e do Presidente da 
República, por mandato de quatro anos (art. 39, § 2°). A Câmara dos 
Deputados e o Conselho Federal compunham o Parlamento (art. 38, § 
1 °). O art. 39 previa sessão legislativa anual de quatro meses e concedia 
ao Presidente da República poderes para interferir diretamente no seu 
funcionamento, podendo convocar, adiar e prorrogar suas atividades. 
As eleições parlamentares seriam indiretas (art. 46). 

As competências das duas Casas do Parlamento Nacional eram 
amplamente enfraquecidas pela existência do Conselho da Economia 
Nacional (art. 57) e do inesgotável leque de poderes do Presidente da 
República (arts. 74 e 75). A Câmara dos Deputados seria integrada por 
representação estadual proporcional à sua população (art. 48). Além da 
autonomia para tratar de assuntos internos de eleição da mesa diretora, 
elaboração de regimento e estrutura funcional, a Câmara dos Depura-
dos tinha uma única competência (art. 49), a de "iniciar a discussão e 
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votação das leis de impostos e fixação das forças de terra e ar, bem como 
todas as que importarem aumento de despesà'. O Conselho Federal 
(art. 50) seria composto de um representante de cada Estado, indicado 
pela Assembléia Legislativa (o nome indicado poderia ser vetado pelo 
Governador) e por dez membros indicados pelo Presidente da Repú-
blica, todos para mandato de seis anos. Como a Câmara, além de sua 
organização interna, o Conselho Federal tinha a atribuição de iniciar 
a discussão e votação de projetos de lei que versassem sobre tratados 
internacionais e interestaduais, regime de portos, aprovar nomeações 
de ministros para o Supremo Tribunal Federal, para o de Contas e para 
as representações diplomáticas. O Conselho Federal seria presidido por 
um ministro de Estado designado pelo Presidente da República (art. 
56). Os arts. 42 e 43 asseguravam aos membros do Parlamento imu-
nidade que era fragilizada pelas exceções de ultraje à moral pública ou 
provocação pública ao crime. O art. 45 previa a possibílidade de convo-
cação de ministro de Estado para prestar esclarecimentos sobre matérias 
a ele sujeitas. As competências das duas Casas Legislativas para iniciar 
discussão e votação de projetos de lei era completamente enfraquecida 
pelo art. 64, que dava ao Executivo a primazia para tal: <~iniciativa dos 
projetos de lei cabe, em princípio, ao governo". 

A organização do Conselho de Economia Nacional (art. 57) era 
disposta de forma a facilitar o controle governamental e tinha amplas 
atribuições (art. 61), praticamente transformando o Parlamento Nacio-
nal em Poder homologatório. O Conselho seria composto "de repre-
sentantes dos vários ramos da produção nacional" e, na sua organização 
interna, dividir-se-ia em cinco seções: indústria, agricultura, comércio, 
transportes e crédito. A presidência do Conselho seria exercida por 
ministro de Estado designado pelo Presidente da República (art. 59) . 
Dentre as atribuições do Conselho, as principais eram: a) promover a 
organização corporativa nacional; b) editar normas reguladoras dos con-
tratos coletivos de trabalho; c) emitir parecer sobre todos os projetos, 
de iniciativa do governo ou de qualquer das Câmaras do Parlamento, 
que interessem diretamente à produção nacional; d) organizar inquéri-
tos sobre as condições de trabalho; e, e) estabelecer normas relativas à 
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assistência prestada pelas associações, sindicatos e institutos. O art. 63 
previa a possibilidade de serem conferidos ao Conselho de Economia, 
poderes para legislar sobre matérias a ele afetas. 

O processo legislativo referente à produção de leis e de resoluções 
deixava clara a marca autoritária do regime. Nenhum membro do Par-
lamento poderia ter iniciativa de projetos de lei, o que só era permitido 
pela iniciativa de um terço das respectivas Casas legislativas (art. 64, § 
1 °). Mesmo assim, iniciada a tramitação de qualquer projeto pela via 
legislativa, este mesmo poderia ser suspenso se o governo comunicasse 
o envio de projeto sobre a mesma matéria (art. 64, § 2°). Os projetos 
de iniciativa do governo que obtivessem parecer favorável do Conselho 
da Economia não poderiam ser modificados pelas Casas do Parlamento, 
as quais ficariam limitadas a aprová-los ou rejeitá-los. Antes das deli-
berações legislativas, o governo poderia, ainda, retirar os projetos ou 
emendá-los (art. 65, parágrafo único) . O art. li limitava gravemente as 
atribuições do Parlamento! "A lei, quando de iniciativa do Parlamento, 
limitar-se-á a regular, de modo geral, dispondo sobre a substância e os 
princípios, a matéria que constitui o seu objeto. O Poder Executivo 
expedirá os regulamentos complementares". 

O Poder Executivo era disciplinado pelo art. 73: "O Presidente 
da República, autoridade suprema do País, coordena a atividade dos 
órgãos representativos, de grau superior, dirige a política interna e ex-
terna, promove ou orienta a política legislativa de interesse nacional, e 
superintende a administração do País". O Vice-Presidente da República 
era designado pelo Presidente, em cada ocasião, dentre os membros do 
Conselho Federal (art. 77). Os arts. 74 e 75 disciplinavam um extenso 
rol de atribuições e competências do Presidente da República. 

O art. 90 dispunha acerca do Poder Judiciário, que seria com-
posto do Supremo Tribunal Federal, juízes e Tribunais dos Estados e 
juízes e Tribunais Militares. O art. 91 assegurava a vitaliciedade, ina-
movibilidade e irredutibilidade dos vencimentos dos magistrados, e o 
art. 94 vedava ao Poder Judiciário conhecer de questão exclusivamente 
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política. A declaração de inconstitucionalidade de aro ou lei de inicia-
tiva do Presidente da República pelo Judiciário, poderia ser revista pelo 
Parlamento, a juízo do Presidente (art. 96). 

A legislação poderia prescrever a censura prévia da imprensa e me-
didas para impedir as manifestações contra a moralidade pública e aos 
bons costumes (art. 122, 15, "a' e "b"). O art. 171 constitucionalizava o 
arbítrio, dispondo que "na vigência do estado de guerra' a Constituição 
"deixará de vigorar'' nas partes "indicadas pelo Presidente da Repúbli-
ca'. Tal dispositivo era reforçado pelo art. 167, que assegurava ao Presi-
dente da República o poder de dissolver a Câmara dos Deputados se ela 
não aprovasse as medidas tomadas pelo Executivo durante o período de 
exceção. O art. 178 dissolvia, no ato de outorga da Carta de 37, a Câ-
mara dos Deputados, o Senado Federal, as Assembléias Legislativas dos 
Estados, dando poderes ao Presidente da República para marcar novas 
eleições, "depois de realizado o plebiscito a que se refere o art. 187". O 
plebiscito não aconteceu nem as eleições foram convocadas. 

"Não surpreende que a Constituição de 1937 não se refira a par-
tidos. Nem a Constituição que a precedeu - a de 1934 - nem a de 
1891 ou a de 1824- faziam qualquer menção a eles" (PORTO, 2001, 
p. 30). Ao contrário da anterior, a Carta de 37 não tratou da Justiça 
Eleitoral. De acordo com o art. 9°, "c", o Governo Federal poderia 
intervir nos Estados para exercer atribuições que "de acordo com as 
conveniências e necessidades de cada caso, lhe forem atribuídas pelo 
Presidente da República", quando, "por qualquer motivo, um dos seus 
poderes estiver impedido de funcionar". Como os Poderes Legislativos 
dos Estados nunca foram instalados, o Presidente da República nomeou 
Interventores em todos os Estados brasileiros. O art. 27 determinava 
que os Prefeitos fossem nomeados por livre indicação dos Governadores 
(Interventores, na prática). 
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4.5. 
A Constituição de 1946 

Ao final da Segunda Grande Guerra, com o retorno dos praci-
nhas, em julho de 1945, mais urna vez os reflexos da siruaçáo mundial 
iriam interferir na nossa rotina política, quando urna grande contradi-
ção tomava corpo em toda a Nação: 

na Euwpa, o Exército nacional lutara pela democracia; em 
casa o país vivia sob regime ditator:ial. Um ano e meio antes, 
a insatisfação de vários segmentos da Nação com a ditadu-
ra Vargas já havia ficado clara com surgimento do chama-
do Manifesto dos Mineiros3 1

• Lançado em 24 de outubro de 
1943, no 13o aniversário da Revoluçáo de 30, o documento 

31 Manifesto divulgado em outubro de 1943 por membros da dite liberal de Minas Gerais, defen-
dendo o fim da ditadura do Esrado Novo e a redemocratização do pais. Entre seus 92 signatários 
incluíam-se Virgílio de Melo Franco, Pedro Aleixo, Müton Campos, Archur Bernardes, Afonso 
Arinos de Melo Franco, Adauto Lúcio Cardoso, Adolfo Bergamini, Afonso Pena Jr .• Alaor Prara, 
Bilac Pinto, Carlos Horta Pereira, Daniel de Carvalho, José de Magalhães Pioro, José Bonifácio 
I....afuyerre de Andrada, João Franzen de Lima, Mário Brant e Odilon Braga, entre outros. Com 
a instauração da ditadura do Estado Novo, os círculos liberais, ainda que não tivessem sofrido a 
violenta perseguição movida aos scrores de esquerda, principalmente aos comunistas, também se 
viram impossibilitados de agir sobre os destinos polidcos da nação. Essa situação só começou a se 
modificar quando o governo brasileiro optou por apoiar os Aliados na Segunda Guerra Mundial. 
A contradição entre as posturas externa e interna foi logo apontada pelos secares de oposição, 
que aproveitaram a oportunidade para romper o longo süêncio a que haviam sido obrigados. As 
manifestações estudantis de apoio aos Aliados, realizadas durante o ano de 1942, transformaram-
se em atos pela democracia e representaram uma primeira transgressáo à ordem ditatoriaL Em 
agosto de 1943, representantes de Minas Gerais no Congresso Jurídico Nacional manifestaram-
se a favor da redemocrarizaçáo. Em seguida, membros da elite mineira realizaram sucessivas 
reuniões no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, decidindo divulgar um Manifesto público 
que explicitasse suas aspirações democráticas. Surgiu assim o Manifmo Ms Minâros, a prindpio 
intitulado Manifmo ao Povo Mineiro. Num primeiro momento, foram tirados 50 mil exemplares 
do documenro, impressos clandestinamente em uma gráfica de Barbacena e distribuídos de máo 
em mão ou jogados por baixo das porcas das residências, em virrude da censura à imprensa ainda 
vigente. Sua importância decorreu do fato de ter sido a primeira manifestação aberta conrra a 
ditadura, assinada por indivíduos pertencentes a famílias de grande tradição social e política 
em Minas Gerais. A reação do governo não tardou. Embora os signatários do Manifesto não 
renham sofrido nenhum tipo de perseguição policial, muitos deles foram afastados dos cargos 
públicos que ocupavam ou foram demitidos de seus empregos em empresas privadas em virrude 
das pressões exercidas pelo governo. O Manifesto Ms Minâros abriu caminho para que outros 
documentos da mesma natureza viessem a público, como a Carra aos BrtJSileirQs, divulgada por 
Armando de Sales Oliveira em dezembro de 1943, quando ainda se encontrava no exílio, e a De-
claração de Prinápios do I Congresso Brasileiro de Escritores, de janeiro de 1945 (www.cpdoc. 
fgv.br/nav_hisrorialhtm/anos37-45/ev_fim_mineiros.htm -14.9.2008). 
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clamava: "Queremos liberdade de pensamento, sobretudo 
do pensamento político". 
Em 1942, nascera a UNE (União Nacional dos Estudantes), 
responsável por passeatas de protesto no país inteiro (sen-
do uma delas causadora da demissão de Filinto Müller e de 
Francisco Campos). Em janeiro de 1945, o I Congresso Bra-
sileiro de Escritores, realizado em São Paulo, também exigia 
a redemocratizaçáo do país. Em 22 de fevereiro daquele ano, 
o ex-ministro José Américo, em entrevista ao jornalista Car-
los Lacerda, rompeu com a censura, criticando abertamente 
o governo. Vargas se viu forçado a baixar a guarda e, no dia 
28 de fevereiro, assinou o Ato Adicional n° 9, fixando o pra-
zo de 90 dias para a realização de eleições. 
Os novos partidos se organizaram rapidamente: em 7 de 
abril nascia a UDN (União Democrática Nacional), formada 
pela antiga oposição liberal, associada a banqueiros e ao setor 
privado. A UDN lançou a candidatura do brigadeiro Eduar-
do Gomes - um dos líderes do movimento dos Dezoito do 
Force. Em julho de 1945, surgia, dentro da máquina políti-
co-administrativa do Estado Novo, o PSD (Partido Social 
Democrático), que lançou o general Dutra como candidato. 
Com as eleições marcadas para 2 de dezembro, novas ações 
políticas agitaram o segundo semestre de 1945. No dia 15 de 
julho, numa manifestação gigante em Sáo Paulo, Luis Carlos 
Prestes lançou a campanha "Constituinte com Getúlio", que 
era uma tentativa de "golpe branco": em vez. de eleições, uma 
nova Assembléia Constituinte seria convocada, com Vargas 
ainda no comando da Nação. Em agosto, líderes sindicais e 
funcionários do Ministério do Trabalho entoavam o lema: 
"Q ueremos Getúlio" - e nascia o "movimento queremista". 
Em setembro surge, também sob a batuta de Vargas, do Mi-
nistério do Trabalho e da burocracia sindical, o PTB (Partido 
Trabalhista Brasileiro). 
Três meses antes de sua realização, as eleições de dezembro 
já pareciam definidas: a UDN náo teria como vencer Vargas 
e seus aliados. Em fins de outubro, porém, o Presidente in-
siste em fazer de seu irmão, Bejo Vargas, o chefe da polícia 
do Rio de Janeiro. Liderado pelos generais Góis Monteiro e 
Dutra, um golpe militar depõe o ditador32• Entre humilhado 

32 "Embora afastado do governo por um 'golpe branco', Getúlio Vargas acabaria sendo um dos 
grandes vencedores das eleições de dezembro de 1945. Não apenas figurativamente: Vargas foi 
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e conciliador, o Presidente declara à Nação que renunciara ao 
cargo por vontade própria - e sai do Catete sem ser exilado 
e sem perder os direitos políticos. As eleições de dezembro 
se realizam sob sua vasta sombra e o general Dutra, do PSD, 
apoiado por Vargas e pelo PTB, vence com certa facilida-

eleito Senador por dois Estados, RJ e SP, e deputado por ourros sere. Ainda assim, praticamente 
não apareceu no Senado: preferiu o auto-exílio na fazenda Itu, em São Borja, onde recebia o 
beija-mão dos políticos e articulava sua volta ao poder. Na verdade, as manobras para a sucessão 
de Dutra se iniciaram antes de o marechal completar a metade de seu mandato. Embora Dutra 
se recusasse a apoiar a candidatura de Vargas, ela logo surgiu, lançada por Joá.o Goulart, durante 
a comcmoraçã.o do 67° aniversário do Ex-Presidente, em 19 de abril de 1950 ( ... ).Vargas con-
correu pelo JYfB, rendo como vice João Café Filho, do Partido Social Progressista (PSP), que 
fora indicado pelo presidente do partido, o governador paulista Adhemar de Barros (que popu-
larizara o mote "rouba mas faz"). O acordo era simples: Vargas em 1950, Adhemar em 1955. 
Nas eleições de 3 de outubro de 1950, Vargas concorreu contra Cristiano Machado, do PSD, 
e Eduardo Gomes, outra vez. candidato da UDN ( ... ).Vargas venceu fácil, obtendo 48,7o/o dos 
voros ( ... ). O país com o qual Vargas deparou era muito diferente daquele que comandara cinco 
anos ames ( ... ). O país se debatia entre o nacionalismo, o emreguismo e o estatismo. Em 3 de 
outubro de 1953, Vargas dá a virada decisiva de seu segundo governo, firmando a imagem de 
'pai dos pobres': pressionado pelos sindicatos, de começa a afastar-se dos Estados Unidos, cria 
a Petrobrás, faz uma lei sobre remessa de lucros para o exterior c muda o ministério; ( ... ) para 
conservadores e os militares, era preciso derrubar Vargas. Faltava apenas um pretexto. Ele logo 
viria. ( ... ) De rodos os opositores de Getúlio, o mais ruidoso e radical era o jornalista Carlos 
Lacerda( ... ). Na madrugada de 5 de agosto de 1954, dois pistoleiros tentaram matar Lacerda na 
porta de sua casa ( ... ); os tiros o feriram levemente no pé, mas mataram o major da Aeronáutica, 
Rubens Vaz. ( .. . ) A aeronáutica decidiu investigar o crime por conta própria e instaurou um 
inquériro que, em 29 horas, conseguiu prender os culpados. Em poucos dias ficou claro que 
Gregório Fonunato (chefe da guarda presidencial), preso dia 11 de agosto, fora o mandante do 
crime. ( ... ) Muitos colaboradores de Vargas foram presos e ameaçados ( ... ). Em 22 de agosm, 
os brigadeiros se reuniram no Clube da Aeronáutica para pedir a renúncia de Vargas. No dia 
23, cerca de trinta generais lançaram um 'Manifesto à Nação' que, na verdade, era um ultimato 
a Getúlio. Um dia antes, quando o Vice-Presidente Café Filho sugeriu a Vargas que ambos 
renunciassem, o presidente respondeu: 'Se tentarem tomar o Cacete, terão que passar sobre o 
meu cadáver'. No dia 24 de agosco ( ... ), o presidente Getúlio Vargas se suicida com um tiro 
no coração. ( ... ) Mais do que qualquer personagem incorporado por Va.rgas ao longo de 25 
anos, morria o mais asruro político brasileiro de rodos os tempos ( ... ). Quem se matava era o 
presidente que voltara ao Cacete 'nos braços do povo'( ... ). Vivo, Getúlio Vargas comandara por 
quase 20 anos os destinos do Brasil. Morro, projetaria sua sombra e sua inBuência até o alvore-
cer da sexta década do século que, no Brasil, foi quase inteiramente dele" (BUENO, Eduardo; 
2003. p. 338 e 345/346). 
"De 1930 a 1934, o Brasil foi uma democracia exercida por um ditador, colocado c mantido 
no poder pela vontade do povo. De 1934 até 1937, tornou-se uma democracia constitucional, 
exercida por um Presideme eleito pelo Congresso, presumidamente a arisrocracia do país. De 
1937 a 1945 seria, na pior das hipóteses, uma timocracia ('domínio dos mais fortes') dirigida 
democraticamente por um déspota esclarecido, por intermédio de uma Constituição outorgada. 
De 1945 aré meados de 1946, embora a Constituição estadonovista continuasse inalterada e vi-
geme, sua execução tomou outro rumo, que não pretendo examinar. ( ... )Se a palavra democracia 
se tornou sinônimo ou símbolo de vontade popular, não vejo ninguém com mais direito ao título 
de democrata, na história do Brasil, do que Getúlio Vargas" (PEIXOTO, 1960, p. 385). 

-
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de a UDN de Eduardo Gomes( ... ). Em setembro de 1946, 
uma nova Constituição é promulgada" (BUENO, Eduardo; 
2003, p. 344/345). 

Analisando o quadro político da época e a estrutura e as linhas 
gerais da Constituição Federal de 1946, Aliomar Baleeiro e Lima Sobri-
nho consideram que elas se 

assemelham às da Constituição de 1891, mas sem a rigidez 
presidencialista desta ( ... ). Os constituintes de 1946 partiam 
do princípio filosófico kantiano de que o Estado não é fim 
em si mesmo, mas meio para o fim. Este fim seria o homem. 
O Estado deveria fazer convergir seus esforços precipuamen-
te para elevar material, física, moral e intelectualmente o 
homem. Melhorando-o do ponto de vista da saúde, da edu-
cação, do bem-estar econômico, viria, como conseqüência, o 
desenvolvimento total da Nação (_ .. ) . 
Até 1946, as elites mandavam e as massas ou obedeciam ou 
permaneciam indiferentes, senão "bestificadas", segundo 
a expressão célebre de Aristides Lobo em 1889. Em parte, 
porque prevalecia a maioria de analfabetos e miseráveis, no 
sentido econômico; em parte, porque os processos eleitorais 
anteriores ao Código de 1923 não permitiam a expressão das 
aspirações e interesses daquelas massas, graças à violência e 
à fraude. Pela primeira vez, as eleições de 1945, apesar do 
voto mercenário nas zonas rurais, revelaram o peso do pro-
letariado e das classes submédias {as low middle classes, dos 
americanos). Ism veio produzir o aparecimento de líderes 
populistas, o primeiro dos quais foi Vargas, que capitalizou 
os frutos da legislação trabalhista e da propaganda sistemáti-
ca( ... ) nos oito anos do Estado Novo. ( ... ) O popuüsmo cedo 
degenerou em demagogia pura e simples( ... ). 
Depois da Constituição Federal de 1891, que regeu o Pais 
durante 30 anos, a Constituição de 1946, que, bem ou mal, 
subsistiu até 1967 - 20 anos- foi a que mais durou na Re-
pública33. Sob certos pontos de vista, apresenta resultados 
positivos: até 1964, registrou apenas breve, branda e justifi-
cada intervenção federal em Alagoas e um só estado de sítio, 

33 N.A.: A Constituição Federal de 1988, promulgada em 5 de ourubro daquele ano, já ultrapas-
sou a marca de 20 anos de vigência, suplantando a Carta de 46 em tempo de duração. 
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por 90 dias, no fim de 1955 até fevereiro de 1956, um con-
traste com as várias intervenções e o estado de sírio quase 
permanente dos regimes de 1891, 1934 e 1937. Todavia, o 
presidencialismo da Constituição Federal de 1946 foi mar-
cado por levantes militares e golpes de Estado34 de diversas 
intensidades até a Revolução final de 1964 ( .. . ). 
Voto secreto, regime de partidos, representação proporcio-
nal, instituição da suplência, validade dos diplomas, Justiça 
Eleitoral para o julgamento de todas as fases do pleito, in-
clusive a verificação de poderes, são conquistas incorporadas 
à Carta de 1946. Em relação à Constituição de 1934, não 
são muitas, nem importàmes, as divergências (BALEEIRO; 
SOBRINHO, 2001, p. 18, 22, 23,24 e 49). 

Na Carta de 46, o Poder Legislativo era exercido pelo Congres-
so Nacional, e se compunha da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal (ar t. 37). Era assegurada a imunidade com a inviolabilidade 
de opiniões, palavras e votos (art. 44), e possibilidade de processos cri-
minais de parlamentares apenas com licença p révia da respectiva Casa 
legislativa (art. 45) . O decoro parlamentar surge pela primeira vcr em 
Carta Política (art. 48, § 2°) . O parlamentar investido na função de 
ministro de Estado, interventor federal o u secretário de Estado não per-
d ia o mandato (art. 51). O art. 53 assegurava a criação de Comissões 
Parlamentares de Inquérito, e o art. 54 obrigava o comparecimento de 
m inistros de Estado ao Parlamento quando convocados, sob pena de 
crime de responsabilidade. 

A Câm ara dos Deputados era composta de membros eleitos 
pelo sistema proporcional, pelo voto secreto, de acordo com bancadas 

34 1951 - Agi~ação em rorno da maioria absoluta como indispensável à eleição presidencial de 
Vargas; abafado pela pressão militar pró-Gerúlio, o caso náo foi submetido ao Supremo Tri-
bunal Federal; 1954, janeiro- Manifesto dos Coroniis, provocando a exoneração dos ministros 
João Goulan, do Trabalho, e da Guerra, Ciro Espírito Santo; agosto, deposição de Vargas; 
1955, golpe de Estado do general Lorr, Ministro da Guerra, depondo o Presidente interino 
Carlos Luz; golpe de Lott contra o Presidente Café Filho, quando foi decretado o único estado 
de sírio na vigência da Carta de 46; 1956/57, tentativas de golpes dos ministros militares para 
impedi r a posse do Yice-Presidenre João Goularr, após a renúncia de Jânio Quadros; 1963, 
levante dos sargentos de Brasília; 1964, março (Semana Santa), levante dos marinheiros; março/ 
abril, deposição do Presidente João Goulart pela "Revolução de 64" (BALEEIRO; SOBRl-
NHO, 2001 , p. 24/26). 

CaR Fdbo 
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estaduais dispostas conforme a população do respectivo Estado, para 
mandato de quatro anos (arts. 56, 57 e 58). Competia privativamente à 
Câmara dos Deputados (art. 59) a aceitação ou não de abertura de pro-
cesso de impedimento contra o Presidente da República e ministros de 
Estado e a iniciativa da tomada de contas do Presidente da República, 
quando as mesmas não fossem devidamente apresentadas ao Congresso 
Nacional. 

O Senado Federal (art. 60) era composto de três Senadores por 
Estado, para mandato de oito anos, com eleições quadrienais, com re-
novação alternada, de um e dois terços, e era presidido pelo Vice-Pre-
sidente da República (art. 61). Privativamente, competia ao Senado, 
entre outras atribuições: a) julgar o Presidente da República, nos pro-
cessos de impeachment; b) processar e julgar os ministros do Supremo 
Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República; c) aprovar a es-
colha de magistrados, de membros do Tribunal de Contas, do prefeito 
do Distrito Federal e chefes de missões diplomáticas de caráter perma-
nente; d) autorizar empréstimos externos aos Estados, Distrito Federal 
e Municípios; e, e) autorizar qualquer alienação ou concessão de terras 
com área superior a dez mil hectares. 

Ao Congresso Nacional competia (art. 65): a) votar o orçamen-
to; b) criar tributos; c) dispor sobre a dívida pública federal; d) legislar 
sobre bens do domínio federal; e, e) votar a lei de fixação das forças 
armadas. E eram suas competências exclusivas (art. 66); a) decidir sobre 
tratados internacionais; b) autorizar a guerra e a paz; c) aprovar ou sus-
pender a intervenção federal declarada pelo Presidente da República; d) 
conceder anistia; e) julgar as Contas do Presidente da República, com 
o auxílio do Tribunal de Contas (art. 22); f) autorizar o Presidente e 
Vice-Presidente a se ausentarem do país; e, g) decretar o estado de sítio 
(art. 206). 

O Tribunal de Contas, pela primeira vez, é disposto no Capítulo 
referente ao Poder Legislativo (art. 76). Os seus membros tinham as 
mesmas prerrogativas dos juízes do Tribunal Federal de Recursos. Entre 
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as competências do Tribunal (art. 77}, estavam: a) registro de contra-
tos que interessem à receita e despesa pública; b) registro dos atos da 
administração pública que resultem em despesa; e, c) emitir parecer 
prévio sobre as contas que o Presidente da República deverá prestar ao 
Congresso Nacional. 

O Poder Executivo era exercido pelo Presidente da República e 
era previsto um Vice-Presidente (arts. 78 e 79). No rol de atribuições 
do Presidente da República (art. 87}, estavam: a) celebrar tratados e 
convenções internacionais ad referendum do Congresso Nacional; b) 
declarar a guerra e fazer a paz, devidamente autorizado pelo Congresso 
Nacional; c) decretar o estado de sítio (art. 208); d) decretar e executar 
a intervenção federal; e) enviar à Câmara dos Deputados a proposta 
de Orçamento; f) prestar contas do exercício anterior, anualmente, ao 
Congresso Nacional; g) sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e 
expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução; e h) nomear e 
demitir os ministros de Estado. 

O Poder Judiciário (art. 94) era exercido pelos seguintes órgãos: 
a) Supremo Tribunal Federal; b) Tribunal Federal de Recursos; c) ju-
ízes e Tribunais militares; d) juízes e Tribunais eleitorais; e e) juízes e 
Tribunais do Trabalho. Aos magistrados era assegurada vitaliciedade, 
inamovibilidade e irredutibilidade dos vencimentos (art. 95). Os onze 
ministros do Supremo Tribunal Federal (art. 99) eram nomeados pelo 
Presidente da República, depois de aprovada a escolha pelo Senado 
Federal, que, era, também, o foro competeme para o julgamento dos 
ministros nos crimes de responsabilidade (art. 100). O Tribunal Fede-
ral de Recursos (art. 1 03) era composto de nove juízes nomeados pelo 
Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal, sendo 
dois terços entre magistrados e um terço entre advogados e membros 
do Ministério Público. O Ministério Público (art. 125) tinha atuação 
junto à Justiça Comum, a Militar, a Eleitoral e a do Trabalho, e era che-
fiado pelo Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da 
República após aprovação pelo Senado (are. 126). 
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O art. 179 previa a existência do Conselho de Segurança Nacio-
nal e o art. 205 instituía o Conselho Nacional de Economia, com a in-
cumbência de estudar a vida econômica do País e de sugerir as medidas 
que considerasse necessárias. 

A autonomia dos municípios (art. 28) era assegurada pela elei-
ção dos prefeitos e vereadores e pela administração própria, "no que 
concerne ao seu peculiar interesse", com a decretação e arrecadação dos 
t ributos de sua competência e organização dos serviços públicos. Pre-
feitos de capitais, de cidades consideradas estâncias hidrominerais e de 
segurança nacional poderiam ser nomeados pelos Governadores (art. 
28, §§ 1° e 2°). Analisando a Carta de 46, Aliomar Baleeiro e Barbosa 
Lima Sobrinho chegam a usar a expressão "revolução municipalista'' 
quando registram que os constituintes sensibilizaram-se com a situação 
de penúria das rendas municipais, que representava apenas 7%, contra 
30% dos Estados e 63% da União, e promoveram melhoria considerá-
vel no texto da nova Carta (BALEEIRO; SOBRINHO, 2001, p. 18). 
Os Estados (art. 18) seriam regidos por Constituição própria e "leis que 
adotar, observando os princípios estabelecidos" na Carta da República, 
ficando a eles reservados todos os poderes que, "implícita ou implicita-
mente, não lhes forem vedados" pela Constiruição (art. 18, § 1 °) . 

Acerca do sistema de governo adotado, consideram os autores 
citados que houve, em verdade, 

a exacerbação do presidencia1ismo35, pela hipertrofia dos 
poderes presidenciais devido, talvez, à precária organização 

)~ Afonso Arinos de Melo Franco faz o seguinte registro histórko: "Em 1788 Hamilton escrevia 
no 'Federalista' que nenhuma pane da organização poütica do seu país tinha encontrado tantas 
dificuldades quanto a Presidência da República. Os críticos tinham eJCagerado descompassa-
damente as afirmações sobre os excessos de autoridade e sobre as práticas ditatoriais. Tinham 
afirmado que um Executivo enérgico é incompatível com o governo republicano. Mas tinham 
esquecido as vantagens da unidade de comando, de energia e rapidez do poder; assim como 
tinham esquecido que a Federação era freio necessário aos excessos do presidencialismo, era a 
defesa e a garantia da liberdade; como, também, que a temporariedade dos mandatos e a res-
ponsabilidade do Presidente (impeachmmr) diminuíam consideravelmente os ri~cos do seu au-
toritarismo. Essas razões primitivamente apontadas por um dos patriarcas da Nação Americana 
vêm sendo, com maior ou menor extensão, repetidas pelos que, depois dele, se ocuparam do as-
sunto: Story, Tocqueville, que, fo rmado no regiiDe parlamentar do seu país, faz no entanto uma 
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dos partidos{ ... ). Os Presidentes se apoiavam nas Forças AI-
madas, que lhes davam força absoluta ou sumariamente os 
depunham. Pouco a pouco, como nas repúblicas hispano-
americanas, o militarismo passou a condicionar o presiden-
cialismo, que disso só se livrou nos EUA (BALEEIRO; SO-
BRINHO, 2001 , p. 20/21). 

Sobre o sistema de representação política n a Carta de 46, eles 
constatam que ele d ava 

mais sensibilidade à representação popular, permitindo ter 
uma voz, pelo menos, qualquer grupo consisteme da opinião 
pública. Mas oferece a multiplicação dos partidos, o que en-
fraquece tanto o Governo quanto as oposições. (. .. ) Outro 
defeito dos partidos nacionais criados a partir de 1945 era 
a tirania das cúpulas sobre todas as seções regionais ( ... ) dos 
Estados e Municípios( ... ). Alguns partidos pequenos tinham 
donos e vendiam até inscrições para candidaturas ao Con-
gresso (BALEEIRO; SOBRINHO, 2001, p. 21). ~ ~ 1. 

A crise provocada pela renúncia do Presidente Jânio Quadro, em -~~ 
:X 1961, com a implantação do sistema parlamentarista do governo como JlnóoQwd<oo 

mecanismo de enfraquecimento dos poderes do Vice-Presidente João 
Goulart, seu sucessor, e a sua posterior revogação em plebiscito nacio-
nal, foi a maior vivenciada pela Carta de 46, que culminou com a Revo-
lução de 1964. Eduardo Bueno assim narra aqueles dias de crise: 

( ... ) Jânio governava sem base política: o PTB e o PSD domi-
navam o Congresso, Lacerda passara para a oposição, Jânio 
não consultava a UDN e o país estava endividado. Em 24 de 
agosto de 1961 , Lacerda fez um discurso no rádio denun-

admirável defesa do presidencialismo americano, sem fugir aos argumentos habituais; Pomeroy; 
Srerne, que mosrra rorno a fraqueza do poder cemral exigiu a inovação do presidencialismo; 
Chambrun; Bryce, que reconhece lisamente, ao lado das críticas que fo rmula, o sucesso do sisre-
ma; Ellis Srevens; Willoughby; Watson; Woodburn; Giraud, que, como francês, é hostil ao pre-
sidencialismo, mas reconhece seu sucesso nos Estados Unidos; Laski, autor do melhor trabalho 
moderno sobre o assunto, em que exprime mui co bem o caráter americano do presidencialismo, 
caráter que preferimos esrender a todo o Continente; e, para finaliU~r a enumeração, Beard, que 
susrenta, com roda razáo, que ora o presidente influi sobre o Congresso, o ra esre sobre aquele, 
conforme circunstâncias pessoais c históricas" (PILLA; MELO FRANCO, 1958, p. 27 /28) . 

....-(~ 
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ciando uma suposta tentativa de golpe articulada por Jânio. 
No dia seguinte, após quase sete meses de governo, o primei-
ro presidente a tomar posse em Brasília estarrecia a nação ao 
anunciar sua renúncia. Embora se refer:isse a "forças terrí-
veis", Jânio nuca explicou detalhadamente o episódio( ... ). 
Como se não bastassem as acusações que militares e udenis-
ras havia anos lhe faziam, no momento em que Jânio renun-
ciou o então vice-presidente João Goulart estava na China 
comunista. Embora se tratasse de uma visita oficial, eram 
tempos de guerra fria e Jango sempre fora visto como o "lí-
der da república sindicalista", um comunista travestido de 
democrata (BUENO, Eduardo; 2003, p. 356/357). 

Sobre as negociações para a posse do Vice-Presidente João Goularc, 
vetada por fortes setores militares, políticos e sociais, Bueno registra que 

a crise foi contornada com a criação de uma comissão no 
Congresso que propôs a diminuição dos poderes do novo 
Presidente e a adoção de um regime parlamentarista. Assim 
sendo, depois de tortuosa viagem de volta, Jango chegou ao 
Brasil em 31 de agosto de 1961 e, no aniversário da Inde-
pendência, romou posse em Brasília. A situação estava par-
cialmente resolvida. Tancredo Neves foi nomeado primei-
ro-ministro do novo regime ( ... ). Em janeiro de 1963, um 
plebiscito deu ampla vitória ao presidencialismo (9 milhões) 
sobre o parlamentarismo (2 milhões) . Só enráo João Goularr 
virou presidente de verdade. O fato de se tornar presidente 
com seus plenos poderes restaurados não trouxe tranqüili-
dade para Jango. Ele assumia o comando de um pais cada 
vez mais polarizado, volátil e inquieto. Constantemente fus-
tigado pela esquerda (que queria reformas imediatas) e pela 
direita (que temia qualquer avanço social), Jango foi pego 
entre dois fogos. ( ... ) De janeiro a julho de 1963, sob o co-
mando do Ministro Celso Furtado, Goulart pôs em prática 
o Plano Trienal, baseado em "reformas de base". O Congres-
so recusou-se a cooperar com o projeto. Greves estouraram 
pelo país. Jango ( ... ) se sentiu forçado a dar uma guinada à 
esquerda. Para pressionar o Congresso a aprovar as reformas, 
decidiu realizar um comício-monstro, no Rio de Janeiro, em 
13 de março de 1964. Ao fazê-lo, decretou o começo do fim 
de seu governo (BUENO, Eduardo; 2003, p. 357/358). 

~ -
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A Revoluçáo de 1964 e a revogação da Constituição de 1946 
foram assim narradas por Bueno: 

O que se travou no Brasil, da posse (em setembro de 1961) 
à queda (em abril de 64) de Goulart, foi o choque entre duas 
visões conflitantes da política e, especialmente, da economia. 
(. .. ) No confronto entre dois modelos desenvolvimentistas 
distintos, venceu a "modernização conservadora" proposta 
pela Escola Superior de Guerra (ESG), com o apoio dos Es-
tados Unidos. Para concretizá-la, foi preciso romper o jogo 
democrático e promover o fechamento político - e assim se 
fez.. ( ... )A conspiração de 1964, que teve apoio financeiro, 
logístico e militar dos Estados Unidos, nasceu como um mo-
vimento político-militar cujo objetivo inicial (e supostamen-
te o único) era derrubar o governo Goulart e, no âmbito in-
terno do exército, restabelecer a hierarquia "vertical", abalada 
pelo provocativo apoio que o Presidente dava à luta eman-
cipatória dos marinheiros e sargentos, que queriam obter o 
direito de candidatar-se a cargos públicos. Em tese, a Cons-
tituição, as eleições e a "normalidade democrática" seriam 
preservadas. ( ... ) No dia 27 de outubro de 1965, porém, o 
primeiro general-Presidente, Humberto Castelo Branco -
coordenador da ação militar que depôs Jango - , baixou o 
Aro Institucional n° 2 (AI-2), suspendendo a Constituição 
e mergulhando o país numa genuína ditadura militar. ( ... ) 
Com a posse de Costa e Silva, em 1967, a linha dura chegou 
ao poder (BUENO, Eduardo; 2003, p. 360 e 372). 

A experiência parlamentarista republicana, introduzida na Carta 
de 46 pela Emenda Constitucional n° 4, de 1961, foi assim analisada, 
naquela época, por Bonifácio de Andrada, que registra em suas obser-
vações o que denominou "obstáculos iniciais": 

O atual Parlamentarismo adotado no Brasil é fruto do Ato 
Adicional de 1961, quer dizer, de uma emenda à Constitui-
ção presidencialista de 1946. Ames de qualquer análise des-
tes meses de sua experiência recente, temos que nos arer ao 
que chamamos de obstáculos iniciais do seu funcionamento, 
que são os seguintes: a) surgiu o sistema para solucionar uma 
gravíssima crise política, com exaltada oposição de um grupo 
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partidário que recebia o novo regime como usurpação que visa 
atingir as prerrogativas do Vice-Presidente. No fundo, como 
observa Maurice Duverger, o Presidencialismo se presta a um 
"sistema de despojos" ... e o novo regime impedia tanto ... ; b) 
o Presidente da República não se sente obrigado a prestigiar 
o sistema que, segundo deixa entender, foi instituído para 
"freá-lo" ou "podar-lhe" as atividades governamentais; c) ale-
gislação constitucional e administrativa vigente foi elaborada 
dentro do regime anterior, e aquelas forças partidárias acima 
citadas não permitiram o seu aperfeiçoamento ou adapta-
ção; d) a mentalidade Presidencialista reinante nos meios 
partidários, intelectuais e populares criou hábitos políticos 
e mentais distantes do Parlamentarismo, e muitos políticos 
em altos cargos almejam para si novas funções de governo, 
mas sob o sistema presidencial, o que faz crescer o desajuste 
das instituições novas com o ambiente; e) as normas rema-
nescentes do regime antigo, embora automaticamente revo-
gadas, são pelo Presidente usadas em desprestígio ao regime 
parlamentar, nascendo daí um dualismo administrativo ego-
vernamental que dificulta o funcionamento do sistema, com 
a direção do Estado dividida entre o Presidente da República 
e o Presidente do Conselho de Ministros; f) valendo-se da 
crise, forças "caudilhistas" e "marxistas" contribuem para o 
seu agravamento visando ao desprestígio da autoridade para 
a consecução de seus objetivos ante uma opinião pública, 
civil e militar indecisa, omissa e confusa; e, g) a inflação e 
os desacertos financeiros na Administração Pública, que se 
acumularam após a renúncia do ex-Presidente Quadros, com 
seus reflexos danosos na economia popular, desfavorecem no 
seio do povo o conceito do novo regime denunciado ao ho-
mem comum como culpado pelas falhas do governo. 
Feiras estas preliminares de análise, e levando-se em conta 
que em um ano apenas não se pode, com profundidade, rea-
lizar um balanço de uma experiência parlamentarista, exami-
nemos os acontecimentos ligados ao novo sistema. ( ... ) Num 
exame sumário ( ... ) verificaremos ( ... ) entre outras menores, 
duas deficiências ( ... ): o empreguismo ( ... ) e a dualidade do 
comando administrativo. Em compensação, ( ... ) infere-se o 
seguinte: o debate parlamentar e o dos Partidos, nesta fase, 
ganhou em conteúdo ideológico e programático; ( ... ) o povo, 
até então alheio aos debates desta natureza e comumente 
tendo conhecimento posterior dos fatos políticos, como é 

~ -
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costume no Presidencialismo, acompanhou de perto, partici-
pando dos acontecimentos, e influindo nos rumos dos mes-
mos. ( ... ) A mecânica do Parlamentarismo cria uma situação 
geral de menor apreensão entre os adeptos de cada Partido, 
não se alimentando revoltas devido à inexistência de opres-
são do Poder, e nem o temor pelo irremediável, como ocorre 
no outro sistema, durante os anos do mandato presidencial 
dos adversários. O governo é mais de todos, é mais do povo, 
em conjunto (ANDRADA, Bonifácio; 1999, p. 189/190). 

Num balanço geral, as abordagens de Baleeiro e Sobrinho indi-

cam que a Carta de 46 era 

tão parecida com a de 1934, que se podia ter a impressão de 
um decalque. Não houve, aliás, essa idéia, entre os consti-
tuintes de 1946, nem seria de supor que predominasse, na 
feitura de uma Carta de direitos, o propósito de uma imita-
ção servil. ( .. . ) O que mais que tudo contribuiu para a apro-
ximação dos rexros foi a coincidência dos fatores políticos, 
que inspiraram a elaboração constitucional, orientada, nos 
dois momentos, pelo pensamento de urna reação contra os 
exageros do presidencialismo da República Velha, ou contra 
as tendências ditatoriais, que modelaram a Carta de 37. Foi 
o mesmo surto de espírito democrático que nos deu as duas 
Constituições, impondo os preceitos que a técnica jurídica 
do momento recomendava para a correção dos males, que 
eram levados para a conta de demasias do Poder Executivo 
(BALEEIRO; SOBRINHO, 2001, p. 33). 
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4.6. 
A Constituição de 1967/69 

Vitorioso o movimento revolucionário de 64, a Junta Militar li-
derada pelo general Costa e Silva baixou, em abril, o Ato Institucional 
n° 1 (AI-1), marcando eleições presidenciais para outubro de 1965 e 
estabelecendo o "retorno à normalidade democrática" para janeiro de 
1966. Indicado pelo Alto Comando Militar, o general Humberto Cas-
telo Branco foi eleito presidente <'provisório" pelo Congresso Nacional, 
sob pressão do novo regime e com vários de seus membros cassados. 
Ele iniciou seu período presidencial em 15 de abril de 1964, e ficou no 
posto até 15 de março de 1967. Como a Constituição de 1946 con-
tinuava em vigor, Castelo Branco foi eleito para terminar o mandato 
de cinco anos iniciado por Jânio Quadros em janeiro de 1961 . Assim, 
deveria governar até 31 de janeiro de 1966. Porém, seu mandato foi 
prorrogado e as eleições presidenciais previstas para 3 de outubro de 
1965 suspensas. 

Em 1965, o Presidente Castelo Branco baixou o AI-2. Composto 
de 33 artigos, praticamente revogava a Constituição de 1946 e 

redefiniu de forma autoritária os termos do Al-1, estabele-
cendo a eleição indireta para a presidência da República, a 
dissolução de todos os partidos políticos então existentes, o 
aumento do número de ministros do STF de 11 para 16 - o 
que garantia ao governo a maioria nesse Tribunal e obscure-
cia a distinção entre justiça ordinária e justiça revolucionária 
-, a reabertura do processo de puniçóes dos adversários do 
regime e a impossibilidade de reeleição do presidente daRe-
pública. Ainda segundo o documento, ouvido o Conselho de 
Segurança Nacional, o presidente poderia decretar o estado 
de sítio por 180 dias sem consulta prévia ao Congresso, orde-
nar a intervenção federal nos Estados, decretar o recesso do 
Congresso e demitir funcionários civis e mílítares "incompa-
ríveis com a revolução'', além de emitir atos complementares 
e baixar decretos-leis sobre "assuntos de segurança nacional" 
(www.cpdoc.fgv.br - 20.9.2008). 
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À medida que o processo revolucionário se consolidava, a Cons-
tituição de 1946 conflitava, cada vez mais, com os rumos do novo regi-
me militar, que se materializava por intermédio dos Atos Institucionais. 
Aumentava, assim, a necessidade de elaboração de nova Constituição, 
que incorporasse os Atos Institucionais e complementares editados. Em 
dezembro de 1966 foi publicado o projeto de Constituição, redigido por 
Carlos Medeiros Silva, ministro da Justiça, e por Francisco Campos, au-
tor da Carta de 37. Diante de protestos por pa~:te da oposição e da Arena 
(partido do governo) o governo baixou o AI - 4, convocando o Congres-
so Nacional para discutir e votar a nova Constituição, durante o período 
de 1966 a janeiro de 1967. Nesse prazo, o governo poderia legislar com 
Decretos-Leis sobre segurança nacional, administração e finanças. No 
dia 24 de janeiro de 1967 foi finalmente aprovada a nova Constituição, 
sem alterações significativas em relação ao projeto original, entrando em 
vigor no dia 15 de março de 1967. No mesmo dia o governo divulgou o 
Decreto--Lei 314, que estabelecia a Lei de Segurança Nacional. 

O Presidente da República, Humberto de Alencar Castelo 
Branco, edita o "Ato Institucional n° 4", que "convoca o 
Congresso Nacional para se reunir, extraordinariamente, de 
12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967". O objeto 
principal da convocação extraordinária é a discussão, votação 
e promulgação do "Projeto de Consriruiçáo", revisto e mo-
dificado pelo Conselho de Segurança Nacional, e apresenta-
do pelo Presidente da República. De acordo com este ato, o 
Presidente da República poderá baixar atos complementares, 
bem como decretos-leis sobre matéria de segurança nacional 
e matéria financeira e, ainda, no período de recesso paria-
menear poderá expedir decretos com força de lei sobre maté-
ria administrativa e financeira. ( ... ) No dia 24 de janeiro de 
1967, a "Constituição Congressual" é promulgada, simulta-
neamente, pelas Mesas das duas Casas do Congresso Nado-
nal para vigorar a partir do dia 15 de março de 1967, quando 
assume a Presidência da República o Marechal Armr Costa e 
Silva (NETO, Casimiro; 2003, p. 511). 

A Constituição de 1967 foi a sexta do Brasil e a quinta da Repú-
blica. Buscou institucionalizar o regime militar, aumentando a influên-
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cia do Poder Executivo sobre o Legislativo e Judiciário e criando desta 
forma, uma hierarquia constitucional centralizadora. 

Sofre forte influência da Carta de 1937, cujas características 
básicas assimila. Nitidamente centralizadora, tem preocu-
pação fundamental com a segurança nacional, reduzindo a 
autonomia individual e permitindo a suspensão de direitos e 
garantias constitucionais. Dá maiores poderes à União e ao 
Poder Executivo, aprofundando a intervenção na economia 
dos Estados e Municípios. São suspensas, também, as garan-
tias dos magistrados. Faculta ao Presidente da República a 
expedição de decretos-leis sobre segurança nacional e finan-
ças públicas. Entretanto, esta faculdade é limitada aos casos 
de urgência ou de interesse público relevante, não podendo 
acarretar aumento de despesas. Embora entrem em vigor na 
data de sua publicação, estes decretos-leis são sujeitos ao re-
ferendum do Congresso Nacional que os aprovará ou rejeita-
rá, integralmente, dentro de sessenta dias. Findo este prazo, 
sem deliberação, o texto é tido como aprovado. Os decretos-
leis emanados com base nos Atos Revolucionários escapam 
à apreciação do Poder Legislativo. Persistiu a estrutura do 
Estado Social, de molde mais intenso do que o delineado na 
Constituição de 1934 (NETO, Casimira; 2003, p. 512). 

A Carta de 67 promoveu a mudança da denominação da Repú-
blica dos Estados Unidos do Brasil, vigente desde a proclamação do sis-
tema em 1889, para República Federativa do BrasiL A nova Carta asse-
gurava a autonomia municipal (art. 15), mas estabelecia que as capitais 
dos Estados e os municípios que tivessem instalações de infra-estrutura 
de importância capital e bases militares em áreas de segurança nacional, 
teriam seus Prefeitos nomeados pelos governadores estaduais. O rexco 
constitucional tornava obrigatória a implementação de planos direto-
res em municípios com expressivo número de habitantes, reestatizava 
o subsolo e assegurava o direito do poder público de intervir na eco-
nomia e participar dela atuando inclusive como empresário, por meio 
de empresas estatais consideradas "estratégicas". Estabelecia o controle 
sobre a imprensa e as diversões públicas. Em vez de deixar aos Estados 
todos os poderes que não estiverem vedados pela Constituição (poderes 
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residuais), como no texto de 1946, deu-se aos Estados competência 
para se organizarem de acordo com suas respectivas Constituições e 
leis, mas impôs-se a obediência a certos princípios (art. 13). O an. 188 
das Disposições Gerais e Transitórias, estabelecia que os "Estados refor-
marão suas Constituições dentro de sessenta dias, para adaptá-las, no 
que couber, às normas desta Constituição. As quais, findo esse prazo, 
considerar-se-áo incorporadas automaticamente às Canas estaduais", 
permitindo aos Estados adotar o regime de leis delegadas, mas vedando 
a utilização dos decretos-leis. 

O Poder Legislativo (art. 27) era exercido pelo Congresso Nacio-
nal, que se compunha da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
O art. 30 continha dispositivos restritivos às prerrogativas do Poder 
Legislativo, como o disposto na alínea "b" do seu parágrafo único: "não 
será autorizada a publicação de pronunciamento que envolver ofensas 
às instituições nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem 
pública ou sodal, de preconceito de raça, de religiáo ou de dasse, con-
figurarem crimes contra a honra ou contiverem incitamento à prática 
de crime de qualquer natureza". O art. 32 garantia a imunidade par-
lamentar. O art. 35, II, previa a perda do mandato por procedimento 
incompatível com o decoro parlamentar ou "atentatório das instituições 
vigentes". O art. 37 dispunha sobre a instalação de Comissões Parla-
mentares de Inquérito e o art. 38 considerava crime de responsabilidade 
o desatendimento, por ministro de Estado, de convocação do Parla-
mento ou de suas comissões. Ao Congresso Nacional (art. 43), com 
a sanção do Presidente da República, cabia, entre outras atribuições, 
legislar sobre: a) tributos; h) orçamento anual e plurianual; c) anistia; e, 
d) contribuições sociais. Exclusivamente, cabia ao Congresso Nacional 
(art. 44): a) dispor sobre tratados internacionais; b) autorizar o Pre-
sidente e o Vice-Presidente da República a ausentarem-se do país; c) 
aprovar ou suspender a intervenção federal ou o estado de sítio; e, d) 
julgar as contas do Presidente da República. 

A Câmara dos Deputados (art. 39) era composta de 487 deputa-
dos eleitos por voto direto e secreto, nos Estados, distribuídos propor-
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cionalmente à população, para mandato de quatro anos. Privativamente, 
competia à Câmara dos Deputados (art. 40) a abertura de processo de 
impedimento do Presidente da República, proceder à tomada de contaS 
da Presidência da República quando não apresentada ao Congresso Na-
cional e organizar seus serviços internos. O Senado Federal (art. 41) era 
composto de três representantes dos Estados para mandato de oito anos, 
eleitos pelo voto direto e secreto, com renovação a cada quatro anos. 
Privativamente, dentre outras atribuições, competia ao Senado Federal 
(art. 42): a) julgar o Presidente da República nos crimes de responsabili-
dade; b) processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal e o 
Procurador-Geral da República nos crimes de responsabilidade; c) apro-
var a escolha de magistrados, de conselheiros do Tribunal de Contas da 
União, dos chefes de missões diplomáticas permanentes e do governador 
do Distrito Federal; d) autorizar empréstimos externos dos Municípios, 
dos Estados e da União; e, e) organização interna de seus serviços. 

O Poder Executivo era exercido pelo Presidente da República, 
com o auxilio dos ministros do Estado (art. 73) . A eleição era direta e 
secreta para mandato de sels anos (art. 75). Privativamente, competia 
ao Presidente, dentre outras atribuições: a) direção superior da admi-
nistração federal; b) celebrar tratados internacionais ad referendum do 
Congresso Nacional; c) declarar a guerra e fazer a paz, com autorização 
do Congresso Nacional; d) determinar medidas de emergência e de-
cretar o estado de sítio e o estado de emergência; e) comando supremo 
das forças armadas; e, f) enviar proposta de orçamento ao Congresso 
Nacional. Em casos de urgência ou de interesse público, e desde que 
não houvesse aumento de despesas, o Presidente da República (art. 55) 
poderia expedir decretos-leis. O Conselho de Segurança Nacional (art. 
88) tinha competências relevantes: a) estabelecer os objetivos nacionais 
permanentes e as bases da política nacional; b) indicar as áreas indispen-
sáveis à segurança nacional e os Municípios considerados de seu interes-
se; c) conceder licença para o funcionamento de órgãos ou representa-
ções de entidades sindicais estrangeiras, bem como autorizar a filiação 
das nacionais a essas entidades; e, d) dar consentimento prévio para: 
1- concessão de terras, abertura de vias de transporte e instalação de 
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meios de comunicação; 2- construção de pontes, estradas internacionais 
e campos de pouso; e, 3- estabelecimento ou exploração de indústrias 
que interessem à segurança nacional. O art. 155 previa a decretação dos 
estados de sítio ou de emergência pelo Presidente da República, para 
preservar ou restabelecer "a ordem pública ou a paz social", pelo prazo 
de 60 dias prorrogáveis por igual período, dando ciência, em 48 horas, 
à Câmara dos Depurados. O art. 159 previa a existência do Conselho 
Constitucional, para assessorar o Presidente da República em casos de 
guerra. O Ministério Público (art. 95) estava disposto no capítulo VII 
- Poder Executivo, e era chefiado pelo Procurador-Geral da República, 
nomeado pelo Presidente da República. Organizado em carreira fede-
ral e estadual, tinha pelo art. 94 previsão de atuação junto aos juizes e 
Tribunais. O § 2° do art. 95 dispunha que nas comarcas do interior, ''a 
União poderá ser representada pelo Ministério Público estadual". 

O Poder Judiciário (art.l12) era exercido pelo Supremo Tribunal ~ 
Federal (art. 118), Conselho Nacional da Magistratura (art. 120), Tri- ll~: 

bunal Federal de Recursos (art. 121) e juízes federais (art. 123), Tribu- """'C" 

nais e juízes militares (art. 127), Tribunais e juizes eleitorais (art. 130), 
Tribunais e juízes do Trabalho (art . 141) e Tribunais e juízes estaduais r..u.Aiám 

(art. 144). O art. 11 3 assegurava a vitaliciedade, inamovibilidade e ir-
redutibilidade de vencimentos dos magistrados, "salvo as restrições ex-
pressas nesta Constituição". 

O art. 148 assegurava o sufrágio universal e o voto direto e secre-
to, "salvo nos casos previstos nesta Constituição", e estabelecia que os 
partidos políticos teriam representação proporcional, total ou parcial, 
"na forma que a lei estabelecer". O art. 152 garantia a livre criação de 
partidos políticos, e impunha, em sua organização e funcionamento, 
a defesa da soberania nacional, do regime democrático e dos direitos 
fundamentais da pessoa humana, e ainda, vedava a utilização, pelos par-
ridos políticos, de aparato paramilitar e a subordinação a entidades ou 
governos estrangeiros. O art. 150 considerava os analfabetos inelegíveis. 
O art. 153 disciplinava os direitos e garantias individuais, e estabelecia, 
entre outros: a) a liberdade religiosa, de cultos que não contrariassem a 
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ordem pública e os bons costumes; b) a náo tolerância de propaganda 
de guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de religião, de raça 
ou de classe, e as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos 
bons costumes; c) ressalvava a pena de morte em legislação referente à 
guerra externa; d) direito à propriedade, salvo o caso de desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social; e, e) assis-
tência judiciária aos necessitados. 

O art. 173 aprovava e excluía de "apreciação judicial os atos prati-
cados pelo Comando Supremo da Revolução de 31 de março de 1964, 
assim como: I - pelo Governo Federal, com base nos Atos Institucio-
nais n° 1, de 9 de abril de 1964; n° 2, de 27 de outubro de 1965; n° 
3, de 5 de fevereiro de 1966; e n° 4, de 6 de dezembro de 1966, e nos 
Atos Complementares dos mesmos Atos Institucionais; li - as resolu-
ções das Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores que hajam 
cassado mandatos eletivos ou declarado o impedimento de Governa-
dores, Deputados, Prefeitos e Vereadores, fundados nos referidos Atos 
institucionais; III - os atos de natureza legislativa expedidos com base 
nos Atos Institucionais e Complementares referidos no item I; IV - as 
correções que, até 27 de outubro de 1965, hajam incidido, em decor-
rência da desvalorização da moeda e elevação do custo de vida, sobre 
vencimentos, ajuda de custo e subsídios de componentes de qualquer 
dos Poderes da República". 

Sobre o perfil ideológico adotado pela Constituição de 1967, no 
campo econômico, Aliomar Baleeiro tem opinião bem genuína: 

Um juíw geral sobre esta Constituiçáo: a meu ver, é uma 
Constituição calvinista. Embora o povo seja católico, é uma 
Constituição para defender como alvo supremo o desejo de 
enriquecimento do povo, sob o rótulo de desenvolvimento 
econômico. A reforma calvinista, o protestantismo, em par-
te, se inspirou num desejo que tinha uma parte da população 
da Europa de libertar-se daquelas tremendas proibições dos 
concílios da Igreja- Nicéla etc., que proibiam o juro, o lucro 
e previam que todo o comércio devia isentar-se do espírito 
ávido de lucro grande. Demre outros, é a tese de Max Weber 
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a propósito da ética protestante, que veio impulsionar esse 
enriquecimento. Esta Constituição é calvinista, é para enri-
quecer. A preocupação é de proteger o comércio e a indús-
tria, mesmo que se sacrifique aquela coisa que é o essencial 
de qualquer um, de qualquer povo, de qualquer civilização, 
de qualquer desenvolvimento - o homem. O homem, alvo 
precípuo da Constituição de 1946. A de 1967 põe em pri-
meiro plano a indústria, o comércio e o desenvolvimento 
econômico. O mito do desenvolvimento econômico informa 
esta Constituição e a animiza (BALEEIRO, 2001, p. 83). 

Terminado o mandato do general Castelo Branco, sucedeu-lhe 
na Presidência da República o marechal Artur da Costa e Silva, que 
tomou posse em março de 1967, rendo como Vice-Presidente o civil 
Pedro Aleixo. 

Costa e Silva - chamado de "tio velho" pelos conspiradores 
de 64- assumiu o poder com planos de restabelecer a demo-
cracia. Mas, ao fazer Delfim Nero seu todo-poderoso minis-
tro da Fazenda, o presidente passou a ser visto como inimigo 
pela linha dura ultranacionalista. Pressionado pela direita e 
pela esquerda - já que, pelo pais, explodiam manifestações 
estudantis e greves operárias - , Costa e Silva viu-se forçado 
a abrir mão de seus planos liberalizantes e respondeu com 
endurecimento politico. Após a morte do estudante Édson 
Luís Souto, em março de 1968, "a passeata dos cem mil", em 
junho, e o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, em 
setembro, o general capitulou e decrerou o Al-5 - o ato que 
sacramemou o arbítrio. Em agosto de 1969, quando Costa 
e Silva ficou doente e uma Junta Militar-36 assumiu o poder, 
a vitória da linha dura37 já estava plenamente consolidada 
(BUENO, Eduardo; 2003, p. 374). 

36 "Quando o general Cosra e Silva sofreu um derrame, em agosto de 1969, a Constituição 
dercrminava que o viçe, Pedro Aleixo, assumisse o poder. Embora a Constituição tivesse sido 
promulgada pelo próprio regime militar, ela foi simplesmente ignorada. Uma Junta Militar 
assumiu o concrolc da Nação - c acelerou a escalada repressiva" (BUENO, Eduardo; 2003, p. 
374). 
' 7 "Durante os governos Castelo Branco e Costa e Silva, a linha dura não mostrou a cara: agiu 
nas sombras, c:m nome da 'segw-ança nacional' e sob a denominação vaga de 'sistema milirar'" 
(BUENO, Eduardo; 2003, p. 375). 
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No dia 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional n° 5 de-
cretou o recesso do Congresso Nacional, sem prazo determinado. No 
mesmo dia, o depurado federal mineiro José Bonifácio Lafayette de 
Andrada, Presidente da Câmara Federal, em breve discurso, assim se 
expressou: "(. .. ) Este episódio não é novo na vida político-parlamentar 
do Brasil, nem mesmo na dos povos do Ocidente. É a conseqüência fi-
nal de crises insolúveis( ... ). A quantos me ouvem, quero dizer: não nos 
esqueçamos de que, mesmo por tradição, em nosso País, são perenes as 
eleiçóes e os eleitores ( ... )". 

Estabelece-se no país uma ditadura sem disfarces. Suspende 
as garantias constitucionais de vitaliciedade, inamovibilida-
de, estabilidade e do habeas corpus. Concede ao Presidente da 
República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem 
limitaçóes da Constituição, poderes para suspender direitos 
políticos de qualquer cidadão, por dez anos, e cassar manda-
tos eletivos federais, estaduais e municipais, e ainda, decretar 
o recesso parlamentar (fechamento) do Congresso Nacional, 
das Assembléias Legislaúvas e Câmaras Municipais. Enquan-
to o Congresso estiver fechado, pode-se legislar por decre-
to e as puniçóes decorrentes desse ato não são passíveis de 
apreciação judicial. São suspensas as garantias dos juízes e 
dos funcionários públicos; a falta de demitir e/ou reformar 
oficiais das Forças Armadas e das Policias Militares; suspen-
sos o habeas corpus nos crimes políticos contra a segurança 
nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. 
Durante a noite vários jornais editados no país são visitados 
por agentes da Polícia Federal, do DOPS e censores. Censura 
prévia, apreensão e recolhimento de edições. As estações de 
rádio e televisão rarnbém são censuradas (NETO, Casimira; 
2003, p. 539). 

Com o impedimento do Presidente Costa e Silva, uma Junta Mi-
litar, integrada pelos três Ministros militares - do Exército, Marinha e 
Aeronáutica- assumiu o comando do país em agosto de 1969, impe-
dindo assim que a sucessão se fizesse em favor do Vice-Presidente, como 
previa a Constituição. Com o Congresso Nacional ainda em recesso, a 
Junta Militar decretou a Emenda Constitucional n° 1 para entrar em 
vigor em outubro de 1969. 
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Teórica e tecnicamente, não se tratou de emenda, mas de 
urna nova Constituição. Passando a vigorar com força de 
uma nova Carta, substitui a Constituição "promulgadà' 
pelo Congresso Nacional em 24 de janeiro de 1967. Reforça 
ainda mais a União e o Poder Executivo. Na expedição de 
decretos-leis cabe ao Congresso Nacional aprovar ou rejeitá-
los dentro de sessenta dias, não podendo emendá-los, e se, 
nesse prazo, não houver deliberação, o texto será tido por 
aprovado. O Presidente da República será eleito por sufrá-
gio de um colégio eleitoral, composto de membros do Con-
gresso Nacional e de delegados das Assembléias Legislativas 
dos Estados, em sessão pública e mediante votação nominal. 
O mandato presidencial será de cinco anos. O Presidente 
e o Vice-Presidente da República, eleitos na forma do Ato 
Institucional n° 16, de outubro de 1969, terminarão seus 
mandatos em 15 de março de 1974. Consagra a aprovação 
dos atos praticados pelo Comando Supremo da revolução 
e a sua exclusão de apreciação judicial. (NETO, Casimiro; 
2003, p. 548). 

Em outubro de 1969, a Junta Militar passava o poder presiden-
cial ao general Emílio Garrastazu M édici38, mesma data da entrada em 
vigor da Emenda n° 1. Médici governaria o país até março de 1974. 

Todos os presidentes da dit2.dura militar repetiram que che-
garam ao palácio sem terem desejado o cargo. Em todos os 
casos, em graus variáveis, isso foi uma falsidade. Deles, o que 
menos se mexeu para vestir a faixa foi Emílio Garrastazu Mé-
dici. Quando seu amigo Costa e Silva perdeu a fala, ele estava 
no comando do III Exército. Apesar de ser visto desde alguns 
meses como uma nítida alternativa militar para a sucessão de 
1971, era improvável que se impusesse num quadro normal. 
Na anarquia de setembro de 1969, pareceu talhado para o 
cargo (GASPAR!, 2002, p. 125). 

38 "( ••• ) Médici faria o país retroceder aos tempos do Estado Novo, não apenas pela utilização 
maciça da propaganda para promover o regime, como pelo faro de rer feiro do deputado Filimo 
Müller (o carrasco que servira a Vargas) presidente do Congresso e chefe do partido do governo, 
a Arena. De rodo modo, durante o governo Médici, o Legislativo seria reduzido à condiçáo 
de mero homologador das decisões de um Executivo ultracentralizador" (BUENO, Eduardo; 
2003, p. 375). 
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Ao assumir o poder, o terceiro general-Presidente Médici deixou 
aflorar a face mais d ura do regime, com tudo mais explícito. Disposto 
a consolidar o poder da "comunidade de informações" e a combater a 
esquerda utilizando as mesmas táticas de "guerra suja" (supostamen-
te defl.agrada pelos "terroristas''), Médice deu "início àquele que talvez 
tenha sido o período mais repressivo da história do Brasil" (BUENO, 
Eduardo; 2003, p. 375). 

O general Ernesto Beckmann Geisel sucedeu o general Médici na 
Presidência da República, governando o país de 1974 a 1979. Sob seu 
comando, o regime iniciou a chamada "abertura política'' num proces-
so denominado por ele de "lento, gradual e seguro". Revogou o AI-5 e 
preparou o governo seguinte, do general João Figueiredo, para realizar a 
anistia, permitir a volta dos exilados políticos e redemocratizar o pais. 

Geisel colocaria em prática vádas medidas para implementar a 
"distençáo". A primeira delas foi a suspensáo da censura prévia 
à imprensa escrita, no início de 1975 - embora o rádio e a TV 
continuassem sob vigilância. ( ... ) Mesmo com todas as crises 
políticas e econômicas, Geisel não apenas seria o único general-
presidente a fazer seu sucessor- depois de vencer a queda-de-
braço com o general Silvio Frota, da linha dura - como con-
seguiria cumprir a promessa de concretizar sua "abertura lenta 
e gradual". No dia 1° de janeiro de 1979, extinguiu o AI-5. 
Em 15 de março, João Figueiredo tomou posse como o quinto 
general-presidente (BUENO, Eduardo; 2003, p. 380). 

Durante o seu governo, de 1979 a 1985, o general João Figueire-
do concluiu a lema transiçáo do poder político para os civis. Assumiu 
prometendo fazer "desre país uma democracia". Concedeu anistia aos 
punidos pelo AI-5 e perdão aos crimes de abuso de poder, rorrura e 
assassinato cometidos por órgãos de segurança. Extinguiu o bipartida-
rismo imposto pela Revoluçáo de 64, o que permitiu a criação de novos 
partidos. Garantiu o processo de abertura política, iniciado por Geisel, 
que resultou no fim do regim e militar. Em janeiro de 1985, o ex-go-
vernador mineiro Tancredo Neves foi eleito Presidente da República, 
colocando fim a 20 anos de regime milítar. 



5. 
""' A CONSTITUIÇAO DE 1988 





POLITICA: AINDA É POSSfVEL? 

Eleito Presidente, Tancredo Neves adoeceu antes da posse e ja-
mais assumiu o cargo. Em seu lugar foi empossado o Vice-Presidente 
José Sarney, em 15 de março de 1985, governando até 1990. Sarney 
notabilizou-se pela condução do processo de redemocratização do país. 
Em 1985 realizaram-se eleições diretas para prefeito das capitais, as pri-
meiras em vinte anos. Em 1986 ocorreram as eleições para a Assembléia 
Nacional Constituinte, cuja instalação ocorreu em 1 o de fevereiro de 
1987, e que promulgou a nova Constituição em 5 de outubro de 1988. 
Em prefácio nela inserido por ocasião da sua promulgação, o presiden-
te da Assembléia Constituinte, deputado Ulysses Guimarães, definia a 
nova Carta como "A Constituição Coragem" que "durará com a demo-
cracia e só com a democracia" . Estava consolidada a redemocratização 
do pais. Em 1989, José Sarney foi sucedido na Presidência por Fernan-
do Collor de Mello, na primeira eleição pelo voto direto em 29 anos. 

O deputado Bernardo Cabral foi escolhido para relatar o projeto 
da Constituição de 1988. Foram criadas oito comissões, organizadas se-
gundo critério temático, com a missão de elaborar anteprojetos parciais 
da futura Carta. Logo duas tendências dividiam os debates, os liberais e 
conservadores - reunidos no chamado "centro democrático", ou "cen-
rráo" - e a esquerda, denominados pela mídia de "progressistas". 

que 
Caio Tácito, em sua análise sobre a Constituição de 1988, verifica 

a Constituição brasileira de 1988, fiel às tradições nacionais, 
reafirma como fundamento da ordem jurídica o princípio 
da legalidade, fonte de direitos e deveres e limite ao poder 
do Estado e à autonomia da vontade ( ... ). A regra da supre-
macia da Constituição e da hierarquia da lei, assim como o 
princípio da reserva legal, estabelece o critério de validade 
das sucessivas fontes do direito positivo, regulando a even-
tual declaração de vícios de inconstitucionalidade ou de 
legalidade de atos normativos (. .. ). A Constituição destaca, 
especialmente, como exercício da cidadania, a iniciativa po-
pula.r39 de projetos de lei. ( ... ) Igualmente é facultada a ini-

39 "A Consriruição em vigor, promulgada após quase 25 anos de regime autocrático militar, 
declarou instaurar um 'Estado Democráriço de Direito'. Logo no parágrafo único do seu pri-
meiro artigo, encontra-se a declaração solene: 'Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição' (arr. 1<>, 
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ciativa popular de leis de específico interesse do município, 
mediante manifestação de, pelo menos, cinco por cento do 
eleitorado local. ( ... ) Em decorrência do regime federativo, 
a Constituição enumera de forma exaustiva, as matérias de 
competência legislativa privativa da União, cabendo aos Es-
tados federados a competência que, por essa forma, não lhes 
é vedado exercer. ( ... ) Merece especial destaque a adoção, no 
artigo 62 da nova Constituição brasileira, da Medida Provi-
sória, a ser editada pelo Presidente da República, em caso de 
relevância e urgência ( ... ), com força de lei ( ... ).A Medida 
Provisória veio substituir o sistema do Decreto-Lei previs-
to em Constituições anteriores como espécie de processo 
legislativo (. .. ). A Constituição de 1988, à semelhança de 
Cartas constitucionais precedentes, consagra o princípio de 
garantia dos direitos adquiridos, dos atos jurídicos perfeitos 
e da coisa julgada. De outra parte, a ordem jurídica anterior, 
construída na vigência da Constituição revogada, náo deixa 
de existir, a não ser quando incompatível com a nova Consti-
tuição. As normas jurídicas antes emitidas entendem-se rece-
bidas pela Consriruiçáo superveniente (teoria da recepção). 
( ... )A Constituição de 1988 mantém e amplia a diretriz das 

parágrafo único). Em que termos o povo exerce esse poder supremo, segundo a Constitui-
ção? A resposta se encontra no artigo 14. As manifestações de soberania popular, aí indicadas, 
sáo quatro: o sufrágio eleitoral, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de projetos de 
lei (não de emendas consticucionaís). Pois bem, se nos limitarmos apenas a essas disposições 
constitucionais, concluiremos que a República Federativa do Brasil é, efetivamente, um Estado 
Democrático. O exame, aínda que superficial, do funcionamento do nosso regime político nos 
revela, porém, uma realidade bem diversa. N inguém ignora que um dos poderes integrantes da 
soberania é o de mudar, coral ou parcialmente, a Constituição. Ora, esse poder não pertence 
ao povo brasileiro, mas exclusivamente ao Congresso Nacional (are. 60, § 2°) . Ao povo náo se 
reconhece nem mesmo o direito de iniciativa de emendas constitucionaís ( ... ). Não é apenas 
aí, porém, que o avesso supera o direito constitucional em nosso país. Citei acima o artigo 14 
da Constituição, que declara serem o plebisciro, o referendo e a iniciativa popttlar fo rmas de 
exercício da soberania do povo, a par do sufrágio eleitoral. Se o povo, em princípio, é livre de 
votar em eleições, embora fortemente submetido à influência dos meios de comunicação de 
massa sob controle privado, em todas as demais hipóteses ele, povo, encontra-se sob a tutela dos 
representantes que elegeu. As exigências formais para a iniciativa popular de projetos de lei são 
tais que, em 20 anos de vida constitucional, as leis originárias do povo formam 0,05% (cinco 
centésimos por cento) do total das leis votadas pelo Congresso Nacional. E quanro ao plebiscito 
e ao referendo, o povo só pode votar quando o Congresso assim decidir, segundo a interpreta-
ção literal dada pelo artigo 49, inciso XV da Constituição. Em outras palavras, o mandante fica 
obrigado a obter o consentimento prévio do mandatário para poder manifestar, validamente, a 
sua vontade dita soberana. Nada de surpreendente, ponanto, que essa auroriução parlamentar 
para o exercício da soberania popttlar, tenha sido dada apenas uma vez., em 20 anos de vigência 
da Constituiçáo" (COMPARATO, 2008). 
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Constituições anteriores, relativa aos direitos fundamentais, 
a objetivo de título próprio, que se desdobra em capítulos 
dedicados sucessivamente aos Direitos e Deveres Individuais 
e Coletivos, aos Direitos Sociais e aos Direitos Políticos. (. .. ) 
Refletindo a reação contra a anterior experiência autoritária 
de governo, a Assembléia Constituinte traduz, em normas 
programáticas, o anseio de atendimento a aspirações popu-
lares de liberdade e de justiça social, segundo o movimento 
pendular próprio das fases de restauração democrática. (. .. ) 
É ma.rcante, no texto constitucional, a presença do povo e a 
valorização da cidadania e da soberania popular (TÁCITO, 
1999, p. 13/51). 

Renato Lessa, na apresentação da obra de Adriano Pilatti, enten-
de que a Carta de 88 

não é um vade mecum que trata de procedimentos institu-
cionais, e sim um texto que contém desenhos normativos a 
respeito do futuro. Mais que sistematização de um pacto já 
antecipado em seus contornos institucionais, a Constituinte 
de 1987 definiu um programa civilizatório para a socieda-
de brasileira. O cumprimento da Constituição exigirá, pois, 
atos de transformação da sociedade. Não foi por outra razão 
- e não por seu suposto detalhismo - que a Cana de 88 viria 
a ser, nas décadas seguintes, ponto de disputa polfrica. Os 
diferentes governos que se seguiram fizeram, em maior ou 
menor medida, da reforma constitucional um item compul-
sório. Houve quem julgasse o país ingovernável, seguidas à 
risca fossem as suas orientações (PILATII, 2008, p. 12). 

O Ex-Presidente José Sarney, atual Senador, analisando os 20 
anos da Carta de 88, observou que 

foram incluídas na Constituição todas as reivindicações cor-
porativas, tornando o país ingovernável, com um desbalanço 
entre seu poder e seu dever. Nosso sistema eleitoral é ainda 
o do voto uninominal proporcional, funcionando sem par-
ridos. Nosso sistema de governo mistura a competência dos 
Poderes. O mecanismo da Medida Provisória tornou-se o 
principal meio de legislar (SARNEY, 2008). 
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A Medida Provisória tem suas raizes históricas nas Constituições 
Italiana e Espanhola, e foi introduzida no ordenamento jurídico brasi-
leiro pela Constituição de 1988, com alterações editadas pela Emenda 
Constitucional n° 32/2001. Segundo o art. 62 da Constituição, em 
caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá editar 
Medidas Provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imedia-
to ao Congresso Nacional. A Medida Provisória perde sua eficácia caso 
não seja convertida em lei no prazo de 60 dias, que pode ser prorrogado 
uma vez por igual período. A Emenda 32/2001 proibiu a reedição de 
Medidas Provisórias. Caso a Medida Provisória não seja votada em 120 
dias ela perde sua força de Lei. A votação das Medidas Provisórias se 
dá em cada Casa do Congresso Nacional separadamente, primeiro na 
Câmara, depois no Senado. Caso a Medida Provisória náo seja aprecia-
da em até quarenta e cinco dias depois de editada, entrará em regime 
de urgência, trancando a pauta da Casa em que se encontrar. O Ex-
Presidente Fernando Henrique Cardoso, então Senador, em 1997 assim 
abordou as Medidas Provisórias: 

constitui abuso da paciência e da inteligência do pais a in-
sistência de Presidentes, que, numa recorrência autoritária 
empedernida, insistem em editar Medidas Provisórias(. .. ). É 
melhor (mesmo), reconhecer que no país só existe um poder 
de verdade, o do presidente (CARDOSO, 1997). 

As Medidas Provisórias, previstas inicialmente como um proce-
dimento excepcional, uansformaram-se em procedimento legislativo 
ordinário. De acordo com a advogada Andréa Russar, 

para se ter uma idéia da gravidade dos fatos, de 6 de outubro 
de 1988 (data da promulgação da Constituição Federal) até 
11 de setembro de 2001 (data da Emenda Constitucional n.0 

32/01) foram editadas originariamente 616 (seiscentos e de-
zesseis) Medidas Provisórias, acrescidas de 5.513 (cinco mil 
quinhentos e treze) reedições, o que totaliza 6.102 (seis mil 
cento e duas) Medidas Provisórias. E o pior é que desse total, 
o Congresso Nacional rejeitou apenas 22 (vinte e duas), o 
que representa 0,36% (zero, trinta e seis por cento) do totaL 
Note~se, mais grave ainda, que no mesmo lapso tempóral 

~ -
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acima citado, o número de leis ordinárias confeccionadas 
pelo Congresso Nacional não alcança nem a metade do nú-
mero de Medidas Provisórias editadas (RUSSAR, 2008). 

Acetca do tema, Alexandre Moreira, analisando a excepcionalida-
de das Medidas Provisórias, vê o instíruro como 

um instrumento legislativo excepcional no quadro jurídico 
brasileiro. Não é lei, pois não é editado pelo Poder Legis-
lativo, mas pelo chefe do Executivo. Tem força de lei, mas 
apenas por tempo determinado, pois deve ser aprovada pelo 
Legislativo para tornar-se lei. Seus requisitos também são 
peculiares: a relevância e a urgência do tema tratado. Trata-
se de um imenso poder que, desde sua criação na Constitui-
ção de 1988, foi repetidamente utilizado pelos presidentes 
da República ( ... ).A avalanche de Medidas Provisórias sim-
plesmente transformou o Legislativo em um apêndice do 
Executivo. Em quase todos os anos, desde 1988, a maioria 
das leis aprovadas pelo Congresso Nacional foi decorrên-
cia de Medidas Provisórias e de projetos de lei de autoria 
do Poder Executivo. O que faz das Medidas Provisórias um 
instrumento auroritário? Em primeiro lugar, seu uso indis-
criminado. Sob a leniência do Poder Judiciário, os requisitos 
de urgência e de relevância foram elasteddos ao máximo. 
Tudo o que é da exclusiva conveniência do presidente da 
República passa a ser considerado "relevante e urgente". ( ... ) 
Mas a decisão presidencial é tomada sem nenhum ato an-
terior que lhe confira legitimidade, sem que haja o mínimo 
de participação popular. Ao contrário dos projetos de lei de 
iniciativa do Executivo, a Medida Provisória já produz efei-
tos desde sua publicação. É natural que o Congresso sinta-se 
pressionado a aprovar algo que já está em vigor, pois desfazer 
os efeitos desse ato pode ser bastante problemático. Para se 
ter urna idéia, das 35 Medidas Provisórias apreciadas no ano 
de 2008, foram aprovadas 31, atingindo a impressionan-
te marca de 86% de aproveitamento! (. .. ) Há várias razões 
para isso, boa parte delas decorrente da falta de uma cultura 
democrática na história brasileira. O período democrático é 
insignificante quando se consideram os mais de 500 anos da 
nossa história (MOREIRA, 2008). 
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Nos seus 20 anos de vigência, a Constituição de 1988 foi refor-
mulada 62 vezes por meio de Emendas Constitucionais, sendo 56 apro-
vadas pelo Congresso Nacional e seis pelo Congresso Revisor. Na visão 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, 
a Constituição de 88 não foi "desfigurada" apesar do elevado número de 
Emendas. Para ele, a organização econômica entre os países se alterou 
completamente após 1989, com a ruina do bloco socialista liderado 
pela União Soviética, o que justificou a modificação de determinados 
conceitos na Constituição: 

A ordem econômica sofreu uma alteração significativa por-
que o modelo econômico era outro, era um modelo forte-
mente esrarizante e, agora, prevalece um modelo mais pri-
vatista, ( ... ) influenciado por uma concepção liberal (MEN-
DES, 2008). 

Em oposição, Celso Antonio Bandeira de Melo considera que o 
texto de 88 não atendia à tendência mundial ditada pelo liberalismo 
econômico, por isso teve de se adaptar. No seu entendimento, "a Cons-
tituição brasileira foi altamente desfigurada para atender a interesses 
estrangeiros, e não nacionais". Para ele, a Carta de 88 "é altamente res-
peitadora dos direitos individuais e dos direitos sociais. ( ... ).Não é sem 
razão que ela é chamada de Constituição Cidadâ': 

A Constituição de 88 tem méritos excepcionais e está à freme 
do seu tempo. Há conquistas grandes como o artigo 5° que 
trata dos direitos individuais, e o 7° sobre os direitos sociais. 
Há ainda o artigo 3°, que diz que a República Federativa 
do Brasil tem que ser uma sociedade livre, justa e solidária. 
Bastam estes dispositivos para verificar a importância que a 
Constituição deu para a vida dos brasileiros. Mas não pára 
por ai. O artigo 170 estabelece que a ordem econômica e a 
social tem por fim fazer justiça social e, entre os princípios 
para isso, coloca a função social da propriedade e a expansão 
das oportunidades de emprego produtivo. O texto constitu-
cional estabelece a primazia do trabalho sobre o capital, o que 
é uma proteção ao cidadáo. Prevê também a possibilidade de 
desapropriação de imóvel que não é usado para cumprir sua 

_r ~ 
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funçáo social. A Constimiçáo de 1988 foi, no entanto, pre-
judicada com o fim do socialismo e o início da globalização. 
Com o fim da União Soviética, a força do capitalismo impôs 
no mundo ( ... ) essa idéia quase ridícula de que o mercado 
se auto-regula e cria o bem-estar de roda a sociedade. Isso 
tudo é a antÍtese da Constituição Federal aprovada em 1988. 
( ... ) Foram feitas emendas constitucionais que desfiguraram 
a nossa Constituiçáo para permitir que muhinacionais inva-
dissem nossa economia (BANDEIRA DE MELO, 2008). 

Para Luís Roberto Barroso, a Constituição Federal de 1988 é pro-
lixa, analítica e casuística, mas não deixa de merecer, por isso, a condição 
de fiadora da estabilidade institucional vivenciada pelo país. Ele ressalta 
que, sob a égide da Carta de 88, foram realizadas cinco eleições diretas 
para a presidência da República, com ampla líberdade de expressão e 
alternância de partidos políticos no poder. "Ao longo desse período, di-
versos episódios poderiam ter deflagrado crises que, em outros tempos, 
teriam levado à ruptura institucional", destacou. Ele critica a excessiva 
constitucionalizaçáo de matérias ordinárias, que, na sua visão, alimen-
tam a "judicialização" da política e a falta de regulamentação de muitos 
dispositivos constitucionais previstos. Também a inexistência de inú-
meras políticas públicas para aplicar direitos fundamentais garantidos 
pelo texto constitucional é apontada por ele como uma grave falha: 

Quando a Constituição consagra o direito de moradia, ela 
náo está assegurando que cada pessoa possa exigir do Estado 
uma residência, mas esse direito exige que o Estado brasileiro 
tenha políticas habitacionais mínimas e consistentes para a 
inclusão dessas pessoas na cidadania formal . As favelas são, 
em parte, o fruto de uma absoluta ausência dessa política 
(BARROSO, 2008). 

Sobre a organização política do Estado brasileiro, Barroso identi-
fica a necessidade de "criarmos um modelo imune a crises dramáticas, 
imune a aventuras autoritárias como as que estão acontecendo na Amé-
rica Latina" e condena severamente o "presidencialismo imperial latino-

· " I ' " d " amencano que, para e e, e um esastre : 
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Há dois modelos no mundo que deram muito certo. São 
o modelo francês e o modelo português. Nesses dois países 
vigora um presidencialismo atenuado. Não é parlamentaris-
mo, como na Alemanha, na Inglaterra ou na Itália. Na Fran-
ça e em Portugal, o presidente é eleito por voto direto, e disso 
nós não podemos abrir mão no Brasil. O presidente tem a 
carga de legitimidade e a força política desta investidura por 
voto popular. Mas nesses países o presidente desempenha as 
funções de Estado, ele nomeia os comandantes das forças 
armadas, os ministros dos Tribunais super:iores, mas não atua 
no varejo do cotidiano da política. Esta tarefa é do primeiro-
ministro, escolhido pela maioria parlamentar. A idéia de que 
precisamos trabalhar com maiorias parlamentares consoli-
dadas a cada tempo é importantíssima para acabar com as 
relações muitas vezes não republicanas entre o Executivo e o 
Parlamento (BARROSO, 2008). 

Também sobre a organização polítka brasileira, e o processo 
constituinte, o deputado federal Bonifácio de Andrada - integrante da 
Assembléia Nacional Constituinte que promulgou a Carta de 88 - fez 
severos comentários: 

No final do governo militar surgiu uma g~:ande movimen-
ração no sentido de se convocar uma Assembléia Nacional 
Constituinte. Estávamos sob o domínio da Constituição de 
1967/69. Esse ambiente de se convocar a Assembléia cres-
ceu no início do governo Sarney, todavia sua equipe gover-
namental era contra a idéia, inclusive Ulisses Guimarães e 
líderes do PMDB. Eles temiam que a Assembléia levasse o 
país a fórmulas políticas que eles consideravam conflitantes. 
O presidente Sarney propôs a convocação de um Congresso 
Constituinte, e não uma Assembléia. O Congresso ia alterar 
a Constituição, mas submetido a determinadas limitações de 
ordens jurisdicionais existentes no país. Houve uma divisão 
entre os que queriam uma Assembléia Constituinte e os que 
queriam o Congresso Constituinte. Apesar de a maioria de-
sejar um Congresso Constituinte, graças a uma manobra re-
gimental articulada por nós, foi possível impor a Assembléia 
Nacional Constituinte. Os historiadores, hoje, colocam, er-
roneamente, que foi uma vitória do PMDB. 
( ... ) Dividiu-se a Assembléia em grupos temáticos. O resul-
tado foi que cada comissão agiu dentro de suas tendências, 
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formando-se diversos pedaços de Constituição incompatíveis 
para serem integrados. Ficou uma colcha de retalhos difícil 
de ser costurada. A partir desse impasse, surgiu, por parte 
dos parlamentares mais moderados e de centro, o chamado 
"centráo", que reuniu representantes de rodos os partidos. O 
objetivo era fazer um novo texto e apresentá-lo ao pais. 
( ... ) Uma das maiores falhas da Carta de 88 foi o enfraque-
cimento do Poder Legislativo. Iniciativas de leis que antes 
eram atribuição desse Poder passaram a ser exercidas pelo 
Judiciário, que determina normas que regulamentam sua 
própria atuação. Isso não existia nas outras Constituições 
brasileiras. O Ministério Público passou a ter novas funções, 
e invadiu atribuições legislativas. O Poder Legislativo se en-
fraqueceu muito, também, porque a Constituição adotou 
as Medidas Provisórias, que sáo instrumento político muito 
mais autoritário do que o Decreto de Lei adotado pelo regi-
me militar. O Decreto de Lei estava restrito a três matérias 
apenas, mas as Medidas Provisórias valem para qualquer 
assunto. A Constituição manteve um disposirivo dos gover-
nos militares no sentido de proeminência do Presidente da 
República na votação de qualquer matéria. Naquela época, 
em 1967, sob o regime militar, o Poder Legislativo era bem 
mais forte que o Poder Judiciário, comparado com os dias 
de hoje. ( ... ) No tocante à política, acho que a Assembléia 
Nacional Constituinte não funcionou bem para o pais. Ela 
nos deu uma Constituição com falhas muito graves. ( ... ) 
Defendi o parlamentarismo. Não houve diálogo e articula-
ção suficientes para ele ser implantado. Caso se prolongasse 
o mandato do então presidente Sarney para cinco anos, tal-
vez ele concordasse com esse sistema. Mas os líderes peeme-
debistas não aceitaram encaminhar a proposta, e com isso 
vingou o sistema presidencialista que aí está (ANDRADA, 
Bonifácio José; 2008). 

Na opinião de Marcello Cerqueira, ao longo dos seus 20 anos de 
vigência, a utopia de "uma nação efetivamente para todos" que seria 
construída a partir da Carta de 88 foi frustrada pelas alterações pro-
movidas no decorrer do período. Para ele, as modificações acabaram 
"mutilando o corpo da Constituição", atingiram, 



ANTÓNIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA 

e continuam a atingir os maiores valores da Constituição de 
1988: a soberania nacional e os direitos do cidadão. No que 
respeita à soberania nacional, foram suprimidas significati-
vas normas de proteção à economia do país. ( ... ) Quanto 
aos direitos do cidadão, sua dimensão dá bem a medida do 
regresso a que o país continua, até hoje, sendo submetido 
( ... ).Tornam-se mercantis as prestações de educação, a saú-
de pelo sistema de seguro privado, a previdência comandada 
por fundos de pensão, apenas para citar alguns exemplos. Os 
düeítos sociais são substituídos pelo perfil da demanda de 
serviços em um mercado em expansão. O mesmo processo 
de encolhimenro ocorre com a cidadania política. A forma 
clássica de supressão dos direitos políticos é a ditadura, a ti-
rania ou o despotismo. Desgraçadamente, nosso país experi-
mentou todas. Mas o neoliberalismo oferece soluções mais 
sutis ( ... ); nunca a forma democrática esteve táo dissociada 
da substância democrática que a ela dá vida. A elite do poder 
busca impor um sistema político que se assenta em chefias de 
governo identificado com a "globalização" predatória, uma 
administração pública baseada em agências regulatórias que 
a experiência de outros países nos permite afirmar que setor-
nam independentes de tal forma que sobre elas não recaem 
controles de qualquer natureza. E, finalmente, um Poder Le-
gislativo esvaziado de suas atribuições, submetido ao garrote 
vil... (CERQUEIRA, 2006, p. 556). 

~ -
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5.1. 
Interesse Público 

Para Antonio Celso Bandeira de Melo, o interesse público 

nada mais é que a dimensão pública dos interesses indivi-
duais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo enquanto 
partícipe da sociedade (enrificada juridicamente no Estado), 
nisto se abrigando também o depósito intertemporal destes 
mesmos interesses, vale dizer, já agora, encarados eles em sua 
continuidade histórica, tendo em vista a sucessividade das 
gerações de seus nacionais (BANDEIRA DE MELO, 2004, 
p. 51152). 

O conceito de interesse público, alerta Vanice Lírio do Valle, 
embora "freqüente a literatura do direito público desde sua origem, 
nem por isso se pode dizer pacificado no seu conteúdo". Isto porque, 
dentre outras razões, os próprios conceitos de Estado, soberania, gover-
no, espaço público, direito, sociedade e cidadania variam no tempo, 
refletindo as modificações socioculturais e políticas, sobretudo diante 
das transformações impostas pelo acelerado processo de globalização 
vivenciado pela humanidade nos últimos anos. Assim, 

a reformulaçáo da compreensão da sociedade, seus limites 
e características, determina reflexos nas fronteiras do que se 
possa identificar como interesse público. Em verdade, é a di-
mensão pela qual a própria sociedade se identifica e se anali-
sa, que gera como inevitável conseqüência, uma mudança do 
eixo de percepção do interesse púbHco (VALLE, 2007). 

As transformações decorrentes da sociedade globalizada, baseadas 
nas intensas e complexas redes de informação e conhecimento, alteram 
e determinam modificações na concepção do que seja interesse público, 
introduzindo dois prismas distintos de análise do tema, o presente e o 
futuro, vale dizer, valores democráticos e mutualidade de um lado, e 
sustentabilidade e legado de outro. "Essa compreensão multidimensio-
nal do interesse público ( ... ) incorpora o reconhecimento do outro - e, 
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portanto, o pluralismo ou multiculcuralismo - e de suas necessidades 
específicas (VALLE, 2007)". 

Abordando o tema na palestra "Governo e Governança em tem-
pos de Mundializaçáo", Diogo de Figueiredo Moreira Neto, citando 
Bobbio, vê no "pluralismo cultural que acompanha toda a evolução 
histórica (. .. ) na formação do ocidente" as raizes dos atuais fenôme-
nos da globalização (de sentido econômico) e da mundializaçáo (de 
sentido jurídico). Na visão do autor, na fase medieval a globalização se 
dava pelo "monopólio da fé, do conhecimento e do poder político" e se 
manifestava pela centralidade, homogeneidade e estática. Na etapa se-
guinte, a globalização do renascentismo adquire uma nova feição, mais 
"dinâmica, comunicativa, abertá' e plural, reforçada pela invenção da 
imprensa e pelas grandes navegações. 

Foi, porém, na política e no direito que esse pluralismo re-
nascentista deitaria aos poucos as sementes das grandes re-
voluções políticas da Idade Moderna, em sucessivos movi-
mentos de idéias, notadamente a partir do humanismo, do 
liberalismo e da democracia - que se constituiriam nos três 
grandes vewres de transformação que, tomando como refe-
rência central a ordem política, eclodiriam sucessivamente 
na modernidade e na pós-modernidade, nesta última, em 
ambiente su_ficientemente complexo para combinar com su-
cesso a globalização político-econômica com a mundializa-
ção jurídica (MOREIRA NETO, 2006) . 

Como desdobramento do crescente pluralismo, analisa Diogo de 
Figueiredo, o conceito estático e inicial de soberania do Estado se rela-
tivizou, perdendo vigência. A "velha ordem soberana" perdeu, assim, o 
seu sentido, "ante a pluralização das fontes normativas, estatais e extra-
estatais". Foi 

um grande abalo: a ordem soberana, táo imporrante que havia 
sido para um Direito concebido como monopólio do Estado 
e destinada a tutelar apenas sociedades fechadas, formadas 
por súditos sempre dependentes dos direitos que lhes fossem 
outorgados pelos Estados, tornou-se incompatível, em suave-
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lha formulação, com a premência em reconhecer a existência 
de direitos extra-estatais; em suma, a ordem soberana precisa-
va ser revista para adequar-se às novas sociedades abertas em 
formação e compatibilizar~se com os conceitos emergentes 
de cidadania e de direitos humanos ( ... ) Nessas sociedades 
abertas, enfim, o homem - com as pessoas de sua criação e a 
sociedade, como sua expressão coletiva - são os protagonis-
tas democráticos, que interagem com os entes e órgãos esta-
tais e supra-estatais que conformam as organizações políticas 
de todo o gênero. Nelas, portanto, a ordem soberana assim 
modificada se pluraJiza, assume a dimensão geojurídica dos 
interesses próprios de cada cidadania e, no processo, ainda se 
enriquece com novos valores (MOREIRA NETO, 2006). 

As sociedades sempre mais abertas e mais informadas tornaram-
se também mais exigentes, "demandantes de soluções mais eficientes 
para seus problemas". Como conseqüência, Oiogo de Figueiredo vê a 
((lógica da eficiência" invadindo o campo público e político, como uma 
imposição do fenômeno da globalização. O conceito de ação pública, 
inicialmente de caráter burocrático, centralizador e monolítico, cede 
cada vez mais espaço a uma nova concepção de ação pública, de con-
teúdo mais criativo, flexível e descentralizado, "orientada pela consen-
sualidade". Essa nova concepção vem permitindo à política e à admi-
nistração pública evoluir do patamar das "decisões impostas" para o das 
"decisões compostas", ganhando em "segurança, precisão, visibilidade" 
e legitimidade. A alternativa de soluções negociadas e dialogadas, como 
método de decisão política nas sociedades abertas, possibilita ao modelo 
tradicional de governo avançar para um novo formato, que ele identifi-
ca como "governança". 

Com efeito, um direito eficiente não pode mais ser aquele 
monopolística e pletoricamente produzido pelo Estado, cada 
vez mais se afastando da realidade de sua aplicação, a ponto 
de desgastar~se e de comprometer a ordem jurídica. O direi-
to eficiente é o que facilmente se identifica por sua aptidão 
para solucionar os problemas da sociedade, não importan-
do, tampouco, se sua fonte seja ou não estatal ou, até mes-
mo, se se trata de uma fonte externa. O direito, pluralizado 
para atender a conflitos que se diversificam e se intensificam 
acompanhando o ritmo frenético da própria convivência ci~ 
vilizada, passa, assim, a se socorrer de várias fontes e de vários 
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processos para atender eficientemente ao imperativo de or-
dem que é sua razão de ser (MOREIRA NETO, 2006). 

A incorporação desses novos conceitos ao Direito, para Lírio 
do Valle, passa a ser um imperativo na aferição do agir do Estado e 
do controle de seus atos. Ela alerta para o fato de que, sob o prisma do 
presente, interesse público passa a ser elaborado sobre "um conjunto 
de incertezas", não definindo seu conceito "a partir da maioria, mas que 
tem em conta a adversidade", diferentemente do que sempre prescreveu 
a modernidade ao erigir as chamadas democracias representativas e par-
lamentares, sempre ancoradas no símplismo do princípio majoritário. 

Se já na dimensão presente se revela complexo o processo 
de identificação da sintonia entre ação estatal e esse símbolo 
que é o interesse público; com maior razão o será quando se 
incorpora a dimensão de futuro, indo além de um raciona-
lismo naturalista, para compreender o homem e o agir hu-
mano como fator determinante de efeitos futuros por vezes 
imprevisíveis. Assim, uma determinada ação estatal pode se 
afigurar como harmônica com o interesse público tendo em 
conta a dimensão temporal de hoje, e se evidenciar - com 
a adoção do referencial prospectivo - como nociva e inde-
sejável a esse mesmo imeresse. É nesse sentido a referência 
de Lewis ao legado como faceta da identificação do interesse 
público, sublinhando ainda os riscos da apropriação do dis-
curso da tutela das futuras gerações. ( ... ) Ainda no plano da 
visáo de futuro, a incorporação da dimensão da sustenrabili-
dade é a que se revela de mais fácil percepção. ( ... ) Fato é que 
o interesse público, que é tutelado pela atividade de controle, 
não mais pode ser tido como aquela figura monodimensio-
nal que tem origem na teoria clássica do Estado liberal, em 
que só o que se cogitava coibir era a inrervenção indesejada 
do poder (VALLE, 2007). 

"Em tempos de Estado Democrático de Direito", continua a au-
tora, as ações de controle se sobrepõem num campo mais amplo e com-
plexo: "É nesse novo conjunto d e cogitações que há de perpassar a ação 
eficiente de controle, que evidencia o imperativo de um aumento no 
espectro de agentes a contribuir para essa tarefà'. Entende, assim, que 
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as novas dimensões consagradas pelo conceito de interesse 
público compreendem vetores que não encontram necessa-
riamente resposta técnica, pelo que a crença de que a "exper-
tocracia" - para utilizar a expressão de Mir Puigpelat - possa 
oferecer todas as respostas se mostra equivocada; mais ainda, 
se revela mesmo constritiva da cidadania, e portanto, incom-
patível com um Estado que se afirma democrático. É a partir 
dessa constatação- da insuficiência de uma única instância 
como legitimadora de escolhas públicas progressivamente 
mais complexas - que a participação cidadã se desloca do 
campo do desejável para a seara do imperativo, como ele-
mento que concorre à legitimação da ação pública sob análi-
se (VALLE, 2007). 

A identificação do que possa ser definido como interesse público, 
em dado momento e por cerra comunidade, requer uma ampliaçáo "da 
consulta dos destinatários da ação estaral". Nessa esteira a autora recorre 
a Mir Puigpelat, para considerar que 

não se possa hoje em dia rer o interesse geral como uma ver-
dade objetiva e imutável, susceptível de ser alcançada pelo 
conhecimento e, através dele, pelos experts; ao revés, o in-
teresse público se apresenta como resultado da ponderação 
pública contingente e circunstancial de múltiplos e variados 
interesses particulares contrapostOs e subjetivos existentes na 
sociedade em cada distinto momento histórico (MIR PUI-
GPELAT, 2004, p. 233/234). 

Pode-se mesmo concluir que na atualidade complexa e plural que 
vivemos o interesse público só poderá ser realmente configurado a partir 
da participaçáo popular e do exercício pleno da cidadania, para fugir do 
tecnicismo elitista e dos grandes interesses de grupos que manipulam o 
poder. A participaçáo popular, aliada às instituições públicas, políticas 
e sociais, é que possibilitará a superaçáo reducionista do que se entende 
por interesse público, consagrando a "mentalidade de continente, e não 
de arquipélago". 

Bem gerir a coisa pública, tendo em conta o interesse de mes-
ma namreza - e, portanto, a obtenção de um juízo positivo I 
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de controle - é um resultado que, ainda que informado por 
influxos outros que não a avaliação do cidadão comum, não 
pode jamais desse último elemento prescindir, na medida 
em que é esse mesmo cidadão comum que constitui a pró-
pria razão de existir do Estado e de seu aparato institucional. 
Assim, quando se louva a importância dos já mencionados 
direitos fundamentais, não se pode perder de perspectiva que 
sua valoração reside no que eles têm de emancipadores, em 
todos os sentidos, do homem. E o homem livre - verdadei-
ramente - não é o que transfere, ou permite a apropriação 
por outros, dos encargos de suas decisões; mas o que exercita 
seu livre-arbítrio como essência da condição humana, seja no 
plano de sua vida individual, seja na sua vida em coletivida-
de. A gênese da reflexão sobre o poder, o imperativo de sua 
limitação e, portanto, de controle, reside no imperativo de 
garantia da liberdade, e, por isso, constituiria uma contradi-
ção em seus próprios termos admitir que o controle possa ser 
exercido a partir: de fór:mulas que, excluindo a cidadania (ou 
beneficiando-se de uma inércia que nela ainda se identifica), 
funcionem como elemento íiübidor dessa mesma liberdade 
(VALLE, 2007). 

Par:a atender à sua finalidade, o controle, como instrumento d e-
m ocrático de limitação do poder, deve sempre estar vinculado ao in-
teresse público, pois é a identificação deste como meta existencial de 
uma coletividade que possibilitará o estabelecim ento dos paradigmas 
fiscalizatórios para o acompanhamento e avaliação dos atos e políticas 
públicas que assegurem o bem comum, presente e futuro. 
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5.2. 
O controle dos atos da Administração Pública 

Da Constituição da República de 1988, extraem-se duas grandes ver-
tentes acerca do controle da Administração Pública (SIRAQUE, 2005, p. 
94/95): os controles institucionais internos e externos; e o controle social. 

Sinteticamente, podemos conceber o con trole institucional inter-
no (arts. 70 e 74) como "auto.fiscalizaçáo" e a "alma do plano de organi-
zação da Administração Públicá'. De natureza administrativa, decorre 
do poder de autotutela (Súmulas 346 e 473 - STF) que permite à Ad-
ministração Pública rever os próprios atos quando ilegais, inoportunos 
ou inconvenientes (DI PIETRO, 2005, p . 639): 

Sem ele náo é possível garantir transparência da atividade 
administrativa e os objetivos constitucionais da República. 
Podemos afirmar que o controle institucional interno é a 
viga mestra do controle institucional externo e do contro-
le social dos atos da Administração Pública ( ... ). As falhas 
de controle institucional interno, certamente, váo gerar 
deficiência na atividade admi_nistrativa do Estado, na pres-
tação de contas, na legalidade dos atos administrativos, na 
prestação dos serviços públicos, na preservação do patrimô-
nio público ( ... ) (SIRAQUE, 2005, p . 95/96) . 

O controle institucional externo, como informa a própria no-
menclatura, está organizado fora do âmbito de atuação do responsável 
pelo ato a ser con trolado, e pode ser de natureza jurisdicional, adminis-
trativa e política. Sobre a matéria, José Afonso da Silva assim explana: 

A submissão da Administração à legalidade fica subordinada 
a três sistemas de controle: o administrativo, o legislativo e 
o jurisdicional. Qualquer desses comroles objetiva verificar a 
conformação da atividade e do aro às normas legais (SILVA, 
1990, p. 371). 

Vanderlei Siraque destaca a responsabilidade impositiva que recai 
sobre os que respondem pelo controle, afirmando que 
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a fiscalização não depende da vontade político-administrati-
va das autoridades a serem fiscalizadas. As autoridades fisca-
lizadoras, ante a denúncia, representação ou notícia de even-
tual irregularidade, não podem deixar de fazer a fiscalização, 
sob pena de incorrerem em prevaricação, uma vez que têm 
o poder-dever de zelar pelo patrimônio público, entendido 
este não - somente como os bens passíveis de valoração eco-
nômica, mas englobando, também, outros impassíveis de ser 
valorados como tal, mas que merecem a mesma proteção, e 
às vezes até maior, da sociedade e dos agentes públicos, como 
o meio ambienre e o patrimônio artístico, arquitetônico, his-
tórico e cultural (SIRAQUE, 2005, p. 97). 

Considerando audaciosa a Carta de 1988 na construção de ins-
tâncias destinadas à atuação em diferentes segmentos da vida social, 
notadamente no campo do controle - Ministério Público, Tribunais de 
Contas, Advocacia Pública, etc. - , Vanice Lírio do Valle constata um 
quadro "totalmente inédito na vida nacional", ou ainda, "um conjunto 
de atribuições e garantias que não encontrava precedentes na história 
do país». Decorridos 20 anos de vigência da Constituição da República, 
relativamente ao desenho estrutural de controle, 

o que se verifica ( ... ) é a consolidação paulatina - algumas 
em rirmo mais rápido, outras menos - de cada qual delas, na 
razáo direta (decerto) de seu grau de independência funcio-
nal. Assim, não há como negar tenha o Ministério Público, 
no desenho que lhe foi reproposto, conquistado seu espaço 
de respeito junto à cidadania40, como instituição disponível, 
efetivamente, à tutela do interesse coletivo, manejando ins-
trumentos como o inquérito civil, as ações civis públicas e, 
mais recentemente, aquelas destinadas à apuração da prática 
de atos de improbidade. Da mesma forma, caminha em pas-
sos sólidos a Advocacia do Esrado41 , também como função 

~o É certo que, como em qualquer processo de: aprendizado, há momentos de exagero e vo-
lumarismo na própria atuação do Parquet; mas no cômputo geral tem-se por inequívoca a sua 
conrribuiçáo na rurela de: temas de interesse colerivo, como a matéria ambiemal e o direito do 
consumidor (VALLE, 2007). 
41 A Advocacia Pública recebeu tratamento destacado da Constiruição Federal de 1988. Ganhou 
seção específica (seção li) dentro do capítulo das "Funções Essmciais à justiça", apartada de outra 
seção que cuida da advocacia em gew e da defensoria pública (seção Ill) . Na seçáo li, o art. 
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essencial à justiça, no sentido da distinção adequada da defe~ 
sa dos interesses do Estado, e aqueles que possam se vincular, 
em verdade, ao agente político, fazendo do controle de lega~ 
!idade um parâmetro de aruação que conduz a administração 
a um exercício preventivo. No que toca às Cones de Comas, 
também grande foi o percurso já desenvolvido; quanto à sua 
independência funcional, e à aproximação dos jurisdicio~ 
nados, consolidando~se não como uma equívoca espécie de 
gendermerie, mas como instituição voltada ao resultado, qual 
seja, boa prática pública, adequada ao atendimento ao inte~ 
resse da sociedade (VALLE, 2007). 

Para José Afonso da Silva, o controle jurisdicional exercido pelo 
Poder Judiciário "é o mais importante" e se realiza "com base na garan-
tia de acesso ao judiciário" (art. 5°, XXXV), o que a doutrina denomina 
princípio da inafastabilidade da jurisdição ou direito público subjetivo 
à jurisdição. Em auxílio ao Poder Judiciário, atua o M inistério Público 
no controle jurisdicional da Administração Pública, como fiscal da lei 
e da o rdem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (arts. 127 e 129): 

Dentre as medidas judiciais intentáveis para correção da 
conduta administrativa, afora as comuns ao Direito Priva~ 
do, como, exemplí gratía, as de defesa ou reintegração de 
posse ou as ações ordinárias de indenização e as cautelares 
em geral, existem algumas específicas para enfrentar atos ou 
omissões de "autoridade pública". São elas o habeas corpus 
(art. 5° LXVIII CF e arts. 647 a 667 do CPP), o manda~ 
do de segurança, individual ou coletivo (art. 5° LXIX e LXX 

131 cuida da Advocacia-Geral da União e o art. 132 dos Procuradores dos Estados e do Distrito 
Federal. Esres serão "organizados nn catTára, na qual o ingrm(J dependerá de concurso público de 
provas e tíru/Qs, com participação da. Ordem dm Advogadm do Brasil em todas as mas fases, exncerá(J 
a repmentardo judicial e a consultoria j urídica das respectivas unidades federados" (art. 132, com 
redação dada pela emenda constirucional n° 19198). 
"Se todas as pessoas cumprissem com os seus deveres, náo haveria necessidade da atuação de ad-
vogados ou mesmo da justiça. Mas como isso não ocorre, o Estado passa a integrar esses licígios, 
momento em que a Advocacia do Estado deve defender os interesses da administração, tanro 
judicialmente, nas ações judiciais em que é parte, quanto cxtrajudicia1rneme, em consultorias, 
represenração em contraros e convênios, entre outras atividades ( ... ) . Por envolver dinheiro 
público, a atividade, mesmo que indiretamente, diz respeito a rodos os cidadãos" (ANDRADA, 
José Bonifácio; 2006). 



ANTÓNIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA 

CF e Lei 1533, de 31.12.51), o habeas data (art. 5°, LX-
XII CF e Lei 9.507, de 12.11.97), o mandado de injunção 
(art. 5°, LXXI CF), a ação popular (art. 5o, LXXIII CF e Lei 
4 .717, de 29.6.65), a ação civil pública (art. 129, III CF e 
Lei 7.347, de 24.7.85) e a ação direta de inconstitucionali-
dade, por ação ou omissão (arts. 102, I, "a" e I 03 CF e Lei 
9.868, de 10.11.99)"- sem legislação citada (BANDEIRA 
DE MELLO, 2005, p. 883/887) . 

O controle institucional externo é de natureza administrativa 
quando a Administração Pública Direta faz o controle da Administra-
ção Pública Indireta - autarquias, fundaçóes, empresas públicas, con-
sórcios etc (art. 37, § 8°, 11) - e quando os Tribunais de Contas exercem 
a função administrativa de controle da Administração Pública (art. 7 1, 
I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI). Discorrendo sobre o papel dos 
Tribunais de Contas, Lírio do Valle destaca 

a potencialidade - que é única das Cortes de Contas, dife-
rentemente das demais estruturas político-estatais de contro-
le - de fornecimento de informações globais, rendo em conta 
o conjunto de ações de um Estado que agora se apresenta 
cada vez mais como o gestor, o manager. ( ... ) As Corres de 
Contas( .. . ) têm por mister o acompanhamento ordinário, e 
global, do conjunto de ações desenvolvidas pelo poder públi-
co, aferindo sua compatibilidade com os valores determina-
dos pelo art. 70 da Constituição (a par de outros parâmetros 
aplicáveis de aferição). Disso, decorre que a Corte de Con-
tas, no desenvolvimento do controle ( ... ) tem a dimensão 
do conjunto de políticas públicas em andamento, e de suas 
respectivas articulações, de forma a concretizar efetivamente 
uma visão para além dos limites da particular ação objeto de 
controle (VALLE, 2007). 

Quando exercido pelo Poder Legislativo, o controle institucional 
externo é de natureza política. A Constituiçáo de 1988 dá competência 
exclusiva ao Poder Legislativo para "fiscalizar e controlar" os aros do 
"Poder Executivo, incluídos os da administração indireta" (art. 49, X). 
Com o auxilio do Tribunal de Contas (art. 7 1) ou diretamente, o Poder 
Legislativo faz o controle da atividade administrativa do Estado com o 
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escopo de verificar se os atos inerentes às respectivas funções são opor-
tunos e convenientes e se estão conforme os requisitos e as finalidades 
da lei. 

O controle é exercido quanto à abrangência e quamo ao mé-
rito. Citando Habermas, José W. Bezerra Alves, ao referir-
se ao controle político do Parlamento ( ... ), observa que ele 
é feito sob dois aspectos: quanto "ao caráter profissional da 
execução da lei" e quanto à "observância das atribuições nor-
mativas que a legalidade da execução e, com isso, a reserva 
da lei, garantem para intervenções administrativas" (ALVES, 
2004, p. 81). 

O controle social é o realizado por alguém que não seja agente 
público no exercício de função ou órgão do Estado (arts. 1°, parágrafo 
único e 74 , § 2°); ou seja, é aquele praticado por pessoa física ou jurídi-
ca estranha ao Estado, e também por entidades de caráter público, cujos 
membros e dirigentes, ou parte deles, sejam originários da sociedade 
civil, que os indica ou os escolhe (OAB, CRM, Conselhos de Saúde, 
da Infância e do Adolescente, Tutelares etc.). Ganham destaque, neste 
campo, a atuação investigativa da mídia e a atuação de organizações 
não-governamentais - O N Gs. 

O controle social tem a finalidade de verificar se as decisões 
tomadas, no âmbito estatal, estão sendo executadas confor-
me o que foi decidido e se as atividades estatais estão sendo 
realizadas de acordo com os parâmetros estabelecidos pela 
Constituição e pelas normas infraconstitucionais. Assim, o 
controle social poderá existir no sentido de verificação do 
mérito (conveniência e oportunidade) de uma decisão estatal 
ou da sua legalidade (SIRAQUE, 2005, p. 100/101). 

Considerado pelos doutrinadores como direito fundamental de 
primeira geração, o controle social da função admin istrativa do Estado 
se expressa no exercício da cidadania para a proteção dos direitos indi-
viduais, coletivos e difusos. Como direito público subjetivo, o controle 
social difere da participação popular: 
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A participação popular ocorre antes ou durante o processo de 
decisão da Administração Pública, e o controle social, após a 
concretização desse processo, com o intuito de verificar se a 
norma jurídica foi concretizada pela Administração na for-
ma estabelecida. A diferença fundamental entre participação 
popular e comrole social é a seguinte: participação popular é 
a partilha de poder político entre as autoridades constituídas 
e as pessoas estranhas ao ente estatal, e controle social é di-
reito subjerivo de o particular, individual ou coletivamente, 
submeter o poder político estatal à fiscalização. Enquanto 
no controle insritucional os agentes públicos têm o poder 
e o dever legal de fiscalizar, controlar os atos das atividades 
estatais, sob pena de responsabilidade política e criminal, no 
controle social o cidadão não possui nenhuma obrigação legal 
de fiscalizar ou controlar, mas tem a faculdade garantida pela 
Constiruição de adentrar na intimidade da Administração 
Pública para fiscalizá-la, com animus sindicandi, e submetê-
la à soberania popular (SIRAQUE, 2005, p. 112 / 104). 

~ -
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5.3. 
O Poder Legislativo na Constituição de 1988 

O advento do Estado liberal, em substituição ao absolutismo mo-
nárquico da época, consagrou-se na separação dos Poderes (ou funções) 
dos Estados com a aplicação da doutrina de Montesquieu e a garantia 
de direitos individuais, pilares que "estão ligados à própria origem do 
direito constitucional" (PINHO, 2006, p. 51). Assim, a representação 
dos poderes estatais está relacionada às suas três funções básicas - le-
gislativa, executiva e judiciária - para as quais correspondem, indepen-
dentes e especializados, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Entretanto, Rodrigo César Rebello Pinho e Nelson Saldanha, respecti-
vamente, reforçam que 

a separação de Poderes não é rígida, pois existe um sistema 
de interferências recíprocas, em que cada Poder exerce suas 
competências e também controla o exercício dos outros. Esse 
sistema é denominado pelos none-americanos éhecks and 
balances. A separação de Poderes não é absoluta. Nenhum 
Poder exercita apenas suas funções típicas (PINHO, 2006, 
p. 51). 

Durante o século XJX, e ao correr do século XX, rem-se dis-
cutido bastante o alcance da idéia de uma separação de po-
deres. Uma das tendências de tal discussão vem sendo a de 
considerá-la inexeqüível, ou ao menos exagerada: os Poderes 
não podem atuar separadamente, porque são, em princípio, 
integrantes de um Estado. Há no Estado uma soberania indi-
visível, e ela não pode ser fragmentada para estar nos diferen-
tes Poderes. O utras críticas têm sido feitas ao caráter politíco 
da divisão, daí certos juristas preferirem utilizar a expressão 
"funções do Estado". O termo "funções" se coadunaria me-
lhor, inclusive, com a idéia de órgãos, e o Estado atua e go-
verna através de órgãos. Entretanto, o termo Poderes( ... ) tem 
prevalecido e permanecido (SALDANHA, 1985, p. 24). 

O Poder Legislativo tem como função típica a elaboração de 
leis- normas gerais e abstratas (art. 48). O nosso modelo, disposto na 
Constituição da República, é bicameral, sendo "exercido pelo Congres-
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so Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal" (art. 44). 

A Câmara Federal (arts. 45 e 51), composta de representantes 
do povo eleitos pelo sistema proporcional para um mandato de quatro 
anos, tem sua composição baseada nas representações estaduais, as quais 
respeitarão a proporcionalidade populacional dos respectivos estados-
membros integrantes da Federação. 

O Senado da República (arts. 46 e 52) compõe-se de represen-
tantes dos Estados-membros, em número de três, eleitos pelo sistema 
majoritário para um mandato de oito anos, com renovação alternada, 
em eleições quadrienais, ora para o preenchimento de um terço, ora de 
dois terços das vagas. 

Conforme se extrai do texto constitucional, as atribuições do Po-
der Legislativo podem ser elencadas em seis áreas: 

1. Legislativa - função típica, principal: legislar as matérias de 
sua competência (art. 48); 

2. Controladora - fiscalizar e controlar os atos do Poder Execu-
tivo (art. 49, V e X); 

3. Julgadora - julgamento de crimes de responsabilidade do Pre-
sidente e de altas autoridades da República (arts. 5 1, I e 52, I e II ), e de 
parlamentar por quebra do decoro (art. 55, Il, § 2°); 

4. Deliberativa- atribuições de competência exclusiva exercidas 
por atos deliberativos próprios, resoluções e decretos legislativos (arts. 
49, 51 e 52); 

5. Constituinte- poder constituinte derivado para alterar o tex-
to constitucional através de emenda à Constituição (art. 60); e, 
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6. Administrativa - a Câmara dos Deputados e o Senado Federal 
têm competências exclusivas, respectivamente, para a auto-organização, 
podendo dispor sobre seu «funcionamento, polícia, criação, transfor-
maçáo ou extinçáo dos cargos, empregos e funções de seus serviços ... " 
(arts. 51, N e 52, XIII). 

No que concerne às atribuições fiscalizatórias e de controle do 
Parlamento, preliminarmente, impõe-se a diferenciação entre controle 
e julgamento, já que ambas são exercidas pelo Poder Legislativo e não 
raro é comum confundi-las, senão misturá-las, sem levar em conta que 
são institutos jurídicos diferentes, embora próximos ou até mesmo so-
brepostos, às vezes. 

A característica primordial do julgamento é a imparcialidade, 
a impessoalidade e a objetividade de quem julga, respeitado 
o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório (art. 
5°, LIII, LIV e LV). Já nas atividades de controle está presente 
a parcialidade, a pessoalidade e a subjetividade de quem con-
trola, e quem realiza o controle náo aplica sanção alguma: a 
modificação do ato "náo é realizada por quem faz o controle, 
mas pela autoridade à qual a lei atribuiu o poder político-
administrativo para tanto" (SIRAQUE, 2005, p. 92). 
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5.4. 
O controle político-parlamentar na Constituição de 1988 

Conforme o entendimento de Celso Antonio Bandeira de Mello, 
as atribuições fiscalizatórias e de controle das funções administrativas 
do Estado pelo Parlamento podem ser exercidas de forma direta (BAN-
DEIRA DE MELLO, 2005, p. 870/876) ou vinculada. 

O controle parlamentar (ou político) direto é aquele exercido 
pelo Poder Legislativo sem intermediários, no pleno exercício de suas 
prerrogativas constitucionais. De acordo com o art. 49, X da Constitui-
ção Federal, entre os atos de competência exclusiva do Congresso Nacio-
nal incluem-se os de "fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer 
de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da Administração 
indireta" (Lei 7.295, de 19.12.84). São os seguintes os instrumentos uti-
lizados pelo Parlamento para o exercício do controle político: 

1. Sustação de atos do Poder Executivo - Ao Congresso Nacio-
nal compete "sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 
legislativà' (art. 49, V). 

2. Convocação de ministros de Estado e Requerimento de In-
formações - O artigo 50 da Constituição Federal brasileira 
aduz que 

"A Câmara dos Depurados e o Senado Federal, ou qualquer 
de suas Comissões, poderá convocar ministros de Estado ou 
quaisquer rirulares de órgãos diretamente subordinados à 
Presidência da República para prestarem, pessoalmeme, in-
formações sobre assumo previamente determinado, impor-
tando crime de responsabilidade a ausência sem justificativa 
adequadá' . 

O§ 2° do referido artigo constitucional determina que "as Mesas 
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar 
pedidos escritos de informação a ministros de Estado [ ... ] importando 
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crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento no prazo de 
trinta dias, bem como a prestação de informação falsa". As comissões 
permanentes de qualquer das Casas Legislativas, em função da maté-
ria de suas respectivas competências, além de "receber petições, recla-
mações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou 
omissões das entidades públicas" (art. 58, § 2°, IV) , poderão "solicitar 
depoimento de qualquer autoridade ou cidadão" (art. 58, V) . 

3. Comissões Parlamentares de Inquérito - CPis- O art. 58, § 
3°, da Constituição Federal, permite a criação de 

comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes 
de investigação próprios das autoridades judiciais, além de 
outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão 
criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, 
em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 
um terço de seus membros, para apuração de fato determi-
nado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para q ue promova a 
responsabilidade civil e criminal dos infratores. 

Sobre o tema, Cássio J. Faria assinala que 

para que a atribuição de fiscalizar possa ser regularmente exer-
cida, é indispensável que o órgão encarregado possa "investi-
gar" os fatos, valendo-se de meios e instrumentos que se mos-
trem adequados à consecução dos fins apontados. Daí conclui 
Paulo Brossard que "o poder de investigar é inerente ao poder 
de legislar e de fiscalizar" . Em suma: o Congresso Nacional 
e as suas Casas têm poderes investigatórios, aos quais devem 
corresponder mecanismos para o seu exercício eficaz. O mais 
imponame desses mecanismos, como a história recente tem 
se encarregado de demonstrar, é a CPI, tal como prevista no 
texto constitucional (FARIA, 2002, p. 12). 

Para Odacir Klein, convém lembrar 

que a Constituição Federal atribui às CPis poderes de in-
vestigação próprios das autoridades judiciárias e não os de 
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jurisdição. Investigar é necessário para instruir um processo. 
Poderes de investigação, visam, portanto, à instrução pro-
cessual e jamais a qualquer julgamento, que somente pode 
resultar de atribuições jurisdicionais que são conferidas aos 
juízes. Mesmo na instrução existe a chamada "reserva juris-
dicional constitucional", prevendo que determinados atos 
somente podem ser praticados por decisão judicial, dentre 
eles: a quebra da inviolabilidade do domicílio (art. 5°, XII), 
a quebra da inviolabilidade da escuta telefônica (art. 5°, 
XII) e a prisão, ressalvado o caso de flagrante delito (art. 5°, 
LXI). A CP I, se entender oportunas tais providências, pode 
requerê-las ao Judiciário. Para que haja possibilidade de uma 
investigação completa pelo Legislativo o mesmo deve estar 
investido plenamente da autoridade que lhe é atribuída pelo 
legislador constituinte. A Lei 1.579/52 estabelece que: ·~c. 
zo - No exercício de suas atribuições, poderão as Comissões 
Parlamentares de Inquérito determinar as diligências quere-
putarem necessárias e requerer a convocação de ministros de 
Estado, romar depoimento de q uaisquer autoridades fede-
rais, estaduais ou municipais, ouvir os indiciados, inquirir 
testemunhas sob compromisso, requisitar de repartições pú-
blicas e autárquicas informações e documentos, e transpor-
tar-se aos lugares onde se fizer mister sua presença'' (KLEIN, 
1999, p. 39/40). 

Por decisão fundamentada e com a observância das devidas for-
malidades legais, pode a Comissão Parlamentar de Inquérito, por au-
toridade própria, sem a intervenção judicial, determinar a quebra do 
sigilo bancário, fiscal e telefônico (dados referentes aos registros de li-
gações), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (MS 
23.452, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19.10.1999, p. 39). 

4. Autorização I aprovação do Congresso Nacional para atos 
concretos do Poder Executivo - Há inúmeros casos previstos 
na Constituição Federal em que o Poder Legislativo interfere, 
necessariamente, para controlar a atividade administrativa. São 
competências exclusivas do Congresso Nacional: 

Art. 49. É da competência exclusiva do C ongresso Nacional: 
(EC n. 19/98 CF) 
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I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais que acarretem encargos ou compromissos gra-
vosos ao patrimônio nacional; 
II - autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a 
celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem 
pelo território nacional ou nele permaneçam temporaria-
mente, ressalvados os casos previstos em lei complementar; 
III- autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República 
a se ausentarem do país, quando a ausência exceder a quinze 
dias; 
IV - aprovar o estado de defesa e a intervençáo federal; au-
torizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas 
medidas; 
[ ... ] 
XII -apreciar os atos de concessão e renovação de concessão 
de emissoras de rádio e televisão; 
XIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de 
Contas da União; 
XIV - aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a 
atividades nucleares; 
[ ... ] 
XVI - autorizar, em terras indígenas, a exploração e o apro-
veitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de rique-
zas minerais; 
XVII - aprovar, previamente, a alienaçáo ou concessão de 
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos 
hectares. 
[ .. . ] 

5. Poderes controladores privativos do Senado Federal 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (EC n. 
19/98, EC n. 23/99, EC n. 42/2003 e EC n. 45/2004 CF) 
[ ... ] 
III - aprovar previamente, por voto secreto, após argüiçáo 
pública, a escolha de: 
a) magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituiçáo; 
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo 
Presidente da República; 
c) Governador de Território; 
d) Presidente e diretores do Banco Central; 
e) Procurador-Geral da República; 
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f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após argüição 
em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática 
de caráter permanente; 
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de 
interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Ter-
ritórios e dos Municípios; 
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites 
globais para o montante da dívida consolidada da União, dos 
Estados, do Distrito Federal c: dos Municípios; 
VII - dispor sobre limites globais e condições para as ope-
rações de crédito externo e interno da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e 
demais entidades controladas pelo poder público federal; 
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de 
garantia da União em operações de crédito externo e inter-
no; 
IX- estabelecer limites globais e condições para o montante 
da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei de-
clarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal; 
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exo-
neração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes 
do término de seu mandato; 
[ ... ] 
XIV - eleger membros do Conselho da República, nos ter-
mos do art. 89, VII; 
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema 
Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e 
o desempenho das administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
[ ... ]. 

6. Impeaclnnent do Presidente da República e dos ministros 
- Sendo o Presidente da República denunciado por prática de 
crime de responsabilidade, por qualquer cidadão, autoridade 
ou parlamentar, e se a Câmara dos Deputados, por dois terços 
de seus membros, acolher tal acusação, o Senado Federal irá 
julgá-lo e poderá suspendê-lo de suas funções tão logo instaure 
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o processo. Se condenado, o Presidente será destituído do car-
go, ocorrendo o denominado impeachment (art. 86). São con-
siderados crimes de responsabilidade os atos do Presidente da 
República que atentem conua (I) a Constituição; (li) o livre 
exercício dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Pú-
blico e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação; 
(III) o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais; (IV) 
a segurança interna do país; (V) a probidade na administração; 

_ (VI) a lei orçamentária; e (VII) o cumprimento das leis e das 
decisões judiciais (art. 85). Estes crimes estão definidos em lei 
especial que regulamenta o processo e o julgamento (Lei 1.079, 
de 10.4.50). 

7. Fiscalização Orçamentária- Comissão Mista do Congresso 
Nacional, formada por deputados e senadores, tem atribuição 
específica para examinar e dar parecer sobre projetos relativos 
a plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, 
créditos adicionais, planos e programas (nacionais, regionais e 
setoriais) e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamen-
tária (art. 166, § 1°). 

O controle parlamentar vinculado é aquele exercido pelo Poder 
Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. O Parlamento, de 
certa forma, está vinculado à manifestação prévia daquela Instituição 
para agir em caso de: 

1. Julgamento da contas do Executivo - É da alçada do Con-
gresso Nacional "julgar anualmente as comas prestadas pelo Presidente 
da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 
governo" (art. 49, IX). Se as contas não forem apresentadas dentro de 
sessenta dias após a abertura da sessão legislativa - 15 de fevereiro de 
cada ano-, a Câmara dos Deputados proceder-lhe-á à tomada (art. 51, 
li) . O julgamento das contas prestadas pelo Presidente da República, 
pelo Congresso Nacional, será realizado mediante "parecer prévio" emi-
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rido pelo Tribunal de Contas que as apreciará no prazo de sessenta dias 
a contar do seu recebimento (art. 71, I). 

2. Informações ao Tribunal de Contas - O Congresso Nacio-
nal, por qualquer de suas Casas, ou de suas comissões, poderá solicitar 
informações ao Tribunal de Contas sobre a fiscalização contábil, finan-
ceira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre resultados de au-
ditorias e inspeções realizadas (art. 71, VII). Por sua vez, o Tribunal de 
Contas, trimestralmente e anualmente, enviará ao Congresso Nacional 
relatório de suas atividades (art. 71, § 4°). 

3. Sustação de contratos - Cabe ao Congresso Nacional sustar 
os contratos do Executivo padecentes de ilegalidade, a pedido do Tribu-
nal de Contas (art. 71, X e§ 1 °). 

4. Despesas irregulares- A Comissão Mista do Congresso Na-
cional destinada à fiscalização e acompanhamento orçamentário, dentre 
outras atribuições (arr. 166, § 1°), diante de indícios de despesas não 
autorizadas, poderá solicitar esclarecimentos à aucoridade responsável, 
que terá cinco dias para prestá-los. Caso não sejam efetivamente presta-
dos ou se forem considerados insuficientes, a Comissão Mista solicitará 
ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo sobre a matéria. En-
tendendo o Tribunal irregular a despesa, a Comissão poderá propor ao 
Congresso Nacional a sua sustação (art. 72). 

5. Inspeções e Auditorias - A Câmara dos Deputados, o Senado 
Federal e suas respectivas comissões poderão solicitar que o Tribunal de 
Contas realize inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas 
dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades refe-
ridas no inciso II do art. 71 (art. 71, IV). 
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