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O federalismo brasileiro atual

jIb;o segundo seminário, coordenado pelo con-
suitor Patrus Manias, foram debatidos al-

guns aspectos do federalismo brasileiro, a in-
fluência do poder político na formação do equi-
líbrio harmônico entre os entes federados e a
atuação do Poder Legislativo estadual, consi-
derando o modelo federativo que vigora no
País. Uma das conclusões dos participantes foi
a de que a tendência centralista e, até mesmo
unitária, dos governos e da política brasileira

rD : reparar o corpo técnico e político da Casa
ti. para atuar na elaboração, no acompanha-
mento e na fiscalização das políticas públicas;
incrementar os mecanismos de cooperação
entre a Alemg e o Tribunal de Conta; e apri-
morar a atuação das CPIs. Essas foram algu-
mas das sugestões apresentadas pelos partici-
pantes da terceira etapa do Ciclo de Seminári-
os Internos para incrementar a função
fiscalizadora do Poder Legislativo.

Ao debater a participação dos outros Po-
deres e dos órgãos autônomos no processo
legislativo estadual, os participantes defende-
ram, entre outras propostas, a importância de
se esclarecer a população sobre as impossibi-
lidades jurídicas de se atender à determinadas
reivindicações que são encaminhadas ao
Legislativo. Propuseram ainda a maior partici-
pação do Legislativo no estudo preliminar do
Orçamento até a sua aprovação final.

tem mais cerceado a participação das comuni-
dades locais do que promovido o equilíbrio
harmônico dos entes federados.

Um modelo descentralizado de Federação
poderia, no entanto, ganhar contornos mais
definidos a partir da atuação do próprio Poder
Legislativo na fiscalização dos atos do gover-
no. Mas, para isso, as assembléias legislativas
precisariam se equipar com bancos de dados e
informações sobre o Estado e as políticas pú-
blicas e capacitar seus técnicos e membros para
ampliar e aprofundar as ações de fiscalização
do Legislativo.

O papel do Senado foi outro tema analisa-
do nessa série. Durante os debates na plenária
final, os participantes discutiram a proposta de
um dos grupos de estudo, a de alteração do
perfil do Senado, da postura e do papel dessa
instituição. Nessa mudança, o Senado, que hoje
tem um papel limitado, atuando apenas quase
como uma câmara revisora dos projetos vota-
dos pela Câmara dos Deputados, direcionaria
seus esforços para a definição de normas ge-
rais que garantissem manutenção da paz entre
os Estados membros da Federação mediante
o equilíbrio harmônico das forças de poder.

Durante as discussões sobre o controle de
constitucionalidade das leis e dos atos
normativos estaduais, os participantes consta-
taram que o desrespeito à ordem jurídica e,
em especial, à Constituição, seja pelos atores
sociais, seja pelas instituições públicas, solapa
a credibilidade da Constituição perante a soci-
edade. Tal desrespeito reiterado compromete
o sentimento constitucional, o que leva as pes-
soas a não considerarem relevante se deter-
minada medida ofende ou não a Constituição.

Para superar esse impasse, os participan-
tes propuseram a mudança do Regimento In-
terno, atribuindo natureza terminativa à Comis-
são de Constituição e Justiça, cuja decisão, a
requerimento de um décimo dos deputados,
ficaria sujeita a recurso ao Plenário. Propuse-
ram, ainda, o retorno das Informações Prévi-
as, dirigidas apenas aos deputados, em proje-
tos relevantes.
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