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Legislativo deve assumir papel fiscalizador
O professor José Alfredo Baracho, da Faculdade de Direito da UFMG,
ministrou, no último dia 31 de agosto, a aula inaugural do Curso de
Especialização em Assessoria Técnico-Legislativa Avançada, que a

Escola promove em conjunto com a universidade. O evento foi realizado no
Plenário, com as presenças do presidente da Assembléia, deputado

Romeu Queiroz (PSDB), e do secretário executivo do Ministério do Trabalho,
Antônio Augusto Junho Anastasia. Iniciativa inédita nos Legislativos do
País, o curso tem uma carga horária total de 450 horas, e o último semestre
será dedicado à elaboração da monografia final. Nesta entrevista concedida

ao Parceria, o professor Baracho fala sobre a importância da iniciativa
e a ênfase que o Legislativo poderá dar a seu papel fiscalizador das

políticas públicas.

O assessor parlamentar precisa ser um

especialista?

Atualmente, vários países estão examinando

o funcionamento das Casas Legislativas, não só

no que diz respeito à elaboração das leis, mas

também quanto às diversas atividades dos Parla-

mentos, como a de fiscalização. A legislação con-

temporânea é complexa, variada e abrange as-

suntos econômicos, financeiros, educacionais e

ligados à saúde. Por causa dessa diversidade de
temas etendo em vista as várias atribuições do

deputado, ele necessita de um corpo técnico per-

manente e devidamente preparado para lhe pres-
tar assessoria. O curso visa ao aprimoramento da

assessoria técnico-legislativa no âmbito estadual.

O perfil desse profissional deve ser ode uma
pessoa séria, de confiança, dedicada e que tenha

formação diversificada. Deve ter a multiplicidade
de visões, tendo em vista principalmente a
pluralidade da temática que hoje corre para o

Legislativo.

Na sua opinião, o papel fiscalizador do

Legislativo também tem que ser aprimo-

rado?

Uma das principais discussões temáticas atuais

é quanto ao tamanho do Estado e se o Estado míni-

mo seria o ideai. Muitas medidas administrativas são

tomadas hoje pelo Executivo sem que haja uma

participação adequada do Legislativo. Precisamos de-

finir os papéis desses dois Poderes e a reciprocida-

de de influências ente eles. A reformulação do Es-

tado deve ser vista com cautela, porque ele não

pode, de uma hora para outra, retirar de si atribui-
ções e passá-las para particulares, corno se não Ss-

tisse nenhuma estrutura estatal. O Legislativo con-

temporâneo deve, então, retraçar o seu papel e
enfatizar a atividade fiscalizadora. Temos que criar

leis cuja finalidade seja, porexemplo, fiscalizara ati-
vidade das organizações sociais, entidades sem fins
lucrativos que assumiriam serviços essenciais antes

executados pelo Estado. Na Itália, elas recebem o
nome de organizações independentes e também
precisam ser monitoradas.

O que significa a parceria
entre a Escola e a UFMG?

A Escola do Legislativo deve in-

centivar cursos nos diversos domí-
nios da área do Direito. A universi-

gedas atividades legislativas. Acho

que as parcerias são hoje uma das
vocações da universidade, que, seja

pública ou particular, não pode vol-
tar-se para si própria. O curso é

bom para a universidade e é bom

paraaAssembS. contribuindo para
aprimorar o papel do Legislativo no

sistema democrático.

Esse papel fiscalizador é previsto consti-

tucionalmente?

Sim. A Constituição de 1988 ampliou o papel

do Legislativo, que já tem, no Brasil, maturidade para

grande insirumentajizador da atividade polfúca, eco-

nômica e social. Mas tudo depende de aprimora-
mento. Que pode ocorrer com o curso de espe-
cialização e que deve atingir também a lei eleitoral e

a representação. À medida que essa representação
vai-se solidificando, vamos ver que o Legislativo terá

que desempenhar uma função importante na

reformulação do Estado, da sociedade e da admi-
nistração pública brasileira,

dadetanibém não poderiaficar lon-	exercera fiscalização. O Executivo não deve sero
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