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LEGÍSTICA E MODELOS DE AVALIAÇÃO LEGISLATIVA:

Uma proposta para o aprimoramento da produção normativa municipal de

Belo Horizonte

Alexandre Vilela Jardim de Castro*

O estudo do fenômeno legislativo, compreendendo o processo de formação das leis e o

direito constituído vigente, vem ganhando relevância em muitos países, especialmente na

Europa, nas últimas décadas. Diante dos efeitos nefastos de uma legislação produzida sem

planejamento e de forma pouco criteriosa, a preocupação com a qualidade da produção

normativa passa a ocupar a pauta de prioridades de diversos governos.

Dentre tais efeitos, pode-se destacar a proliferação legislativa. A excessiva quantidade

de normas postas no ordenamento jurídico ao longo dos anos vem se tomando um obstáculo à

sua efetividade. Sistemas jurídicos em todo o mundo, especialmente após o final da Segunda

Guerra Mundial, têm manifestado o problema da inflação legislativa. Isto ocorre pelo fato de,

nas décadas mais recentes, a demanda por soluções estatais para os mais diversos problemas

ter sido atendida frequentemente por meio de intervenções legislativas, em detrimento de

outras formas de solucionamento.

Outro problema que se observa é a complexidade do direito aplicável. A regulação de

algumas situações é feita às vezes por mais de uma norma, as quais não raramente alteram ou

revogam expressa ou tacitamente as anteriores. Isso gera muitas dificuldades para o

Aluno de graduação da Faculdade de Direito da UFMG e Técnico Legislativo da Câmara Municipal de Belo
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consulente quando este tenta identificar que diplomas se aplicam a uma dada situação num

determinado momento.

São, também, efeitos da falta de qualidade da legislação: a incoerência resultante de

disposições antinôrnicas a ineficiência causada pela vigência de nonnas que já não atendem

mais aos objetivos visados pelo legislador e a incerteza na aplicação do Direito. Tudo isso

afeta a credibilidade que cidadãos e empresas têm em relação à regulação do funcionamento

da sociedade.

Esse quadro justifica os esforços empreendidos na tentativa de implementar a

produção de regulamentações de qualidade, mais eficazes e menos onerosas, que assegurem

ao sistema nonnativo mais credibilidade e possibilitem a diminuição de custos para as

empresas, o acesso mais fácil e mais efetividade às normas.

A avaliação legislativa

O processo de avaliação, a princípio restrito às ciências políticas e econômicas, surge

nos Estados Unidos na década de 1960, a partir do desenvolvimento de programas sociais. Em

seguida, alguns países da Europa passam a adotar este procedimento no desenvolvimento de

suas políticas públicas. Hoje a avaliação é parte integrante da metodologia da elaboração de

atos normativos em vários países europeus, contribuindo para a racionalização da produção

normativa destes Estados. Ela possibilita que os efeitos possíveis e reais das normas se tornem

elementos importantes a serem considerados tanto antes da apresentação de novas proposições

normativas quanto numa proposta de modificação da legislação vigente.

A avaliação legislativa, tema de particular interesse neste estudo, consiste no conjunto

de análises, feitas mediante a utilização de um método científico, dos efeitos potenciais e reais

decorrentes de uma legislação. Se caracteriza por ser um procedimento sistemático e objetivo

1 lOri/oflie.
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que torne acessíveis e verificáveis os dados relevantes para a decisão de legislar. Não se trata

de urna apreciação meramente intuitiva. Seu caráter metódico se manifesta na fundamentação

de suas declarações, na sua abordagem sistemática, em sua finalidade objetiva e na sua

apresentação formal. Hoje a avaliação já se encontra institucionalizada em vários países e se

tomou um processo pluridisciplinar, integrando várias disciplinas cientificas.

Diversas técnicas de avaliação legislativa vêm sendo construídas e implementadas em

países europeus e da América do Norte. Estas experiências formam um conteúdo

extremamente relevante para o avanço das ciências da legislação, servindo de inspiração e

como parâmetros para o desenvolvimento de políticas de legislação de qualidade em outros

países. Os bons resultados obtidos a partir de tais experiências as tomam merecedoras de

consideração e análise ao se buscar a promoção da qualidade da lei no contexto brasileiro.

Qualidade da legislação no Brasil

No Brasil a ciência da legislação ainda se encontra em estado incipiente, o que revela

o atraso no desenvolvimento do ordenamento jurídico do País. O conhecimento sobre o tema

da legislação ainda está restrito a poucos membros de corpos técnicos de algumas casas

legislativas, e o planejamento legislativo ainda não se constitui em tema de reflexão dentro da

maioria das faculdades de Direito. Dentro da legística formal, merece destaque a edição do

Manual de Redação da Presidência da República e, relativamente à legística material, o

Decreto no. 4176, de 28 de março de 2002, que introduz técnicas de avaliação legislativa além

de apresentar um modelo de c/,eck-Iisi.

É possível perceber um desnível cultural entre o Brasil e os países onde a ciência da

legislação está num patamar mais avançado, quando se constata a inexistência de uma cultura

jurídica brasileira que valorize a redação e a avaliação legislativas.

A experiência estrangeira serve como estímulo para uma reflexão acerca da adoção de



políticas de qualidade da legislação no Brasil, a partir da aplicação de conhecimentos técnicos

produzidos pela ciência da legislação ao sistema normativo brasileiro.

Legislação Municipal - O Sistema Normativo de Belo Horizonte

No âmbito dos municípios também se constata uma acelerada atividade legiferante. Há

intensa apresentação de proposições que visam regular os mais diversos e específicos aspectos

da vida dos munícipes, desde questões tributárias, parcelamento/uso do solo e posturas, até

temas como denominação de próprios públicos e instituição de datas comemorativas, que

acabam resultando na edição de centenas de novas normas, a cada ano. Temas importantes

como, por exemplo, a tributação, o uso do solo e as posturas municipais são, em quase todas

as sessões legislativas, objeto de numerosas propostas que modificam, com freqüência

significativa, as normas que os regulam.

Essa volumosa produção normativa não fica restrita somente ao poder legislativo.

Repete-se, também, no âmbito do Executivo Municipal, com a publicação amiúde de

decretos, portarias, deliberações e outros atos normativos.

Assim sendo, faz-se necessário pensar em soluções que promovam a efetividade de

nosso sistema normativo. Considerando a importância da avaliação legislativa na construção

de uma legislação de qualidade, é que, neste estudo, será feita uma análise deste procedimento

e sua aplicação em alguns países para, em seguida, discutir-se a possibilidade de sua adoção

em nível municipal, mais especificamente, no caso de Belo Horizonte.

Avaliação Legislativa: Definições, momento, tipos e critérios.

A atividade de avaliar um objeto compreende a comparação de suas características

com um determinado parâmetro ou referencial, aprecia-se aquele objeto em função de



critérios ou valores estabelecidos.

A avaliação legislativa dá-se por meio da apreciação dos efeitos reais ou potenciais

resultantes da aplicação de urna norma, interessando-se

pelas relações de causa e efeito entre uma norma legal, por um lado, e urna
mudança ou, pelo contrário, uma não-mudança de Ufli comportamento, de
unia siluaçào ou de unia atitude observável, por outro lado. Visa pois
identificar e apreender os efeitos que a legislação produz sobre a realidade
social.

Como já mencionado, a avaliação legislativa se reveste de um caráter metódico, não se

constituindo em meras impressões ou apreciações intuitivas, mas caracteriza-se por apoiar-se

em dados estabelecidos cientificamente e na utilização de técnicas científicas. Esse caráter é

confirmado, segundo MADER (1991), quando se constata que a avaliação se baseia em

raciocínios fundamentados, que podem ser compreendidos e repetidos por outras pessoas, e

sua finalidade é possibilitar que se chegue a conclusões objetivas e isentas de parcialidade.

É importante fazer algumas ressalvas acerca da abrangência e da natureza da avaliação

legislativa. Em primeiro lugar, deve-se lembrar que, por se tratar de uma ciência jurídica, o

interesse da avaliação legislativa encontra limites dentro dos efeitos de normas legais, não se

ampliando, necessariamente, no sentido de uma avaliação de políticas públicas. Outra ressalva

refere-se ao fato de que está-se tratando de fenômenos sociais, que, por isso mesmo, não

permitem que se chegue a conclusões absolutas e inequívocas, mas somente a possibilidades e

probabilidades. Certamente, as tentativas de identificação de efeitos produzidos por uma dada

legislação serão reducionistas e apresentarão um certo grau de incerteza devido às limitações

que permeiam os estudos sobre realidades sociais. Isso não quer dizer, contudo, que a

realização da avaliação seja algo inviável ou por demais complexo. O que se pretende é

alertar as partes interessadas acerca do nível de expectativa gerada com relação aos resultados

da avaliação.

Como se avaliam os efeitos! Para Luzius MADER (1991), a avaliação se dá em
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função de três critérios básicos, quais sejam: efetividade, eficácia e eficiência. De acordo com

o primeiro critério, a conduta dos destinatários das normas legais em conformidade com o

modelo normativo caracteriza a efetividade da norma, desde que tal correspondência não seja

meramente fortuita, mas fruto de urna relação causal.

A eficácia, por sua vez, diz respeito à finalidade do legislador, avaliando o alcance ou

não de seus objetivos. Todavia, é patente a dificuldade de se determinarem tais objetivos,

visto que estes podem ser divergentes ou contraditórios, abstratos, implícitos ou mesmo se

transformar no decurso de sua realização.

Já o critério da eficiência implica urna comparação entre os investimentos ou custos da

aplicação da norma e seus resultados ou beneficios. Obviamente, mais eficiente será a norma

que produzir melhores ou maiores benefícios a partir dos menores investimentos.

No tocante ao momento da avaliação legislativa, pode-se falar numa avaliação

prospectiva, realizada no momento anterior ao da edição a norma, que visa prever os

potenciais efeitos da adoção de determinada decisão legislativa; e também numa avaliação

retrospectiva, feita num momento posterior à vigência da norma, com o objetivo de identificar

e apreciar seus efeitos reais. Neste estudo, a ênfase recairá especialmente sobre a avaliação

prospectiva ou "ex ante", que segundo MORAND, "tenta calcular as hipóteses de êxito da

intervenção, as resistências que contra ela se podem opor, os efeitos perversos que ela corre o

risco de provocar". O objetivo é informar, de maneira precisa, o conjunto dos efeitos

potenciais das medidas vislumbradas. Para DELLEY,

As questões a que se lenta responder com a avaliação prospectiva levam a
uma situação futura, como tal, desconhecida. Os métodos utilizados para
elaborar as respostas se aplicam, por sua vw, a dados empíricos,
observáveis, relativos então a situações passadas. Essa passagem do passado
ao lmIuro urna extrapolação representa uma dificuldade metodológica de
monta. A validade das respostas sugeridas depende da capacidade de
considerar o contexio provável no qual se inscreverão as mmxlida.s avaliadas
(evolução (XOflOflhlCíI, recursos disponíveis, mudanças de atitudes), o qual

MAI)ER, 1991, p. 42
2 MORANI). 1995. p. 137 apud ('AUPIRS, 2003. p. 41
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ixxle conhecer Ibries variações.

Segundo este mesmo autor, a avaliação prospectiva se divide em dois grandes tipos, a

saber, as que se apóiam em métodos de análise e as que se baseiam nos métodos de teste. Esta

última busca prever o comportamento de um projeto como se ele estivesse em vigor, enquanto

a primeira estabelece um conjunto de medidas para conhecer aspectos particulares de um

projeto legislativo, utilizando-se do direito comparado (informações sobre experiências feitas

em outros países), de resultados de pesquisas de sociologia legislativa (inclusive aqueles

resultantes de avaliações retrospectivas) e de métodos estatísticos mais elaborados, como a

modalização e a análise custo-beneficio.

As experiências dos países europeus

A seguir será apresentado um breve resumo de algumas experiências de avaliação

legislativa na Europa.

Suíça

A Suíça é um exemplo de País onde a avaliação legislativa se encontra num estágio

bastante avançado e em elevado grau de institucionalização. A avaliação da eficácia das

medidas adotadas pela Confederação está prevista no texto constitucional suíço, que

responsabiliza o Parlamento por esta avaliação e também o legislador pelas conseqüências de

sua atividade. No entanto, o Parlamento pode delegar a tarefa de promover as investigações

de eficácia ao governo e administração central, desde que se assegure da efetiva realização de

tal avaliação.

A obrigatoriedade da elaboração de relatórios e a presença de cláusulas de avaliação

nas normas são as formas mais importantes da institucionalização da avaliação legislativa

naquele país. Podemos citar como exemplos a Lei de Proteção Ambiental, que prevê a

I)IiI,1,EY. 2004. p. 139-140.
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realização de estudos de impacto ambiental e a avaliação retrospectiva da eficácia das

medidas previstas e a Lei Energética, que responsabiliza o Conselho Federal pela realização

de estudos sobre a contribuição da lei no alcance dos objetivos previstos.

Alemanha

Diferentemente do que ocorre na Suíça, a Constituição alemã não traz expressamente

em seu texto qualquer previsão de avaliação das leis. Contudo, há urna interpretação do

Tribunal Constitucional acerca do princípio do Estado de Direito no sentido de obrigar o

legislador a observar os princípios da eficácia, proporcionalidade e eficiência. Há previsão em

diversas leis para a elaboração pelo governo de relatórios de execução e aplicação das

mesmas. Tais previsões se dão por vezes de forma geral, e outras vezes especificando as

obrigações do governo e o prazo para a elaboração dos relatórios. No âmbito parlamentar,

existem previsões para avaliações prospectivas, concomitantes e retrospectivas, com aplicação

de variados métodos de avaliação incluindo os clieck-lisis, simulações e legislação

experimental.

Como ilustração da prática alemã podemos elencar alguns exemplos de avaliações. A

versão preliminar da lei sobre engenharia genética foi alvo de uma avaliação prospectiva, com

ênfase na questão da determinação de responsabilidades pela adequada aplicação dos

conhecimentos dessa engenharia. Para isso utilizou-se da realização de questionários e

entrevistas com profissionais da medicina e da indústria farmacêutica, abrangendo os aspectos

relevantes pertinentes à questão. Como exemplo de avaliação concomitante, ternos o projeto

de lei sobre proteção contra incêndios e outras catástrofes, que foi submetido a um processo

de simulação, realizada com a participação de representantes das diversas entidades

envolvidas com o terna. A simulação revelou a existência de deficiências no projeto de lei,

incluindo problemas de comunicação, erros de cálculo e falta de conexão entre matérias de



cooperação e responsabilidade.

Segundo KARPEN (2003), o custo de unia avaliação prospectiva na Alemanha varia

entre 25.000 e 255.000 euros, inviabilizando a sua aplicação a todas as proposições. mas

Não há dúvida de que detenuinados domínios da legislação onde existem
disposições legais excessivas, como ú o caso da legislação tributária, devem
merecer mais ÍOCSSOS de avaliação, na medida em que o processo de
dcsrcgulamentação pode beneficiar niuilo das avaliações.

Paises Baixos

Nos Países Baixos, a relação entre a avaliação legislativa e a qualidade da legislação

tem sido objeto de vários estudos. H. B. WINTER desenvolveu o modelo de fórum

legislativo, 5 reunindo no debate todos os agentes que intervém na elaboração da legislação. O

objetivo é obter a partir do debate argumentos de melhor qualidade possível, o que irá refletir

de forma direta na qualidade da legislação produzida.

Entende-se o argumento de qualidade como aquele com boa fundamentação empírica,

resultante de considerações mais racionais. O debate, todavia, não se resume somente na

troca de argumentos racionais e na busca por uma argumentação de qualidade. Segundo

WINTER, a tendência da discussão no fórum legislativo caminha muito mais no sentido da

procura dos objetivos do que no da definição destes. Desta forma, esses debates são

fortemente determinados por fundamentos políticos, socioeconômicos e judiciais.

A avaliação legislativa nos países baixos pode se realizar a partir de uma obrigação

legal e também de disposições governamentais ou ministeriais. Em todo caso, busca-se

garantir que o trabalho da avaliação não se desvie de seus objetivos e nem produza resultados

irrelevantes. Para isso, na política legislativa holandesa, o solicitante da avaliação deve

definir, com precisão, os parâmetros a serem utilizados assim como explicitar o tipo de

KARPLN. 2003. p. 14
WlN'l1R, 1996. p. 59 apud VOERMANS, 2003, p. 65
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informação que a avaliação deverá produzir. Um amplo estudo de comparação entre dados

empíricos e objetivos do legislador enseja urna avaliação legislativa sistemática, enquanto

uma abordagem de consultoria pode ser suficiente no caso de um parecer rápido sobre

determinados efeitos decorrentes da aplicação prática da lei. Há urna preocupação com a

qualidade dos estudos de avaliação, que deve ser garantida para que a importância e o valor de

avaliações futuras se mantenham consistentes.

Avaliação prospectiva, nos Países Baixos, está prevista no documento denominado

Aa,,wj/zjngcn voor de regclgeving ("Instruções para Legislar"), que reúne um conjunto de

diretrizes a serem cumpridas pelos legisladores holandeses. Este documento contém

instruções sobre a ponderação dos efeitos e desvantagens gerados pelos atos normativos para

o governo, cidadãos, empresas e instituições. Existe um instrumento específico para revelar as

conseqüências intencionais e não intencionais dos projetos de lei para o comércio, a indústria,

o sistema de mercado aberto e o desenvolvimento socioeconômico em geral. Trata-se do

Bedri/feffec!enlocIs, ou BET ("Teste dos efeitos sobre as empresas"), cujo principal objetivo

consiste em promover processos políticos equilibrados de tomada de decisão. Por meio de um

clieck-lisi, este instrumento procura esclarecer sobre que tipos de empresas o projeto de lei

poderá kroduzir efeitos; a natureza e o número dos efeitos estruturais e financeiros; a

disseminação dos efeitos por diferentes empresas; as conseqüências para o sistema de

mercado aberto e as conseqüências socioeconôrnicas do projeto.

Reino Unido

No Reino Unido, as ações relativas à avaliação legislativa se iniciaram na década de

190. quando os atos normativos passaram a ser acompanhados de uma avaliação dos custos

que seriam gerados em função de seu cumprimento, especialmente daqueles com impacto

sobre a atividade empresarial. Essa medida fazia parte de um processo de reforma da ação



normativa, que continuou com a adoção do Deregulation and Coniracting Ou! Adi ("Lei da

Desregularnentação e Contratação"), em 1994, que tinha corno objetivo a revogação das leis e

regulamentos que tivessem se tornados obsoletos, redundantes ou desnecessários. Esse

processo culminou com a implementação do Regu/aloiy /n:pa:t Assessinen! - RIA (Avaliação

de Impacto Normativo) em 199 para os novos atos legislativos ou regulamentares que

viessem a gerar efeitos sobre as atividades empresariais e também aquelas sem fins lucrativos.

Atualmente denominado como /nipa(:I Ass(?ssinen! - IA, a avaliação de impacto

constitui-se numa ferramenta de ajuda para os decisores, pois os auxilia a perceber e

compreender as conseqüências de potenciais e atuais intervenções governamentais nos setores

público, privado e terceiro setor, além de possibilitar ao governo avaliar os efeitos positivos e

negativos de suas intervenções e também revisar o impacto de políticas públicas após sua

implementação.

A produção e publicação das avaliações de impacto permitem aos interessados a

compreensão das proposições por meio de respostas a questões como:

a) porque a intervenção está sendo proposta;

b) como e em que extensão essas intervenções poderão afetá-los e

c) quais os custos e beneficios da nova proposta em comparação à situação atual.

Importante ressaltar que aos interessados é dada oportunidade de identificar possíveis

conseqüências inesperadas. O objetivo do Governo é identificar as propostas que melhor

atendam as necessidades com os menores custos e encargos. Esse sistema britânico prevê a

elaboração da avaliação de impacto desde o estágio primário de desenvolvimento das

proposições, com o intuito de efetivamente influenciar a política a ser adotada e não se tornar

apenas unia justificativa para as decisões tomadas. Desta forma, a avaliação de impacto

acompanha as proposições em todo decorrei- dos debates.

A avaliação de impacto é composta por três fases:
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a) IA inicial: Deve incluir estimativas sobre possíveis riscos, custos e benefícios e ajuda a

identificar sobre que temas será necessário obter maiores informações.

b) IA parcial: Deve ser instruído com discussões, reuniões de dados e consultas informais;

Inclui o refinamento das estimativas sobre os custos e benefícios; o desenvolvimento da

implementação e do monitoramento das intervenções.

c) IA integral ou final: Desenvolvimento de um plano detalhado de implementação e de

revisão das mudanças implementadas.

Segundo Mark COURTNEY (2003), a avaliação de impacto deve conter os seguintes

elementos:

a) Declaração do objetivo da proposta ou do problema a ser solucionado;

b) Avaliação dos riscos abordados pela proposição legislativa (para as propostas que tenham

o objetivo de controlar ou gerir riscos);

c) Apresentação de um conjunto de alternativas para tratar a matéria, incluindo alternativas

de natureza não legislativa ("opção zero"). Cada urna dessas alternativas deve conter os

riscos associados; os benefícios diretos e indiretos; custos; formas de aplicação e

prováveis prazos para cumprimento e efeitos sobre as pequenas empresas;

d) Indicação das matérias sobre as quais serão realizadas consultas públicas (IA parcial) e

descrição dos resultados das consultas (IA integral);

e) Critérios de acompanhamento e avaliação, incluindo, se for o caso, a especificação da data

em que o regulamento ou parte dele não estará mais em vigor;

f') Recomendação para adoção de urna das alternativas ponderadas.

Na medida do possível, os custos e benefícios devem ser quantificados e expressos em

termos monetários com o fim de permitir a comparação entre as alternativas e a conseqüente

escolha daquela que melhor atender aos objetivos pretendidos.



Evidenciação de modelos e técnicas de avaliação

Para tornar viável a implantação da avaliação legislativa, buscou-se desenvolver

modelos e técnicas que produzissem resultados confiáveis e que pudessem, de fato, orientar as

decisões dos legisladores. Terão destaque aqui, as estratégias para a qualidade das normas da

OCDE, a estruturação do parlamento francês para realização da avaliação legislativa e o

modelo de avaliação por meio da eficiência econômica.

Es1!akglas pala assegura? a qualidade técnica e legal das FIOnia - ODE

Ensejando a manutenção de sistemas normativos estáveis, lógicos e acessíveis, foram

traçadas pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico OCDE

estratégias para assegurar a qualidade técnica e legal das normas e ordenamentos, baseados

nas experiências holandesa e francesa. Para que a legislação alcance as expectativas de

conte(ido, legalidade e compreensibilidade, é preciso que os governos estabeleçam padrões

que garantam tais atributos. A partir do exame das estratégias adotadas por esses dois países,

podem ser identificadas técnicas de qualidade para a produção de boas leis:

a) Esclarecimentos quanto à iniciativa legislativa - E fundamental para controle do sistema

normativo que se tenha claramente definidas as competências legislativas. Apesar de a

legislação ser produzida nos parlarnentos, grande parte das normas, nas democracias, tem

origem nos governos (Poder Executivo), que muitas vezes delegam a tarefa de confecção

do ato normativo. Dessa forma, é importante ter definido quem, exatamente, tem poderes

para encaminhar proposições ao Parlamento e produzir atos normativos, objetivando

evidenciar os responsáveis pelas proposições e evitar o risco de surgirem regulações

contraditórias ou divergentes entre si, visto que isso afetaria a qualidade das leis

produzidas.



b) Es/aheleciineu/o de padrões de legalidade - Padrões claros de legalidade também são

fundamentais para garantir uma legislação de qualidade. Normalmente, esses padrões são

encontrados em regras constitucionais, leis de interpretação ou leis de procedimento

administrativo. A Holanda possui padrões de verificação de legalidade das normas muito

bem elaborados, segundo os quais deve haver conformidade com os princípios da

igualdade, segurança jurídica e proporcionalidade. A Lei Geral Administrativa da Holanda

requer a reunião cuidadosa das informações necessárias e, também, dos interesses

envolvidos. A produção normativa deve estar fundada em estudos, que devem ser

publicados e precisa enquadrar-se na estrutura legal existente, em conformidade com as

leis nacionais e internacionais. Na França, o Conseil d'État pode alertar o governo acerca

da constitucionalidade de proposições, antes de sua aprovação, e, depois desta, o Conselho

Constitucional pode declará-las inconstitucionais no todo ou em parte.

c) Estabeleciniento de padrões de qualidade para a redação - A qualidade dos novos

instrumentos legais depende muito da redação das proposições. Deve ficar claro se o novo

instrumento altera ou revoga algum outro e os objetivos visados devem ficar explicitados,

evitando que a nova norma se torne confusa ou inaplicável.

d) Avaliação do conieid(> das normas - Numa perspectiva de qualidade legal, o mais

importante critério de avaliação de conteúdo se refere à questão da real necessidade de

unia nova norma, ou seja, se há possibilidade de outras soluções para o problema colocado

que não a legislativa. Deve haver um esforço no sentido de se evitar a proliferação

legislativa e seus indesejáveis efeitos.

e) Esiudos de viabilidade de i,nplemci,iaçâo - Normas de maior impacto devem estar

respaldadas por estudos de viabilidade, pois não faz sentido a edição de uma norma cujos

custos de implementação sejam exorbitantes ou se a infra-estrutura existente for

insuficiente para que seja implementada.
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f) Estabelecimento de unia unidade responsável pela redação e revisão das leis - As

proposições legislativas são, em muitos casos, produzidas por diversos setores do

governo. Para evitar inconsistências ou contradições de conteúdo das normas, deve-se

estabelecer um centro responsável por redigir e revisar as proposições, de modo a

preservar a qualidade integral dos diplomas legais.

Parlamento Francês e o OPECST

No Parlamento francês, foi criado em 193 o Gabinete Parlamentar de Avaliação das

Escolhas Científicas e Tecnológicas (OPECST), a partir da intenção de se ter uma estrutura

própria no parlamento que pudesse apoiar os trabalhos de avaliação sobre temas que

exigissem conhecimentos especializados. A diferença fundamental deste modelo reside no

fato de, ao contrário do que acontece em outros países nos quais este tipo de avaliação é

realizado por entes autônomos de caráter científico, se tratar de uma instituição de avaliação

de natureza parlamentar.

Cada matéria levada ao OPECST é distribuída a um relator designado, que delineia a

viabilidade do estudo com o objetivo de estabelecer o nível de conhecimentos existentes sobre

o tema; determina as possíveis diretrizes da pesquisa; avalia a possibilidade de obtenção de

resultados relevantes dentro de um prazo estipulado e estima quais os meios necessários para

iniciar o programa de estudos. O relator, terminados os estudos, submete então suas

conclusões aos membros do OPECST fazendo uma das seguintes sugestões: finalizar o

trabalho naquele ponto; modificar a extensão daquele estudo ou iniciar um programa de

estudo que resulte na confecção de um relatório. O relatório do OPECST não se resume a uma

enumeração de pontos de vista de especialistas, suas conclusões são o resultado do trabalho de

membros do parlamento e podem incluir sugestões e recomendações, não se restringindo ao

aspecto meramente informativo.
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Avaliação  Económica da Legislação

Considerando que os recursos são sempre escassos, a avaliação econômica da

legislação se apresenta como instrumento para o esclarecimento das escolhas para a

comunidade. Busca avaliar problemas, situações reais e propostas de intervenções numa

perspectiva das possíveis conseqüências advindas de decisões de política legislativa, e se

funda principalmente na análise custo-beneficio.

Parte-se, nesse método de avaliação, do conceito de eficiência econômica, segundo o

qual busca-se obter o máximo beneficio a um dado custo, ou um dado beneficio a um custo

mínimo, sendo tais custos e beneficios sociais ou privados. Todavia, não se trata de uma

consideração meramente monetária. Os custos e benefícios psicológicos, sociais, culturais e

políticos são avaliados, mas, para facilitar a exposição dos resultados, a medição é realizada

em unidades monetárias.

Vistos os modelos de avaliação, apresentamos as seguintes observações:

- A adequação das novas proposições ao ordenamento vigente é fundamental para a

manutenção da coerência do sistema normativo. Padrões claros e precisos para a verificação

da legalidade asseguram a inserção harmônica das novas normas no ordenamento, facilitando

o acesso dos consulentes à legislação que regula uma dada matéria, e evitando posteriores

questionamentos acerca da legitimidade e da constitucionalidade das leis.

- Não há dúvidas sobre a importância do conhecimento especializado para a

apreciação das proposições legislativas. Os temas abordados são variados e, obviamente, os

parlamentares não detém todo o conhecimento sobre os mesmos. Daí a necessidade do estudo

estruturado que vise a obtenção de resultados relevantes para a tomada de decisão, como o

realizado pelo OPECST na França. Ao associar o conhecimento técnico ao trabalho

parlamentar, o trabalho do OPECST permite um equilíbrio entre os componentes formadores

das decisões legislativas: o informativo (técnico) e o político.
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Contudo, esse modelo apresenta limitações se considerarmos a avaliação legislativa de

maneira mais ampla. Sua concepção se deu em razão da posição desfavorável do parlamento

frente ao podei' executivo nas questões técnicas, tendo em vista que este possui urna estrutura

maior, formada inclusive por técnicos de diversas áreas atuando na implantação das políticas

públicas. Possuindo a característica de fazer a ligação entre política e ciência, sua aplicação se

restringe às proposições cuja abordagem atinja questões tecnológicas e científicas.

- Ao partir de uma perspectiva de comparação entre custos e beneficios advindos das

propostas legislativas, o modelo de avaliação econômica da legislação possibilita que se tenha

um critério geral de avaliação, independentemente das peculiaridades temáticas das

proposições. Se considerarmos que o componente econômico possui papel determinante no

embasamento das decisões legislativas, esse modelo ganha aplicabilidade geral sobre as

propostas legislativas. A análise custo-beneficio pode produzir resultados relevantes no que se

refere às questões de orçamento público e de efeitos econômicos criados para os destinatários,

tão importantes nos nossos dias e, também, quanto aos outros possíveis efeitos não-

econômicos, decorrentes da implementação das normas.

É preciso retornar, entretanto, o risco que esse modelo apresenta de desvalorizar a vida

humana ao tratar, de forma utilitarista, questões relativas a direitos e deveres considerados

fundamentais. Talvez sua aplicação requeira maior cuidado, para que não se cometa o

equívoco de se nivelar todos os bens jurídicos pela baliza da utilidade.

Proposta de implantação da Avaliação Legislativa em Belo Horizonte

Neste ponto, após as considerações feitas acerca de alguns modelos de avaliação

legislativa, apresenta-se, como proposta, um modelo avaliativo para ser aplicado à atividade

legislativa municipal desenvolvida em Belo Horizonte. Provavelmente, existam poucos ou,

talvez, nenhum exemplo de aplicação de avaliação legislativa, semelhante aos modelos
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europeus. nos municípios brasileiros.

No Brasil, o conhecimento e o desenvolvimento de conceitos como legislação de

qualidade, Legistica, avaliação legislativa prospectiva e retrospectiva e outros, ainda se

encontram em fase incipiente e, como tudo o que é novo, pode encontrar resistências variadas.

O objetivo deste estudo, por isso mesmo, é de dar os primeiros passos no sentido de

contribuir com a implantação de um processo avaliativo da legislação produzida em Belo

Horizonte, iniciativa que percorrerá, certamente, um longo caminho, no qual diversos

obstáculos, sejam de natureza técnica ou política, deverão ser enfrentados.

O ordenamento jurídico municipal em tela conta, hoje, com cerca de 9.300 leis. Esse

número aumenta, constantemente, por meio da intensa produção normativa existente em Belo

Horizonte, da qual resulta a edição de aproximadamente 900 leis por legislatura (quatro anos)

a partir da apresentação de uma média de 500 projetos de lei por ano. Num ordenamento com

esse porte, é difícil avaliar quais as leis foram efetivamente implementadas, mas é possível

presumir que várias delas não cumprem de fato seu papel regulador. Diante deste quadro de

proliferação legislativa, propomos a adoção de métodos de avaliação prospectiva de forma a

introduzir novos requisitos para a apresentação de projetos de lei, com a finalidade de tornar

mais criterioso o exercício da iniciativa legislativa e incrementar a qualidade das proposições

apresentadas, reduzindo conseqüentemente a quantidade de proposições rejeitadas, seja nas

comissões, no plenário ou por veto. Certamente, os reflexos de um trabalho realizado, mais

cuidadosamente, com a produção das normas, no momento inicial do processo, alcançarão o

produto final e contribuirão para aumentar a qualidade das leis produzidas.

A proposta consiste na criação de um relatório de avaliação prospectiva padronizado,

cuja exigência deverá ser inserida na Resolução n°. 1.40, de 07 de dezembro de 1990, que

contém o Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte, no Título VII, Capítulo

1, Seção 1, que trata das disposições gerais relativas ao processo legislativo. Esse relatório
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deverá acompanhar os projetos de lei no momento de sua apresentação para recebimento pelo

Presidente da Casa. Apresentado o projeto, o Presidente da Câmara, ao decidir sobre o

recebimento ou não da proposição apresentada, passará a considerar, também, as conclusões

do referido relatório. Após o recebimento do projeto, o relatório poderá contribuir para o

embasamento das apreciações posteriores pelas comissões, pelo Plenário e pelo Prefeito,

nesse caso, no momento que precede a sanção ou o veto.

O relatório, igualmente, será exigido em caso de projetos de iniciativa do Poder

Executivo, principalmente considerando que estes tratam, freqüentemente, de matérias

relativas a políticas públicas, que, em geral, repercutem, de forma significativa, sobre os

munícipes.

Partindo do exemplo do IA britânico, a avaliação prévia de impacto será efetuada por

meio de um relatório simplificado, que auxilie os parlamentares e o Executivo a verificar a

adequação da proposta ao sistema jurídico-constitucional vigente e, também, a identificar o

maior número de prováveis efeitos e custos, inclusive, impacto orçamentário, decorrentes das

intervenções propostas pelos projetos de lei, tanto para os setores público e privado quanto

para os cidadãos. Nas propostas que envolvam temas técnico-científicos, a avaliação deve

abranger os aspectos de viabilidade específicos da matéria tratada. Esses aspectos já são

normalmente abordados pelas comissões durante a tramitação dos projetos. Assim, a

avaliação funcionará como uma preliminar da apreciação da proposição, para o autor, que terá

a possibilidade de corrigir falhas e estruturar melhor suas propostas, por meio da antecipação

das análises e reflexões acerca da viabilidade da proposição para o momento anterior ao da

sua tramitação. Desse modo, serão bem menores as chances de a proposição receber pareceres

das comissões que opinem por sua rejeição.

Servidores da Diretoria Legislativa da Câmara Municipal deverão receber atribuições

para a produção do relatório e contar com o suporte das secretarias municipais. Recebida a

21



proposta de projeto do autor, técnicos legislativos farão a pesquisa da legislação pertinente e o

levantamento de dados relativos ao tema, inclusive nas secretarias municipais, sob a

orientação dos consultores legislativos. Estes serão responsáveis pela elaboração do relatório,

respondendo a um elieck-lisi e elaborando as conclusões. Os gabinetes dos vereadores que

apresentarem projetos e a assessoria do Prefeito, em caso de projeto de iniciativa do

Executivo, acompanharão o trabalho, podendo, se necessário, contratar consultorias externas

acerca do tema tratado.

O questionário (check-Iisi), inspirado nos modelos do Anexo 1 do Decreto N° 4. 176,

de 2 8 de março de 2002 e do Anexo III da Resolução do Conselho de Ministros n° 64/2006 de

Portugal (Modelo de teste SIMPLEX), deverá levantar questões sobre a adequação da

proposição aos aspectos legais e os encargos e custos gerados, abrangendo as principais

questões relativas à viabilidade da proposição. Segue um elenco de perguntas que devem

integrar o questionário:

a) Qual a origem da iniciativa da proposição? Há possibilidade de conflito de competências?

Justifique.

b) As regras propostas afetam direitos fundamentais ou garantias constitucionais? De que

forma?

c) A proposta atende os requisitos de legalidade, juridicidade e constitucional idade?

d) A iniciativa cria encargos administrativos para cidadãos, empresas ou outros agentes e

setores de atividade? Se positivo, quais?

e) A iniciativa gera despesas para a .Administração Pública? Em que extensão? Há previsão

orçamentária?

f) Existe viabilidade técnica para a execução da norma proposta?

g) Existe urna relação equilibrada entre custos e beneficios?



Além das respostas ao questionário, o relatório deverá conter:

a) Justificativa da necessidade de intervenção normativa com evidenciação do problema a ser

solucionado:

b) Objetivos da proposição;

c) Conclusões com indicação das previsões acerca dos principais custos e beneficios,

associados à implementação da proposição.

A introdução desse mecanismo no processo legislativo pode produzir vários efeitos

positivos. Exigirá dos autores mais aprofundamento nos estudos e análises das idéias, antes de

transformá-las em proposições, valorizando o trabalho de assessoria parlamentar. Além disso,

funcionará como um "filtro de qualidade", de forma a evitar a apresentação de proposições

que poderiam ser rejeitadas em razão de deficiências em sua elaboração. Isso contribuirá,

também, para a economia e a celeridade do processo legislativo na medida em que poderá

reduzir a apresentação de requerimentos de diligências, que prolongam a tramitação dos

projetos.

É importante esclarecer que a exigência do relatório de impacto não deve ser

confundida, em nenhuma hipótese, com o cerceamento do exercício da iniciativa legislativa.

Constitui-se apenas num instrumento para promoção da qualidade das proposições

apresentadas. Por meio de alguns requisitos, procura-se estabelecer um padrão mínimo de

consistência destas, de forma a apurar a produção normativa da Instituição.

Sabe-se que alguns aspectos da avaliação, aqui destacados, já são levados em

consideração em muitos projetos de lei apresentados atualmente. A formalização de uma

avaliação padronizada para todas as proposições apresentadas possibilitará que o ganho de

qualidade alcance grande parte da produção normativa e contribuirá para aumentar a

confiança das pessoas no poder de regulação das leis, bem como a credibilidade das

instituições públicas, em especial, a do Poder Legislativo cio Município de Belo Horizonte.



Conclusão

Com esse breve panorama acerca do desenvolvimento e da aplicação do instituto da

avaliação legislativa, procurou-se destacar a essencialidade dessa ferramenta para possibilitar

a produção de legislação de qualidade. Juntamente com as consultas públicas, a criação de

estruturas de suporte, a simplificação da legislação constituída e a promoção do acesso à

legislação, a avaliação legislativa contribui, de maneira efetiva, para o aprimoramento da

atividade legislativa. Sua aplicação suscita reflexões e questionamentos no meio parlamentar

e enriquece os debates, além de permitir a elaboração de proposições mais refinadas.

É importante, contudo, ter-se consciência dos limites de seu alcance. Segundo Luzius

MADER,

o potencial olerecido pela avaliação legislativa não (leve ser sobreestiinado.
E importante que se criem expectativas realistas. A avaliação não oferece
respostas definitivas e não pode certamente assiunir o lugar da tomada de
decisão política; pode apenas constituir a base sobre a qual são tomadas
essas decisões. '

Vale ressaltar que não há como se produzir provas precisas acerca da contribuição da

avaliação para a melhoria da qualidade legislativa, e, portanto, o legislador deve trabalhar

com hipóteses tanto sobre as relações de causa e efeito quanto sobre a produção de efeitos.

Mesmo considerando essas limitações da avaliação, as experiências de países europeus

relatadas indicam a produção de resultados satisfatórios a partir de sua aplicação. Como

destaque, pode ser apontado o exemplo do IA no Reino Unido, instituto já consolidado

naquele País, que tem sido objeto de constante aprimoramento, como ferramenta para

alcançar a melhoria da regulamentação. Justamente pelo fato de a avaliação legislativa ter

produzido resultados positivos em vários países onde foi adotada, é que se apresenta a

proposta de sua adoção em Belo Horizonte. Sabe-se que este é apenas um primeiro passo para
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que sejam atingidos bons níveis de qualidade na legislação belo-horizontina. Todavia essa

iniciativa pode representar o começo de boas e significativas mudanças no processo

legislativo municipal, pois chama a atenção de todos, legisladores, governantes e cidadãos

para a reflexão acerca da importância da contribuição coletiva para a produção de urna

legislação de qualidade.
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RESUMO

A qualidade da legislação de diversos países tem sitio aprimorada a partir da aplicação de
liciiicas de legística aos processos de produção nonuativa. Com  base em experiências européias,
evidenciamos alguns modelos e ltenieas de avaliação legislativa, para propor a adoção, no Município
de Belo Horizonte, de métodos de avaliação prospectiva, visando incremeiflar a qualidade das
proosições apresentadas e, conseqüentemente, da legislação produzida.

ABSTRACT

fvlany countnes had beemi inmproving lhe qumiity of their legislation froni flue application )(
legisties techniqucs to their law-niakimig processes. On lhe basis of europeaiu experiences we lX1flt
oul some niodels and tecliniques of legislalive evaluation to consider lhe adoplion, in the City of Belo
1 lorizonle, of prospeclive evaluatiomi mnethods, aiming to develop lhe qualmly of presentl proposals
and consequently lhe produced legisl iii mon.



A REFERENCIAÇÃO NO TEXTO LEGAL

Maria Beatriz Chagas Lucca

1 Introdução

A técnica legislativa tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores da área

jurídica'. Do ponto de vista lingüístico, no entanto, a análise ainda está restrita aos

profissionais legislativos, que em sua maioria seguem, nos estudos de técnica legislativa e de

redação oficial, um modelo prescritivo, focalizando um conjunto de regras predeterminadas e

fixas. Em oposição a esse modelo, propõe-se, em relação ao texto legal, uma abordagem que

trate dos fatores condicionantes do processamento discursivo do texto legal, concebido como

gênero, com o objetivo de identificar suas regularidades.

O interesse pelo tema nasceu da observação diária do trabalho de revisão de textos3

realizado na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), onde a

pesquisadora atua desde 1990. Em 1996, houve um Seminário de Redação Legislativa com os

seguintes objetivos:

1) promover a discussão e a reflexão sobre o processo de elaboração
legislativa e a construção do texto legal, com base, sobretudo, em teorias
conjugadas sobre a produção do texto (conhecim(nto lingüístico) e a
interpretação e aplicação de leis (conhecimento jurídico-filosófico);
2) desenvolver a habilidade de redatores para a elaboraçào dc projetos (tc lei;
3) elaborar textos de referência teórica na área de técnica legislativa.
(MINAS GERAIS. 1996).

Aos temas abordados durante o referido seminário, somou-se artigo sobre técnica

legislativa, em que o autoi revela seu interesse pelos fatores que condicionam a construção

do texto legal, analisados do ponto de vista lingüístico.

Além disso, ao final de Curso de Especialização realizado na Faculdade de Filosofia,

Ciências e Letras de Belo Horizonte (Fafi-BH), a pesquisadora apresentou monografia sobre

I'INIIIIR(), 1962; ('ARVAIJIO, 2003; IREIRE, 2002.
I)l('KERSON, 1965; MENDES, 1991.
A elaboração legislaliva compõe-se (tc três Íiscs subseqüentes, que abrangem: a) na fase introdutória, a

apresentação do proieto de lei; h) na fa.se constitutiva, sua apreciação pelo Poder Legislativo e a sanção ou veto
do (iovernador; e) na fase complementar ou de aquisição (te eficácia, a promulgação (assinatura pelo
(iovernador, numeração da lei) e a publicação (MINAS GERAIS, 2005). Imn cada uma dessas tmscs, a
publicação dos textos apreciados no Legislativo é precedida de revisão.

('ASTRO. 1998.
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o tempo verbal e a imperatividade da lei'. O estudo pretendia testar a hipótese de que a

escolha do tempo verbal torna a lei mais imperativa ou menos imperativa. A abordagem

metodológica consistiu em verificar se as alterações propostas pela equipe revisora da ALMG

num determinado projeto de lei seriam aceitas por um grupo de leitores. Considerou-se que os

magistrados constituíam o grupo ideal de leitores, pois, se alguma dúvida fosse suscitada

sobre o texto da lei, a palavra final seria a de um juiz. Dessa forma, foram apresentadas a um

grupo de juizes duas versões de um projeto de lei: uma, na forma proposta pelo legislador; e

outra, revisada. A escolha unânime do texto revisado indicou que as recomendações dos

revisores eram pertinentes.

Após a realização da pesquisa, verificou-se que outros aspectos deveriam ser

considerados para que o estudo se tornasse mais abrangente e demonstrasse, de maneira

detalhada, o que está envolvido no processamento desse gênero de texto e quais os problemas

e as dificuldades recorrentes verificados na sua redação. Considerava-se, por exemplo, que

não se pode ignorar que a mudança do tempo verbal de um enunciado leva à reformulação

desse enunciado; este, por sua vez, reconfigura todo o texto, num tempo e lugar discursivos.

Noutros termos, considerava-se, já nesse momento, que a escolha de urna forma verbal não

pode ser avaliada separadamente do todo.

Além do artigo de Castro7, duas outras publicações motivaram o presente estudo. A

primeira delas é a dissertação de mestrado, transformada em livro, na qual Freire 8 apresenta

urna síntese sobre o papel da lei nas diversas civilizações realiza um estudo de direito

comparado acerca da técnica legislativa em outros países; sistematiza e analisa a legislação e

a bibliografia que tratam da redação legislativa. Enfim, atualiza a discussão sobre técnica

legislativa.

A segunda publicação foi o Manual de Redação Parlamentar da ALMG, que

estabelece regras destinadas à padronização do texto parlamentar e apresenta diretrizes para

sua redação 9. Nesta pesquisa, utilizei a parte do Manual destinada à elaboração de proposições

noiniativas 10 do processo legislativo.

Atual ('entro Universitário de Belo horizonte Uni-1311.
LIJCCA, 1997.

'CASTRO, 1998.
8 FRI]RF, 2002.

MINAS GERAIS, 2005. Para facilitar a remissão, sempre que houver rc1réncia a essa publicação, será usada
a,enas a expressão "Manual", mesmo nas citações e notas.

O Manual (p. 25) adota o conceito regimental de proposição como a matéria destinada à apreciação dos
parlamentares. em Plenário ou cm ( 'omissão, apresentada por meio de um instrumento Ibnual, quase sempre
escrito, que constitui o objeto do processa legislativo. Há dois grupos de proposições: a) as nonnativas, que se
apresentam na fornia de texto normativo . projetos de lei e de resolução, propostas de emenda à Constituição e
emendas; b) as não nonnativas, que têm unia íünçáo adjacente no processa legislativo e não se apresentam na
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Em Minas Gerais, a lei que disciplina a redação legislativa contou, na sua elaboração,

corri a participação significativa de técnicos, redatores e consultores, cujas sugestões foram

em sua maioria acatadas pelos parlamentares". Assim, a Lei Complementar Estadual n° 78

(LCE 78) reflete procedimentos específicos adotados em nosso Estado'. O que o Manual

apresenta corno recomendação, detalhada com exemplos e sugestões de redação, corresponde

a comandos sucintos da lei, apresentados na forma de diretrizes, como se pode observar nos

exemplos 1 e 2, a seguir.

Exemplo 1

Assim, é recomendável:
a) para obter concisão:

usar frases e períodos sucintos, evitando adjetivos e advérbios dispensáveis,
bem como construções explicativas, justificativas ou exempli ficativas:
Exemplos: [ ... ]
Forma inadcquula
Art. 2° - Fica terminantemente vedada a cobrança de taxas pela emissão de
documentos escolares, tais como declarações, certificados, guias de
transferência ou diplomas.
Forma adequada
Ari. 2° - E vedada a cobrança de taxas pela emissão de documentos
escolares. (MANUAL, p. 38-39)

Exemplo 2

Seção IV
Da Redação

Ari. 8° - A redação do texto legal buscará a clareza e a precisão.
Ari. 9 - São atributos do texto legal a concisão, a simplicidade, a
uni 1)rn1ida(le e a imperatividade, devendo-se observar, para sua obtenção, as
seguintes diretrizes (grifi nosso):

- no que se refere à concisão: [...];
11 - no que se refere à simplicidade: [.1;
III - no que se refere à uniformidade: [.1;
IV - no que se refere à iinperatividade: [...] (LCE 78)

Na parte do Manual destinada à elaboração de proposições normativas, é possível

perceber a gênese dos comandos da referida lei e parece haver uma gradação progressiva

entre recomendação e diretriz, como se a primeira fosse apenas uma sugestão, e a segunda,

fonna de texto nonnativo	requerimento, parecer, recurso e relatório de comissão parlamentar de inquérito e
de comissão especial.

Durante a elaboração da dissertação relatada neste artigo, a pesquisadora teve um primeiro contato com a
I.cgíslica. que trata da elaboração legislativa e de instrumentos de avaliação dessa prática. O técnico dessa área é
chanudo dc legista, acepção que fl() foi adotada por ser uma expressão ainda pouco conhecida no Brasil e para
evitar comiíusào com o já fomiliar ,nedwo legista. Ver, sobre o assunto, SOARES, 2004.
12 Para focilitar a remissão, sempre houver retrência a esta lei estadual, será usada a abreviatura LCF 78. O
texto completo pode ser consultado no site www.almg.gov.hr, hu,k: legislação(acesso em 16 nov. 2006).



uma meta estabelecida. Em ambos os casos, o redator recebe orientações a serem observadas

a seu critério e de acordo com cada situação, ao contrário do que ocorria no modelo anterior,

que chamamos de prescritivo, em que o redator devia seguir regras e fórmulas

predeterminadas e rígidas. O mais interessante na relação entre o Manual e a LCE 78 é o fato

de o texto normativo resultar de práticas adotadas na realização de um trabalho, no caso, a

escrita da lei.

Em nível federal, a matéria é regulada pela Lei Complementar Federal n° 95, de 1998

(LCF 95)13, a qual revela uma concepção tradicional de linguagem e urna visão prescritiva da

técnica legislativa, em que as características desejáveis do texto, expressas no capul do seu

art. 11 (Ex. 3), serão obtidas se forem seguidas as normas especificadas nos incisos 1 a III do

mesmo artigo14.

Exemplo 3

Seção II
Da Articulação e da Redação das Leis

Art. lI As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e
ordem lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas (grifo
110550):
1 - para a obtenção de clareza: [. ..];
II - para a obtenção de precisão:[. .1;
111 - para a obt<.iição de ordem lógica:[...] (LCF 95)

O texto dos exemplos 1 e 2, por sua vez, mostram uma perspectiva processual de

linguagem e de técnica legislativa, ao estabelecer, em lugar de normas, diretrizes de redação

para se obter clareza e precisão. Os três exemplos ilustram pontos de vista distintos em

relação à linguagem. Os procedimentos recomendados nesses dispositivos são semelhantes

(usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre

assunto técnico; usar frases curtas e concisas; construir as orações na ordem direta, evitando

preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis; buscar a uniformidade do tempo

verbal), mas é bem diferente concebê-los como normas ou diretrizes. A norma determina, de

maneira taxativa, quais procedimentos devem ser adotados para que se obtenham clareza,

precisão e ordem lógica, entendidas como inerentes ao texto ou mesmo à atividade de escrita

(Ex. 3: As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica).

Na verdade, não se escreve com clareza, precisão e ordem lógica, mas pode-se ter

esses elementos em vista quando se redige um texto. O redator da lei deve ter por objetivo que

Para Iicili1ar a remissão, sempre que houver retrência a esta lei li,xleral, será usada a abreviatura LCF 95.
Ver definição de artigo, inciso e caJ)I1i no Capítulo 2 da dissertação, ilcnI 2.1 (p. 39).

ii
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o texto seja compreendido pelo maior número possível de pessoas, que não haja dúvidas em

sua interpretação. Para tanto, ele adotará procedimentos que lhe permitam alcançar esse

objetivo. Porém, a clareza e a precisão não caracterizam o ato de redigir, mas são atributos

que o redator deseja que seus leitores percebam no texto. Pensar em leitores que considerem o

texto claro e preciso desloca o foco para a interpretação, para a interação mediada pelo texto,

traz para a discussão dois interactantes construindo suas representações numa ação situada no

tempo e no espaço.

Por outro lado, quando se fala em escrever com clareza e precisão, evidencia-se uma

concepção de linguagem baseada num modelo que prevê um emissor/remetente comunicando

algo para um receptor/destinatário, a quem cabe decifrar a inensagern que já vem pronta.

Nesse caso, entender o texto clara e preciso (pronto) do redator é a tarefa do leitor, enquanto

que, na hipótese à qual aderimos, o leitor decidirá se o texto está claro e preciso para ele.

Por isso, parece mais adequada a prescrição que estabelece uma diretriz, uma meta a

ser alcançada por meio de procedimentos a serem escolhidos pelo redator na busca das

características desejáveis para o texto, definidas no capul do art. 90 da LCE 78 como airibuios

(Ex. 2). A segunda opção abre espaço para a ação do redator, na medida em que cabe a ele

interpretar os dados disponíveis e apresentar, em cada caso, a redação que lhe pareça mais

adequada. Nessa perspectiva, foram examinados, nos capítulos destinados à análise, alguns

procedimentos relativos à redação de leis.

2 Objetivos

Acredita-se que a análise de textos como os dos exemplos 1 e 2, cotejada com a

legislação federal que trata do assunto e, eventualmente, com textos de outras leis, pode ser

útil aos estudos que relacionam linguagem e trabalho u . A intenção é que o exame dessa "rede

de discursos proferidos" leve a uma compreensão maior do trabalho do legislador/redator de

leis, tanto em relação ao seu agir concreto, quanto a alguns aspectos das representações que

socialmente se constroem sobre ele nessas produções textuais. Com  esta análise pretendeu-se,

ainda, entender a natureza e as razões das ações verbais e não verbais desenvolvidas na

atividade legislativa e o papel que a linguagem aí desempenha. Justifica-se a importância da

preocupação com "o agir do ângulo do trabalho, uma vez que é no trabalho que o agir se

manifesta de forma mais determinante no tipo de sociedade em que vivemos."'. Assim,

BR( )N('KART ii MACIIAIX), 2004.
'< BR( )N('KAR'I' apud ABI(IlJ-1AR1)EI,LL, 2004. p.178.



7

compreender como se configura discursivamente o trabalho do legislador/redator de leis pode

contribuir para o aperfeiçoamento da atividade de elaboração legislativa e para a

disseminação desse gênero de texto.

Além disso, nas conclusões de seu estudo, Bronckart e Machado" apontam para a

necessidade de comparação entre suas análises e as que envolvam corpora oriundos de outras

situações de trabalho, no caso, o trabalho de elaboração legislativa. Uma vez que a citada lei

estadual estabelece como deve ser a configuração dos demais textos normativos, o estudo de

seu texto nessa perspectiva possibilitará, de um lado, indicar as propriedades formais, globais

dos textos de prefiguração em geral (gênero de texto, tipos de discurso utilizados, decisões

enunciativas, etc.); e, de outro, analisar os procedimentos lingüísticos pelos quais

determinados aspectos do agir legislativo são apresentados como atividades ou como ações

que envolvem atores dotados de motivos, intenções e recursos.

3 Perspectiva teórica

Adotando a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo (ISD) 18 , a pesquisadora

procurou, ao analisar a condição textual e discursiva da lei, examinar como se constroem os

processos de referenciação no texto legal, a fim de identificar suas regularidades. Assumiu,

portanto, uma posição que privilegia os processos envolvidos na enunciação, com ênfase nos

participantes da interação, considerando texto e contexto noções distintas, mas

interdependentes, "vasos comunicantes" em relação dialógica'9.

Após uma primeira análise global do coipus, foi feita a releitura do conteúdo temático

do texto nos termos de uma semântica do agir°, a fim de verificar qual é o foco desse agir.

Dependendo da maneira como o núcleo do conteúdo temático é abordado, o agir pode ser um

agir-prescritivo, se envolver o ato oficial realizado pelo signatário da mensagem; um agir-

fonte, se o núcleo for o próprio trabalho de produção do documento; ou um agir-decorrente,

caso se refira à utilização posterior do documento, indicando, de forma genérica, diversos atos

a serem realizados 21 . Adotou-se, portanto, na pesquisa aqui relatada, uma concepção ampliada

J3RONCKARTE MACHADO, 2004. p. 157.
18 BRONCKART, 2003.

MAR('USCIII, 2003; KOCII, 2005; KIR13RAT-OR1('CIl1ON1, 1996. No Capítulo 1 da dissertação, as
noçôes de texto e contexto sâo retomadas.
20 coníbrine proposta de I3RONCKAR'I 1 MA(1 IAI)O. 2004.

Categorias explicitadas no Quadro 1 do item 6 deste artigo.

3$

1
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de situação de trabalho, a qual se "configura a partir de toda urna rede de discursos

proferidos.".

Assumiu-se a noção de trabalho prescrito como um "conjunto de normas e regras,

textos, programas e procedimentos que regulam as ações" e a de trabalho realizado como "o

conjunto de ações efetivamente realizadas." (MACHADO, 2002, p. 40, 41). Mediante a

análise comparativa do texto produzido a partir de uma prescrição, pretendeu-se demonstrar

corno as interpretações aparecem em ambos, revelando-se, por meio da linguagem, as

representações sociais que o trabalhador envolvido na situação de trabalho analisada constrói

a respeito de si mesmo e de seu agir concreto e corno esse trabalhador e seu agir são vistos por

quem prescreve e avalia suas intervenções.

É necessário esclarecer, ainda, que o termo agir foi utilizado de forma geral, tendo

sido classificado como atividade quando se considerou o nível coletivo desse agir, regulado

pela forma social e pelo que o antecede, e como ação, quando se levou em conta sua

dimensão individual, representada pela maneira como aquela construção externa dos motivos

e intenções coletivos é assimilada como construção interna pelos interactantes. Essa

classificação resulta da abordagem teórico-metodológica adotada, o ISD, cujos fundamentos

se inserem num conjunto de teorias desenvolvidas em vários domínios das Ciências Humanas

para estudar como se constitui e se desenvolve o pensamento humano e, em especial, a

I inguagein humana.

Pinto (2004) apresenta de maneira detalhada as raízes do ISD e, ao final, menciona

duas correntes filosóficas que se alinham em campos opostos, ao analisar a atividade

linguageira cio ser humano. De um lado, o representacionismo inspirado na filosofia grega de

Aristóteles, com Descartes e seu eu pensante, e Kant. De outro lado, há a filiação a Espinosa e

Hegel e a adoção da noção de ação de linguagem como atividade significante, baseada na

dialética entre atividade racional e propriedades dos objetos. Nesse último grupo, destacam-se

a teoria dos fatos sociais de Durkheim, Marx, postulando que a existência social determina a

consciência e Engels que, partindo do princípio do movimento dialético de Hegel, aplicado

ao processo de evolução das sociedades humanas, defende que os instrumentos, a linguagem e

o trabalho, entendidos como cooperação social, são fatores de construção da consciência.

No quadro apresentado, deve-se ressaltar que o ISD assume, com Vygotsky, que a

linguagem é a atividade humana fundamental e que "é decisivo o papel da interiorização dos

signos sociais na constituição e no desenvolvimento do pensamento consciente.". Assim,

ROCI IA apud I3RONCKAR 1 E MA('I IA1)O, 2004. p. 135).
BRUNCKART. 2006. p. 17,

34
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Bronckart reafirma o que defendia anteriormente 24 corno proposta do ISD, que é "considerar

as ações humanas em suas dimensões sociais e discursivas constitutivas.". Na obra de 2006, o

autor, embora confirme a filiação à teoria de Vygotsky, enfatiza sua discordância da hipótese

vygotskyana segundo a qual, nos primeiros quinze meses da vida da criança, coexistiriam

duas raízes disjuntas de desenvolvimento, o "estágio pré-verbal da inteligência" e o "estágio

pré-intelectual da linguagem". Essas duas raízes se fundiriam aos quinze/dezoito meses,

propiciando a transformação de imagens não verbais, correspondentes a urna protolinguagem,

em representações verbais, socializadas, que constituiriam, então, uma verdadeira linguagem,

a qual evoluiria a partir dessa fusão cm duas direções funcionais, uma social, com as

capacidades de comunicação verbal, e outra, individual, com a interiorização dos signos e a

constituição do pensamento consciente.

Considerando, como Bronckart, que, desde o nascimento, mergulhamos em um mundo

de preconstruídos sociais que influenciam na construção de imagens mentais, a pesquisadora

vai ainda além, pois considera que os seres humanos sofrem tal influência sociodiscursiva

mesmo antes do nascimento, quando os pais escolhem o nome da futura criança25.

4 Metodologia

O ponto de partida para a constituição do coipus foi a LCE 78, que, corno se disse,

disciplina a redação legislativa em Minas Gerais. Foi feita uma primeira análise global desse

texto, em especial da parte que trata especificarnente da elaboração das leis, e tendo como

parâmetro o Manual. A lei federal que trata do mesmo assunto c textos de outras leis foram

utilizados corno exemplos.

Na seqüência, adotando-se os dois procedimentos de análise apresentados a seguir27,

fez-se a reinteipretação pontual e detalhada dessa primeira análise, na perspectiva teórica do

ISD, como foi dito anteriormente no item 3. Num primeiro momento da análise, foi feita a

identificação e classificação sintática dos tipos de orações, sua divisão em principais e

subordinadas, e orações com verbo na voz ativa (ou neutra), na passiva, flexionado ou no

infinitivo. O segundo passo compreendeu a classificação dessas orações com base nas

categorias cio Quadro 2, apresentado no item 6 deste artigo, além da identificação dos sujeitos

I3RON('KART, 2004. p. 31
Questão abordada de maneira inas especítica ao se tratar da noção de sujeito, no Capítulo 1, itens 1.2 e 1 .3 da

dissertação, tema não desenvolvido neste artigo.
Ver exemplo 19 no item 3.2 do Capítulo 3 da dissertação (p. 69).
I3RONCKAR1' E MA('IIAI)O. 2004. p. 152.
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e dos complementos verbais e de seu papel sintático-semântico. O objetivo foi, seguindo o

que propõem os autores, examinar-se o foco do agir expresso nos textos produzidos sobre

essa e nessa situação de trabalho.

Baseando-se na metodologia adotada por Machado 28 , a pesquisadora analisou três

tipos de dados:

a) o 1ev/o presCritiV() - a LCE 7;

b) o texto planifj(ador - o Manual;

c) o texto do trabalho realizado - leis elaboradas após a publicação dos textos

relacionados nos itens a e b. Na pesquisa, foram analisadas as Leis n°s 15.12, de 2005, e

16.05, de 2006, ambas do Estado de Minas Gerais, para demonstrar como o trabalho

prescrito e planificado se apresenta nos textos produzidos na situação analisada.

5 Organização do trabalho

Os resultados da pesquisa apresentados na dissertação foram divididos em cinco

partes, sendo uma primeira parte introdutória, seguida de quatro capítulos. A primeira parte

do trabalho foi subdividida em cinco itens: (1) introdução, na qual descrevo como surgiu meu

interesse pelo tema; (2) principais objetivos da pesquisa; (3) perspectiva teórica adotada; (4)

metodologia aplicada na execução do trabalho; e (5) como o trabalho foi organizado. O

Capítulo l apresenta as reflexões teórico-metodológicas que fundamentaram a análise do

corpus. No Capítulo 2, consta a análise global do texto legal, no que se refere à sua estrutura,

ao tipo de linguagem utilizado e às práticas sociais e históricas envolvidas em sua elaboração.

O Capítulo 3 traz urna análise do carpas, a fim de identificar as vozes que permeiam o

discurso dos sujeitos que participam da elaboração legislativa. Nesse capitulo apresenta-se,

inicialmente, o plano global dos textos analisados no capítulo anterior e, em seguida, a

releitura desses textos nos termos de urna semântica do agir. Por fim, no Capítulo 4,

formulam-se as conclusões da pesquisa e algumas sugestões para aplicação de seus resultados.

Neste artigo, enfatiza-se a reflexão sobre o texto da Lei Estadual n° 16.05, de 2006,

por abordar terna a ser desenvolvido cm pesquisas futuras.

6 Linguagem e trabalho

MACIIAI)O. 2002.
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Bronckart e Machado descrevem os procedimentos e os resultados de análise de

texto prescritivo envolvendo a atividade educacional e relatam que sua pesquisa deve ser

estendida a outras situações de trabalho, de modo que o estudo comparativo de c:orpora

oriundos de ambientes distintos permita avaliar se os mesmos procedimentos e categorias de

análise são aplicáveis a esses casos. O próprio Bronckart° menciona como uma pesquisa

pode demandar outra que a complemente ou que valide seus pressupostos, corno o grupo de

pesquisa Langage, Action, Formation (LAF), que resultou de outros estudos desenvolvidos

pelo autor nas três últimas décadas. Corno salientam os autores, o LAF realizou pesquisas em

duas vertentes: uma que analisou as ações e os discursos em três situações de trabalho,

coletando dados de urna empresa de fabricação de material farmacêutico, de um hospital e de

uma instituição de formação de professores primários; e outra que explorou essa análise nos

processos de formação. Nas duas linhas de pesquisa, o grupo buscou definir a dimensão do

agir geral, seja como atividade ou ação, e como ela é percebida por seus protagonistas em

situações reais de trabalho. Mais ainda, buscou-se definir as "competências produzidas por

esses atores" e avaliar como eles concebem e aplicam suas capacidades ao realizarem

determinada atividade, aspecto que muito interessa a este estudo, que considera o processo

competencial uma propriedade constitutiva e indissociável da ação.

Como já foi dito na introdução do presente estudo, considera-se a noção de "trabalho

prescrito" e "trabalho realizado" descrita por Machado e aplicam-se os procedimentos de

análise utilizados por Bronckart e MachadoU, a fim de se verificar, no corpus selecionado,

qual é o foco do agir dos atores envolvidos na elaboração legislativa, que pode ser um agir-

prescritivo, um agir-fonte ou um agir-decorrente, categorias explicitadas no Quadro 1 a seguir

apresentado.

Essa abordagem também foi adotada por Abreu-Tardelli 3 , que sintetizou as categorias

mais pertinentes nos dois quadros transcritos a seguir, com uma pequena adaptação no

primeiro, indicada em nota de rodapé.

Agir-prescritivo	O núcleo do conteúdo temático abordado é o ato oficial realizado pelo signatário da
iiieiimem

Agir-fonte	 O núcleo do conteúdo temático abordado é o próprio trabalho de produção do
documento

Agir-decorrente	O núcleo do conteúdo temático abordado se refere à utilização posterior do
documento, eleneando. de Ibrma genérica, diversos aios a serem realizados

' IRONCKARF E MACHADO, 2004.
° I3RONCKART, 2006. p. 194.

MACHADO, 2002. p. 40-41; BRONCKART E MA('LIAIX), 2004.
Durante a elaboração da dissertação aqui relatada, ABREU-TARDEI .1]. 2006 detëndeu tese de doutorado

sobre o mesmo assunto.
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Quadro 1: Plano global do texto em termos do agir
Fonte: Abreu-lardelli (2004, p. 179)

Quadro 2: Papéis atribuídos aos sujeitos
Fonte: Abreu-lardelli (2004, p. 179)

As categorias descritas nos Quadros 1 e 2 aqui apresentados foram utilizadas na

análise dos textos do corpus, desenvolvida no Capítulo 3 da dissertação, em que é feita a

releitura, nos termos de urna semântica do agir, dos textos analisados no Capítulo 2, em que

são discutidas as características globais do texto legal. Como já foi dito, este artigo vai

focalizar apenas a análise do texto da Lei Estadual n° 16.058, de 2006, buscando distinguir

entre a voz do técnico e a voz do político no texto legal.'-.

7 A polifonia no texto da Lei Estadual n° 16.058, de 2006

Durante a trainitação da Lei Estadual n° 16.058, de 2006, que institui o Dia do Yôga, o

autor do projeto solicitou, por meio de sua assessoria, que fossem feitas várias erratas, todas

com o objetivo de manter a redação original do termo yõga, o qual sofreu alterações em

momentos diferentes, contrariando a intenção do segmento da sociedade que reivindicou a

edição da referida lei. O projeto foi recebido em Plenário no dia 16/12/2003 e publicado no

"Diário do Legislativo" em 18/12/2003. No dia 19, foi publicada errata, alterando o texto da

ementa:

Exemplo 4

PROJETO DE LEI N° 1.313'2003

' Suprnmu-sc deste item a expressão "no sistema educacional".
Questio apontada lambem no item 2.1 do Capítulo 2 da dissertação, na (liscuSsão dos Exemplos 6 e 7 (p. 44),

bem como da 1 ci Estadual n° 13. 735,  de 2000 (p. 46).
lnftoinações obtidas verbalmente pela pesquisadora na Diretoria de Processo Legislativo da AI ,MG. onde atua

profissionalmente como Assessora de Plenário desde 1997, lendo iniciado suas atividades no mesmo setor como
redatora e revisora cmii 1994.
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na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição (te 181112,2003,
pág. 57. col. 3, onde se lê: "da ioga". leia-se: "do yôga". e, onde se lê: "a
ioga", leia-se: "o yôga". (MINAS GERAIS. 2003)

Entre o recebimento e a publicação da matéria, o vóga virou a ioga pelas mãos da

equipe revisora da Assembléia Legislativa. O que dizer desse técnico que fez a correção

gramatical da expressão, redigindo-a de acordo corri a grafia oficial? A mudança certamente

desagradou ao autor, que no mesmo dia pediu a sua assessoria que providenciasse a correção

do engano, gerando a errata publicada no dia seguinte. No parecer da Comissão de

Constituição e Justiça, permanece o género masculino, mas cai o acento circunflexo do yoga.

A comissão encarregada de avaliar o mérito da proposição foi a de Educação, Cultura,

Ciência e Tecnologia, que opinou pela aprovação do projeto, reproduzindo e justificando o

ôga original. Desavisada, a Comissão de Redação apresentou parecer de redação final,

publicado em 30/3/2006, retomando com o termo o ioga. Aprovado e sancionado, o projeto

deu origem à Lei Estadual n° 16.058, de 2006, publicada inicialmente como aquela que

instituiu o Dia do Ioga.

O autor do projeto, segundo informações de sua assessoria, foi procurado pelos

interessados em comemorar o Dia do Yóga e, verificado o engano da Comissão de Redação,

constatou-se que houve erro formal, passível de correção por meio de errata. Assim, no dia

4/5/2006, mais de trinta dias após a publicação da redação final aprovada em Plenário, foi

publicada a errata do parecer, o mesmo ocorrendo com a lei, publicada no "Diário do

Executivo" em 25/4/2006, e republicada em 6/5/2006. O mesmo procedimento não pôde ser

adotado para a Lei Estadual n° 13.735, de 2000, pois entendeu-se que a adoção de um termo

inadequado (comemora(,-ão para lembrar dia de protesto) configurava erro material, de

conteúdo portanto, e somente poderia ser corrigido com a edição de nova lei.

Tem-se, então, de um lado, o autor representando legitimamente um segmento da

sociedade e, de outro, o técnico que induziu o político ao "erro", mas que agiu como sempre

faz ao revisar textos de acordo com a gramática normativa 37 e atento à legislação que

disciplina a redação legislativa. Do ponto de vista técnico, o texto estava correto, mas não

atendia ao interesse político que o gerou e conseguiu transformá-lo em lei. O legislador, ao

aprovar a redação final do projeto, e o Governador, ao sancionar a lei, assumem corno sua a

intervenção técnica. Há pelo menos dois discursos imbricados, fundidos em um texto que

pretende legitimar as ações de um ou mais segmentos da sociedade. Observa-se, com tal

36 citada no item 2.1 do Capítulo 2 da dissertação (p. 46).
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imbricação, a predominância da interdi seu rsividade em relação à polifonia.

A análise indica não ser possível separar, no texto legal, a voz do técnico e a do

político, a não ser quando o texto revela algum conflito nessa relação e urna se sobrepõe à

outra ou ambas se contradizem, como ocorreu no exemplo aqui citado. Esse dado permite, a

partir do estudo da polifonia no texto legal, que se considere como viável avaliar a

intervenção técnica que interferiu negativamente na atuação política, a fim de se estudar como

formar o profissional para que ele possa prever e evitar esse tipo de situação. Configura-se a

cena enunciativa em que o texto prescritivo pode não ser suficiente para a perfeita realização

da tarefa, hipótese desenvolvida no Capítulo 3 da dissertação. A pesquisa se volta cada vez

mais para a elaboração legislativa e para os sujeitos envolvidos nesse processo, que trazem

para essa cena suas visões de mundo, experiências e expectativas, lembrando sempre, como

foi descrito no capítulo teórico-metodológico da dissertação (p. 31), que não se considera na

análise o sujeito-autor, mas urna função-autor que se configura e reafirma historicamente.

Nesse caso, será possível, a partir de urna prescrição, assegurar uma intervenção sempre

positiva? Será esse o caminho!

As características gerais da LCE 78 comprovam que o texto reforça o fazer legislativo

como seu tópico principal, nada dizendo sobre os atores/agentes envolvidos nesse processo,

indicados de maneira específica apenas no início e no final da LCE 78, cujos dispositivos

registram, ainda, os destinatários desse texto. Sabe-se que a lei é feita por alguém para que

seja cumprida por alguém, inclusive por quem a propôs, mas o fato de esses sujeitos não

serem tratados textualmente como protagonistas parece indicar que o mais importante no

texto legal é o assunto legislado, o qual, por sua vez, depende desses mesmos sujeitos a quem

se atribui papel secundário no texto. Como se pode perceber, a releitura do texto conforme a

Semântica do Agir não pode se restringir à análise do enunciado, embora parta dele. Toda

interpretação deve considerar o contexto em que se produz e recebe o texto, que é relido

naquela situação de acordo com os rituais sociohistóricos por ela impostos aos participantes

dessa interação.

Na identificação dos tempos verbais utilizados no trecho ora em análise, comparados

com o restante do texto, pode-se notar que o presente do indicativo é usado de maneira

assertiva (são atribu/os, o que se refere), quase irrefutável, de aspecto estático, descritivo. O

protagonista exerce a função sintática de sujeito, expresso no texto, e a função semântica tem

Sugere-se a leitura complementar de Souza e Mariani (1996), que analisam o histórico das discussões sobre
ortogratia da língua portuguesa, abordando questões de natureza político-jurídica.

como se pode perceber nas expressões destacadas em itíilico e negrito no Exemplo 18 do item 3.1 do Capítulo
3 da dissertação relatada neste artigo (p. (4).

40
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papel factivo (uma ocorrência), objetivo (quatro ocorrências) ou atributivo (quatro

ocolTências). Quando se usa o futuro do presente ou o infinitivo com idéia de futuro (buscará,

in luirá; usar, dar prefèréncia), reforça-se o aspecto dinâmico da tarefa, corri o protagonista

exercendo principalmente o papel instrumental (vinte e urna ocorrências).

Essa oposição entre presente estático e futuro dinâmico demonstra que o texto prevê

um procedimento a ser implementado num momento posterior ao de sua escritura quando

trata de diretrizes (art. 90) e princípios (art . 3°: verão observados princípios enumerados nos

incisos 1 a VI), mas estabelece de imediato as características que considera essenciais (ai -t. 4° -

são partes; art. 6° - O ar!. é; art. 60, incisos 1 e 11 - como se desdobra o artigo: constitui,

constituem, vinculam; art. 9° - São atributos).

Em todos os casos, o responsável pela ação não aparece no texto e o protagonista é

algum procedimento relativo à redação, caracterizada principalmente como atividade. Nos

arts. 8° ao li da LCE 78, que tratam especificamente da redação, há dezesseis ocorrências de

protagonistas na função sintática de sujeito indeterminado, o que representa um número

significativo para ilustrar a ausência de seres animados como protagonistas da ação. Resulta

dessa ausência o fato de não haver registro do papel agentivo ou beneficiário, os quais

dependem de seres animados para protagonizá-los. Esse fato lingüístico reforça a

impessoalidade do texto legal, na medida em que os comandos são impostos por agentes a

destinatários, sendo que nenhum deles está expressamente identificado no texto.

Numa leitura rápida dos dispositivos que tratam da atualização e consolidação de leis,

observa-se o predomínio de formas nominais para descrever os procedimentos (art. 13 -

procedimentos de atualização: atribuição, acréscimno, revogação; aut. 17 - procedimentos de

consolidação: atualização e sistematização), ao contrário da parte da lei referente à redação,

que também utiliza urna forma nominal, que é o infinitivo, mas dá preferência às formas

verbais. Na parte relativa às regras de padronização, todos os comandos trazem dispositivos

com função de sujeito e papel instrumental (art. 12 - Serão adotados mio texto legal; 1 - a
eJ)ígrqte da lei será gra/áda). Novamente os agentes não são explicitados no texto, o que

parece ser uma constante quando o comando da lei é genérico, sem ser endereçado a um

destinatário específico.

Nos arts. 1° e 17 a 20 da LCE 78, é possível perceber as quatro únicas ocorrências em

que o protagonista não corresponde a algum procedimento de redação, padronização ou

consolidação, mas é indicado pelo nome da instituição que terá corno titular um ser animado,

protagonista que exerce a função de sujeito e o papel agentivo, destacados em itálico no

exemplo a seguir:

.1



Exemplo 5

Ari. l0[...]
Parágrafo único - As disposições desta lei complementar aplicam-se ainda,
no que couber, às resoluções da Assembléia Legislativa, bem como aos
decretos e aos demais aios nonnativos expedidos por órgão de qualquer dos
l'o(leJ('S do Estado.
Art. 17 - Os Poderes Executivo e Legislativo promoverão [...]
Art. 18 - [ . 1 a Assembléia Legislativa e o Poder Executivo manterão [...J
Ari. 19 - [.1
§ 1° - Quando a matéria a ser consolidada for da competência do Poder
Judiciário, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, os re.spectivOs
titulares indicarão representantes para [O..
Ari. 20 - [ ... ] os Poderes Legislativo e Executivo promoverão [.1. (LCE 78)

A releitura desses dispositivos, de acordo com a Semântica do Agir, confirma o

aspecto identificado no plano global do texto, relativo a um endereçamento mais específico à

Assembléia Legislativa e a órgão de qualquer dos Poderes do Estado que seja encarregado de

expedir decretos e demais atos normativos. A comparação das duas leituras permite, ainda,

que se perceba o distanciamento entre a lei e o cidadão, excluído também desse ponto de

vista. O texto legislativo carece da identidade constitucional de que fala Rosenfeld39,

caracterizada como uma espécie de "laço emocional entre o que o sentimento popular possa

ser e o governo, de fato, é: muito técnico e reservado a advogados e legisladores.".

O papel do técnico é tido como secundário, uma vez que pouco aparece na prescrição,

a não ser numa função auxiliar, que, como urna função de bastidor, pode interferir na cena

enunciativa. Quando, em detrimento de outras prescrições, esse técnico adota isoladamente na

revisão do texto um critério como o da correção gramatical, que não está expresso na LU 95

nem na LCE 78, mas representa um pressuposto desse discurso, ele adere a uma posição que

ajuda a confirmar a exclusão do cidadão comum, na medida em que a gramática normativa

impõe corno padrão a norma culta, que corresponde à linguagem usada por classes sociais

com acesso à escrita. A gramática normativa deve servir à padronização, que é benéfica, mas

não deve ser o ponto central na redação e revisão do texto legal. É preciso buscar a clareza e a

inteligibilidade da norma, sem desconsiderar que esse texto traz marcas de "injunções de

ordem jurídica, política e administrativa"40 . Se há escolhas a serem feitas, que não usemos o

texto corno "pretexto para a dominação" 41 , mas tenhamos em mente que reconhecer a

diversidade de discursos no campo jurídico, desvendando a máscara de neutralidade da

30 ROSENHiI.D, 2004. p. 29.
40 CASTRO, 1998, p. 135.
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ideologia "imposta pela constelação dominante, constitui um primeiro passo na direção do

desvendamento das relações de poder que ali estão subjacentes".

Tendo esses elementos em vista, como analisar, de acordo com a Semântica do Agir, a

ação do técnico que insistiu na redação de ioga, em vez de yôga, durante a elaboração da Lei

Estadual n° 16.05, de 2006?

8 Releitura da análise global da Lei Estadual n° 16.058, de 2006

O texto presci-itivo nada diz sobre procedimentos de revisão de textos a sei-em

publicados. O texto planificador prevê que os documentos parlamentares devem atender aos

padrões de correção da norma culta, mas alerta que, na condição de "mediador lingüístico das

condições e das pessoas (e seus diferentes discursos) que atuam na elaboração do documento"

(Manual, p. 20), o redator deve avaliai e apresentai- a redação que considere mais adequada

em cada caso.

Para avaliar o trabalho realizado na revisão da Lei Estadual n° 16.058, de 2006, foi

necessário mensurar os elementos indicados a seguir nos itens a e b, adotando-se, num

primeiro momento, o ponto de vista da gramática nonnativa na análise:

a) da redação correta, que contraria o interesse de quem gerou o texto;

b) da redação incorreta, que preserva o interesse de quem gerou o texto.

Se a escolha recaísse sobre a hipótese a, observar-se-ia o predomínio da forma sobre o

conteúdo, com a correção gramatical impondo-se à vontade do legislador e do grupo que ele

representa. Prevaleceu a segunda hipótese, que contraria os padrões- de correção da noiina

eu/Ia, mas respeita a intenção do autor. Na maioria dos casos, a primeira opção é a mais

indicada, não sendo comum o que ocorreu com o yóga, expressão que denomina

particularmente um segmento dentre os praticantes de ioga. Trocar yóga por ioga resultou

numa deturpação do que se pretendia na origem do texto, daí interpretar-se o fato como erro

ou engano. Desconsiderando-se esse aspecto em detrimento do critério da correção

gramatical, estai-ia o revisor exercendo seu papel corretamente. No entanto, o revisor ou

redator parlamentar não pode se ater apenas ao aspecto formal. Como determina o texto

planificador, é preciso considerar todas as variáveis da elaboração legislativa. Assim, avaliou-

se, como o comprova a reformulação do texto por meio de cri-atas, que o técnico errou ao

ignorar as correções feitas nas fases anteriores da tramitação do projeto. É importante ressaltar

que a falha no trabalho realizado não advém do texto prescritivo ou planificador, que

EI] t JRY, 2004. p. 148.
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assinalam ao redator, ao lhe atribuir poder de decisão para optar pela melhor solução em cada

caso, que ele deve sempre ter em mente que forma é conteúdo, esses não se separam.

Quanto aos legisladores, registra-se a crítica por votarem o parecer de redação final

sem sua leitura, especialmente numa matéria que já havia sofrido errata no recebimento em

Plenário. Mesmo que a comissão encarregada de avaliar o mérito da proposição tenha

registrado a forma considerada correta pelo autor do projeto, seria recomendável ao autor o

cuidado de checar se a redação final não apresentava problemas. Considera-se, assim, que, no

texto da Lei Estadual n° 16.058, de 2006, há pelo menos dois discursos imbricados, em que se

fundem a voz do técnico e a do político, com a segunda incorporando e apagando a primeira.

O técnico não vota a proposição noiinativa nem assina a lei. O legislador, ao aprovar a lei, e o

Governador, ao sancioná-la, assumem como sua a intervenção técnica. Lembrando que "o que

se chama de atividade ou de ação é sempre o resultado de um processo interpretativo"42,

avalia-se que houve falha cio agente político no trabalho realizado, ao presumir que a correção

feita no início da tramitação prevaleceria no texto final.

Surge, então, a dúvida: se a falha detectada não resultou do texto prescritivo nem do

texto planificador, mas de uma atitude (ou melhor, da falta de atitude) das pessoas envolvidas

no processo, como avaliar o trabalho realizado, tendo tais textos como parâmetros?

O trabalho de revisão não é especificado no texto prescritivo nem no planificador, mas

integra a atividade do redator parlamentar. No jogo entre o que pode ficar implícito e o que

deve ser explicitado no texto, pressupõe-se a adoção de critérios de correção segundo a

gramática normativa, procedimento comum na elaboração da lei.

Na parte introdutória de seu trabalho, Freire 43 registra como seu objetivo específico

"contribuir para o aprimoramento das normas atinentes à Técnica Legislativa e, por

conseguinte, para a observância dos aspectos jurídico e gramatical da elaboração da lei [...]".

Nesse trecho, sugere-se a troca de gramatical por lingüístico, pois a primeira expressão,

aliada a Outros comentários da autora, revela sua posição um tanto conservadora em relação à

linguagem. Por exemplo, ao concordar com o teor do Sermão da Se.vagésima, do Padre

Vieira, pregado em Lisboa, em 1655, ela recomenda ao legislador que adote o "estilo do

pregador", o qual deve ser "muito distinto, e muito claro, e muito alto". No referido texto, o

sermão é comparado "a estrelas que todos vêem, e muito poucos as medem".

BRONCKART. 2006. p. 212.
FREIRE, 2002.
FRIiIRE, 2002. p. 179
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Embora a analogia feita nesse trecho traga exemplos práticos da representação que

fazem da estrela um lavrador, um marinheiro e um matemático, não me parece que o estilo do

pregador esteja próximo do povo nem acessível para ele. O que se recomenda como estilo

distinto, claro e alio traz implícita urna visão de linguagem associada a uma classe social de

prestígio, que fala e escreve "corretamente" de acordo corri a gramática normativa. Em outros

termos, o fato de o procedimento de revisão estar implícito nos textos prescritivo e

planificador da atividade dificulta, mas não impede que se avalie a intervenção feita pelo

revisor.

Reproduz-se no Exemplo 6, a seguir, o corpo do texto da Lei n° 16.058, de 2006, que

gerou tanta discussão sobre o critério da correção gramatical. Observe-se que a lei possui

apenas dois artigos, o que institui a data comemorativa e o que trata da vigência. O texto

estrutura-se como as demais leis, com preâmbulo, texto normativo e fecho45.

Exemplo 6

Ari. 1° Fica instituído o Dia do Yôga, a ser comemorado, uivahnente. no dia
18 de levereiro.
Art. 2" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (MINAS GERAIS,
2006)

A releitura desse texto (Ex. 6) nos termos da Semântica do Agir pouco revela sobre o

redator/legislador ou os destinatários (ver Quadro 3 a seguir). O au. 1° mostra o agir-

prescritivo, com a criação da data comemorativa na oração principal. O agir-decorrente está

na segunda oração do art. 1°, que estabelece que aquela data será comemorada dali em diante,

e no art. 2°, que prevê a entrada em vigor da lei ao ser publicada. Não há agentes nem

destinatários para as ações previstas, as quais são expressas com dois verbos na voz ativa e

um na passiva. Os protagonistas da ação manifestam-se como sujeito (três ocorrências),

havendo uma ocorrência de sujeito paciente com agente da passiva indeterminado e papel

instrumental e duas ocorrências de sujeito com papel objetivo. Nenhum protagonista é um ser

animado (o dia do vóga/.s1a lei), demonstrando o apagamento do cidadão comum também

nesse texto, a exemplo do que foi observado e descrito no item 2.3 do Capítulo 2 da

dissertação (p. 50-54) como um processo histórico.

[^ispositivo	I'rotagonistas	Função	Função	Ilpo de oração	Verbo	Tode
siuitátia seniântic __________________________________________________________________

Ver esclarecimento sobre a estrutura do texto legal no Capítulo 2, 11cm 2.1 da dissertação (p. 39-40).

<"5
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Ari. 1 0	O Dia do Yõga	Sujeito	Instrumental Principal	Fica instituído
paciente!	 Passiva
Agente
indetcrm iflild()

O Dia do Yõga	Stjeito	Objetivo	Subordinada	(A) ser	2
Ativa	comemorado

Ari. 20	lsta lei	Sujeito	Objetivo	Principal Ativa Entra (em
vigor)

Quadro 3: Estatuto sintãtjco-semnantico (los protagonistas centrais Ciii Lei m'.siaauai n io.uz,
Fonte: sue www.almg.gov.br , llu:k legislação mineira (acesso em 9 jun. 2006)

A ausência de sujeitos animados no texto legal, além de atender ao princípio da

impessoalidade4 , cumpre também o papel de exclusão do cidadão comum, quando estabelece

para todos no Estado de Minas Gerais uma data comemorativa que interessa a um grupo

restrito. É sabido que a prática da ioga no Brasil não é tão difundida quanto, por exemplo, a

do futebol. O argumento desse grupo para defender o gênero masculino, bem como a grafia da

expressão com Y e com acento circunflexo no o baseia-se na etimologia da palavra, que vem

de yoga, do sânscrito, língua em que não ocorre o som aberto ó e cujas palavras terminadas

em a geralmente pertencem ao gênero masculino 4 . Nesse argumento, percebe-se uma

contradição, pois, se o que se defende é a manutenção do termo original, com a grafia que

garante o Y, não faz sentido usar o mesmo raciocínio para se grafar ô, marcando como correta

a pi .oiiincia original, no contexto de um País de língua portuguesa com tendência à pronúncia

aberta das vogais. A adaptação feita com a inserção do acento circunflexo poderia servir de

argumento para se adaptar toda a expressão, que entraria no português como o ioga,

respeitando a origem masculina da palavra e sua pronúncia fechada, sem necessidade do

acento circunflexo. Aliás, essa foi a forma registrada na redação final da lei ora em exame,

alterada posteriormente, como já foi dito. Assim, o argumento usado para se manter o Y não

vale para a inserção do ô. Caso se observasse o argumento da expressão original do sânscrito,

o correto seria o voga.

As informações encontradas sobre o uso do acento circunflexo são controversas.

Houaiss (2004) apresenta três acepções de ioga, sendo duas como substantivo feminino e uma

derivada, por extensão de sentido, como adjetivo de dois gêneros e substantivo feminino,

como em "Ex.: <um professor de 1.> <exercício i.>". Nenhuma dessas acepções é grafada

Constituição Federal: 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (capui com redação dada pelo art. 30 da Emenda
Constitucional n' 19, de 4/6/1 99.) [ ... ...

liil)nhiaçõeS obtidas em Ilouaiss (2004) e nos sues <www.kplus.com.hr> e <www.uni_yoga.org.hr> (acesso
eia 23 set. 2006).
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com acento no referido dicionário. No sue <www.kplus.com.br>, aceita-se a grafia sem

acento:

Em português a palavra é feminina e escrita com i. Sua pronúncia pode ser
aberta ióga', pela nossa tendência a pronunciar o ó aberto, ou fechada íiôga/,
como sabe todo bom praticante iogue, por causa da sua origem no sânscrito,
língua em que liào ocorre o som aberto Ó. Também é a etimologia que
explica a grafia com v e o uso de o yoga, pois as palavras sânscritas
terminadas em a geralmente pertencem ao gênero masculino.
Resumindo: em português brasileiro se diz a ioga em "poriuguês-suiscnto'.
O voga (sem necessidade de se colocar o acento circunflexo inlbrmativo da
pronLincia). (gril nosso)

Por outro lado, no sue <www.uni-yoga.org.br > o acento é exigido, embora se admita

que ele deixou de ser usado durante muitos anos por motivos políticos:

O acento está claramente indicado, uma vez que a letra ô no sânscrito é
sempre longa e fechada. As transliterações ocidentais convencionaram que
as letras longas devem ser assinaladas com o acento. Este pode variar de
unia convenção para outra, mas o que se observa é que o circunflexo Ibi
adotado por um renomado autor indiano que escreveu Os aforismos do Yôga
de Pátafijali, em inglês (Sri Purohit Swaini), e tambêni pelo célebre autor
(Kastberger), que escreveu o Léxico de filosolia hindu, ciii castelhano. Ora,
nenhuma das duas línguas possui o circunflexo e, apesar disso, ambos
reconheceram a necessidade da sua presença na palavra }ga.

Durante muitos anos não se aplicou o acento uma vez que ninguém OUSOU

questionar isso. Primeiro, quem colonizou a índia foram os britânicos que
não tinliani acentos em suas tipografias, mas possuíam uma poderosa
Armada, intelectualinente muito persuasiva [ ... ] Segundo, no Ocidente
Conhecia-se heni Pouco o sânscrito (lia India eles não ligam a mínima se a
transliteraçào para alfabetos ocidentais está correta ou não). Terceiro, há
muito patrulhamenlo ideológico em determinados grupos de }'ôga, e
iiinguin queria se expor a críticas, ainda que chegasse a estas mesmas
conclusões. (grifa nosso)

Curiosamente, a exigência do acento circunflexo aparece como um posicionamento de

retorno à origem da expressão em sânscrito, quando na verdade se reconhece a inserção do

tenrio no contexto da língua portuguesa como idioma nacional. Nesse contexto, aceitar o

acento equivale a um retrocesso do ponto de vista formal, na medida em que não mais usamos

o acento diferencial, como em governo/govêrno. Por outro lado, marcar a diferença é

importante para esse grupo, aspecto que não pode sei' ignorado.

O redator se vê, então, dividido entre prescrições variadas e informações controversas:

1)	o parlamentar, que representa o grupo que defende o yôga;



2) a LCF 95 e a LCE 78, que, de acordo com a tradição, assumem a correção

gramatical como pressuposto do discurso jurídico;

3) a correção gramatical que lhe impõe o gênero feminino e a grafia da expressão

a ioga;

4) o Manual, que lhe recomenda articular as variáveis da situação de produção do

texto legal e aponta alguns problemas recorrentes nesse processo.

É preciso pensar em mecanismos que assegurem urna postura crítica dos redatores e

revisores parlamentares em relação ao seu trabalho, de forma que o Manual e as demais

prescrições lhe sirvam de instrumento facilitador. A partir do momento em que se assume a

concepção de linguagem como interação e troca entre pessoas/sujeitos, enfatiza-se o processo

interpretativo desde a fase da elaboração legislativa até a inserção do texto no mundo jurídico,

com a aplicação da lei. Não há a pretensão de se elaborar, neste trabalho, os procedimentos

que poderiam ser adotados, mas espera-se poder contribuir para o aperfeiçoamento da

atividade legislativa, em especial no que concerne à avaliação do papel do redator parlamentar

como mediador das variáveis que interferem na produção e recepção do texto legal, concebido

como trabalho social.

8 CONCLUSÕES

Neste item, são desenvolvidas, a título de conclusão, algumas reflexões sobre o estudo

realizado e a tentativa de se esboçar um planejamento de ações futuras que permitam a

redatores e revisores parlamentares se assumirem como protagonistas de seu agir.

8.1 Resultado da análise global do texto legal

A análise global dos textos do corpus demonstrou que a padronização da estrutura da

lei facilita sua interpretação, na medida em que permite ao leitor identificar o gênero a que

pertence. Quanto ao conteúdo do texto legal, verificou-se um tratamento excludente do

cidadão pelo Estado, seja pelo excesso de formalismo que restringe a produção e a recepção

desse texto a técnicos e especialistas, seja pela maneira como nele se inscrevem as relações de

podem que o precedem e constituem.

17';
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Soares afirma que a idéia de maioria traz em si a discordância, indica a falta de

consenso que interfere no grau de adesão da sociedade à norma. Para essa autora, a exclusão

do cidadão caracteriza o modelo de democracia representativa adotado no Brasil, o que o

presente estudo parece confirmar. Considerando-se esse ponto de vista, a participação

popular, em especial a previsão constitucional da iniciativa popular no processo legislativo,

representa, ainda segundo Soares, urna forma de democracia direta que atua corno

instrumento de aproximação entre a lei e o cidadão. No entanto, a Constituição Federal de

1988 apenas inaugura um novo posicionamento do Estado em relação ao cidadão, positivando

direitos na forma de princípios genéricos que nem sempre se concretizam. Por exemplo,

quanto à iniciativa popular, observa-se que ela está prevista no texto normativo, mas não é

exercida plenamente49 .

Rosenfeld cita vários exemplos nos quais se evidenciam as diferenças entre variadas

formas de implementação da democracia constitucional, conceitos que ele distingue e opõe.

Segundo o autor, se a democracia é a regra da maioria, a qual se garante por meio do processo

legislativo e dos respectivos governos, cabe à Constituição proteger os direitos que contrariam

essa maioria. Dessa forma, a regra constitucional pertence à minoria, destina-se a assegurar

seus direitos em relação à maioria. Esse fato corrobora a observação de Soares sobre a idéia

de dissenso que perpassa o pressuposto consenso da maioria, trazendo para esse conceito a

noção de "interpretação dialética" apresentada por Rosenfeld, ilustrando bem a natureza

conflituosa e polifônica do texto normativo:

O Irá é uni caso tiscinante, porque tem. de faio, alguns elementos de
democracia, não é wna ditadura. 1-lá Parlamentos, há discussões, há
elementos (lemocraticos. mas a resposta última é a resposta que é dada pelos
clérigos. Eles não têni que ser indulgentes, não no sentido de que não tenham
que fazê-lo por se sentirem possuidores da verdade absoluta, mas no sentido
de que não têm que ser indulgentes para conseguir conviver com outras
pessoas. O paradoxo é que, para legitimar o contexto social em que
operamos, nós (levemos, pelo menos em parte, abandonar nossas próprias
idéias, e isso é o que de frito torna as interprezaçÈes dialéticas (grito nosso)
únicas em suas contradições. (ROSENFELD, 2004, p. 4)

O equilíbrio entre um direito considerado essencial por uma determinada comunidade

e o que não o é pode definir a democracia constitucional ali implantada, afirma Rosenfeld, ao

lembram' que. nos Estados Unidos, o direito ao aborto é assegurado pela Constituição Federal,

SOARES, 2004.
Ver, a esse respeito, o item 2.3 do Capítulo 2 da dissertação (p. 52) e o itemim 3.1 do Capítulo 3 (p. 64).

° ROSlNFEI.l), 2004.

Ti



24

mas em muitos Estados tem-se legislado contra o aborto, ocasionando questionamentos

judiciais por meio dos quais se invoca a garantia constitucional. Para esses Estados, a regra

federal é antidemocrática. Um outro exemplo usado pelo autor para demonstrar a

complexidade das interpretações e a maneira como elas variam é o comportamento dos norte-

americanos quanto à política do Governo Bush de combate ao terrorismo, na qual direitos

humanos são desrespeitados diariamente. Se a reação inicial foi de aprovação logo após o

ataque de lI de seteinbro, hoje é possível perceber que as opiniões se dividem, embora

ainda haja certa tolerância a tais violações.

A noção de "interpretação dialética" proposta por Rosenfeld coaduna-se, ainda, com a

definição de político formulada por Guimnarães 2 , para quem o político é o conflito, instalado

no centro do dizer, entre urna divisão normativa e desigual do real, feita pela maioria, e uma

redivisão pela qual os desiguais, agora qualificados como minoria, afirmam seu

pertencimento. O mais curioso é que, numericamente, as minorias são superiores â maioria,

fato que pode ser comprovado com uma simples indagação: quantos metalúrgicos chegararri à

Presidência do Brasil? E no mundo?

No que interessa a esta pesquisa, destaca-se o processo intempretativo da lei,

valorizando-se, de acordo com a perspectiva teórica adotada, o texto corno lugar de interação

entre sujeitos sociais 3 . Ao se adotar esse posicionamento, assume-se, como conseqüência,

uma concepção de técnica legislativa como atividade de produção textual em que o papel do

redator técnico é tão importante quanto o do político legislador, guardadas as limitações

próprias de cada agente no processo legislativo. Embora o técnico não participe das votações

nem assine as leis, ele intervém no texto que está sendo apreciado e, assim, marca sua

presença nessa cena enunciativa, que inclui o leitor, o intérprete da lei como co-construtor do

sentido do texto legal.

8.2 Resultado da análise Local dos textos do corpus

No dia 119/2001, membros do grupo islâmico al-Qaeda seqüestraram quatro aeronaves, fazendo duas delas
colidirem contra as torres do World Frade Cenler cin Manhatian. Nova lorque, e uma terceira contra o quartel
general do departamento de deisa dos Estados Unidos, o Pentágono, no Condado de Arliiglon, Virgínia,
próximo à capital (los listados Unidos, Washington. D.C. O quarto avião seqüestrado ('om intcncionalmente
derrubado em um campo próximo a Shanksville, Pcnsilvãnia, após os passageiros enfrentarem os terrorismas.
(In6annações do ,sitc <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ataques_de_l  1 _(Ic_Setenihro_de_20() 1>, acesso em 13 nov.
2006)
SI Ver item 1 . 1 do Capitulo l da dissertação relatada neste artigo, especialmente a menção feita (p. 26-27) a
Koch (2005) e I3ronckart (2006).

GIJIMARÃIS. 2005. p. 17.
Ver miem 1. 1 do Capitulo 1 da dissertação relatada neste artigo, especialmente a menção feita (p. 26-27) a

Koch (2005) e Bronckart (2006).
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Após a análise global dos textos do corpus, foi feita urna análise local baseada na

Semântica do Agir, em que se consideraram as categorias descritas no item 6 deste artigo.

Observou-se, de maneira especial, que não há, nos textos do copus, protagonistas

exercendo função sintática de sujeito e função semântica com papel agentivo ou beneficiário,

os quais dependem de seres animados. Esse dado comprova o apagamento do cidadão comum

no texto legal como um processo histórico, conforme a análise desenvolvida no item 2.3 do

Capitulo 2 da dissertação (p. 50-54). Além dessa ausência, outros dados lingüísticos reforçam

a impessoalidade do texto legal:

a) a predominância do agente indeterminado e do sujeito paciente na utilização da

voz passiva;

b) o uso do infinitivo com valor imperativo e sujeito indeterminado;

c) o excesso de formalismo na linguagem usada.

A impessoalidade é um mandamento constitucional, como já foi dito no item 8 deste

artigo54 , mas o Manual (p. 19) deixa bem claro que esse princípio, ao lado dos outros que a

Constituição Federal elenca, não deve se sobrepor ao papel democrático do Parlamento nem à

sua natureza de se abrir a diferentes tipos de discursos e perspectivas. Dessa forma, o técnico

deve estar atento às mudanças que o cercam e interferem na linguagem parlamentar.

No exame do texto da Lei Estadual n° 16.058, de 2006, observou-se uma intervenção

técnica do revisor parlamentar, durante a elaboração do referido texto. Tal intervenção

ocasionou urna mobilização de natureza política, a fim de assegurar a redação pretendida

inicialmente, tanto pelo segmento da sociedade civil que reivindicou a lei, quanto pelo

parlamentar que a apresentou e viabilizou na ALMG. A redação da expressão Yóga contraria

os critérios de correção da gramática normativa, mas serve à Democracia. Como enfatiza o

Manual (p. 19), a finalidade maior dos procedimentos de redação legislativa é garantir a

interlocução entre Poder Legislativo e sociedade. Portanto, a impessoalidade não deve ser

confundida com "rigidez e deselegância", mas corresponder a "objetividade e racional idade",

assim corno a formalidade e a padronização, que devem "tornar mais fácil para qualquer

pessoa o acesso, a consulta e a leitura dos textos.".

O que determinou a desaprovação à intervenção técnica no caso citado no parágrafo

anterior foi o fato de o revisor desconsiderar alterações ocorridas durante a elaboração do

texto, todas com o objetivo de manter a redação da expressão Yõga como foi proposta

originalmente pelo autor do projeto de lei. Esse revisor, embora buscando a redação
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considerada "correta" no mundo jurídico, pecou ao não perceber que se pretendia marcar a

diferença pelo texto. Ao ignorar esse movimento, o técnico reforçou, no texto, a exclusão

daquele grupo em sua relação corri o Estado.

Quanto à natureza polifônica do texto da lei, permanece sem resposta exata a pergunta

sobre quem fala para quem nesse texto. Pode ser o autor original que apresentou o projeto,

pode ser quem assina, ou a própria lei, todos são autorizados perante o Estado- 5 . Na LCE 78,

por exemplo, o legislador estabelece para si e para os demais Poderes como as leis devem ser

redigidas. Então, quem fala para quem nesse texto? O Estado fala consigo mesmo ou corri o

conjunto dos cidadãos, representados deinocraticamente? O proponente da lei abre mão de sua

autoria quando submete seu texto à apreciação do Legislativo e este, por sua vez, também o

faz ao encaminhar a matéria aprovada à sanção governamental. A assinatura do titular do

Poder Executivo é a autoria que aparece no texto da lei, mas, como foi demonstrado, além dos

legisladores, eleitos pelo Povo, há, na cena enunciativa, a participação dos técnicos, cuja

intervenção somente pode ser recuperada no processo de elaboração da lei. Corno foi

apontado anteriormente no item 6, trata-se mais de uma questão de interdiscursividade que de

polifonia.

A perspectiva teórica adotada possibilitou que os dados lingüísticos fossem usados na

análise sintático-semântica de maneira semelhante ao uso que a matemática faz dos números

em análises estatísticas, em que os dados são considerados de forma a incluir o contexto

sociohistórico em que são gerados e do qual são elementos constitutivos. Como ocorre nas

classificações em geral, há o risco do aspecto redutor das categorias adotadas nessa análise,

mas acredita-se que o resultado tenha sido produtivo do ponto de vista discursivo, permitindo

a visualização pretendida das vozes que permeiam o texto legal.

No decorrer da análise, embora se tenha mantido a intenção inicial de avaliar o foco do

agir do legislador/redator de leis expresso nos textos produzidos sobre essa e nessa situação

de trabalho, observou-se interesse crescente no exame da intervenção técnica do redator e

revisor parlamentar no processo legislativo. Examinou-se, assim, o plano global dos textos do

corpus, e a releitura dessa primeira análise, nos termos da Semântica do Agir, concentrou-se

no agir do redator/revisor da ALMG, a quem se dirigem as recomendações apresentadas a

seguir no item 8.3.

8.3 Aplicação dos resultados da pesquisa

Ver, no item citado, nota contendo o ari. 37 da Constituição Federal de 1988.
Ver nota sobre iniciativa de lei no itein 3.1 do Capítulo 3 da dissertação (p. 64).
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Na análise dos textos do co/pus, em especial a desenvolvida no item 3.2.1 do Capítulo

3 da dissertação(p. 77-82), verificou-se que pode haver comprometimento do trabalho

realizado pelo redator-revisor parlamentar na elaboração legislativa, mesmo que a tarefa seja

prescrita e planificada claramente, uma vez que as categorias envolvidas dependem do

trabalho interpretativo dos sujeitos envolvidos no processo de produção e recepção desse

texto. Uma abordagem do texto legal centrada na interpretação, considerada desde o início do

processo legislativo, traz para a discussão desse tema a complexidade das escolhas

lingüísticas realizadas durante a elaboração da lei e não apenas avalia essas escolhas no texto

pronto.

Tal como se seguem pegadas em uma pista de difícil identificação, sigamos
a trilha deixada por Wiltgenslein, no seu Tratactus Lógico-Filosoficus
(1968): se (1) .o inundo é tudo o que ocorre.; se (2) .0 que ocorre, o fato, é o
subsistir dos estados de coisas.; se (3) .o pensamento é a figuração lógica dos
fatos, e (4) .0 pensamento é a proposição significativa., podemos destacar
que (5) os limites da minha lingitageiri (lenolam os limites do meu inundo. E
podemos também concluir que (7) o que não se pode falar, (leve-se calar.
Propositalmente, excluo o afarisma n° (6). Se a linguagem é um labirinto,
quando se chega a uma bifurcação é preciso escolher. (FLEU RY, 2004, p.
153)

Ao excluir o aforisma n° 6, Fleumy evita discutir as escolhas complexas que a

interpretação envolve. Investigar as escolhas feitas pelos sujeitos numa dada interação parece

tão importante quanto o que propõem os outros itens assinalados (1 a 5 e 7) pelo autor. A

proposta é partir justamente da contradição, da "bifurcação" que obriga o redator a escolhei-

entre prescrições mutuamente conflitantes.

Em palestra proferida na ALMG, Castro5 , a exemplo do que se faz neste trabalho, cita

o Manual como tentativa de colocar em prática uma nova maneira de tratar o texto da lei,

concebido como lugar de interação em que produtor e leitor constroem conjuntamente o

sentido. De acordo com o citado expositor, esse novo posicionamento se opõe a uma

abordagem usual no discurso jurídico, abordagem considerada tradicional por entender que o

texto se basta, dispensando seu leitor como co-construtor do sentido.

É nessa perspectiva que se espera poder contribuir para a melhoria da qualidade

legislativa e para a disseminação desse gênero textual, buscando estabelecer parâmetros de

avaliação do papel do redator-revisor nesse processo. Ao final desta pesquisa, acredita-se que

o trabalho em prol de um novo modo de agir desse profissional seja uma necessidade que se
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impõe aos órgãos diretivos da ALMG. A mudança já foi sinalizada nos avanços da LCE 78

em relação à LCF 95, bem como no Manual, mas sua implementação enfrenta uma cultura de

se associar o bom redator e revisor àquele que possui domínio dos padrões de correção da

gramática normativa. Uma outra manifestação institucional dessa mudança, assinalada por

Castro em sua exposição, foi o edital do concurso realizado pela ALMG em 2001 para

selecionar novos redatores-revisores, cujo programa incluía conteúdo de Lingüística

relacionado à produção e recepção de textos e à variação Iingüística, além das matérias

comuns a concursos anteriores para o mesmo cargo, que exigiam apenas ou principalmente

conhecimentos de gramática normativa e noções de Direito Público.

O presente estudo poderia ser ampliado, num momento posterior, a fim de acrescentar

aos dados coletados um exame do perfil desses profissionais e da avaliação que eles fazem de

seu trabalho, para que, então, sejam pensadas as intervenções para assegurar a ação deles

esperada pela Instituição. A longo prazo, tais reflexões podem ser úteis a todos que se

interessam pelo estudo do tema.

8.4 Considerações finais

No processo legislativo brasileiro, a participação da sociedade tem sido

gradativamente incentivada, o que se pode comprovar, por exemplo, com a previsão

constitucional da iniciativa popular no processo legislativo %'. Em palestra proferida durante

wmksl,op realizado na ALMG, Costa s ' > ressaltou a realização, por essa instituição, de

seminários legislativos, audiências públicas, ciclos de debates e fóruns técnicos, além da

criação do Centro de Atendimento ao Cidadão, da Ouvidoria, da Comissão de Ética, da

Comissão de Participação Popular e da proposta de ação legislativa (sugestão que pode ser

apresentada ao Legislativo por entidades da sociedade civil organizada), todos considerados

instrumentos utilizados de maneira sistemática para ampliar e consolidar a participação

popular no processo legislativo mineiro. Na opinião de vários expositores que participaram do

mesmo evento, pensar a lei no momento de sua elaboração legislativa ainda é uma prática

nova, pois as faculdades de Direito se dedicam prioritariamente ao ensino da aplicação das
leis.

('ASTRO. 2006.
Ver Edilal n° 7/2000 no sue www.alIllg.gov.hr , ll,,k: A Assembléia/Administração/Concurso público (acesso

em 16 110V. 2006).
SOAR1S, 2004.
COSIA, 2006.
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Nesse contexto de mudanças sociais que acarretam alterações nas relações entre a

sociedade e o Estado"", não apenas o Poder Legislativo, mas todo o Estado deve atualizar seu

quadro funcional, ajustando-o às novas demandas. Entender o texto da lei como lugar de

interação é um avanço em relação a urna concepção tradicional de linguagem e um imperativo

para os que se ocupam de sua elaboração.

00 lema abordado no item 2.3 do Capítulo 2 da dissertação relatada neste artigo. Ver, cin especial, na p. 53, a
menção aGUIMARAES, 1993, 1996, 2005; FERRAZ JUNIOR, 1998; e PINHEIRO, 1995.

:) 3
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RESUMO

O artigo apresenta estudo sobre o processo de referenciação no texto legal, a íim de identificar suas
regularidades. Adotando a perspectiva do interacionismo sociodiscursivo ca metodologia de pesquisas
que, nos termos de urna Semântica (lo Agir, relacionam linguagem e trabalho, o estudo busca, ainda,
compreender como se configura discursivamenle o trabalho do legislador/rxlator de leis, investigando
o foco (le seu agir em textos produzidos nessa e sobre essa situação de trabalho.

ABSTRACT

This paper presenis a study aboul lhe reftrenciation process iii legal text, in or(lCr to i(lcfltity its
regularities. Adopt ing a sociodiscursive-interactionist approacli and lhe methodology of researches
whicli, according to a Semantics of Human Action, relate work and language, this study also Iries
to understand how lhe work of legislators draflsmen is discoursively structured, investigating lhe focus
oftheir action 6 in texts prOduc(Xl iii and ab(ut that situalion ofwork.

Tradução livre de "Semãntica do Agir".
Traduçâo livre de "o agir".

/
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Lei n° 16.05, de 24 de abril de 2006

Institui o Dia do Yôga.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e eu, em seu

nome, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído o Dia do Yôga, a ser comemorado, anualmente, no dia 18 de
fevereiro.

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de abril de 2006; 210 da
Inconfidência Mineira e 15 0 da Independência do Brasil.

AECIO NEVES - GOVERNADOR DO ESTADO



DIREITO, DEMOCRACIA E LEGITIMIDADE

Gustavo Silveira Siqueira

- LEGALIDADE DO ORDENAMENTO JURÍDICO

Partindo dos estudos de Kant. Habemas' liga o conceito de direito à "autorização

para o uso da coerção"; uso que só se justifica quando "elimina empecilhos à liberdade". O

ordenamento jurídico concede liberdade ao cidadão, mas também autoriza o uso da

coerção. Desta forma, pode-se entender o ordenamento como coerção necessária para a

liberdade. A relação de lei e liberdade é controvertida: alguns vão encontrar na lei a fonte

para a liberdade (Bethan, Miii, Berlin), outros vão entender a existência da liberdade apenas

na brecha da lei (Hobbes). Desta tensão encontra-se como necessária a intervenção da

legitimidade de uma lei para verificar se a mesma é liberdade ou não. Ou seja, aquela lei

legítima, na qual o cidadão participou através do princípio democrático é fonte de

liberdade. A distinção se uma lei é afirmação ou negação da liberdade pode estar ligada à

legitimidade ou não de um ordenamento. Aqueles que considerarem umum ordenamento

ilegítimo provavelmente encontraram liberdade apenas na brecha do mesmo. Mas isto não

quer dizer que muitas vezes estes não cumpram as normas de tais ordenamentos.

Legalidade então é o apego as formas legais, legal é aquela ação que não contraria

disposição da lei, ou aquela ação não prescrita na lei. O cidadão age legalmente quando

Mesirando na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Geral, especialista cin Direito do
Estado e em Filosofia Política e Jurídica pela Universidade Estadual de 1 'ondrina.

IIABFRMAS. 2003. p. 49, v. 1.



cumpre as ordens legais, ou quando pratica uma ação que a lei não proíbe, ou quando

pratica urna ação sobre a qual a lei nada diz.

Quando o cidadão participa da elaboração da lei, quando o cidadão legitima a

mesma, pode-se dizer que a lei é fonte da liberdade do cidadão. Desta forma, pode-se dizer

que a lei é liberdade. Quando o cidadão não tem participação na elaboração da lei, e sua

vontade é irrelevante para a elaboração da mesma - praticas comuns dos regimes

ditatoriais, e nas monarquias absolutistas - a lei não pode ser encarada corno fonte de

liberdade, porque o cidadão não foi livre para aderir à ela, existindo a liberdade apenas nas

brechas da lei.

A concepção de lei como fonte de liberdade ou da lei como ausência de liberdade,

indubitavelmente vai depender da participação do cidadão na elaboração dela ou não.

Característica fundamental dos Estados do Direito, a legalidade, que ganha força

com a queda das monarquias, é a limitadora das ações do Estado e do cidadão, trazendo

limites para as condutas de ambos. Foi principalmente com a intenção de pautar as

condutas do Estado, e defender os direitos naturais do cidadão que o princípio e a idéia de

legalidade ganham força. Mello vai dizer que "o principio da legalidade é o antídoto

natural do poder monocrático ou oligárquico, pois tem como raiz a idéia de soberania

popular, de exaltação da soberania popular, de exaltação da cidadania".

Veja-se, que a própria idéia de legalidade vai nascer como fundamentação para

proteção da cidadania, sendo como uma forma de proteger o cidadão dos governos "não

democráticos" reservando direitos e garantias aos mesmos. É de grande importância a

valorização da legalidade, pois esta, em diversos momentos históricos, foi o escudo na

M}iI.IÁ). 2005. p. 91.
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defesa dos direitos do cidadão. É a legalidade que torna os direitos certos, protegidos e

claros.

Ocorre que a simples observância aos princípios legais, não bastam para que a norma

possa ser enquadrada como legitima. A legitimidade de uma norma vai estar ligada à

aspectos democráticos, a efetiva participação do povo na elaboração e na discussão da lei,

sendo esta, no Estado Democrático, uma forma de liberdade.

2— LEGITIMIDADE DO ORDENAMENTO JURÍDICO

2.1 - A construção da legitimidade através da legalidade - uma visão Weberiana

Na visão de Haberrnas 3 , Weber crê que a legitimidade está assentada na fé da

legalidade. Para Weber, o direito, que reflete as normas de dominação social burguesa, é

aquele que advém do legislador, para ele, o fato da norma atender todos os requisitos legais

basta para que seja verificada a sua legitimidade. Acredita Weber que o simples fato

daqueles que exercem o poder legal legislarem, é suficiente para dizer que tal legislação

seja legitima, sendo legítimos aqueles que exercitam o poder legalmente. Na visão

Weberiana a legitimidade funda-se a partir do momento que a legalidade é estabelecida.

Gàmez, na sua análise da obra de Weber, vai dizer que este definiu a legitimidade

como a crença na validade da ordem social por uma parte relevante dos membros da

sociedade. Podendo-se verificar que ordenamento jurídico legítimo, nesta posição, é aquele

onde uma parte "relevante" da população o cumpre, ou seja, quando ele é, cm parte. eficaz:

I1ABI](MAS, 2003. p. 193, v. II.
(;ÔMEZ, 1994. p. 07.



"O uso do conceito legitimação" remete a um processo onde aqueles que
(letenhiam o poder político buscam obter um consenso que assegure a "ohekhiencia
habitual'', tanto dos indivíduos que foram parta do seu quadro administrativo,
como em geral de todos os que se encontram vinculados a este poder."

Acredita também Gàmez que a legalidade pressupõe que os indivíduos encarem as

normas que constituem o ordenamento como obrigatórias, sendo a legitimidade um

instrumento importante para a manter a estabilidade de uma ordem. Fazendo uma leitura de

Webei', diz que a legitimidade é urna legenda, urna ideologia, do grupo dominante, com a

qual o mesmo busca justificar a sua posição, reduzindo estes a legitimidade auto-

justificação dos SCUS atos.

Veja-se que o conceito de legitimidade ora é ligado ao apego às formas legais, ora é

ligado à eficácia do ordenamento jurídico, onde a obediência às normas é o termômetro

para a verificação da legitimidade. Em um primeiro momento Weber liga a legitimidade ao

respeito aos aspectos legais. quando Weberrelaciona a legalidade também a uma eficácia,

ele está inserindo um aspecto social da norma na sua legitimação, como se as pessoas

cumprissem as normas legais, e este cumprimento, gerasse urna legitimidade. Partindo da

visão Veberiana o fato de um cidadão cumprir uma norma quer dizer que o mesmo

legitimou a mesma; caso ele não cumpra a norma, na visão de Weber, ele não legitimou a

mesma.

s(;(')MI;i 1994. P. li.
Versão original: El uso dei concepto "legitimación" remite a un proceso donde aqueilos que

detentan ei poder político buscan obtener un consenso que asegure ia "obediencia habitual", tanto
de los indivíduos que forman parte de su cuadro administrativo, como en general de todos los que
se encuentrari vinculados a ese poder"
((MI/., 1994. p. 12.
(iOMIZ, 1994.1).21.
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2.2 - Legitimação pelo procedimento - Lhumann

É no procedimento que está a legitimidade das normas jurídicas, na visão de

Lhumann. Na sua concepção, legitimas são as decisões (legislativas, judiciárias ou

executivas) tomadas de acordo com a observância procedimental, desenvolvendo Lhumann,

uma teoria da legitimidade que é obtida através de processos. Lhumann 9 define a

legitimidade como "uma disposição generalizada para aceitar decisões de conteúdo ainda

não definido, dentro de certos limites de tolerância" ou seja, legitimas são aquelas decisões

onde em que os destinatários dela, antes dele ser promulgada, já tinham uma disposição

para aceita-lá. Para ele, legitima é aquela decisão que os destinatários poderiam "prever"

como aceitável, é aquela decisão previsível.

Em uma sociedade complexa, segundo Lhumann'° é legitimo "um poder que aceita

ou até que institui o próprio processo de legitimação", sendo a legitimação pelo

procedimento ou pela igualdade da probabilidade de obter decisões satisfatórias as

substitutas dos os métodos de estabelecimento do consenso. Para Lhuman não é necessário

um consenso entre a sociedade ou entre os cidadãos para estabelecer a legitimidade, basta

que a norma advenha do procedimento legal previamente estabelecido e da mesma forma,

que a norma seja previsível por aqueles que seriam afetados por ela. De certa forma

Lhumann acredita que os afetados da norma previamente já tenham consciência de qual o

seguinte que o legislador vai seguir.

HABERMAS. 2003. 1' 224. v. II.
LHLJMANN, 190. p. 30.
LH UMA NN. 1980. p. 31.
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Como os procedimentos encontram "reconhecimento generalizado", segundo a sua

opinião. Lhumann'', desvincula a idéia da legitimidade coin a idéia de consenso, para ele, a

legitimidade consiste no procedimento adotado para a tomada de decisão e não no consenso

para a tomada desta As decisões (nas quais podem-se enquadras as leis, os atos

administrativos e as sentenças) são legitimas quando e enquanto houver o reconhecimento

de que são obrigatoriamente válidos e devem fundamentar o seu próprio comportamento.

Nesta posição Lhumann vincula a legitimidade das decisões ao respeito à sua força, sendo

legitima aquela decisão que é reconhecida como obrigatória.

Na visão de Ferraz Júnior, Lhumann reduz a legitimidade a uma serie de decisões

que reduziriam à aquela a legalidade:

L1-IUMANN reduz, que reduz a legitimidade a procedimentos decisórios, pois, para este
autor. bastam as regras de procedimento legal para corno premissas legitunadoras; sendo a
função da decisão absorver insegurança, para fiuiidar urna decisão, basta que se contorne a
incerteza de qual decisão (materialmente falando) ocorrerá pela certeza de que urna decisão
ínnaliiieiUe filando) ocorrerá; lcgiliniidade estaria, assim, para este autor, baseada numa

certa crença na legalidade, mas propor fundamentos para esta crença não teria, então,
huicionainiemite, nenhum sentido, pois mii dos constituintes da legitumdade estaria
justamente na ficção que esta possibilidade exista, mas não seja realizada''.

Ferraz Júnior acredita que a análise de LI-IUMANN reduz o direito a um

instrumento de controle e manipulação, pois ilude o endereçado da norma, pois este

obedece as normas enganado, sem conhecer as reais condições da sua fundamentação".

Sendo assim, o endereçado da norma não participada da sua elaboração, não discute a

constituição da mesma, conhecendo e esperando apenas o produto final da elaboração

legislativa.

• LHUMANN, 190. p. 32.
IIRRAZ JÚNIOR. 2005. p. 173-174.
FERRA/JÚNIOR, 2005. p. 174.
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2.3 - A construção da legitimidade a partir do princípio democrático

Segundo Arroyo 14 o conceito atual de legitimidade do ordenamento jurídico vem

das teorias políticas contrarias ao absolutismo. Foi no inicio do Estado moderno, com a

ascensão da burguesia contra o Estado absolutista que estas teorias começam a

desenvolver-se. Teorias estas que transferem a legitimidade do rei para o povo, iniciando

assim um princípio democrático para a justificação da legitimidade do ordenarnento

jurídico. A legitimidade que justifica todo o poder coercitivo do Estado sobre seus

membros ocorre através do ordenamento jurídico' 5 . Tais teorias valorizam a importância da

legalidade expurgando sua acepção divina e real, afirmando sua ligação com a democracia,

com o povo. Passa-se a não mais admitir a legalidade advinda do rei ou de deus, mas sim de

processos racionais dos quais o povo tem condições de participar.

Para Habermas'' é o principio da democracia que deve estabelecer um processo

legítimo de normalização. Ou seja, apenas através do principio da democracia que as

normas positivas serão legitimas, devendo este principio da democracia servir também

como um inedium do direito. Pelo seu pensamento apenas o ordenamento jurídico que

provêmn dos princípios democráticos é legitimo.

.A legalidade é necessária até mesmo para se buscar a legitimidade. São através dos

princípios democráticos legais, que vão se estabelecer as regras de consulta popular (direta

ou indireta) para a busca do consenso sobre uma norma. Mas o que se pretende fazer é

demonstrar que o fato de uma norma ser legal, não necessariamente implica que ela seja

ARI(( )Y( ), 2000.1). 143.
ISARROY() 2000. p. 144.
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legitima. A legitimidade não brota da legalidade e sim de um processo democrático, que

claro, deve ser pautado em normas.

Haberrnas crê que a legitimidade das regras "se mede pela resgatabil idade

discursiva de sua pretensão de validade normativa", onde se deve observar se as mesmas

vieram de um processo legislativo racional. É da discussão na sociedade que se extraem os

valores para positivação das normas, sendo legitimas aquelas que assim são elaboradas. É

no vai encontrar no processo legislativo o lugar da integração social, devendo, entretanto,

tal processo legislativo estar ligado aos princípios da democracia.

Cumpre-se então ressaltar inicialmente que a legitimidade das regras ou de um

ordenamento jurídico não se mede por sua aplicabilidade, pela sua efetividade ou pela sua

obrigatoriedade ou imperativ idade' , mas sim quando aquelas observam um processo

legislativo racional, que obedeça os princípios democráticos

2.3.1 - Eficácia do Ordenamento Jurídico e Legitimidade

Torna-se importante diferenciar também a eficácia da legitimidade do ordenamento

jurídico. Eficaz é o ordenamento, é a norma, que efetivamente é cumprido ou respeitado

por aqueles a quem ela é dirigida. Habermas lembra que a obediência fática de uma norma,

depende da fé dos membros da comunidade na legitimidade das normas, o que demonstra

claramente a diferença entre os dois institutos. Legitimidade é quando uma norma tem o

respalda na sociedade, quando a mesma respeita os princípios democráticos.

HÁ BERMAS, 2003.1). 146.
,7 HÂBERMAS. 2003. p. 50.
IS HABERMAS. 2003. p. 52.

11 RRAZ Jt 'iN I( )R, 2005.1). 61
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Eficaz é a norma que é obedecida, cumprida pela sociedade, mas, percebendo-se

que esta eficácia pode estar ligada a uma legitimidade da norma, que influi da aceitação

cicia na sociedade. Os atores aceitam com maior facilidade as normas legítimas (aquelas em

que eles mesmos participaram) do que as ilegítimas (vindas de um poder absoluto ou não

democrático). Perceba-se então que as normas legítimas hão de vir do princípio

democrático, sendo este a sustentação delas. Sendo assim, é importância ressaltar que a

eficácia de uma norma é independente da legitimidade daquela. Por mais que existam

fatores de influencia entre elas, os institutos são totalmente diferentes, desta forma, uma

norma ilegítima pode ser eficaz e uma norma legitima pode ser ineficaz. A existência de

uma ou de outra é independente. Kant exemplifica casos em que o cidadão mesmo não

concordando com certos atos do seu governo cumpre as ordens e depois, da maneira correta

questiona as mesmas. Existem alguns momentos em que o questionamento pode ser

prejudicial. O mesmo deve ser feito em momento oportuno, mas o importante é que pessoa

não deixe de raciocinar e busque sempre conhecer as coisas que acontecem ao seu redor.

Da mesma forma funciona a legitimidade. Em muitos momentos o cidadão vai deparar-se

com uma norma ilegítima, mas vai se ver compelido a cumpri-la, muitas vezes até mesmo

para questionar a sua legitimidade. E outras vezes, pode o cidadão deparar-se com normas

legitimas, mas pode recusar-se a cumprir a mesma, mesmo sabendo que a aquela é legítima,

quando, por exemplo, o mesmo pratica um crime. O fato de um cidadão não cumprir uma

norma que proíbe o roubou ou o assassinato, não quer dizer que o mesmo encare a mesma

como ilegítima.

° HABERMAS. 2003. p. 50.
KANI. 1985.p. 104.



Nestas fundamentações a doutrina tenta afastar a questão da legitimidade da questão

da legalidade, respeitando a importância de ambos institutos, mas declarante fortemente a

independência e diferenciação entre os mesmos.

2.3.2 - O Princípio Democrático como Fonte de Legitimidade

a força legitimadora que habita na racionalidade dos processos jurídicos comunica-Se ao

poder legal, não somente através das nomias de procedimento da decisão judicial, mas também, cm

primeira linha, através do processo de legislação democrática"22

A legitimidade do ordenamento jurídico, nasce à partir do exercício do princípio

democrático; princípio no qual todos cidadãos podem participar da discussão e da criação

das normas. É do direito de participação política que as formas de captação da opinião e

vontade pública devem surgir. Para Habermas é através da forma comunicativa que esta

opinião deve ser resgatada 3 . É no princípio do discurso, ocorrido na sociedade, que vão

surgir as normas legitimas; é do discurso que nasce o consenso para legitimar as normas.

Através das discussões na sociedade, as quais devem respeitar a ética do discurso, é

que as pessoas devem dialogar o que é melhor para o grupo e através da escolha do melhor

argumento tomarem as decisões. A idéia Habermasiana relembra um pouco a democracia

grega, onde o cidadão discutia as leis a e ação da cidade-estado. A força legitimadora do

princípio democrático faz com que o cidadão discuta e aprove a lei que ele mesmo vai ser

obrigado a cumprir. É da discussão na sociedade que deve nascer a legitimação de uma

IIAI3FRNIAS. 2003. p. 239. v. ii.
ILABERMAS, 2003. p. 190-193.
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norma legal. A criação ou alteração de uma norma legal que vá trazer alterações para o

concernidos, deve, em urna visão democrática do direito, ser discutida e legitimada por

eles.

As decisões devem sempre ser tomadas respeitando os anseios do povo. A

democracia exige a participação do povo nas decisões, e mais que isto, exige que os

mesmos participem do processo discursivo de criação das decisões. Estes são os parâmetros

de um Estado Democrático de Direito, donde a ação do povo e dos governantes rege-se por

leis, criadas por aqueles.

2.3.3 - O Princípio do Discurso

"...a teoria tio direito, liidado no discurso, depende de um processo democrático de direito
coirio a iiistitucionalizaçáo de processos e pressupostos comunicativos necessários para a
lnnaçào discursiva da opinião e da vontade, a qual possibilita, por seu turno, o exercício
da autonomia política e a criação legítima do direiio"4.

O ordenamento jurídico é legitimado pelo princípio democrático, que realiza-se na

discussão feita pela sociedade. Através de regras de discussão (ou processos de discussão) e

dos pressupostos comunicativos, nasce a discussão que irá legitimar a norma. A norma

então nasce do consenso, da discussão, nasce da opinião e da vontade dos cidadãos. A

importância destas regras de discussão e destes pressupostos comunicativos é proporcionar

o exercício da autonomia política do cidadão, onde todos agem e discutem igualmente, nas

regras estabelecidas por uma ética do discurso. O procedimento, as regras de discussão

visam "proteger, antes de tudo, as condições do procedimento democrático"25.

1 lAItIRMAS, 2003. p. 181, v. II
1 1A13IRMAS, 2003. p. 183. v. II.
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É através do princípio do discurso, ocorrido dentro da sociedade, que

democraticarnente obtém-se a legitimidade das normas jurídicas. O discurso, baseado na

comunicação feita através de argumentos racionais, advém então de uma racionalidade -

superando a discussão sobre a desta - que é o processo de legitimação do ordenamento.

Com a participação de todos cidadãos ativos na definição da norma, exercendo estes urna

ação discursiva, ou seja, baseados nos princípios da ética do discurso, a legitimidade

encontra caminho para brotar.

A justiça "é obrigada a tomar decisões nas zonas cinzentas que Surgcln entre a legislação e a

aplicação (10 direito, OS discurso acerca da aplicação (lO (1ll'elt() têm que ser

complementados, de modo claro, por elementos dos discursos de fundamentação. Esses

elementos de tuna ibrniação quase-legisladora da opinião e da vontade necessitam

certamente de um outro tipo de legitimação. O fardo (lesta legitimação suplementar poderia

ser assumido pela obrigação de apresentar justificações perante um fórum judiciário crítico.

Isso seria capaz através da institucionalização de tuna esftra pública capaz de ultrapassar a

atual cultura de especialistas e suficientemente sensível para transformar as decisões

problemáticas em lbco de controvérsias públicas-2ó.

É do discurso ético realizado dentro da sociedade que vai brotar a legitimidade do

ordenamento jurídico. É discutindo dentro das regras da ética do discurso que os cidadãos,

igualmente livres, através da força do melhor argumento, concederão legitimidade ou não

as norrrias. Lembrando-se que na formação consensual do discurso, na posição Ape1 7 este

deve sei' isento de coação, onde a liberdade é elemento essencial para a validade deste. Ou

seja, aqueles que participam do discurso democrático devem agir sem sofrer coações nas

suas idéias e proposições, que hão de sei' livres e independentes.

1 1A131 RMAS, 203 p. 1 3-I84, v. 11.
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Buscar no discurso e na democracia a conseqüentemente legitimidade do

ordenamento jurídico é tornar este ordenamento dinâmico, compatível com as esperanças e

com os anseios da sociedade para qual ele foi criado. É tornar o ordenamento eficaz por

uma legislação interna do cidadão, por um dever à cumprir aquilo que se legitima, podendo

o ordenamento legitimado pelo principio democrático ser alterado de acordo com as

necessidades e vontades da sociedade, quebrando dogmas e barreiras que impendem a

evolução desta. Para Ferraz Júnior "é a legitimidade do discurso normativo repousa, pois,

não em premissas incontestáveis e absolutas, mas na garantia da posição de outras

possibilidades, em confronto corri as quais o dogma se sustenta"'

3— DEMOCRACIA E LEGITIMIDADE

A participação do povo na discussão do ordenamento jurídico é base fundamental

para sua legitimidade. Ocorre que nem sempre o povo participa diretamente da elaboração

legal. Em deteririinados Estados, ou talvez, na maioria dos Estados, a participação do povo

nas democracias, é indireto, ou seja, ocorre através de representantes.

Nas sociedades complexas, muitas vezes, torna-se, de fato, impossível uma

participação direta do povo, impondo-se assim, a democracia indireta para que a vida em

sociedade possa existir.

.A democracia indireta é compatível corri a legitimidade do ordenamento jurídico na

visão Habermasiana, como foi analisado anteriormente. O fato de um Estado adotar a

democracia indireta para a criação das leis, por exemplo, não quer dizer que seja ilegítimo o

APEI.. 2004.p. 98.
FERRAZ JÚNIOR. 2005. p. 180.
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ordenamento jurídico deste Estado. Para que tal ordenamento seja considerado jurídico,

inicialmente é necessário ltIe o principio democrático, e as possibilidades de discussão das

normas existam dentro das comunidades. É importante, que o representante, seja escolhido

legitimamente e que suas decisões seja de acordo com os anseios e desejos daqueles que o

legitimaram.

É. necessário que o representante do povo promova as discussões na sua base, para

legitimar a sua decisão perante os demais representantes. A discussão não deve acontecer

apenas nas casas legislativas entre os legisladores eleitos, mas também e principalmente

dentro da sociedade, onde a decisão de um representante só será legitima, se respeitar as

decisões da sua base.

Isto posto, toda e qualquer decisão tomada por um representante do povo deve ser

clara e pública, pois cabe aqueles que o elegeram verificar se o mesmo respeitou as

decisões daqueles que lhe outorgaram o mandato. Qualquer decisão de um representante

que não seja discutida na sociedade ou que não seja pública aos membros da sociedade é

ilegítima. Da mesma forma é preciso que o povo seja esclarecido (exatamente na acepção

do AufkIarung kantiano) para que possa discutir claramente as normas e suas implicações.

É necessário que o povo tenha pleno conhecimento da realidade e formação básica para

entender os reflexos de suas decisões e para que o mesmo tenha condições de julgar

utilizando sempre o critério do melhor argumento quando for tomar as suas decisões. A

educação e o esclarecimento do povo são fundamentais para existência de uma democracia;

um sistema de governo onde o povo não tem educação e participa da mesma sem pleno

conhecimento das suas ações, sem conhecimento do sistema e sem educação básica para

sobreviver não passa de um sistema demagogo.
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RESUMO

Neste artigo, o autor pretende fazer uma relação entre a legitimidade do direito, a eficácia da nonna
jurídica e a d.inocracia no Estado de direito, procurando distinguir a legalidade da legitimidade do
direito, assim como a legitimidade (Li elicácia do direito, tcfl(l() como marco t&X'nc() a t(x)ria do
direito de Jurgen Habenuas. Após. constrói-se uma relação entre a legitimidade do direito e a
democracia, sendo legitimo o direito que advém de um processo legislativo democrático na qual a
(IiSCU.SSàO é travada no seio da socnxladc e com a participação esclarecida dos cidadãos.

PALAVRAS CHAVE: DIREITO, DEMOCRACIA, LEGITIMIDADE, HABERMAS.

A BSTRACT

In this article, the author wants to make a relation hetween lhe legitimnacy, time e!lictivcncss of lhe
law's rule and lhe dcniocracy m lhe Constitutional Democracy, tmying to distinguish thc legality oU
lhe Iaw. Just like lhe lcgltmmacy oU lhe effectiveness, having as a tlmwretical landmark the lheory of
law oU Jurgen Hahermums. Tlmen, a relalion hetween lhe legitimacy and democracy is made, heing
legitiniate tIme law thmt comes from a democratic legislative process, iii which tIme quarrel is made
withimi lhe society and with lhe parlicipation oU lhe citizens.

KE\WORDS: LAW, DEMOCRACY, LEGITIMACY. HABERMAS.



ANÁLISE DA ELABORAÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE À

LUZ DA LEGÍSTICA'

Eduardo ('amargos Couto2 , Érika Ataíde Starling Lages3

1- INTRODUÇÃO

A Saúde é um direito para todos e o Sistema Único de Saúde - SUS representa uma das

maiores conquistas do povo brasileiro. Quase vinte anos após a sua criação pela Constituição

da República (198), o SUS cresceu em complexidade e em deveres e assumiu a gestão pela

qualidade como uma de suas premissas. A Vigilância Sanitária - VISA integra o elenco de

competências do SUS e está presente em todas as esferas de governo, com atributos

peculiares, definidos para uma ampla gama de ações e, intimamente, relacionada à realidade

dos cidadãos, do próprio SUS e dos prestadores de serviços.

A função principal da VISA é eliminar ou minimizar o risco sanitário4 envolvido na

produção, circulação e consumo de certos produtos, processos e serviços (Lucchese, 2006).

Para exercer o papel de fiscalização, a VISA vale-se de dispositivos legais e, por isso mesmo,

deve acompanhar a evolução das demandas da população e dos serviços. Explorar e utilizar

os atributos e possibilidades da VISA constitui um dos maiores desafios para os gestores da

saúde - nas esferas federal, estaduais e municipais (Lucchese, 2006).

Em Belo Horizonte, a partir do impulso para legislar da Gerência de Vigilância Sanitária

- GEVIS (2004/2006), o gestor municipal da Secretaria Municipal de Saúde" - SMSA

definiu pela atualização do Código Sanitário e que resultou no Código de Saúde de Belo

Horizonte, lei que deve reger as ações do SUS-BH. O propósito desse artigo é descrever esta

construção, o contexto e os atores envolvidos, contrapondo os métodos e técnicas propostos

pela Legística e a prática experimentada.

O presente artigo é o resultado preliminar da monografia de conclusão do curso dc Direito do
acadêmico Eduardo Camargos Coulo, orientada pela Proissora Fabiana de Menezes Soares.

Analista de Sistemas. Especialista cin Gestão Estratégica pela FACEUFMG. Graduando do 10°
período de Direito pela U FMG, Fiscal Sanitário Municipal de Belo Horizonte.

Advogada, Fiscal Sanitário Mtuiicipal de Belo Horizonte.
Para Fletclier & Fletcher (2006), "o risco é a probabilidade da ocorrência de algum evento adverso",

que no caso da vigilãncia sanitária, refere-se a um dano à saúde.
Sendo Gerente da Vigilância Sanitária o fiscal Eduardo Camargos Conto.
Sendo Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte o Dr. Helvécio Miranda Magalhães Júnior.



2- BREVE HISTÓRICO: SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO

No Brasil. a Constituição da República de 198 (CR/198) determina que o direito à

saúde é direito de todos e dever do Estado, cabendo ao poder público a sua regulamentação,

fiscalização e controle. Para o Estado brasileiro cumprir seu dever de garantir o direito à

saúde ao cidadão, a Constituição da República instituiu o Sistema Único de Saúde - SUS.

O artigo 200 da Constituição da República (incisos 1, li, VI e VII) estabelece a

competência do SUS para as várias atividades de interesse da saúde pública: a produção de

medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hernoderivados e outros insumos; controle e

fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; bem como

execução das ações de vigilância sanitária e epidemiológica e as da saúde do trabalhador. A

fiscalização e inspeção de alimentos, bebidas e águas para consumo humano; e a produção,

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos

também são definidos como competências do SUS.

Para regulamentar a estrutura e funcionamento do SUS foi aprovada a Lei Orgânica da

Saúde - LOS, a Lei 080/908, a qual estabelece princípios e ações com este fim9. Nela está

prevista a função fiscalizatória no SUS por meio de ações da vigilância sanitária.

Para o professor Dali-no de Abreu Daliari (2006): "A Vigilância Sanitária é o braço

avançado do direito à Saúde, responsabilidade do Estado em respeito a urna das premissas da

dignidade humana conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Organização

Mundial da Saúde". Quando se pensa em Governo, refere-se à sua prerrogativa legal,

delegada pelo povo que o elegeu, de exercer o poder/dever administrativo, para que cumpra

as políticas, diretrizes escolhidas pelo podei- constituinte na elaboração da Constituição da

República. Portanto o Governo é mero instrumento para cumprir o podei-/dever do Estado.

CR 198, Ari. 199. As ações e serviços públicos de saúde integram unia rede regionalizada e
bit'rarquizada e constituem um sistema tinira, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

/ - (Iescentralizaç'õO, com (lireç(io única em cada esfera de averno;
11 - atendimento integral, cnn: prioridade para as atividades preventivas ', sem prejuízo dos

SCl'iIçOS assislenciais;
/11 - participa çiio da comunidade.

Leis regulamentadoras do SUS: 8090 90, 8142 :90, NOB 01 1996, Diretrizes Operacionais -Pactos
pela Vida, ciii Defesa do SUS e (te Gestão (02 2006).

No dizer da professora Sueli Gandolti Dallari (2001): "A LOS é, portanto, unia lei-quadro destinada
a esclarecer o papel das esferas (te governo na proteção e defesa da saúde, orientando suas respectivas
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Desta forma, o Ministério Público (MP) e a Vigilância Sanitária (VISA) são instrumentos do

Estado (do povo) e não de governo, devendo, portanto, fiscalizar inclusive o governo, sempre

e ainda mais quando este faltar com suas obrigações em relação ao direito à saúde"
) .

O Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello (2001), apesar de preferir a denominação

"limitações administrativas à liberdade e à propriedade" e não o rótulo de "poder de

policia' 1 define polícia administrativa (urna das detentoras do poder de polícia) como:

'	 dea atividadede da A dnii,ii.vii'açio /',jh fica, expsrssa em atos nOrfl,al ii OS O" co?ic retos, 
co,idicio,ia, com /iindanie,iios em Sua supremacia geral e na forma da lei, a liberdade e a
prnpriedade dos indivíduos, ( ... ) impondo coe,t'ilivamente aos particulares um dever de abstenção
("noii faceit' ") afim de conformar-lhes os comportamentos aos interesses sociais consagrados no
sistema ?lol'lflatilO

No caso da VISA, o poder de polícia também inclui a limitação e regulação do governo,

podendo ser exercido de forma preventiva ou repressiva 2006). Na definição de

Mello (2001), reafirma-se o aspecto da conformação de práticas de particulares ao interesse

social da saúde. A Administração Pública só pode atuar no estrito limite do sistema

normativo, mas deve obediência ao principio da obrigatoriedade do desempenho da atividade

pública em face da lei: "Como a atividade administrativa é de caráter serviente, coloca-se

uma situação coativa: o interesse público, tal como foi fixado, tem que ser prosseguido, uma

vez que a lei assim determinou". Para garantir a eficácia do direito à saúde faz-se necessário

o pleno exercício da função de controlar e fiscalizar, conferir, vigiar, monitorar, regular o

SUS. Corri este fim, cria-se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e se

propõe a construir um sistema nacional congregando todas as Vigilâncias Sanitárias

municipais, estaduais, do Distrito Federal e federal": o Sistema Nacional de Vigilância

Sanitária (SNVS)'5.

aluaçoes para garantir o cuidado da saúde''.
0 Segundo a proIssora Edná Alves Cosia (2001): "E esta a função que lhe coiifcrc o poder de

autoridade, chamado poder de polícia, cujas ações, no caso da VISA, abrangem tanto as atividades
particulares quanto as públicas, pois o Estado submete-se às leis que ele mesmo cria''.

Porque, segundo ele, o poder de polícia remete a uma época pret'rita, a do 'Estado Polícia', quando,
hoje, nos encontramos no 'Estado de Direito'.

Poder de polícia preventivo: diz respeito à restrição ao direito ou liberdade individual (Ribeiro,
2006) ou de governo cm prol de um direito coletivo.

Poder de policia repressivo refere-se ao desrespeito da limitação, acarretando tana punição, que
pode ser de ordem pecuniária (Ribeiro, 2006) ou alternativa vinculada à melhoria das condições
sanitárias.

Lei 9782 1999 que cria a ANV ISA e deflne o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).
Os principais componentes do SNVS são: no nível fcxleral, a ANVISA e o Instituto Nacional de



As Diretrizes Operacionais - Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (2006)

substituem asas normas operacionais básicas e portarias que regulamentavam o SUS e reforçam

a necessidade de integração entre todos os setores de vigilância em saúde, inclusive quanto às

formas do seu financiamento (De Seta & Silva, 2006) e à incorporação de métodos

sistemáticos de monitoramento das ações.

À luz dessas considerações legais e das prerrogativas ditadas pela doutrina Legística, é

apresentada a construção do Código de Saúde de Belo Horizonte.

3. A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE:
CONTEXTO, METODOLOGIA E REPERCUSSÕES, SEGUNDO A DOUTRINA
LEGÍSTICA

3. 1- O Co,:te.vto

Tradicionalmente, até a Constituição Federal de 198, as ações das Vigilâncias

municipais restringiam-se basicamente à fiscalização de produtos alimentícios para consumo

humano, exigindo uma estrutura administrativa simplificada, com atribuições reduzidas. Com

a normnatização do SUS e tendo como finalidade a ação de vigilância sobre a saúde, a VISA

municipal amplia seu foco de atuação, em consonância com a legislação vigente, e o faz de

forma plena, na lógica da descentralização, ou seja, inclui em sua rotina de trabalho serviços

antes exercidos pelo Estado e Federação (Lei 00/90, Au. 70, IX,a).

Em Belo Horizonte, a partir de 1999, paulatinamente, a VISAIBH, que já trabalhava as

vistorias classificadas como de baixa complexidade (como a comercialização e a

manipulação de alimentos, por exemplo), incorpora em sua rotina as atividades de média

complexidade (dentre outras, os serviços de assistência à saúde, hospitais, clínicas,

consultórios odontológicos, drogarias, farmácias, abrigos, asilos, creches, centros de

Controle dc Qualidade cm Saúde (INCQS); no nível estadual, os 27 Órgãos de VISA das Secretarias
Estaduais de Saúde, com o suporte de um laboratório central em cada unidade da f4.xleração; e no nível
municipal, os serviços dc VISA dos 5543 municípios, que variam em lermos de esmnitura, recursos e
capacidade operativa. O SNVS, apesar de fonualinente instituído sofre de carência de estruturação
legal. administrativa e doutrinária e vive tun mimomento de reesinuturação percorrendo todas as partes
do SNVS (L icei ese, 2006).

"Todo mumunicipio deve: monitorar e avaliar as ações de vigilância cru realizadas cm seu
território, por indicadores de desempenho, envolvendo aspectos epídemmológicos e operacionais -
(Diretrizes Operacionais Pactos pela Vida. em Defesa do SUS e de Gestão (2006).

Classificação dada às atividades alvo da vistoria pela VISA BI-I dc acordo com o risco sanitário
inerente à atividade, dada pela Lei municipal 7774/99, que dispõe sobre as ações dc vigilância
sanitária municipal de Belo Horizonte.



hemodiálise, controle de vetores), de alta complexidade (como as de investigação de surtos

de infecção hospitalar, ações integradas com a área de epidemiologia, saúde mental,

supervisão hospitalar) e as demais atividades de interesse da saúde para as quais existem

setores organizados na Secretaria Municipal da Saúde de Belo Horizonte (SMSA/BH).

Assim, a VISA/131-1 começa a participar, de fato, da verificação dos cuidados e políticas de

toda a Saúde de Belo Horizonte.

O município de Belo Horizonte possui 2,4 milhões de habitantes (Censo 2000, IBGE). A

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte está dividida em 09 unidades administrativas

(Administrações Regionais), com uma Gerência de Vigilância Sanitária (GERVIS) por

Regional. Aproximadamente 50.0(R) cstabelecimentos' são alvo da ação fiscalizadora da

VIS:VBI 1.

3.2- A Legíslicu

A Legística é um saber jurídico composto por princípios, métodos e técnicas que visam a

melhorar a eficácia da legislação e a comunicação legislativa, por meio de instrumentos, tais

como avaliação legislativa e técnicas para melhor compreensão e aplicação dos textos

legislativos, neste sentido, ainda, Segundo Soares (2004):

"a Doutrina da Legislação, em sentido estrito, tem como objeto de investigação as possibilidades
e limites de uma elaboração e de um tratamento cientilico da legislação. Seu âmbito de atuação situa-
se na interseção entre o (Ilícito público, a uxria do estado e a ciência política e OS SeUS finS são
centrados na redução cio número de leis e de suas modificações, na melhoria da sua qualidade
estilística (foi-inação e redação) e cons(xlüdnlcmentc no nível de sua eficácia. A eficácia para fins de
Legistica ê entendida como o alcance dos objetivos que motivaram a criação da norma em viriude da

...........sociais...losua observancia pelos atores 

3.3- A Metodologia

"Antes de redigir a lei é preciso pensar a lei" (Delley. 2004).

Como estratégia legística optou-se por colocar na lei apenas as condutas que respondam à

pergunta: "O que fazer ou não fazer"! a fim de imprimir maior segurança sanitária. Enquanto,

na regulamentação da lei (de prerrogativa do Executivo), a resposta à pergunta: "Como

' São cerca de 7(X)() consultórios oclmuoloigicos, 100 hospitais, 350 fannácias de manipulação. 70
instituições de longa pennanência para idosos. 12 centros de hemocliálise. 14000 estaheh.xiinentos que
mnanipulani e ou comercializam alimentos, e ainda outras trezentas atividades.

Todos esses conceitos estão incorporados no Código de Saúde de Belo Horizonte que foi CnVla(tO
para consulta pública e estão definidos em seu Glossário, e iambém no artigo que prevê revisões
bienais da lei do Código. Tais contribuições aolvieranm dc discussões com a professora Fabiana de
Menezes e com o grupo dc estudos em Legística. Grupo de Estudo Observatório para a Qualidade



fazer"? Isso se justifica porque o processo legislativo é moroso e a velocidade das mudanças

técnicas na área de saúde é grande, o que facilita atualizações posteriores das normas.

O processo de construção do Código de Saúde iniciou-se em 2004 e, até a sua colocação

em consulta pública, em novembro de 2006, envolveu todos os setores da Secretaria

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, diversas entidades governamentais e não

governamentais, representantes de classe e do controle social.

As etapas de construção da lei, propostas e defendidas por Caupers (2003), embora não

sejam originais "(", serão aqui descritas e analisadas, bem como os princípios que o legislador

deve respeitar ao propor uma lei. O autor de referência (Caupers) possibilitou uma

sistematização prática do processo de construção da lei, a qual balizou o presente artigo.

3.3. 1- A constatação da falta. da insuficiência ou da desutualização da lei

Ao sugerir um percurso lógico e cronológico da proposta de um programa, conteúdo e

método de uma disciplina de Metódica da Legislação, Caupers (2003) estabelece como

primeira etapa do percurso a "análise da situação de fato que é problematizada como um caso

de falta, insuficiência ou desatualização da lei".

O Código Sanitário (Lei 7031/96) estava defasado e inadequado, em razão da ausência de

normas que regulassem: as ações incorporadas pela municipalização; os cuidados relativos

aos vários setores da SMSAIBH; a prestação de serviços e o fornecimento de produtos

seguros e de ações integradas de interesse da saúde municipal; bem como a inexistência de

dispositivos de revisão periódica da lei. Quanto à estrutura da lei, o Código Sanitário não

apresentava articulação entre os conceitos utilizados, havia falta de sistemática e ainda

existiam incoerências nos poucos dispositivos reguladores do processo administrativo.

Do ponto de vista administrativo, apesar dos reconhecidos esforços do gestor municipal,

havia carência de instrumentos de medição e monitoramento do grau de eficiência e eficácia

das ações pela VISAIBH, fragilizando o monitoramento no inacro sistema da saúde. Um

exemplo disso, é que o Código Sanitário/96 exigia, para a liberação da Autorização Sanitária,

o cumprimento pelo regulado de todos os dispositivos legais, sem estabelecer um critério de

da Lei da Faculdade de Direito da UFMG, composto de alunos (Ia Faculdade de Direito cia UFMG.
Como o próprio autor constata Clii seu lexto (Caupers, 2003).



graus diferenciados de risco. Com isso, apenas uma proporção mínima dos vistoriados - cerca

de 10% - conseguia preencher os requisitos exigidos no referido Código e podia receber,

então, a Autorização Sanitária para o funcionamento regular de sua atividade. O restante

permanecia com sua situação pendente junto à VISA/BH, impossibilitando aos prestadores de

serviços e empresas a formalização de convênios, participação de licitações, incorrendo em

prejuízos na economia do munícipe e da cidade. Tal conjuntura, por outro lado, dificultava o

trabalho planejado, visto que os recursos humanos ficavam completamente ocupados no

atend in)ento desta demanda reprimida.

3.3.2- A iniciativa e a i,ujii!so legislativos

Caupers (2003) faz ainda a distinção entre iniciativa legislativa e impulso legislativo:

"a iniciativa legislativa é o objeto de determinação constitucional, isto é, pertence aos órgãos com
competência legislativa. O impulso legislativo, que a antecede, pode ter origem nas mais diversas

('S5OíiS OU CIiIRIadCS, eXCrCCfl(lO o direito de petição, ou na ação dos gni'xs de pressão interessados
na tomada da decisão legislativa''.

A iniciativa legislativa do Projeto de Lei do Código de Saúde de Belo Horizonte foi da

vereadora Neila Batista" enquanto o impulso coube à Gerência da Vigilância Sanitária da

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, então empossada em 200422.

Para elaborar o conteúdo do Projeto de Lei do Código de Saúde, os coordenadores ., dos

trabalhos de construção do texto do Código de Saúde procuraram observar na metodologia as

técnicas de Legística. Uma delas foi a metodologia de problernatização do impulso

legiferante proposta por Delley (2004), que consiste na definição dos seguintes aspectos:

natureza: em que consiste o probletila?
- causas a quem atribuir o problema? Em que condições ele surgiu e quais são suas causas?
- duração: o problema é permanente ou temporário?
- dinâmica: pode-se observar uma evolução do problema (ciclos, regularidade, agravamento)?
- meios envolvidos: quem é afetado pelo problema e de que maneira, direta ou indiretamente?
- conseqüências: o que ocorreria caso se omitisse os atores e setores envolvidos? (Delley, 2004)

No âmbito da saúde, uma boa lei pressupõe políticas e diretrizes claras com fins de

recuperação da saúde, de definição de cuidados eficientes para se evitar riscos à saúde

(prevenção) e para criação de um ambiente favorável que resulte em ganhos importantes para

a saúde dos cidadãos (promoção da saúde). Portanto, uma estrutura administrativo-

21 Neila Maria Batista Afiiso, em seu segundo mandato pela legenda do Partido dos Trabalhadores,
membro da Comissão de Saúde da Câmara Mtuiicipal de Vereadores de Belo Horizonte.

Gerente da VISA, Eduardo Camargos Couto.



organizacional condizente com a capacidade em executar o serviço passa a ser pré-condição

para que a lei seja efetivamente observada. Isso confirma o pressuposto de que é comum

haver certa relação entre a ciência da legislação aqui tratada corno LEGÍSTICA - e a

ciência da administração, urna vez que a lei é também um instrumento de realização de

políticas, de concretização de planos, de prossecução de objetivos (Caupers, 2003).

Até 2004, a organização administrativa na VISA/BH, seus processos de trabalho, eram

compatíveis corri o explicitado no Código Sanitário, sem se preocupar com o uso de

ferramentas de metodologia administrativa, concorrendo para uma falta de padrão de

trabalho, de medição da eficiência e eficácia das ações, de critérios técnicos que

considerassem o risco inerente em cada atividade. Estas deficiências administrativas refletiam

muito mais as questões estruturais do serviço, e não deixavam transparecer a boa vontade, o

compromisso, o alto grau de interesse, de capacidade técnica e de formação acadêmica

condizentes corri o trabalho, observados na grande maioria dos fiscais e técnicos executores

do serviço de vigilância sanitária de Belo Horizonte.

Outro fator dificultador estrutural era a impossibilidade de análise estatística do grande

volume de dados gerados nas ações fiscais. A cada vistoria, para conferir a segurança

sanitária da atividade, o Fiscal de Saúde utiliza pelo menos um roteiro de inspeção, que é uma

estratégia para reduzir a subjetividade do agente público de vigilância sanitária, visto que ele

fornece critérios objetivos (Pepe et aI, 2006). Nele está descrita a relação dos cuidados

constantes na lei e em seus regulamentos, que devem ser observados por quem produz ou

presta serviços de interesse da saúde 4 . Em cada roteiro de vistoria, há, em média, uma

relação de 100 itens de cuidado a serem conferidos pelo Fiscal de Saúde. Apenas no ano de

2005, os 139 fiscais de saúde, em campo, de Belo Horizonte realizaram 62000 visitas (50000

na rotina do trabalho fiscal e 12000 em visitas de fiscalização a partir da demanda do

munícipe). Fc,davia, trabalhar essa quantidade de informações (62000 visitas X 100 itens de

cuidado) apenas no papel e à caneta, na perspectiva epidemiológica e estatística, configura-se

uma tarefa humanamente impossível. Assim, paralelamente à constatação da necessidade da

Coordeiimdores: Eduardo Camnargos Couto, Érika Ataidc Starling Lages.
Em um único hospital, por exemplo. São utilizados mais de 5() roteiros de visionas, um para cada
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reforma da ferramenta legal, verificou-se a necessidade de definição de uma ferramenta

administrativa que desse suporte ao efetivo cumprimento da lei.

Pari suportar a "Nova VtSNBH" era necessário não apenas adequar a sua estrutura

organizacional de cargos e funções, mas também conhecer seus processos de trabalho e

estabelecer o risco sanitário como o parâmetro norteador das ações da "Nova VISA/BH" e

mesmo daquelas da SMSAIBI-l. Para que houvesse essa mudança de paradigma, a VISA/131-1

passou por um mapearnento de processos(, no contexto do chamado Plano de Gestão, com

uso de metodologia de Qualidade Total (Q&T) ISO 9001/200l2. Essa metodologia

possibilitou que todo trabalho executado fosse descrito em padrões, com indicadores de

medição determinados. Para tanto, a "Nova VISA/BH" foi totalmente informatizada28,

possibilitando a coleta e a análise dos dados oriundos da fiscalização. De forma inédita no

país, desde julho de 2006, o fiscal coleta os dados em sua rotina de trabalho de forma prática

e fácil utilizando um equipamento móvel (computador de mão). O fiscal verifica se cada

cuidado está em conformidade ou não com o padrão sanitário estabelecido no Código de

Saúde respondendo às perguntas constantes de um roteiro de vistoria (e/seck lis!), que se

encontra armazenado no equipamento móvel. Esta coleta feita no dispositivo eletrônico é

transferida diariamente para o computador central, onde há um Sistema de Base que além de

analisar estes dados, os disponibiliza para estudos, revisões estatísticas e epidemiológicas por

outros setores da SMSA. Assim, o diagnóstico situacional de toda a saúde da cidade fica

acessível à Nova VISAIBH" bem como a todos os setores da SMSA.

3.3.3 - Os objetivos da lei

Para Lucchese (2006) a maneira como dispõe a Constituição Federal/8 torna a VISA:

ai ividade ali desenvolvida.
Para fins didáticos, a partir de agora, faremos referência à "Nova VISA131-1" quando estivermos

falando da estrutura administrativa e legal desenhada pelo processo legístico.
Coordenadores do mapeamnento de processos da "Nova Visa BH": Eduardo Cainargos Conto e

Gisele (te Fátima Araújo.
A international Organization Ír Standardii,aiion - ISO - é unia organização não governamental,

presente eni cerca (te 120 países, tendo sido fundada em 1947 em Genebra, cuja função é promover a
normalização de produtos e serviços, para que a qualidade dos produtos seja sempre melhorada. A ISO
90() 1 200() é um modelo de padronização.

A Agência Nacional de Vigilância Srnitásia ANVISA pretende adotar o Sistema Infbnnatizado
da Nova VISA BH. o SISVJSABH, em nível nacional. Ver notícia da transferência do SISVISABH
para a ANV ISA. no Diário Oficial do Município (te BH, (te 10 de junho de 2007, pág 04.
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"a) um espaço da intervenção do Estado cont a propriedade - por suas funções e instrumentos
de trabalhar no sentido de adequar o sistema produtivo de bens e serviços de interesse sanitário

e os ambientes aS demandas Sociais de saúde, para OS indivíduos e para a coletividade, assim
como às necessidades do sistema de saúde;
b) uni CSj)aÇO de exercício da cidadania e do controle social, por sua capacidade tranSl()nna(Iora
da q4alidade dos produtos, dos processos e das relações sociais
C) um espaço privilegiado de coniumilcação e promoção da saúde, por lidar com produtos e
serviços presentes no cotidiano dos indivíduos e pela necessária interação com a sociedade;
(1) além do enorme espaço, precariamnente explorado, para a ação educativa no âmbito da VISA,
tanto no que se refere ao risco sanitário quanto no que se relaciona com os direitos da cidadania."

A natureza da VISA exige ação interdisciplinar e interinstitucional e a mediação de

setores da sociedade, por meio de canais de participação constituídos. Assim, uma plena

estruturação da VISA é requisito fundamental para a implantação do SUS, em especial devido

ao seu poder normativo e fiscalizador dos serviços contratados e da qualidade dos insumos

terapêuticos consumidos pelos serviços, à permanente avaliação da necessidade de prevenção

do risco e à possibilidade de interação constante com a sociedade, em termos da promoção da

saúde, da ética e dos direitos de cidadania (Lucchese, 2006). Apesar desse reconhecimento

teórico do espaço da VISA, na prática, a VISA/13H ainda era percebida como instituição à

margem, distanciada das ações de saúde, mais fiscal e menos educadora e não incorporada de

fato aos processos de vigilância em saúde do SUS!BH.

Dessa forma, os principais objetivos do Código de Saúde de Belo Horizonte foram:

integrar a "Nova VISA - BH' a todos os setores de referência da SMSA, no cumprimento da

sua função de monitoramento dos cuidados que imprimam prevenção e promoção de uma

forma ampliada da saúde; adequar a ferramenta de trabalho do fiscal de saúde, o instrumento

legal de fiscalização; corrigir as distorções do antigo modelo.

Um exemplo prático e imediato foi a simplificação dos processos de obtenção de

Autorização Sanitária. Para tanto, foram pensadas soluções administrativas e legislativas. Do

ponto de vista administrativo, nos roteiros de vistoria foram estabelecidas categorias de itens

de cuidado, de acordo com o risco sanitário envolvido e o índice de conformidade com o

padrão sanitário (ICPS). Do ponto de vista legal, a solução encontrada foi os itens dos

roteiros de vistorias corresponderem fielmente aos itens dos regulamentos do Código de

Saúde. Assim, foram categorizados em: 1 - itens imprescindíveis '9 ; N - itens necessários 30
; R

2° Imprescindíveis: que representam maiores riscos, sem os quais não é possível a liberação do Alvará

3:3



- itens recomendáveis 31 : e, finalmente, F - itens de cunho informativo , 2 . Esse índice (ICPS)

representa uma nota resultante da ponderação entre o risco sanitário envolvido na atividade e

o controle exigido, de modo a imprimir uma segurança sanitária ao exercício da referida

atividade, considerando-se para tanto o preenchimento dos critérios de cuidado (de maior

peso para os imprescindíveis e necessários e de menor peso para os recomendáveis). O ICPS

serve como parâmetro para determinar as estratégias de intervenção na realidade sanitária da

cidade e para o Sistema informatizado definir a prioridade das visitas dos fiscais, planejadas

agora segundo o risco sanitário. Logo, o fiscal vistoriará primeiramente os estabelecimentos

que configurem maior risco sanitário, a partir do risco efetivamente medido. Essa providência

racionaliza o uso dos limitados recursos humanos, fazendo com que se potencializem os

resultados da ação fiscal, a partir de uma maior vigilância aos estabelecimentos e atividades

que de fato representem maior risco medido.

Nesta nova forma de trabalhar, a qualidade dos serviços prestados pela "Nova \'ISAJBH",

antes desconhecidos e dependentes da pessoa do fiscal, passa a ser monitorada e corresponde

a um padrão de qualidade da instituição. A qualidade do serviço deixa de ser baseada em

pessoas para sê-lo em processo.

O sistema de informação também permite outro ganho em qualidade em relação ao

tratamento da informação que é a possibilidade da sua integração aos sistemas já implantados

em outros setores, na própria ANVISA e no Ministério da Saúde. A utilização de um sistema

de informação corrobora a tese de Soares (2004), segundo a qual, "a tecnologia da

informação demonstra seu caráter serviente à consecução de uma melhor qualidade de vida

através da concretização dos princípios da República Federativa do Brasil".

A via informatizada possibilita uma interface com o vistoriado, permitindo a esse que

acompanhe, via internet, a atuação da Administração Pública no seu negócio, que visualize a

Sanitário para o funcionamento do estabelecimento
Necessários: que representani alio grau de risco envolvido e que deverão ser trabalhados junto ao

vistoriado para que configurem em maior segurança para o exercício da atividade, luas que não
impedem que o estabelecimento fique privado do seu Alvará, em esiando tais itens ainda não
resolvidos

Recomendáveis: representam menores riscos que os anteriores, não imnpc.xleni a obtenção do Alvará,
mas também poderão ser oportunamente. saneados.

De cunho informativo: representam aqueles que funciomun como iiifnnações que o fiscal coleta



vistoria realizada em seu estabelecimento e, ainda, que verifique o andamento do processo de

obtenção do documento requerido, proporcionando o acesso da população à relação de

estabelecimentos que estão em situação regular e que obtiveram o Alvará Sanitário. Também

será possível acompanhar, periodicamente, por demonstrativos a evolução dos trabalhos da

"Nova \'ISAJBI-l", cumprindo o preceito da publicidade dos serviços públicos.

Caupers (2003) pondera que, muitas vezes, o legislador se preocupa com os objetivos

imediatos cia lei, sendo que o que mais importa são os objetivos mediatos ou finais. Então

oferecer ferramenta legal de trabalho para o Fiscal de Saúde é um dos motivos imediatos da

lei, enquanto integrar a "Nova \'ISA/BH", dar visibilidade aos processos e aumentar a

segurança sanitária na cidade são os objetivos mediatos ou finalisticos da lei. A segurança

sanitária de uma cidade traduz-se pelos seus indicadores de saúde, como as taxas de

mortalidade, de doenças e de agravos de toda ordem à saúde e para fins de fiscalização

sanitária pelo índice de conformidade com o padrão sanitário - ICPS.

Ainda na etapa de definição dos objetivos da lei, Caupers (2003) sugere algumas questões

a serem consideradas:

- O momento é conveniente para se legislar? O que significa verificar a oportunidade

da lei (Caupers, 2003). Considerando a desatualização do Código e a premência em assumir

as ações municipalizadas, conclui-se que a construção do Código de Saúde é oportuna:

- A quem compete legislar? No Brasil, a competência para legislar sobre saúde é

concorrente entre a União, Estados e Municípios. Ficando a União com competência limitada

à edição de normas gerais e diretivas. Os Estados podem legislar complementarmente à

União, naquilo que a União ainda não nonnatizou, e os municípios, em seu âmbito de ação.

Ora, as ações não são executadas pelo município em virtude da descentralização, a

municipalização das atribuições fiscais? Segundo a Constituição da República/88, é do

Município a competência legislativa3.

para posterior estudo pelas áreas da Saúde interessadas
0,'188 - Ari. 30. Compete aos Municípios:

1 - legislar sobre assuntos de interesse local;
.11 - suplementar a legislação .federal e a estadual no que couber.

'3;



- Finalmente, a lei é a única saída para o problema? Sim. Se a VISA só pode funcionar

mediante instrumentos legais, atualizar a lei reguladora da VISA/BH é a única saída.

O Código de Saúde de Belo Horizonte mostra-se uma lei possível, oportuna e necessária.

3.3.4-Que lei fazer: o conteúdo material da lei

A intenção de construir uma lei que pudesse acompanhar a evolução da sociedade no

tocante ao tema objeto desta, qual seja, a saúde, norteou todo o trabalho de construção da

minuta do Código de Saúde. Embora esta seja urna tarefa extremamente desafiadora, haja

vista a constante, eficiente e bem vinda evolução desta área.

Os trabalhos de redação da minuta do Código de Saúde se iniciaram em maio de 2005,

corri a constituição de uma coordenação e uma comissão. A coordenação, intitulada de

Coordenação do Código de Saúde - CCS, foi composta pelo então gerente de VISA, Eduardo

Camargos Couto e pela fiscal de saúde, Érika Ataíde Starling Lages. A comissão, chamada de

Comissão Geral de Reforma do Código Sanitário - CGRCS, era composta por um

representante de cada Gerência Regional de Vigilância Sanitária - GERVIS, com o objetivo

de coletar sugestões para o conteúdo da nova lei. As reuniões gerais da CGRCS ocorriam

seinanalmente e duraram 17 meses, de maio de 2005 a outubro de 2006, e por ela passaram

todos os assuntos relacionados ao conteúdo material da nova lei.

Cada integrante da CGRCS tinha basicamente dois papéis: o primeiro era o de coletar as

sugestões para o conteúdo da nova lei, junto ao órgão ou entidade que estivesse

acompanhando, e repassá-las nas reuniões gerais à CGRCS. Isso teve fundamental

importância, visto que, do relato de experiências vividas com a aplicação da lei a ser

refonnada, por quem tem conhecimento do assunto, vinham as orientações do que deveria ser

solucionado, aprimorado ou do que deveria ser mantido, na nova lei. O segundo papel, não

menos importante, consistia em retornar ao órgão vinculado os andamentos dos trabalhos de

redação da minuta do Código de Saúde, as sugestões acatadas e os pontos de dificil resolução

aos quais se deu o nome de pontos polêmicos. Concomitantes às reuniões da CGRCS, deram-

se os trabalhos de construção da parte relacionada à normatização do SUS-BH. Decidiu-se

que cada área da saúde mereceria um capítulo específico. Neste momento, a coordenação dos



trabalhos de construção do Código se reuniu com cada setor da saúde da SMSA, para fins de

estabelecer quais as políticas mereceriam destaque e quais direitos deveriam ser assegurados

em lei. Essa fase de construção do Código de Saúde teve importância capital, visto que, em

decorrência dela o SUS municipal obteve um ganho de eficiência no sentido de que houve

uma aproximação dos demais setores da saúde com a VISA, efetivando um dos principais

objetivos da nova lei, já em seu processo de construção. Isso confirma Caupers (2003),

quando ele afim-ma: a proximidade do autor do ato normativo relativamente aos destinatários

do mesmo é um fator a tornar em consideração".

"A lei como decisão administrativa é cada vez menos unia manhttaçã() unilateral do poder,
tendendo a sua aprovação a passar por complexas negociaçõe s, e transações. Reconhece-se, hoje,
unanimemente, que a elaboração da lei deve, em maior ou menor modida, refletir urna Composição
xiuilihrada de inleresses públicos e privados" (Caupers, 2003).

Houve uma ampla composição (Pacto) entre o Poder Administrativo, representado pelo

gestor municipal e entidades particulares (setores vistoriados, das entidades de classe, de

organizações não governamentais). Isso possibilitou a efetiva participação de representantes

do controle social e do meio acadêmico, partindo-se do princípio de que o controle social

efetua-se no exercício da vontade autônoma da coletividade, partilhando-se o poder de decidir

questões públicas (Fortes, 2006). Embora as ações da VISA sejam de competência exclusiva

do Estado, suas questões são de responsabilidade pública, ultrapassando a esfera estatal

(Valia, 2006).

Para o sanitarista Paulo Fortes (2006), em um contexto de múltiplos e divergentes

interesses, a presença de diversos segmentos da sociedade nas decisões do aparelho de

Estado, constitui uma forma de garantir o direito de tornar o Estado efetivamente coisa

pública. No processo de elaboração da nova lei, o que se viu foi urna convergência de

interesses na prossecução dos interesses públicos e privados, selando, ao final, o que em

saúde se define como pactuação, ou seja, o resultado de uma ampla e profícua negociação

(Rivera, 2006).

3.3. J. 10 caso da Saúde Bucal

Para ilustrar esta forma coletiva da construção do Código será descrita a construção do

capítulo de odontologia, e seus regulamentos (não obstante, até então inédito na legislação de



saúde do país), cuja metodologia foi a mesma utilizada para a construção dos demais

capítulos.

O processo de construção deste capítulo iniciou com a apresentação ao grupo de

discussão do capítulo Saúde Bucal' -' de urna minuta construída pelos representantes da

Administração Municipal (CGRCS, COMCIRA, Setor de Saúde Bucal do município de Belo

Horizonte, e os 22 dentistas/fiscais). Primeiramente, a Administração, aqui representada pela

Coordenação do Setor de Saúde Bucal 35 explicitou os limites do seu compromisso: a

segurança sanitária da prestação de serviços odontológicos, dos programas e políticas que se

pi-opõe a executar. Assim, o gestor municipal exerceu o seu direito em influenciar a

construção da lei, respeitando o processo de redação por convergência de interesses

estabelecido, no papel de gestor/regulador e como prestador de serviços de saúde. Tal

explicitação de políticas, programas, padrões de qualidade dos serviços prestados pelo gestor

de saúde municipal cm um instrumento legal, vincula a Administração ao seu poder/dever em

cumpri-los, fortalece a garantia da continuidade na implantação deste programas pelos

governos eleitos posteriormente, e serve de argumentos legais que ensejarão cobranças neste

sentido, seja pelo Ministério Público, instituição fiscalizadora do cumprimento da lei pelo

Executivo, pelo Conselho Municipal de Saúde, controle social do SUS, pela Vigilância

Sanitária, instituição de Estado que deve monitorar ações de Governo, no tocante à qualidade

da prestação da saúde, pelas entidades organizadas da sociedade civil, e mesmo pelo cidadão,

razão primeira deste SUS.

Após amplo debate3 , a melhor idéia era levada para o texto do Código, em urna

Gnipo de discussão do Capítulo Saúde Bucal: o Setor de Saúde Bucal do município de Belo
Horizonte, o Setor de Saúde Bucal da Secretaria Estadual do Estado (te Minas Gerais, Faculdade de
Odontologia de três universidades (Universidade Federal de Minas Gerais UFMG. o Centro
Universitário de Belo Horizonte UNI BH, Fundação Mineira de Educação e Cultura FUMEC), o
Conselho Regional (te Odontologia CRO. a Associação Brasileira (te Odontologia ABO, o
Siiidicado dos Odontólogos do Estado de Minas Gerais, a Comissão de Controle de Infecção na Rxlc
de Assistência Municipal COM CIRA, a Comissão Geral de Refonna do Código Sanitário CGRCS,
os 22 (vinte e dois) fiscais com fonnaçà() cin Odontologia.

A Coordenação (te Saúde Bucal atua como setor regulador, mas também como prestador (te SerViÇOS
(te saúde: 192 equipes de Saúde Bucal prestam serviços odontológicos nos Centros (te Saúde da Rede
Pública (te Saúde Municipal.

Ao longo dc um ano, ibm realiïida unia série (te II reuniões, cuja pauta foi a leitura (te cada item (lo
mcapítulo (la inuta apresentada. Cada um (los componentes do grupo, em igualdade de condições,

pôde expor suas ponderações quanto à pertinência (lo dui(lado sugerido pelo grupo da Administração
Municipal. Foram considerados os aspectos tmcos, financeiros. (te mercado, (te viabilidade C (te



construção de convencimento e de convergência, sempre tendo corno objetivo criar um

instrumento que melhor propiciasse ganhos à segurança sanitária da atividade, mas levando

em conta a contextualizaçào compartilhada nos seus aspectos de razoabilidade, possibilidade

de aplicação, simplicidade e melhor econornicidade (melhor relação custo/beneficio). Se,

esgotadas todas as tentativas de consenso, ainda algum item ficasse sem definição, partia-se

para a elaboração de propostas e respectiva votação.

Um caso ilustrativo de discussão de um item de cuidado, para o qual inicialmente não

havia consenso, foi a exigência de se substituir os equipamentos de esterilização dos

utensílios dos consultórios de estufa para autoclav& 7 por ser este último mais seguro na sua

função de eliminar quaisquer possibilidades de transmissão de doenças infecto-contagiosas de

instrumentais utilizados em um paciente para o outro. Esta mudança de equipamentos

representaria um investimento da ordem de R$1500,00 para cada um dos 7000 consultórios

de Belo Horizonte. O representante do Sindicato dos Odontólogos ponderou que se obstava a

aceitar tal alteração, pois significaria um desembolso financeiro para os já sacrificados

dentistas, investimento este que certamente seria superior aos R$ 1500, 00, custo da época do

equipamento, pois a enorme demanda a ser criada levaria a um natural aumento de preço. No

momento da negativa por um dos participantes, inicia-se a negociação, o convencimento, as

considerações a respeito das legítimas razões apresentadas pelo representante de classe dos

dentistas. A CGRCS solicitou que os representantes do meio acadêmico apresentassem

trabalhos de teses que provassem a maior segurança da autoclave em relação à estufa, o que

foi feito. Convencido, por argumentos técnicos incontestáveis, o Sindicado concordando com

a exigência, ponderou que o início da vigência desta norma exigia um tempo maioi

sugerindo que fosse após três anos da regulamentação do Código. Este pareceu muito grande

para os demais componentes do grupo, e após outras propostas, e de forma consensual, foi

fixado um prazo de 18 meses para que a exigência vigore.

Outra proposta acordada foi comunicar, oficialmente, aos fabricantes de autoclave sobre a

nova exigência normativa, no intuito de que possam se preparar para a fabricação de

oJ)ortuni(1ac1c (18 lei.
Autoclave é o equipamento que esteriliza objetos fazendo um consórcio de alta pressão e vapor.



equipamentos em número suficiente para atender aos dentistas. Tal medida traria reflexos

positivos para a implantação desta norma, não levando ao encarecimento temido em função

da demanda criada. O Sindicato, por iniciativa própria, se propôs a publicar, em seu jornal

periódico, a mudança na legislação municipal, de forma a prepará-los financeiramente e ainda

a convencê-los com argumentos técnicos para a adesão voluntária à norma. Este salutar

convencimento é comentado por Soares (2004): "é na fase anterior à edição da norma que a

persuasão, a argumentação em torno das questões de Direito encontram seu locus, ou terreno

mais fértil".

Ao final cio processo de construção cio Capítulo sobre Saúde Bucal, todos ganharam:

- a população municipal - ao garantir o equipamento de esterilização mais seguro e

reduzir o risco de contaminação por doenças infecto-contagiosas;

- os profissionais dentistas - ao oferecer seus serviços de forma mais segura e sem

maiores percalços e dentro da razoabilidade em relação ao preço de mercado dos autoclaves;

- o Sindicato - que além cio prazo favorável à sua classe, pôde sentir-se co-autor da norma,

vendo respeitado o seu direito de influir na construção da norma;

- o regulador - ao converter um potencial opositor da norma em um parceiro, facilitando

seu trabalho tiscalizatório, e por diminuir os riscos que envolvem esta atividade (ou seja, a

\ova \'lS\ l311' consegue cumprir seus objetivos e o faz de forma inédita no Brasil);

- a economia - aqui representada pelos fabricantes que ganharam prazo para adequarem a

produção à demanda estabelecida a partir da vigência da nova lei.

A mesma forma de trabalho foi utilizada na condução de centenas de reuniões com

centenas de entidades, representantes e interessados nas demais atividades tratadas. Foram

convidados os representantes de toda SMSA-BH, representantes de cada setor do controle

social (Conselhos Municipais e de Saúde). Setenta (70) fiscais participaram diretamente

destes grupos de discussões, além de veterinários e agentes administrativos, colaboradores da

\ISAJBH. Todo o corpo fiscal foi chamado a avaliar os pontos muito polêmicos da norma e

os aspectos administrativos de que a lei tratará.

3.3.5- A flise de aisdiê,:cius públicas



Além das reuniões acima descritas, houve outras duas fases de construção coletiva. O

segundo momento foi, findo o processo de elaboração do texto de um capítulo, a fase de

apresentação do conteúdo deste à população. Ocorreram 20 audiências Públicas das quais

participaram diretamente mais de 286 entidades 35 , resultado de urna parceria do Poder

Executivo, representado pela SMSA, com o Poder Legislativo, representado pela vereadora

autora do projeto de lei. A SMSA indicou ao legislativo as entidades correlacionadas ao tema

objeto do capítulo para que fizesse o convite para a participação nos debates. A fase das

audiências públicas foi de grande importância na construção do Código de Saúde. Inúmeras

sugestões foram dadas e muitas acolhidas ainda durante as audiências. As demais sugestões

foram anotadas e posteriormente avaliadas. Nesta fase, a população tornava conhecimento do

conteúdo e muitos dos presentes às audiências tomaram-se multiplicadores das informações

obtidas.

Após o processo de construção de cada capítulo e de posse de boa parte do conteúdo

material da lei, a CGRCS e a Coordenação concluíram a montagem da estrutura do Código

que foi composto de seis títulos, vinte e nove capítulos, trinta e quatro seções e oito

subseções. O conteúdo já estruturado foi apresentado ao órgão máximo de controle da gestão

do SUS no município, qual seja o Conselho Municipal de Saúde - CMS, não obstante a

participação deste nas fases pretéritas. Houve ainda, apresentações a cada uma das nove

Gerências Regionais de Vigilância Sanitária - GERVIS, referentes às disposições do Código

relativas à VISA e mais três apresentações relativas ao novo processo administrativo que

norteará as atividades fiscais, momento rico em que se colhiam ponderações e as melhores

idéias a vigorar na lei.

3.3.6- A fase de consulta pública

Terminadas as apresentações, com a conseqüente validação do conteúdo pelos

participantes (e os que sofrerão os efeitos da lei interna e externamente), e acertada a redação

decorrente de todo o processo supra relatado, deu-se início à Consulta Pública do Código de

Saúde por sugestão da professora Marta Tavares de Almeida 3'. Todo o conteúdo da lei ficou

Dados l)rneci(los pelo gabinete da Vereadora Neila Batista.
Em 2006. OS autores encontraram-se com a Professora Marta Tavares de Almeida, por ocasião de
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disponível no rue40 da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte por quarenta e cinco dias. Este

foi o primeiro projeto de lei municipal a passar por urna consulta pública. Isso ainda permitiu

a participação de pessoas e de entidades que ainda não haviam tomado parte do processo.

Findo o prazo da Consulta Pública, iniciou-se uma nova e inédita fase, a de resposta a

todas as consultas elaboradas. Todos os consulentes tiveram resposta às suas participações:

proposições, questionamentos, críticas, elogios e outros, independentemente da qualidade e

da pertinência do conteúdo. A Construção do Código de Saúde reconheceu o direito dos

interessados de participar da elaboração da lei, negociando, defendendo seus interesses,

influenciando o conteúdo da legislação. Isso reforça a legitimidade da lei e reduz as

resistências que lhes possam ser opostas (Caupers, 2003), o que permite fazer uma lei mais

possível, calcada nas limitações atuais e com diretrizes plausíveis que agreguem evoluções

desejáveis.

Atualmente, a minuta do Código de Saúde está sendo analisada pelo gabinete da SMSA

devendo ser encaminhada ao legislativo municipal para entrar como substitutivo integral ao

Projeto de Lei de 2004 que já tramita na Câmara Municipal de Vereadores.

3.3. 7- Os problemas da redação da lei

Uma vez vencida a fase da redação da lei, que se enquadra no âmbito da Legriica, e que

o texto da lei está pronto - também chamado de minuta da lei ou anteprojeto-, é momento de

se perguntar: a lei produzirá os efeitos desejados? Ou produzirá alguns efeitos perversos,

piorando a situação que se verificava antes da sua entrada em vigor?

Antecipar as conseqüências da aplicação da lei é chamado avaliação prospecliva. A

avaliação prospectiva tenta calcular as hipóteses de êxito da intervenção, as resistências

previsíveis, os efeitos perversos que ela pode acarretar e refere-se, portanto, à análise do

custo-benefício - vantagens e desvantagens decorrentes da medida legislativa (Morand,

1999). Esta análise pressupõe o conhecimento da realidade antes da entrada em vigor da lei, e

para tanto os recursos de informação disponíveis são utilizados. As condições necessárias à

produção dos efeitos desejados devem ser avaliadas. A reação dos destinatários da lei também

sua pari icipação do 1 Congresso de Legísmica l)roniovido pela Faculdade de Direito da UFMG.
Endereço eletrônico: www p	..'v br sfl1s:
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deve ser considerada de maneira antecipada.

Outra ressalva: a entrada em vigor da lei não costuma ser suficiente para se produzirem os

efeitos pretendidos com ela. Há necessidade de prever recursos administrativos (estrutura

organizacional) e financeiros para aquisição de instrumentos ou de capacitação dos

funcionários responsáveis.

O Código de Saúde amplia de 63 para 302 o rol de atividades passíveis de fiscalização

sanitária no município de Belo Horizonte, e, portanto sujeitas às vistorias da "Nova

VISA/BH". Os aspectos relativos a toda a saúde são normatizados em 21 dos 29 capítulos do

Código de Saúde, sendo um capítulo correspondente a cada um dos respectivos 20 setores da

Secretaria Municipal de Saúde de BH; um capítulo de Bioética, para o qual não há setor

correspondente na SMSA; e os demais 8 capítulos tratam da organização e atribuições da

"Nova VISAIBH".

No caso do Código, não se dispunha de informações fidedignas para funcionar como

linha de base de urna pesquisa prospectiva, no nível em que se sabe ocorrer nos países em que

há esta tradição. Como fator compensador da falta de informações, durante a construção do

Código de Saúde, optou-se pela utilização dos novos roteiros antes mesmo da vigência da lei.

Corno o fiscal sanitário só atua mediante dispositivos legais vigentes, os novos itens da lei

foram incorporados à rotina de trabalho do fiscal de saúde, na qualidade de itens i,fbr,,,aFivos

nos roteiros de vistoria, situação que não os torna obrigatórios. Fsta providência teve a

intenção, exatamente, de simular os efeitos destas inovações quando as mesmas estiverem em

vigor. Vários dos novos dispositivos legais sofreram adequações, correções e mesmo

supressões vinculadas à repercussão observada na prática. Essa fase de testes permitiu um

processo contínuo de revisão dos roteiros, na busca por uma melhor definição dos itens de

cuidado a serem incorporados à lei e ela acontece até a apiesentação do texto definitivo à

Câmara de Vereadores. Essa solução viabilizou a análise prospectiva do Código de Saúde no

que tange aos aspectos de aplicabilidade, inteligibilidade e reação dos destinatários. A reação

dos destinatários da lei também foi conhecida de maneira antecipada, considerando a

construção amplamente coletiva, com espaços perenemente abertos para o conhecimento,



debate e negociação.

A análise custo-benefício, tão necessária e tão pouco utilizada na tradição legística

brasileira, foi realizada de forma empírica. Parte-se do pressuposto que reduzir o risco

sanitário favorece urna melhor condição de saúde e que isso é vantajoso. Quanto aos custos e

vantagens envolvidos, a maioria deles foi considerada durante o processo coletivo de

construção da lei e houve amplo espaço para que o gestor municipal debatesse corri as

entidades envolvidas o melhor caminho, com menor ônus para o município.

3.3.8- A implementação da lei

Pode-se motivar os destinatários a obedecerem a lei, seja pelo cumprimento voluntário,

seja pela aplicação coercitiva (Karpen, 1996). No entanto, é unanimemente aceita entre os

pensadores do Direito a idéia de que o cumprimento da lei está muito menos ligado à

gravidade da sanção do que à certeza de que será exigida a sua aplicação. Bergel (citado por

Caupers, 2003) afirma que é preciso estabelecer um sistema de monitoramento da aplicação

da lei, isto é, de vigilância das normas estabelecidas. Para tanto foram pensadas soluções

administrativas (risco sanitário envolvido, ICPS, vigilância definida conforme priorização) e

legislativas (cada item de cuidado exigido na lei corresponde a um item no roteiro de vistoria

fiscal).

Outro movimento necessário para a implementação da lei é a sua ampla divulgação junto

aos seus destinatários. A lei cria vários dispositivos de comunicação com o cidadão e com

outros órgãos. Como exemplo, foi criada uma disposição que determina que o regulado

exponha, em local visível ao público, algumas informações sobre como se deve proceder no

tocante aos cuidados sanitários, e mesmo aos direitos do cidadão, de tal forma que, ao

conhecê-los o cidadão passe a controlar a sua aplicação. Também compete ao gestor

municipal divulgar junto aos usuários e prestadores de serviço o Código de Saúde e suas

implicações. Uma vez que a maioria das entidades representativas participou da fase de

elaboração do Código, essa divulgação já está acontecendo e pode vir a ser reforçada em

ocasiões específicas, favorecendo a sua apropriação pelos interessados.

3.3. 9- A análise retro.specliva da lei - Quais são os efeitos da lei?
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Sabe-se da dificil tarefa de demonstrar que as conseqüências da lei - os impactos e os

efeitos da lei -, estejam assentados em uma relação de causalidade, isto é, determinar que um

fato aconteceu porque ocoi'reu um outro. Isso não é possível no domínio das ciências sociais

porque é muito arriscado isolar dentre todos os fatores que poderiam ter contribuído para a

alteração de comportamentos ocorrida, aqueles que não teriam acontecido se não tivesse

existido a lei (Caupers, 2003, citando Bussmann). Se assim o fosse, só esses seriam os efeitos

da lei (Miers & Page, 1992).

O professor Canotilho (1996) observa que

"a parte mais sigiilicativa do objetivo da inetólica da legislação está na avaliação
retrospectiva da lei, isto é, a que é feita após algum tempo de vigência e aplicação da lei. ( ... ) Não
se ti avaliação retrospectiva se, em um momento anterior à aplicação de uma lei, não se
(1ehnun os objetivos e funções desta mesma lei".

A avaliação legislativa assenta-se na pesquisa científica dos efeitos da lei sobre a

sociedade (Hõland, citado por Caupei's, 2003). Segundo Pierre lssalys (2004): "A lei leva o

plano político e administrativo à discussão jurídica", sendo seu objetivo principal a melhoria

da ação do Estado no sentido de urna maior eficácia, de uma melhor eficiência e/ou da

atenuação dos seus efeitos negativos. Neste sentido, o Código de Saúde permite a sua

avaliação retrospectiva. Assim, a partir da sua vigência, será possível conhecer a situação

anterior à lei refletida nas primeiras fiscalizações utilizando a nova lei, e a situação após a

entrada em vigor da lei, nas fiscalizações posteriores. O Código de Saúde passa a definir as

políticas, as diretrizes e os objetivos a serem alcançados por toda área da saúde nele tratada.

Ele o faz por meio da medição objetiva de indicadores, que servirão de base para análises

futuras, elaboradas nos momentos de Auditorias imprimidas pela Norma ISO ao Sistema

implantado. Nestes momentos são detectadas as não conformidades no roteiro de vistoria do

fiscal e as melhorias a serem perseguidas, algumas das melhorias com repercussões diretas na

lei e em seu regulamento.

A atualização periódica da lei do Código está prevista em um de seus artigos, aqui

reproduzido na íntegra, mediante Critérios alinhados com a orientação doutrinária da

Legística e cujo teor foi construído em parceria com a professora Fabiana de Menezes Soares

da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e com o Grupo de



Legística desta faculdade, grupo este composto de alunos de graduação estudiosos de

Legística:

A,!. 438 Esta Lei e seus regulamentos serão aia/fados bienalmente quanto a rua eficácia.
e/ichncia, efetividade e sirn/)lificaçcio através de instrumento.r de avaliação de impacto definidos em
regulamento,

P - A (1i'U/iaçïlO terá COifl() parâmetro a eficácia, eficiéncia, efetividade e simplificação,
defini(los no glossário 4 ' desta Lei.

§ 2' - A avaliação terá como base as informações dos bancos de (lados da Secretaria Municipal de
Saúde, os ,-el,tó,s de atldito,'w do padrão de tfllh0/ho dos órgãos de Vigilância em Saúde, os
relatórios da Junta de Julgamento Fiscal Sanitário e da .Junta de Recursos Fiscais Sanitários, além de
outras in/o,'mações que sejam consideradas úteis.

§ 3° - A avaliação será feita por comissões temáticas, compostas por entidades representativas
lgadas às atividades abrangidas por esta Lei e por especialistas das respectivas arcas da saúde.

§4` As comissões temáticas ele ve,y7o avalia,':
1 se a norma e obedecida;
11- Se o/ato da norma ser obedecida fàz com que ela atinja seus objetivos;

se os custos gerados para a implementação da norma firam compensados pelos resultados
produzidos;

IV se os resultados obtidos con/iguram melhoria de condições em relação ao tempo de i'igéncia
ela iioi'niei avaliada;

V se lia iiiii meio mais viável economicamente, mais moderno ou melhor de produzir esses
mesmos resultados ou resultados melhores do que os,á obtidos;

VI - se os destinatários da norma estão satisfeitos com ela, se acreditam que ela produziu
melhorias;

VII - se a norma produziu efeito inesperado, indireto ou indesejado;
VIII se há possibilidade (te simplificar as normas do Código;
IX se as modificações sugeridas serão capazes ele conduzir a resultados melhores que os já

obtidos.
§ 5° - Os resultados da avaliação verão divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Assim, bienalmente, serão compostas comissões divididas por eixos temáticos, com as

entidades que participaram da elaboração da lei e outros interessados, para rever somente os

itens da lei que suscitaram análises. Desta maneira, o ciclo de melhoria contínua da gestão

administrativa estende seus benefícios para a lei.

3.4- Reercussões

Corno observam o ex-Ministro de Saúde e atual Diretor da ANVISA, Dr. José Agenor

Álvares da Silva, e a Prof. Marismary Horsth De Seta (2006): "A intersetorial idade tem sido

(;l.á*
LEGISTÍcA: A Legística é um saber jurídico composto por princípios, métodos e técnicas que visam a
melhorar a eficácia da legislação e a comunicação legislativa, por meio de instrumentos, tais como
avaliação legislativa e técnicas para melhor compreensão e aplicação dos textos legislativos.
E/"El'IVIJ)AJ.)E para efeito do disposto no a,?. 439, refere-se à observância (/0 modelo normativo de
coin/Jortamento por seus destinatários.
E/"l( 'ii ('IA para c:feito do disposto no art. 439, relaciona-se ao alcance dos objetivos que motivaram
a criação (1(1 11011710 CO! i'i,'tiide (1(1 sua OhSel'l'á,Zci(I pelos destinatários.
EI"I( 'IEN( 'IA para efeito do disposto no ar!. 439, é a comparação dos meios' utilizados para a
,'eali':açao ela ,:ornia com os resultados ohtielo.s'.
SIMPLIFICAÇÃO para efeito elo disposto no art. 439, consiste na deshuroci'atizaç'ão da lei,
retirando dela procedimentos sem utilidade a fui de aumnenteir a qualidade e a transparência ela
legislação.



tratada como necessidade e desafio para a saúde corno um todo, e para a vigilância sanitária

em particular". A Nova Visa BH constrói a intersetorial idade estando integrada com outros

órgãos/setores governamentais de mesma esfera de governo a que pertence. No Código de

Saúde de Belo Horizonte, por exemplo, a Vigilância sobre a Saúde do Trabalhador (ST), em

capítulo específico, incorporou 42 itens de cuidados aos roteiros dos Fiscais, em todos

aqueles roteiros em que há aspectos da saúde do trabalhador a serem observados. Ou seja, a

partir do Código de Saúde, em toda atividade exercida por um trabalhador, serão vistoriados

não apenas a qualidade do produto do seu trabalho, mas também itens de interesse da sua

saúde. Com isso, o ST, além de contar com a parceria da "Nova VISA1BH" para fazer

cumprir seus preceitos de saúde, passa a ter, paralelamente, um Banco de Dados para ser

analisado, com vistas a produzir diagnósticos situacionais da saúde do trabalhador na cidade,

suficientes para subsidiar a formatação de políticas, metas, programas e indicadores.

-/- Conclusão

O Código de Saúde é uma lei construída de forma concertada, possível, oportuna e

necessária. Ele consolida a "Nova VISA/BH" como parte efetiva do SUStBll. O principal

objetivo do Código, a necessária integração da VISAIBI-I com os demais setores da SMSA,

foi viabilizado a partir da interface entre essas duas ferramentas, uma legal (o Código de

Saúde) e uma administrativa (o sistema de gestão) trabalham de forma vinculada e eficiente.

Assim as chances de conquista de melhor eficácia, eficiência e efetividade na capacidade de

gestão da saúde do município são maiores, se as ferramentas forem efetivamente

incorporadas ao trabalho rotineiro da SMSA.

A estratégia de construção do Código de Saúde demonstra que é possível construir

urna lei à luz da orientação da Legística, corri respeito às etapas e aos princípios que regem a

estrutura da lei, e com o estímulo à melhoria constante da lei, cujo objetivo maior é contribuir

para o melhoramento das condições de vida e de saúde dos cidadãos e de suas relações.

7- Referências Bibliográficas

BANDEIRA DE MELLO, C. A, Curso de Direito Administrativo, 13' (xl, SP, Malheiros Editores,
2001. pg697.

BRASIL. Constituição da República Fxleral (te 1988.
__ Lei 9782 de2óíOI 1999 que cria aANVISA.

1,::; ,



___ Lei Orgânica de Saúde, lei 80().90 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e (h OUtr8S
providencias.

Ministério da Saúde, Portaria 2.203 de 05i1 1/1996. que aprova a Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde No 01 96 NOB 96.

Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão (02.2006)
CANOTILHO. J. J. G. "Estilo e nornia constitucional. A propósito do "direito constitucional técnico"
INA. Ociras, 16, Abril-Jun 1996. p. 5-13.
CANOTILHO, J. J. G., "Os impulsos modernos para urna Teoria da Legislação", Legislação.
Cadernos de Ciência de Legislação, (1), Abril - Junho 1991, pp. 7-13.
CAUPERS, J. - "Uin dever de regulamentar?" INA. Oeiras, l, Jan-Março 1997, p. 7- 22.

Relatório sobre o Programa. Conteúdo e Métodos de tuna Disciplina Metódica da
Legislação. Caderno de Ciências da Legislação. n° 35, out dez 2003, p. 1-61.

ALMEIDA, M. T., GUIBENTIF, P., "Efeitos de algumas nonnas do Código de
Procedimento Administrativo - estudo de caso em avaliação legislativa". Legislação. Cadernos de
Ciência de Legislação. (12), Jan - Mar 1995, pp. 5-49.
COSTA, E. A., Vigilância Sanitária, Saúde e Cidadania. In: Cadernos de Saúde, BH, Cooperativa
Editora e de Cultura Módica Ltda. 2(X) 1.
DALLARI, D. Anais do 111 SIM BRAV ISA, 2006.
DALLARI, S. G. A Vigilância Sanitária no contexto constitucional e legal brasileiros: Cadernos de
Saúde. BEL Cooperativa Editora e de Cultura Módica Ltda, 2001.
DE SETA, M. H. & Silva. J. Agenor Alvarez. A gestão da Vigilância Sanitária. In: Gestão e Vigilância
Sanitária: Modos Atuais do Pensar e Fazer, Ed, FIOCRUZ, 2006.
1)ELLEY, J-D. Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, v.7, n. 12, p. 101-143, jan.iun.2004.
FLETCHER. R H & FLETCHER S. Epidemiologia Clínica: ele-mentos essenciais 4' ed, Porto Alegre:
Artmed, 2006.

FORTES, P. A C. Vigilância Sanitária, Ética e Consinição da Cidadania. In: Gestão e Vigilância
Suutária: Modos Atuais do Pensar e Fazer, Ed. FIOCRUZ, 2(X)6, pp. 61-70.
ISSALYS, P. "LANGAGE ET SYSTÊME DES LOIS .Analyse critique du cadre législatifd'une
institution administrative quéhécoise" Rapport final du projel MOREL prenté au CONSEIL de Ia
LANGUE FRANÇAISE, Quéhec-CA, 2004.
KARPEN, U. (ed) Legislation in European Countries: Procex1ings ol' a Conkrence in Bad
Homhurg Germany, European Association of Legislation(EAL), 1, Baden-Baden, Nomos
V erlagsgesellsclma fi, 1996.
LUCCI LESE G,. A Vigilância Sanitária no Sistema Único de Saúde lii Gestão e Vigilância Sanitária:
Modos Atuais do Pensar e Fazer, Ed. FIOCRUZ, 2006.
MADER, L., "A avaliação legislativa: urna nova abordagem do direito", Legislação. Cadernos de
Ciência de Legislação (1). Ahr-Jun 1991. pp39-49.
MEIRELLES, H. L., Direito Admmllnmstratïv() Brasileiro, 25" ed. SP, Malheiros Elitores, 2000,
MIERS, D., R PAGE, A C, Legislation, 2nd cd, London, Sweet & Maxwell, 1990.
MORAND, C. A, "Formes et íbnctions de lévaluation legislative', Législation daujourd'hui (2),
1999, 1)1)79-104.

Para tuna metodologia da comunicação legislativa" Legislação. Cadernos de Ciência de
Legislaçào(l 1), Out-Dez. 1994. pp. 19-34.
PEPE. V. L. REIS, L. G. C.: DE NORONHA, M. F.: SCHRAMM, J. M. Avaliação Em Saúde E
Vigilância Sanitária: Conceitos, Estratégias e Metodologias. lii: Gestão e Vigilância Sanitária: Modos
Atuais do Pensar e Fazer, El. FIOCRUZ, 2006, pp. 71-88,
RIBEIRO. A B.. Noções Básicas de Direito Administrativo Para A Gestão. lii: Gestão e Vigilância
Sanitária: Modos Atuais do Pensar e Fazer, Ed. FIOCRUZ, 2006, pp. 153-166.
RIVERA, F. J. U.. Negociação Gcrencial e Liderança. In: Gestão e Vigilância Sanitária: Modos Atuais
do Pensar e Fazer. Ed. FIOCRUZ, 2006, pp. 71-88.
SOARES, F. M., Teoria da Legislação, fi.nnaçào e Coiiliímnento da Lei na Idade Tecnológica, Sérgio
Antonio Fabris Editor, Porto Alegre 2004.

.4



___ Teoria da Legislação: Produção e conhecimento da Lei na Idade Tecnológica, Porto Alegre,
Sérgio Fabris Editor, 20(9.
VALLA, V. V. Controle social ou controle público? In: Gestão e Vigilância Sanitária: Modos Atuais do
Pensar e Fazer, El. FIOCRUZ, 2006, pp. 49-60.

"-'5



RESUMO
A partir do impulso para legislar da Gerência de Vigilância Sanitária (20042006). a Secretaria
Municipal de Saúde definiu pela atualização do Código Sanitário, o que resultou no Código de Saúde
de Belo Horizonte, lei que deve reger as ações do SUS-BH. O propósito (lesse artigo é descrever esta
COilStfliçàO, o contexto e os atores envolvidos, contrapondo os métodos e técnicas propostos pela
Legística e a prática experimentada.

ABSTRACT
Having lhe Sanitarv Surveillancc Managenient eftbrts to legislate as a point ol departure. tlie Local
Health Departineni delined lr lhe uxlating of the Saiiitary Code, resulting in a Hcalth Code fr Belo
Horizonte City which mIes lhe actions ol Public Health in the city. The purpose ol this article is to
describe this process, its contem and the actors involved, comparing tlic methods and tcchmuques
proposed hy Legistics Law and the experiencod case.
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AS INTERFACES ENTRE O URBANISMO E O DIREITO NA PRODUÇÃO DE

NORMAS JUS-URBANÍSTICAS: A NECESSIDADE DO DIÁLOGO PARA A

EFETIVAÇÃO DO DIREITO À CIDADE

Igor Sporch da Costa

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Um olhar sobre a morfologia urbana: das artes urbanas ao

Urbanismo científico; 3. Urbanismo e Paradigma Democrático: o Urbanismo participativo; 4.

Urbanismo, Política Urbana e Direito: o diálogo para a efetivação do direito à cidade; 5.

Conclusão; 6. Referências bibliográficas.

1 Introdução

A neutralidade e a completude científica fundamentaram a busca pela autonomia

das Ciências Sociais, concebidas, cada uma delas, como sistemas fechados, incomunicáveis

corri o ambiente e sem relação com outras disciplinas que lhe eram conexas.

Nesse panorama, o Urbanismo é idealizado como Ciência cujo objeto de estudo é a

cidade, compreendida, apenas em seu aspecto fisico, desconectada dos elementos sociais

produtores do espaço, legitimando e exteriorizando, assim, a segregação espacial. Por sua vez,

as normas jurídicas, devido à sua forma e à sua presunção de legitimidade, são utilizadas

como meios de controle dos grupos excluídos, mantendo o sialus quo, ao restringir a

titularidade de direitos a um determinado grupo de pessoas. Assim, o Direito e o Urbanismo

são utilizados na construção de um verdadeiro "muro invisível" segregacionista de duas

realidades.

O paradigma do Estado Democrático de Direito, porém, pautado pela emancipação

dos indivíduos e a sua habilitação à participação do processo dialógico, obriga sejam revistas,

11

1"



não somente as teorias do Urbanismo e do Direito, mas as interfaces entre estas ciências na

produção das normativa.

Partindo, assim, de um raciocínio dedutivo- interpretativo pautado, não somente

por uma pesquisa bibliográfica e legislativa, mas, também, por uma análise de aspectos da

morfologia urbana, ilustrar-se-á, inicialmente, a relação entre Direito e Urbanismo' numa

perspectiva de cooptação e tentativa de legitimação de urna urbanização excludente, que será,

posteriormente, substituída por uma percepção participativa do Urbanismo. Esta concepção

fornecerá as bases para que se politize a questão urbana compreendendo-a de forma

multifacetada, para que a produção de normas jurídicas se volte para garantir aos citadinos o

acesso à cidade.

2 Um olhar sobre a morfologia urbana: das artes urbanas ao Urbanismo científico

A produção e a ordenação do espaço se constituem em preocupações humanas,

desde que a complexificação da vida social demonstrou a necessidade de centralização do

poder, exigindo que as formas de organização rural, caracterizadas pela pulverização de

forças, fossem substituídas por um sistema de organização espacial que reunisse em um só

locus essas várias fontes.

Percebe-se daí que a morfologia urbana, isto é, as formas assumidas no processo

de formação e organização das cidades, não se apresenta neutra. Ela reflete os inúmeros

aspectos sociais vigentes em cada período. Assim, o Urbanismo também não se mostrará

neutro, ainda que tenha sido compreendido, em certo período de seu evoluir como tal.

Logo, esta inter-relação situaria a cidade entre duas ordens: a próxima e a distante.

A primeira se caracterizaria no plano das relações individuais, dentro de grupos mais ou

Note-se que l)ra1n realizadas generalizações quanto as várias correntes teóricas do t.Jrhanisino, buscando
apresentar os pontos comuns entre as mesmas, dando-se prevalência aos postulados progressistas, porquanto
Ibram OS que maior influência tiveram na thnnaço das demais gerações de urbanistas.

2
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menos amplos e por relações destes grupos entre si, contendo, portanto, as relações de

produção, posse e propriedade. A ordem distante, noutro plano, relacionar-se-ia às ideologias

compartilhadas na sociedade e provenientes de grandes instituições - como a Igreja e o

Estado - regidas por um código jurídico próprio - formalizado ou não - e por um conjunto

cultural com signos e significados próprios.3

É neste segundo plano que se situa a relação entre o Urbanismo e o Direito,

utilizados de forma a legitimar o processo de segregação espacial empreendida, porquanto

presos a discursos gerais e abstratos, inaptos a considerarem o caso concreto, fixaram

necessidades-tipo, numa perspectiva estática e meramente fisica da produção do espaço,

portanto, desconectadas da realidade social que forma e é formada na e pela cidade.

Nessa perspectiva, não basta urna análise que parta da emergência do Urbanismo

como ciência, porquanto as formas anteriores à sua própria institucionalização se constituem

em um dos fundamentos formadores da disciplina.

Dessa forma, desconsiderar as formas urbanas da Antigüidade significaria não

atentar para o fato de que, embora a cidade nasça corno criação rural, seu escopo era a

centralização do poder. Assim, não obstante inexistisse urna oposição inicial entre campo e

cidade, esta se apresentaria corno uma ilha de civilidade, circundada pela rusticidade do modo

de vida campestre, o domínio da racionalidade e da harmonia, ao derredor do qual, imperava a

tensão do incontro1ável. A cidade representaria, portanto, o local por excelência das decisões

públicas.

É, nesse sentido, que a moi-fologia urbana grega e o empirismo de sua organização

espacial demonstram uma nítida repartição em que os muros das residências simbolizavam a

separação entre o espaço público, considerado o mais importante, e o privado, marcado pela

2 Compreendidos estes da forma ampla abarcando, entre outros, os aspectos históricos, políticos, ecofloimcoS e
culturais.
1.1 1l I3VRI , 1969. p. 47.
I.EFE13VR1, 1999. p. 100.
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simplicidade e pela modéstia das áreas residenciais, formando, assim, um conjunto uniforme.

A assimetria, a distância entre os prédios e os espaços vazios tinham o condão de valorizar as

edificações, ressaltando a primazia do centro, formado a partir do santuário, estando a ágora e

os edificios públicos em suas redondezas. Os templos eram construídos de forma a valorizar

sua monumentalidade, o que explica sua localização nos pontos mais altos da cidade, cujo

acesso se dava por vias sinuosas, permitindo a contemplação por diversos ângulos.5

Em Roma, por sua vez, o caráter religioso se apresentou mais arraigado, já que a

cidade fora construída em conformidade com as normas religiosas, no sentido do nascer ao

pôr-do-sol. Aliadas a esse fator estavam necessidades de ordem prática como a falta de espaço

físico, água e defesa, que levaram ao surgimento e desenvolvimento das normas urbanísticas.

O poder político se manifestava nas obras públicas, tanto na magnitude das construções

destinadas ao divertimento público quanto na sua distribuição espacial, refletindo a

hierarquização social. Dessa forma, diversamente do exemplo helênico, em Roma, os sentidos

de monumentalidade e grandiosidade apresentavam-se pela saturação espacial com

construções	comprimidas	num	espaço	delimitado	e	não	por	sua

continu idade/complementaridade.

Todavia, a queda de Roma e a pulverização do poder, típica da organização feudal,

levaram à substituição da agregação monumental por edificações mais intimistas. As ruas e as

construções eram sinuosas, representando os lugares dos encontros e as extensões dos

mercados, o que também se pode verificar pela multiplicidade de usos dos prédios.

Começava-se a esboçar a dicotomia cidade/campo, tendo as muralhas função limitadora do

exercício do poder de tributar, numa perspectiva mais política que de produção de víveres.

No final desse período, ter-se-á a inserção do elemento técnico na ordenação do

espaço urbano, privilegiando-se as formas geométricas, em cujo cerne estava a praça do

S LAMAS, 1992. p. 139-140.
ÓLAMAS 1992. p. 144-150.
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mercado. As obras de embelezamento visavam reafirmar o poder da Igreja, do Estado e da

nobreza. Assim, as normas urbanísticas atendiam aos interesses de uma pequena parcela da

população, segregando os logradouros habitados pelas pessoas de renda inferior. O empirismo

e a religiosidade na produção do espaço urbano são substituídos, na Renascença, por uma

acepção do Urbanismo como Arte Urbana, em que a ordenação do espaço deveria propiciar a

felicidade e o desenvolvimento das potencialidades humanas5 , por meio de alternativas para a

vida comunitária, as quais passavam pela construção de uma cidade ideal que atendesse aos

anseios públicos captados e interpretados pelo arquiteto, a quem caberia a ordenação da

cidade e de suas funções.9

Logo, o homem comum não era visto como o sujeito deste processo, mas corno o

seu espectador, cabendo-lhe aprender a conviver de forma virtuosa. Assim, a cidade não

simbolizava sequer uma concepção majoritária e compartilhada do que aquela população era,

ou gostaria de ser, mas a forma corno a aristocracia gostaria de ser vista pelos excluídos da

decisão política e pelas demais cidades, justificando-se, assim, a pesquisa histórica em busca

de uma ancestralidade heróica e a construção de monumentos que imprimissem às gerações

futuras as marcas dessa magnitude do passado.''

Percebe-se, portanto, algumas das bases que constituirão o Urbanismo, em sua

acepção científica: a cidade corno fruto de um exercício racional e não divinal, que influirá na

fixação dos padrões estéticos; a idéia de planejamento das intervenções de modo a fazê-las

durar, para que se tornassem realizáveis e utilizáveis pelos indivíduos''; além da concepção

de uma cidade ideal, um projeto com uma predefinição de bem pela coletividade, contraposta

LAMAS, 1992.p. 151-152.
8 LAMAS, 1992. p. 172-198.

RAMINI].l.1. 1997. p. 393.
Assim, ao serem filtradas, as diversas concepções de lilicidade, estas seriam reduzidas a algumas alternativas,
levando, portanto, à honiogencizaçào do pluralismo social. Essa última nota ganha mais relevo quando se
atenta para o fato de que os idealizadores de cidade consideravam que cabia à aristocracia o governo da
cidade, ou seja, a detenuinação do que seria compreendido por felicidade.

0 I3RANI)Ã( ), 2003. p. 3 e 18.
BRANDÃO, 2003. p. 3—.
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à real, tida por objeto. Entretanto, a cidade da realidade não é inanimada, mas dinâmica e

mutável. Essa distância tornou-se, corri o tempo, tão aguda que as cidades passaram a ser

concebidas e planejadas não com base nos habitantes, mas em suas funções, portanto,

imaginadas em seus aspectos espaciais e morfológicos, contrapostas à realidade, repleta de

variados modos de vida.'2

A funcionalização, na verdade, agravou-se pela inserção da indústria na cidade,

urna vez que se transpôs a estrutura fabril e a moderna divisão do trabalho para a própria

divisão espacial. Assim, os planos de ordenação do solo urbano, quando aplicados acabavam

por suprimir o direito de as pessoas escolherem onde viveriam, pois deviam se integrar numa

estrutura racional, reflexo da exploração do operariado.'3

É nesse período que o intuito de Napoleão lii, em fazer de Paris a mais bela capital

do mundo foi alcançado por meio da reforma empreendida por Haussmann na Paris da

segunda metade do século XIX, urna referência para os urbanistas em todo o mundo, devido à

magnitude das obras empreendidas como forma de solucionar os problemas viários, de

adensamento populacional, de abastecimento de água e coleta de esgotos.' -' A

"haussmannização" de Paris levou à ampliação da cidade e dos serviços de abastecimento, à

reengenharia administrativa, à criação de parques e jardins, à arborização urbana e à

construção de unidades habitacionais e avenidas. 15 Apesar das inúmeras melhorias advindas

da sanitarização e embelezamento da capital francesa, é inegável que foram os industriários e

financistas os maiores beneficiários das intervenções, pois o proletariado e a pequena

burguesia expropriada tiveram seus modos de vida e a sua identidade, substancialmente,

alterados.

URANDÃO. 2003. p. 13-15.
POSADA. p. 70-85.

'' l3IR(iEROI'. 2005. p. 62-63.
13IR(iEROI', 2005. p. 64.
A suburbanização explícita essa situação. Os bairros residenciais construídos nas franjas parisienses

dcstinavam-se às camadas abastadas, que viviam num misto entre a tranqüilidade campestre e os benefícios da

6
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A partir daí, inicia-se a separação entre as Artes e o Urbanismo,

institucionalizando-se este, a partir da garantia de sua cientificidade, decorrente da aceitação

do seu discurso: "Em suma, o urbanismo se institucionaliza quando se conforma como um

sistema coerente de idéias para atuar na cidade, apoiado em uma concepção particular do

problema, de acordo com o que serão definidas as diretrizes desse modo de atuar." - Assim, o

Urbanismo é dotado de um caráter reflexivo e crítico, com pretensões científicas de uma dada

verdade preexistente e, portanto, universalizável. 18 Tem-se, assim, a prevalência de um caráter

utópico, em que a cidade é vista como um objeto reprodutível, extraída da categoria tempo,

desvinculada da realidade e destinada a substituir as estruturas urbanas antigas por outras

adequadas ao homem de seu tempo»

O postulado da substituição, no entanto, reforçava o caráter utópico do Urbanismo.

Afinal, a partir do momento em que se substitui uma realidade por outra, a primeira passa a

ser vista como o modelo, esquecendo-se totalmente os seus defeitos ou as suas vantagens,

conforme seja o caso, vendo-a como a ordem ou a desordem, que deve ser mantida ou

substituída, enquanto a realidade que substitui passa a ser vista como o seu antônimo, que

deve ser buscado ou evitado. Olvida-se que, no contexto urbano, a substituição somente faz

sentido quando compreendida corno convivência de modelos num processo dialético.

Juntamente com a cientificidade do Urbanismo, teve-se o estabelecimento do mito

da industrialização corno uma ruptura na linha temporal, cujo efeito seria o processo de

urbanização, reduzindo-se a cidade a mero objeto estético, cujas intervenções propostas

dotavam-se de urna forte imagem plástica, que, por um lado reforçava o caráter autônomo e

neutro do Urbanismo e, por outro, alienava a sociedade, incapaz de solucionar os problemas

cidade. Já o deslocamento da indústria para o subúrbio, obviamente localizado distante dos bairros
amilenorniente citados, levou consigo as camadas populares para os arrabaldes da cidade, segregando-as dos
benefícios encontrados no centro e nos setores privilegiados da cidade, onde se concentrava a maior parte das
melhorias realizadas.
LAMAS, 1992. p. 210.
I3RAGOS, 1993. p. 40-44.
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de suas cidades, construindo assim, dois outros mitos: o espaço planejado como preferível a

qualquer outro e o de que os indivíduos não teriam como mensurar a importância das

inter'enções, autorizando-se a sua alienação face às propostas dos urbanistas. Estas, por sua

vez, refletirão o sobredito postulado da substituição, calcado, porém, na figura de um homem

padrão que, imune às interferéncias do meio ou do tempo, apresentaria uma série de

necessidades-tipo, dedutíveis cientificamente.

Dessa forma, ao se distanciarem do caso concreto, as propostas do Urbanismo

passaram a constituir-se em um único arquétipo aplicável em diversas cidades espalhadas pelo

globo, prescindindo das especificidades locais. Para a realização das substituições e

implementação dos padrões, à cientificidade e neutralidade das propostas do Urbanismo

agregar-se-á a presunção de veracidade e legitimidade do discurso jurídico, dotando os

padrões urbanísticos de coercibilidade e contribuindo para a sua obrigatoriedade.

Reduz-se a cidade, portanto, a mero objeto estético e de consumo turístico, sem

vinculações com as relações e diferenças sociais de que ela é palco e agente. O Urbanismo

concebido nos moldes neutrais, longe de ser o mediador entre os interesses público e privado,

cooptar-se-á por este, contribuindo, nos países em desenvolvimento, para que a maioria da

população seja afastada da gestão das cidades e da sua apropriação.° Reforçada a alienação

política dos citadinos tem-se a sua segregação espacial, uma vez que o centro é concebido,

não como uma realidade socioeconôrnica, cuja ocupação varia conforme o poder aquisitivo

dos habitantes, mas, meramente como uma localização geográfica.21

8 ('IIOAY. 1979. p. 1-3.
('110AY, 1979. p.4e 15.

20 L.L1 :EIIVRE, 1969. P. 99.
('ARI,( )S, 1997. p. 24-30 e 7.
Na verdade, o espaço pode ser concebido de três lbrmas. No primeiro caso, ele é geográlico. No segundo, é
considerado no tocante aos Custos de otimização, ou seja, a sua ulilização passa a ser regulada em tiziio do
tempo. No último caso, há o planejamento do espaço em razão das proximidades e das distâncias que se
dcscjaiii estabelecer.
I1l :luvw, 1999. p. 110-118 e 50.
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Morfologicamente, essa relativização exterioriza a discrepância entre as

edificações e os equipamentos urbanos, reforçando as diferenças sociais. A segregação

espacial, a morfologia urbana e a relativização da relação espaço-tempo explicam, ainda, a

atribuição de um valor de troca ao tempo e ao solo, a mais valia urbana e a especulação

imobiliária. Daí vislumbrar-se uma racionalidade excludente, em que padrões arquitetônicos

e estéticos, a distribuição e localização das habitações e as normas de ocupação do solo

funcionam corno estratégias na construção de um "muro invisível" capaz de segregar e

dividir, em castas, a população urbana.

3 Urbanismo e Paradigma Democrático: o Urbanismo participativo

Urna análise mais acurada demonstra que a neutralidade científica e o caráter

apolítico do Urbanismo nada mais foram do que alegoria pós-Revolução Industrial, tanto que,

ainda na primeira metade do século XX, principiaram-se as discussões acerca da questão

fundiária, por meio de debates em torno do próprio direito e acesso à propriedade imobiliária

face às ideologias democráticas e sociais, culminando pela inserção da temática no discurso

capitalista de minoração dos efeitos negativos do sisterna. 22 Para dizer o mínimo, o

Urbanismo foi adaptado às ideologias políticas dos governos partidários das mais diversas

correntes.

O Urbanismo foi, pois, colocado diante de suas próprias limitações, porquanto, se

a sua cientificidade fundava-se na neutralidade científica, então, dificilmente, poderia ser

considerado Ciência. Daí a sua concepção como um sistema sujeito a influências exteriores,

capaz de oferecer respostas parciais aos problemas urbanos, caracterizados por seus múltiplos

aspectos, em que respostas meramente urbanísticas ser-lhe-ão, no máximo, paliativos.

LAMAS. 1992. p. 306.
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O objeto de estudo do Urbanismo, nesse sentido, é ampliado para abarcar, além da

cidade, o território que a circunda, impedindo sua concepção somente como arte, ciência, ou

técnica. Ele passa a ser visto como um misto dessas definições, tendente a transfoniiar a

realidade em algo que se concebe corno preferível ao sia/us quo. A definição dessa situação

tida por ideal e os meios necessários para se chegar a ela decorrem de uma decisão, ou seja,

de um ato de poder. 2 Dessa forma, afirmar que o Urbanismo fundamenta um ato de poder,

porquanto contribui para a tomada de uma decisão, não exclui o seu caráter científico, mas o

aclara, na medida em que traz para o seio de seu conceito a discussão política, afastando-o de

uma pretensa neutralidade científica.4

Compreender o Urbanismo nestes termos implica perquirir a quem caberia tomar a

decisão. Poder-se-ia pensar que esse ato seria, meramente, o desejo do técnico. Isso não é de

todo verdade, pois, se abstratamente as propostas se constituíram em modelos científicos,

pragmaticamente a sua realização decorria de uma decisão estatal que, considerando os

inúmeros interesses legítimos existentes no Estado, concretizasse os ideais prescritos

constitucionalmente.

Deve-se ahnmtir que só pode se tratar de uma arbitragem política e não de um
nictodo racional, o que não quer dizer que se (leva eliminar qualquer dado
racional da preparação da arbitragem. Isso significa em termos concretos que
as decisões de urbwisino não poderão satisfazer ao niesino tempo os
proprietários de terrenos e os candidatos às casas, os automobilistas e os
pedestres, os corretores imnobiliários e os ecologistas, os jovens esportistas e
as pessoas idosas ele e que o método de estudos de urbanismo mais refinado
nada poderá fazer além de identificar com precisão as vantagelis e OS

inconvenientes que resultarão das decisões consideradas para cada uma (Ias
categorias de cidadãos envolvidos.

Não se está advogando a impossibilidade de negociação entre o setor público e o

privado nas questões relativas ao Urbanismo, mas que essa negociação somente é possível

quando o interesse cio empreendedor coincida corri o público, sob pena de o Estado agir sem

2 LM A/.1 1993. i) 10-17.
24 Exemimplo disso é que os (tiagIlóstIcos e estudos de soluções, bem como as críticas às medidas unplementadas,

con-Iilucin um dos pilares (te suacientificidade, que somente tem sentido quando postos a dialogar COlO outras
ciências e com as ftmnmmas utilizadas para que se chegasse à decisão final em matéria de Urbanismo.
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legitimidade, o que, nessa hipótese, configuraria desvio de finalidade. Conquanto o

Urbanismo motivado por interesses exclusivamente privados seja um acinte, conforme se viu

alhures, a sua prática era usual e a sua cientificidade aliada à coercibilidade própria das

normas jurídicas eram utilizadas como justificativas para esse modo de intervenções.

Nesse quadro, associações locais e urbanistas iniciaram urna série de críticas

fundadas na falta de transparência dos motivos determinantes para a escolha de dada proposta

e na falta de maleabilidade das mesmas, responsável pelo pouco comprometimento dos

cidadãos na execução das ações. Propunha-se, pois, viabilizar o acompanhamento do processo

de tomada das decisões urbanísticas, permitindo o exercício de um controle social ex ante e ex

pOS!.

A crítica popular parte de tun ponto totalmente concreto, mas que assume com
clareza a fornia de uma reivindicação de poder. Os habitantes do bairro a que
Se destina LUH projeto declaram não querer admitir que as decisões que
influenciam diretamemite seu contexto de vida possam ser tomadas por "eles"
longínquos e inacessíveis, sem que se pense em lhes pedir a opinião.2Õ

Nesse contexto, a cidade não mais é vista como um simples objeto, mas corno urna

estrutura viva, espaço das relações dos seus habitantes entre si e com o meio. O espaço físico

é, assim, um conjunto de signos apropriados pelos indivíduos de formas diversas, exigindo

que esses mesmos indivíduos que dão significado à cidade participem do seu processo de

ordenação.

A racionalidade econômica e científica, portanto, passa a dividir espaço com a

esfera simbólica, ou seja, a percepção que cada habitante tem da cidade e a forma corno se dá

a sua apropriação, implicando na quebra da hierarquização entre o conhecimento científico e

o senso comum. Ora, é exatamente o argumento de autoridade dado ao Urbanismo que

25 1.ACALI'. 1993. p. l.
° LACAZE, 1993. p. 58.

Tem-se, assim, a adequação das ações urbanísticas ao Paradigma do listado I)emnocrálico de Direito, uma vez
que o sistema político representativo se apresentou inábil a produzir o apoio necessário às soluções de
ordenação territorial, seja por sua cooptaçã() OU pela ttlta de inlbnnações. Dessa fonna, a co-responsabilidade
por estas ações se apresenta como Íbrma de apoio e coleta de dados para elaboração das propostas.
l.LJI1MANN, 1980. p 169.
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camufla as relações e interesses que atuam na cidade, encobrindo o domínio do espaço, a luta

pelo lucro advinda da apropriação do solo urbano e da mais-valia, reduzindo os citadinos à

condição de meros compradores de espaço. 27 Daí a importância da cooperação entre senso

comum e Urbanismo, que se poderia exemplificar numa relação dialógica, complementar e

dialética entre estes dois campos de conhecimento, que enriqueceria a ambos.

Da sobredita abreviação duas conclusões saltam aos olhos. A primeira e mais

evidente é que a informação, tanto para o técnico quanto para a população, tem um papel

central em todo o processo, pois um dos elementos para uma tomada de decisão com

pretensões de efetividade é a existência de dados confiáveis que fundamentem a escolha. A

segunda conclusão se refere à organização da população em grupos de pressão que viabilizem

a defesa dos interesses de seus membros .29 Dessa forma, os habitantes internalizam e se

conscientizam sobre a cidade que têm, a cidade que querem e a forma que elegeram para

transformar aquela nesta, o que os torna sujeitos do planejamento.

Além dos aspeclos práticos, a reflexão sobre OS métodos participativos abriu
novas perspectivas ao papel respectivo dos diversos campos disciplinares no
domínio do urbanismo. Ele torna explícito o papel das ciências humanas
como domínio cultural cujo conhecimento é indispensável a todos OS

especialistas, qualquer que seja sua knnaçâo inicial, a partir do inonient() em
que se decide renunciar à utopia leenocrático que consiste cm tentar taicr a
felicidade dos habitantes sem pm.xlir sua opiniào.3

O Urbanismo participativo é um meio para atender às necessidades da sociedade

urbana. Ele não se vincula a modelos prefixados, está em constante mutação e adaptação,

avançando juntamente com a realidade, para acompanhar o dinamismo dessa sociedade no

qual foi delineado. 3 Exatamente por depender da sociedade urbana, eminentemente plural, o

' 1 .FFIltVR1. 1999. p. 143.
Nesse diapasão, ao urbanista caberia o diagnóstico não somente técnico, tuas das percepções- populares sobre a
realidade. 1in seguida, a tnnulação dc propostas caberia tanto aos técnicos quanto aos citadinos, analisando-
se a viabilidade (te cada unia delas. Por fim,  os citadinos democraiicamente tomam a decisão que melhor lhes
aprouver e acompanham a execução das ações tendentes a concretizá-la.
COSTA, 2007. p. 131-144.

° I.ACAZE. 1993. p. 71.
n LEFEMVREI, 1969. p. 97.
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Urbanismo participativo não apresenta um conceito único, mas múltiplas definições, que, em

comum, têm o caráter decisório nos termos anteriormente expostos.

4 Urbanismo, Política Urbana e Direito: o diálogo para a efetivação do direito à cidade

Numa síntese apertada, pode-se dizer que o Urbanismo é ao mesmo tempo, arte,

ciência e técnica, dirigidas à tomada de decisões pela sociedade, referente à organização do

território, com escopo de ordená-lo de modo a proporcionar qualidade de vida aos homens.

Essa definição traz em seu bojo duas noções: a primeira referente a um arcabouço

de conhecimentos técnicos, científicos e artísticos incidentes sobre um dado objeto, no caso, o

território; a segunda evidencia o caráter decisório presente nas propostas do Urbanismo, ou

seja, o conjunto de medidas estatais para a organização do território de modo a propiciar a

consecução de um fim.

Tornando-se a segunda acepção da noção supra, pode-se definir a Política Urbana,

definida pela Constituição da República de 198, corno um conjunto de ações programadas e

planejadas, no âmbito estatal, fruto de um processo dialógico entre o Estado e a sociedade,

que objetiva efetivar o direito à cidade, compreendido na díade: acessibilidade e

participação.'

O direito à cidade implica que os munícipes participem das decisões referentes à

produção e ordenação do espaço, conferindo-lhes a possibilidade de, numa dimensão

simbólica, propiciar-lhes a apropriação deste mesmo espaço, dotando-o de significados, de

modo a se sentirem membros da comunidade que nele vive, de se sentir retratado pela

paisagem urbana. Logo, deve haver a acessibilidade aos bens, à infra-estrutura, aos serviços

Apesar de definida no fimhito estatal, isso nào significa que ela se restrinja às ações do Estado. Ao contrário, a
sua execução pode se eltivar por unia miríade de formas jurídicas. como leis, atos unilaterais, processos, akin
da tramsIrncma, para o setor privado, por meio de contratos de gestão ou parecerias, por exemplo.
LEAL, 2001. p. 35-110.
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públicos" e às condições sociais existentes, de modo a Possibilitar que OS homens lhe (lêem

um significado.

Dito de outra forma, o direito à cidade visa integrar os indivíduos no espaço

público, compreendido tanto no seu aspecto espacial quanto como local privilegiado das

relações dialógicas, já que são essas relações que conferirão sentido ao espaço.

Nesse sentido, os indivíduos se conscientizam, por um lado, de sua, até então,

exclusão deste processo, e, por outro, de seus direitos, ampliando a sua atuação pública na

busca de melhorias em sua qualidade de vida .3" Deixam de ser meros coadjuvantes para

tomarem o papel central no processo decisório, o que gera a ampliação da própria concepção

de direito que passa a se aproximar da noção de solidariedade, compreendida como a reunião

de todos para a consecução de um fim que, apesar de não beneficiar, num primeiro momento,

um grupo de indivíduos, alcançará esse desiderato de fornia mediata, a partir do momento que

melhorar a qualidade de vida dos mais carentes.'-'

Há, assim, urna simbiose entre os aspectos técnicos e políticos, na medida em que

se propõe a repartição dos avanços tecnológicos a todos os indivíduos tomadores da decisão e

a integração desses mesmos indivíduos no permanente processo de construção deste espaço.

A percepção do acesso a cidade Como um direito de praticá-la, vivcnciá-la,
ultrapassa a sua comidiçiio de unidade social complexa, nos moldes da gestão
urbana convencional. Na verdade, o uso social da cidade impõe a dominância
de práticas participativas capazes de permitir situações que conduzam a um
processo de intercâmbio entre sua base administrativa, a respectiva sociedade
nela existente e a infra-estrutura construída

' ('onio objetivo buscado pela política urbana, o direito à cidade é a expressão da dignidade da pessoa humana
na produção do espaço, ou, conibrmc Liana Portilho de Mattos: "[ ... J uni compromisso Com a dignidade da
pessoa humana e com a garantia dos direitos humanos fundamentais: moradia, trabalho, saúde, educação,
lazer, acesso à justiça, segurança, entre tantos outros".
MAT1OS, 2002. p. Só.
('APII.ON(iO, 2002. p. 80.
MORAIS, 2001, p. 167-190.
S1I.VA,200l.p. 11.
Note-se, cntretinto, que, apesar da amplitude confi.rida à noção de direito à cidade, é equivocado pensar-se
que os problemas urbanos serão solucionados tão-somente pela Política Urbana. Para isso se exige um
delineamento de políticas públicas, cmii que cada uma, dentro de seu âmbito (te atuação, dirija-se para
solucionar essa problemática, reduzindo, assim, o al)iSmO social existente.
SANTOS, 1994. p. 113.
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Ora, é inegável, que, devido ao princípio da legalidade, expressão do Estado de

Direito, todas as ações do Poder Público devem emanar de normas jurídicas, o que demonstra

a correlação entre Direito e Políticas Públicas. 3 Estas normas, portanto, devem se adequar às

especificidades do substrato material sobre o qual pretendem atuar, sob pena de, não o sendo,

ser-lhes retirada o mínimo de eficácia necessária para que sejam efetivas.

Há, portanto, uma íntima relação entre a Política Urbana e o Urbanismo. Aquela

define o que se compreende por direito à cidade e este fornece os conceitos, parâmetros e

meios, que, juntamente com os estudos de outras áreas do saber também preocupadas com

esse mesmo fenômeno, fornecerão subsídios para que os tomadores da decisão política

escolham os instrumentos que, adaptados à sua realidade, efetivarão o escopo da Política

Urbana.

Assim, o Urbanismo é dotado de um instrumental que organizado e estruturado

com base no desenvolvimento intelectivo humano, possui pretensão de resolubilidade dos

problemas urbanísticos. Estes, devido à sua dinamicidade, obrigam sejam tomadas novas

decisões no âmbito da Política Urbana, as quais se baseiam numa escolha popular fundada nas

várias possibilidades fornecidas pelo Urbanismo e pelas demais ciências parcelares.

Dessa foi-ma, a Política Urbana, constitucionalmente prescrita, não se mostra

estática, mas se apresenta mutável para abarcar as alterações no plano fenomênico,

redirecionando as ações estatais para a concretização do direito à cidade. Isto obriga que,

diante de mudanças na decisão urbanística devem-se buscar outras soluções, não prescritas

pelo modelo técnico aplicado, fazendo-se necessário, portanto, buscar subsídios em outras

ciências. Daí o caráter interdisciplinar da Política Urbana.

Enfim, como função pública, as ações urbanísticas não podem ser concebidas

como tendo origem somente na opinião dos técnicos, mas devem ser compreendidas como

MAI)1R, 1991. p. 44.
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uma decisão produzida pela sociedade num processo dialógico. Todavia, uma vez tomada a

decisão, os instrumentos são transpostos para o Direito, devido à necessidade de torná-los

obrigatórios para o Estado e para os cidadãos. Assim, adquirem um sialus jurídico, a partir de

sua tradução para o código da licitude/ilicitude - as condutas lícitas seriam aquelas que, em

última análise, concretizarão o direito à cidade, o fim da Política Urbana ao passo que as

ilícitas obstarão que esse mesmo objetivo seja alcançado. `) Portanto, os textos normativos

produzidos neste processo de tradução para o código jurídico não buscarão simplificar a

complexidade do fenômeno urbano, mas fornecerão formas de com ela trabalhar.411

Estes textos normativos, portanto, não se constituem em normas aplicáveis ao

Urbanismo, com o intuito de tornar a temática mais palatável aos aplicadores do Direito,

porquanto isto significaria, por um lado, uma restrição aos instrumentos urbanísticos,

olvidando-se daqueles fornecidos pelos demais ramos do conhecimento 41 , e, por outro,

escamotearia o fato de que os referidos textos não são instrumentos exclusivamente jurídicos,

mas, também, são instrumentos dos demais campos que, de alguma forma, relacionam-se com

a questão da produção do espaço. 4 Conclui-se, pois, estar-se diante de ramo jurídico próprio,

que, objetivamente, caracterizar-se-ia, por ser um conjunto normativo cujo objeto são as

relações jurídicas decorrentes da produção do espaço dirigidas à concretização do direito à

cidade.4

38 )ARES, 2004. P 36.
Segundo o prolssor Washington Peluso Albino de Souza: "Já, então, a análise desloca-se grandemente para a
visão especializada e retorna, em seguida, ao conceito global. As conquistas urbanísticas, arquitetônicas, os
avanços das ciâncias ambientais, correm cin socorro da cidade. E o direito é chamado a instruinentalizar
Conceitos e medidas dirigidos no intuito de humanizá-la ou quando não, de evitar que a vida se descaracterize
a tal ponto em seu interior, que fiquem sem respostas todas as questões relacionadas com as próprias razões de
sobrevivência do homem e da sociedade. A cidade passa a exigir um tratamento cuja falia levou às
niegalópoles prenhes de problemas que conduziram a um tipo de vida massacrante."
SOL)i.A. 1996. p. 211.
1.1 IIMANN, 1980. p. 152-155.
Basta notar que os estudos relativos ao fenômeno da metropolização e das cidades organizadas cru 	são
muito niais desenvolvidos na (eograt'ia e na Economia, o que exigirá que os legisladores lancem mão desses
estudos no mom	nento de carem leis que viscin regularas relações jurídicas decorrentes dessa realidade.

42 ('AMPLI .ONGO, 2002. p. 95.
° Esta especificidade dotaria, portanto, o Direito Urbanístico, cmii sua acepção científica, de autonomia,

porquanto a produção normativa se desenvolveu a tal ponto que gerou princípios e conceitos próprios -
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Dessa forma, o direito à cidade tem papel central na linha argumentativa acima

tecida, demonstrando uma das facetas das normas jus-urbanísticas, o seu caráter prospectivo.

Aclare-se, contudo, que a prospecção não autoriza seja o direito à cidade esvaziado de sua

juridicidade e pensado sempre no plano do porvir. Na verdade, a prospecção se apresenta

como norte na produção normativa, o que não significa que nas lides apresentadas ao

Judiciário o direito à cidade seja desprovido de caráter normativo, pois numa perspectiva "[ ... ]

fragmentária, própria de quem examina o problema nos limites da lide proposta pelas partes

o direito à cidade se apresenta exigível como direito subjetivo.44

O terna da prospecção como orientação da atividade legiferante na seara jus-

urbanística faz com que a efetividade normativa, isto é, o câmbio da realidade decorrente e em

conformidade com o escopo das normas45 , ganhe relevo. É nessa perspectiva que se pode

afirmar que as normas jurídicas, individualmente consideradas, possuem um fim imediato e

outro mediato. Assim, quando se analisam as normas de Direito Urbanístico verifica-se que

elas se dirigem a tutelar, imediatamente, um dado bem juridicamente relevante e,

mediatamente, a concretizar o direito à cidade. 4<' Por exemplo, os rodízios de carros,

implementados em algumas capitais nacionais, visam facilitar o trânsito em dado dia,

autonomia dogmática tendo esta produção inspirado a elaboração de institutos e figuras jurídicas próprias,
além da apropriação (te elementos pertencentes a outros ramos do direito, relidos sob a ótica jus-urbanística.
('APIIk)N(iO, 2002. p. 104-105.
Ilustra-se esta afinnaçào por meio do direito subjetivo à moradia que autoriza o seu titular a requerer o título de
propriedade de imóvel particular por meio da usucapião especial de imóvel urbano, conflmie os artigos 90 a
14. da Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001; ou a requerer, administrativa ou judicialmente, o título (te
concessão de uso especial para fins (te moradia no caso (te ocupação de bens públicos, possibilitando, assim,
sua segurança na posse, coní'orme prescreve a Medida Provisória n. 2.220, (te 04 (te setembro (te 2001.

" COSIA, 2007. p. 181-186.
' Dessa forma discorda-se de José Afimso da Silva, quando este diz que um dos princípios do Direito
Urbanístico seria a coesão dinâmica compreendida como a particularidade das flOflu1S jus-urbanísticas que as
dotaria de sentido e eficácia somente quando compreendidas em conjunto, porquanto isoladamente não
o0receriarn () sentido prospectivo.
SILVA, 2006. p. 54.
A coesão dinâmica, nos termos expostos, seria uma característica das normas jurídicas, no sentido de que
estas, por um imperativo (te coerência lógica, não se isolam, mas se ligam para produzir um todo harmônico,
isto, é mm sistema.
I3OHRIO. 2006.1). 75.
l)ií ser a coesão dinâmica inerente ao Direito, ou pelo menos àqueles ramos destinados a concretizar alguma
política pública, fazendo-se perceber mais claruuente no Direito Urbanístico brasileiro em razão (te seu
objetivo, a eÍtivação do direito à cidade, poder extraído da Constituição da República.
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reduzindo os engarrafamentos no trânsito. Contudo, indiretamente, visam também reduzir o

tempo gasto nos deslocamentos, principalmente para as pessoas que residem nos locais mais

afastados, ou seja, visa garantir-lhes maior e melhor acesso aos serviços de transportes

urbanos, concretizando o direito à cidade.

A complexidade da parcela da realidade sobre a qual estes textos normativos

incidem aliada ao caráter prospectivo dos mesmos, à busca da efetividade das medidas

urbanísticas e à sua utilização por variados grupos e campos para a tornada de suas decisões

exigem novas figuras ou formas jurídicas que, sem retirar a juridicidade, possibilitem a

efetivação do desiderato jus-urbanístico, seja unilateralmente, ou de forma pactuada. 47 Assim,

estes textos não admitem uma compreensão estática, universalista e neutral dos textos

normativos.

A abstração e a indetenninação. portanto, longe de serem um "defeito da norma"

OU reproduzirem a hermenêutica combatida na seção 2, apresentam-se como recursos

legislativos cujo escopo é ampliar o raio de abrangência da norma, possibilitando-lhe a

aplicação a inúmeros casos", bem corno a sua permanente atualidade, ou mutabilidade, isto é

a variação espaço-temporal dos conceitos que lhes possibilitaria abarcar as mudanças sociais,

sem se fazer necessário alterações legis lati vas.49 Assim, afastasse o fetichismo da lei50,

porquanto é na atividade de aplicação dos textos normativos a um caso que o sentido

semântico será preenchido, resolvendo-se a indeterrn inação/abstração.5

Este preenchimento de sentido, não retira a coerência sistêmica, mas redirecionam

as normas para possibilitar a efetivação do direito à cidade. Destarte, as inovações técnicas do

E por isso que António Francisco de Sousa afinua que os telHas relacionados com o planejamento, no CaSO
urbanístico, nem sempre poderem se adequar is figuras jurídicas tradicionalmente concebidas. Afinal, os
planos se dirigem para unia concretização futura, o que se pode ocorrer por meio de inúmeras muiitstações
volitivas. passíveis de reorientação constantes, e sujeitas a uni processo de constante avaliação de efiflividade.

SOtJSA, 1994. p. 129-132.
ENGISII, 1983. p. 206-207.
Dl PIFIRO. 2001. p. 98.

60 130111t10, 2006. p. 121.
MJI.l.FR, 2005. p. 48.
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Urbanismo e das ciências parcelares, ou os efeitos da Política Urbana nem sempre

significarão uma alteração do próprio texto, pois a abertura e indeterminação possibilitarão a

sua atualidade.

Longe de se constituir numa atividade criativa, essa possibilidade demonstra a

intensificação do diálogo entre Direito, Política Urbana, Urbanismo e demais ciências

parcelares, numa perspectiva interpretativa e atualizadora, sem que isto signifique que um dos

campos usurpa as atividades dos outros.52

Assim, por vezes, devido às inúmeras nuances da realidade, exigir-se-ão soluções

normativas adequadas às especificidades locais, devendo o processo de escolha realizar-se

também na aplicação do texto ao caso, que, sem macular o sistema legiferante, aproxima os

interessados da produção da solução adequada à situação verificada. Neste caso, o

preenchimento de significados dependerá de uma decisão dos próprios atingidos pela

medida .

Em outras situações, porém, a aludida comunicação se dará pelo preenchimento de

significados técnicos, decorrentes da evolução tecno-científica, sendo estes conceitos

determináveis ou atualizáveis por meio da discricionariedade técnica, que, sem inovar no

ordenarnento, atualizá-lo-ia.55

Em outras hipóteses, porém, devido à não-efetividade de alguma medida, ou ao

necessário re-direcionainento tornar-se-á preciso alterar o texto normativo podendo, esta

1.1. J1 	1980. p. 134-135 e 174-175.
IÂJIIMANN, 1980. p. 158.
1 xemJ)l() do exposto OCOITC na inmplantaçáo de empreendimentos com potenciais efl.itos danosos sobre a
ainhiinema urbana, ou nas operações urbanas consorciadas, ou, ainda, na produção de normas orçamentárias,
cont.)nne prescrevem os artigos 2, XIII, 32a 34 e 43 a 45, da Lei ri. 10.257, de lO (te julho de 2001.
Imagine-se que dada lei prescreva , i exigência de se reservar uma área de perineabilidade de dada metragem
nos lotes ohicto de construções, possibilitando, dessa tnna. o escoamento e absorção das águas das chuvas.
Quando tn criada tal nomsm mnexistia revestimento apto a permitir a reOrida absorção, razão pela qual não se
poderia admitir qualquer cobertura ima sobredita área. todavia, por meio (te pesquisas (llS técnicas construtivas
cria-se o relendo revestimento, autorizando-se o revestimento das áreas que anteriormente (levernun ficar
descobertas, sem pretuízo ao equilíbrio urbano.
Nesta hipótese, as inovações tecnológicas autorizariam uma atualização do texto normativo, sem que isto
significasse a sua alteração.
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medida ser, de antemão, prevista, 5 ou, então, ser informada pelo Urbanismo, pelas demais

ciências parcelares, pela Política Urbana ou pelo Direito. 5 Todavia, para a mudança

normativa, nesta hipótese, dever-se-á observar todo o processo descrito anteriormente para a

tomada da decisão, voltando-se, assim, ao ponto de partida, expresso no início desta seção.

5 Conclusão

A cidade não pode ser reduzida a palco do desenvolvimento da sociedade, ela é,

também, um produto social. Concebida nessas bases, ela não é uma mera grandeza física e

estática. Ao contrário, é dinâmica, refletindo as contradições inerentes à organização social.

Essa dinamicjdade permite verificar, numa análise das formas urbanas, um iler que, ao longo

dos tempos, mostrou-se, concornitantemente, inclusivo de novas funções - como a política, a

comercial, a industrial - mas excludente dos indivíduos que, não tendo acesso às benesses

decorrentes da agregação de funções, foram alienados destes processos, tendo seu papel

reduzido a um plano secundário.

A ordenação espacial nascida da religião, do empirismo e do casuísmo, tendente a

proteger e dignificar o centro de poder, demarcando a cidade como locus da civilidade, passou

a ser considerada arte, geratriz da felicidade por meio da geometria das formas, sem perquirir,

contudo, qual o conceito de felicidade deveria ser implementado. Fundado, portanto, na

idealidade, o Urbanismo ganha ares científicos, por meio de urna pretensa universalidade e

neutralidade, que o afastou dos aspectos sociais que, ao mesmo tempo, determinam e são

determinados por seu objeto de estudo. Neste panorama, o Direito se apresentou como

legitimador de um processo perverso, que não se fundamenta na apropriação privada do solo,

mas na exclusividade dos interesses proprietários, em oposição ao sujeito passivo universal,

[em-se como iIustraç() o direito dc preempção e a revisão decenal do plano diretor, conforme prescrevem os
arimoos 25, § 1' e 40, §3, ambos da Li n. 10.257, de 10 de julho de 2001.
('API! .ONGO, 2002. p. 79.
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identificado como toda a sociedade. Ao invés de buscar uma redução da desigualdade social,

a produção jurídica se voltou a justificá-la.

Todavia, ao se abrir os olhos para a complexidade da produção do espaço e para o

caráter segregacionista verificado, os postulados de neutralidade e completude das diversas

ciências parcelares que cuidam dos fenômenos citadinos caem por terra. O Urbanismo é

obrigado a revisar-se e, compreendendo a cidade como inserta num território, passa a se

orientar para um processo dialógico entre todos os envolvidos na produção deste mesmo

espaço, agregando, pois, suas facetas técnica, científica e artística aos aspectos políticos

tendentes à tomada de uma decisão urbanística que reflita os anseios da população, em

obediência à regra da maioria e aos limites impostos pela Constituição.

Dessa forma, essa decisão deve buscar definir a Política Urbana

constitucionalmente prescrita, que, no caso brasileiro, refere-se ao atendimento do direito à

cidade, compreendido como acesso aos bens urbanos e como participação popular no

processo de tornada de decisões, referentes à ordenação espacial. Propicia-se, assim, numa

dimensão simbólica, que os indivíduos se apropriem e a atribuam significados a este mesmo

espaço.

Para alcançar, portanto, a efetivação do direito à cidade, exige-se a revisão dos

dispositivos normativos e a criação de novas formas e figuras jurídicas aptas ás situações

apresentadas incidentes sobre a matéria. Estabelece-se, assim, uma relação: a Política Urbana

define o que se compreende por direito à cidade, ao Urbanismo cabem os conceitos,

parâmetros e meios, que se agregarão aos de outras ciências, que fornecerão o substrato para a

tornada de decisão adequada à realidade local, e o Direito traduz para o código da

licittidc/ilicitude essas resoluções. Nesse intrincado encadeamento está o Direito Urbanístico

compreendido, objetivamente, não como legislação aplicável ao Urbanismo, mas como o
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conjunto de normas de direito cujo objeto são as relações jurídicas decorrentes da produção

do espaço, e que se dirigem à concretização do direito à cidade.

O direito à cidade apresenta-se, pois, tanto como direito subjetivo dos munícipes -

autorizando-os a se socorrerem do Poder Judiciário - quanto como norteador da atividade

legiferante que, afastando-se de urna perspectiva monista, escamoteadora da realidade

complexa, passa a exigir uma postura interdisciplinar dos produtores dos textos normativos.

As normas produzidas, assim, não são instrumentos unicamente jurídicos, mas

passam a interessar às inúmeras ciências parcelares que tratam da produção e ordenação do

espaço, como, por exemplo, o Urbanismo. Nessa perspectiva, exige-se que estes vários

campos passem a se comunicar, não somente porque, embora existam novas fórmulas

normativas, o código jurídico é limitado e, por vezes, inábil para solucionar os casos que se

apresentam, mas, outrossim, para gerar o fccdback necessário para reorientar as próprias ações

urbanísticas e, por decorrência, as próprias normas produzidas.

Dessa forma, além das normas jus-urbanísticas, interessarão ao Direito as

informações fornecidas no processo dialógico estabelecido entre os campos temáticos que

tratam desta seara. Estes trarão a lume dados que importarão ao Direito, seja na análise da

legalidade de dado programa urbanístico, seja na tomada de decisão acerca de algum direito

subjetivo garantido por normas de Direito Urbanístico, seja para auxiliar nas atividades de

produção normativa.

A relação dialógica entre o Urbanismo e demais ciências parcelares, a Política

Urbana e o Direito não se resume, portanto, ao momento de produção dos textos normativos.

Ela vai além, pois passa a exigir constantes comunicações entre os campos que, por um lado,

garantem a juridicidade do direito à cidade e, numa perspectiva prospectiva, possibilitam-lhe

a efetividade.
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RESUMO:
Este ú um artigo que objetiva apresentar as relações de comunicação entre o Direito e o Urbanismo
que, longe de considerarem o <.-,paço como realidade merunente lisica e imutável. compromelein-se
com a emancipação dos indivíduos, r meio da produção de normas voltada à efetivação cio direito à
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cidade, compreendido como acessibilidade aos bens urbanos e participação no processo decisório.
Palavras-chave: Direito. Urbanismo, interfaces, produção de normas jurídicas, direito à cidade.

A BST RACT:
Tliis is an articie ihat objective to present lhe reialions ol' communication belween Law and Urbanisin
1 hat, lir Iroin considcnng lhe space as piiysical and mete invarianl reality, are cominitted to lhe
elnancipalion ol the individuais, by means ol the produclion of nties (iirected to lhe eflctivcness of
lhe righl to lhe City, underslood as acccssihility to lhe urban POSSeSSiOnS and participalion iii lhe
(leciSion process.
Kewords: Law, Urhanism, inierlhces. production of juridicai mies, right to lhe city.
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O clientelismo no Poder Legislativo

Wladirnir Rodrigues Dias

1. A reflexão proposta neste trabalho se relaciona com essa imagem da representação

política, que permeia os negócios públicos no Brasil. Para tanto, voltamos o olhar para o

parlamento, assumindo como pressuposto que o Poder Legislativo funciona, aqui, aquém das

aspirações dos cidadãos nele representados'. Diversos estudos enfatizam a instrurnentalização

dos mandatos parlamentares para fins alheios ao interesse público, ora por meio de práticas,

informais ou institucionalizadas, que particularizam e personalizam o que deveria ser geral e

impessoal, ora por meio da corrupção pura e simples`.

A questão das ações empreendidas pelos membros do Legislativo se vincula a

preocupações substantivas inerentes à teoria política, quais sejam a relação interna na

legislatura, a conjugação de interesses gerais e locais bem como a ligação entre o processo de

deliberação parlamentar, o exercício do voto pelo eleitor e a efetividade das políticas públicas

assumidas pelo governo' .

Assim é que se pode usar a idéia de democracia representativa em um contexto de

concentração de poder nas niãos de poucos para se negar a soberania popular e "legitimar a

pretensão a um monopólio do poder político" (HIRST, 1992, p. 14). O imemorial uso dos

recursos públicos em beneficio dos deputados que sustentam o governo no parlamento s é uma

dessas formas, mediante as quais o interesse público estará sempre sob o risco de ser

sobrepujado em favor de grupos determinados ou interesses, de alguma forma,

paiiicularistas.

Projeta-se um funcionamento do setor público, fundamenta-se, com isso, a sua estruturação

e o seu ônus social, pressupondo um retomo social das ações desenvolvidas pelos

representantes7 . Discutir a legitimidade na realização das funções atreladas aos poderes

1 1 inúmeras pesquisas com esse entque, como a publicada na revista ImprensaiAI3ERJE, realizada pelo
Instituto Franceschini (reg. 'FS1' n. 206-2006) (66,3 1/o de ruim e péssimo, contra 6,9% de Ótimo), ou a realizada
pelo IROPO, publicada pela revista ('ana Capital n. 416. outubro/2006.

Por exemplo. em AM1S (2003), (ARVAI .11O (2002) ou SANTOS (1994).
1 Por exemplo, em 511 .VA (2001), (iEl)D1 S e R1131 1R() NI 1i() (20(v)) ou FLEIS('HER (2000).
' P1lKIN, llanna Fenichel. "Representação: pa1aTas, instituições e idéias". lii: Lua Nova, Sio Paulo, n. 67, p.
30, 2006.

Como reconhecia, por exemplo, Iancredo Neves, em SILVA, V. 1.. C. e I)FLGAI)0. 1.. A. N. i,,wredo
Neves: a trajetória de um liberal. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 190.

E17lONl. Amitai. lhe Spirit oJ(ommuniti. Nc' York: louchstone. 193, p. 209 et seq.
StJNS'IEIN. ('as,,; R. e 1101 .MFS. Slepheii. 1/ia ( '051 oJRg/,rs. New York: Norton and Compaiiy. 1999, p. 115.
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estatais impõe considerar a sua complexidade'; afinal, entre outros aspectos, pode-se perceber

que a ordem política é institucionalizada sob o paradigma racional-legal, mas os

representantes da população se legitimam por meio de uma mescla de dominação tradicional e

racional9.

Inúmeros são os vínculos sustentam a relação de domínio e aceitação que se instaura entre

representante e representado, evidenciando que a institucionalização não esgota o campo da

legitimidade, que será também influenciado por costumes, tradições, ligações afetivas,

conjuntos de interesses ou alguma força ideal' ( . E é na conexão, às vezes contraditória, entre

esses elementos, que se poderá analisar a feição do espaço público em nosso pais, enfatizando

o comportamento efetivo de pessoas e organizações diante de premissas éticas e programas de

ação estabelecidos em comunidade.

O estudo do Poder Legislativo envolvendo sua organização e o desempenho dos

representantes que nele atuam é importante e necessário", porque, apesar da pequena

produção nacional a esse respeito u, trata-se do órgão encarregado formalmente do monopólio

da produção normativa, inclusive a referente à programação governamental, e da tarefa de

fiscalizar os atos e as políticas públicas implementadas pela Administração Pública 13 . Suas

atividades provocam reflexos diretos na ordem política e na administração do Estado. É

conseqüência dessa importância a ele conferida é a necessidade da realização de pesquisas e

estudos enfocando o seu funcionamento em um contexto de reacomodação das relações entre

os três Poderes da República ' 4 , no qual sua interação com o Executivo resiste a romper o

chamado pacto homologatório' 5 , por meio do qual o Legislativo se reduz à condição de

instância destinada a ratificar decisões previamente tomadas pelo Executivo, confirmando o

dito que afirma ser "provável que não haja no mundo país mais governista do que o Brasil".

8 ARATO, Andrev. "I'rocedui-al 1av and civil society". In: ROSENFELD, Michel e ARAI'O, Andrew.
Ha/,ern,as ou 1.aw and i)emocracv. 13erkeley: university of('alifomia, 1998, p. 34-35.

FAORO, Raymundo. Assc,nblcia (onstilui,,te. A k'gitiniidade recuperada. São Paulo: Brasilicns, 1982, p. 46-
47:
lO Idein.

LAVA1.li, Adrian (i., 110k J 17M UR, Peler P. e ('astelio, Graziela. "Democracia, Pluralização da
Reprcsentaào e Sociedade Civil". lii: Lua Nova, São Paulo, ii. 67, p. 50, 2006.

LIMA JUNIOR. ()lavo Brasil. "Partidos, Eleições e Poder Legislativo". In: MICEI.l, Sérgio (org.). O que ler
na cicncia social brasileira (1970-1995). São Paulo: Sumaré, 1999, P. 17-19 e 39.

Constituição da República: Arts. 44 a 75.
4 VIANNA. Luiz Wcnieck ei alii. A judicia/i:açào da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro:

Revan, 1999, p. 22.
IS AI3RÚCIO, Fernando L. "O ultrapresidencialismo estadual". In: ANI)RAI)E. Régis de C. O processo de
governo no município e no estado: uma análise a par!ir de São l'aulo. São Paulo: EI)t ISP, 1998, p. 87.
'0 	Fernando. Impávido ('o/osso. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p. 143.
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Torne-se em conta a importância de analisar o Legislativo não só como produtor de leis,

mas sobretudo como fonte de alocação de recursos públicos' 7 , o que impõe um exame que

ultrapasse a esfera do regramento formal a que ele se subordina 18 . O uso dos recursos do

parlamento para clientelismo e patronagem, embora bastante explorado e sedimentado' em

estudos estrangeiros, devem merecer maior atenção no Brasil.

Acrescente-se o fato de o desempenho parlamentar e o funcionamento das Casas

Legislativas serem refletidos na eleição dos representantes e na eventual opção dos

representados por sua manutenção no Legislativo, mediante recondução em procedimento

democrático2° deficitário na representação". Essas instituições, somadas à tradição clientelista,

influenciam o agir do deputado, compelindo-o, especialmente nas decisões que envolvem o

dispêndio de recursos públicos, a tentar levar mais verbas para sua base 2 , distribuindo-as

segundo um critério do "mínimo de recursos para o máximo de apoio" (AMES, 2003, p. 107).

A opção pelo estudo do parlamento a partir da distribuição de subvenção pelos deputados

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - Alemg -, além de atender às

necessidades elencadas, impõe o tema do clientelismo, que merece cuidadoso tratamento, a

fim de evitar seu uso impreciso 2-'. 
Evitou-se a identificação automática do termo com

ilegalidade ou coi-rupção. Qualificado de maneira ajustada ' , clientelismo estará associado a

relações de barganha política envolvendo demandas particularistas e será personificado na

distribuição assistencia lista 2 de subvenções parlamentares.

Cumpre ressaltar que reiterados trabalhos têm apontado a importância de se pesquisar o

clientelismo no Legislativo estadual, que, em tese, é mais vulnerável a essa tradição em

SOUZA, ('dma. "Federalismo e Conflitos Distributivos: Disputa dos Estados por Recursos Orçamentários
Federai ,,-. tu: Dados, n. 2, v. 46, Rio de Janeiro, 2003, p. 347.
8 Bl/.IRRA, Marcos O. Eu; nome das bases: Política, Favor e Dependência Pessoal. Rio de Janeiro: Reluine-

1)umará, 1999, p. 33.'° WII.SON, Jarnes Q. Bureaucraci': n'lial govern,nent agencic& do a;;d st'lw the.r do ii. New York: Basic looks,
2000, p. 239.
20 

SANTOS, Fabiano. "Deputados Federais e Instituições legislativas no Brasil: 1946-1999". In: BOSCIII.
Renato et alii. Elites Políticas e Lco,,c,;;icas no Brasil Contemporâneo. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer,
2000, p. 89.
21 LAVALLF. Adrian (., itt )iJI ZAGER. Peter P. e Casteilo, (iraela. "Deinocrncia, Pluralização da
Representação e Sociedade Civil". In: Lua Nova, São Paulo, n. 67, p. 51, 2006.

KRAAN, Dirk-Jan. /Judgetari Decisio,ç: a puhlic clio ice approaclz. ('amhridge: ('arnbridgc University Press,
1996, p. 38.
'' ('ARVAI .110, José Murilo de. "Mandonisino, ('oronelismo, ('lientelisino: urna discussão conceitual". Iii:

c J,'(I(Iado.s /:scr;tos de história e Política. Belo 1 lorizonte: UFMG, 1998, p. 131-153.
llRNANI )l7., Susana ('orzo. El ('lic,,telisnu, Político COlOU) Intercá,nhio. Barcelona: ICPS, 2002, p. lO.26 1 lAM13 1« ;FR,R, Fsther Império. "Sobre o ('lientelismo". trabalho apresentado na Reunião Anual da SBPC.

Belo 1 lonzonte, julho. 1985. p. 40.
O teimo assislencialismo é usado aqui signilicando atendimento prestado como fiwor, consistindo em

es
tratégia de imianuienção de desigualdades sociais. Contrasta com Assistência, que equivale a atendimento corno
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virtude de sua maior proximidade com as bases eleitorais e das competências reduzidas de

que dispõe, podendo-se vislumbrar em suas atividades um predomínio das ações de cunho

particularista e c1ientelista. No Estado de Minas Gerais, a questão merece realce, já tendo

sido consignada a percepção clara de "uma dimensão de clientelismo", a merecer análise mais

profunda30 , na Assembléia mineira.

Cabe, enfim, assumir que democracia e participação política, dentro dos marcos afirmados

fom'ialtnente em nossa sociedade 3 , são expressões associadas a componentes igualitários e

universalistas presentes em um ideal de republicanismo cívico, que se opõe a valores próprios

de urna organização social verticalizada e particularista 2 , "habitat" dos laços clientelistas.

Afirma Clark (1994) que uma das dimensões desse princípio republicano implica sujeição às

instituições formais postas. O'Donnell (1995) enfatiza, na mesma linha, que a consolidação

das instituições democráticas ocorre quando se pode verificar a consonância entre as regras

formais e o comportamento real33 . O mesmo autor, assumindo versão aprofundada da

tipologia de Dahl (1989) aplicada às chamadas novas democracias, acentua quatro itens que

distorcem essas poliarquias, entre os quais a baixa efetividade das instituições formais, com

amplos espaços para soluções particularistas e para o clientelismo33.

2. A repartição de subvenções sociais pelos deputados estaduais mineiros ao eleitorado é

uma medida que pode ser incluída entre aquelas de índole clientelista. Clientelismo é termo

cunhado para expressar relações pessoais do tipo travado entre um sujeito de posição social

mais elevada e outro de situação inferior: o benfeitor ou patrono e o cliente. Funda-se em

direito do sujeito que o recebe. ('onibrmne 1)LMO. Pedro. Política Social. Educaçw e Cidadania. 2.'cd.
Campinas: Papirus. 1996. p. 26-32.

I)INIZ, Fli. J uto e Máquina Política. Patronagem e clie,:tclis,,io no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1982, p. 178.

DOM1N(IIJ1S, Mauro Petersen. "Espírito Santo: produção legal e relações entre os Poderes Executivo e
Legislativo entre 1995 e 1998". In: SANTOS. Fabiano (org.). O Poder Legislativo nos Estados. Rio de Janeiro:
l :(;v 200!, p. lOS.

MATA-MACHADO, Bernardo. —0 poder político em Minas Gerais: estrutura e 0rmaçío". In: .4nálise e
(onjuntura. o. 2. v. 1. Belo horizonte. an-ahr, 1987, p. 112.° LIMA .JUNIOR. ()lavo Brasil de  ('AMARGOS. Malco Braga. "0 Legislativo Mineiro: I)emocratizuiçõo,
Perfil Sociopolítico e Decisões Legislativas (1983-1998)". In: Teoria & Sociedade, fl. 1, Belo Horizonte, 1997,
P. 189.

SC1II.INK, l3ernhard. "lhe Dyiiamics ol'C'onstitutíonal Adjudication". In: ARA'IO, Andrew e ROSIiNF'ELD.
Michel (orgs.). llaber,nas o,, lan' and /emocrac1: critical e.changes. l3erkeley-i ,os Angeles: tJniversity of
Califonua Press, 1998, p. 384-385.

CLARK, Teny N. et ai. l'o/i(ical Culturas oJ lhe ÍJ'orld: Ai urbaii ('ross-Natio,,al l'roj ccl in I'rogres.s. World
('ongress of Sociology. Bieletld, Julho. 1994.
" O'I)ONNELL, (iuillernm. "La democratización y sus limites después dela tercera ola: Otra
lnslitucionahización". Verso revisada do trabalho apresentado na Conferincia "('onsolidating Fhird Wavc
l)etnocracies: Irends and ('hallenges". organizada pelo National Research Institute e pelo liitcniational Fonun
0r 1 )cniocratic Sludies. Faipei. agosto, 1995.
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preceito informa1 35 , mediante o qual o primeiro oferece beneficios, não necessariamente

econômicos, em troca da lealdade política do outm-o3 '. Trata-se, então, de troca de favores por

subordinação política' , ou, no plano eleitoral, de oferta de recursos em troca de votos.

O clientelismo se sustém sobre valores e tradições, às vezes aplicados de fonna enviesada

ou deturpada, e incide, eventualmente com ares de legitimidade, sobre os procedimentos

institucionalizados39 . Sintetiza, assim, cultura cívica40 e instituições, conferindo confiança

recíproca indispensável às transações 41 que ocorrem entre os diversos atores sociais. Neste

sentido, reproduz-se, por exemplo, no Poder Legislativo, sobre a coordenação cia partilha de

bens públicos e privados socialmente demandados42, especialmente quando combinado a

regi-as de disputa eleitoral e de funcionamento interno"' que favorecem a ação paiiicularista.

No Brasil o clientelismo é prática tão antiga quanto comum 45 e implica poder tanto para o

patrono, cujo senhorio é legitimado, quanto para o cliente, que usufrui uma relação especial

com o Estado, com direito a tratamento especial, posição social diferenciada 4<' e proteção

contra regras formais, gerais e impessoais, pouco confiáveis a seu juízo 4' . A esse respeito,

Bezerra afirma que as relações pessoais são um dado básico da sociedade brasileira (1995, p.

37), gerando, mesmo, uma percepção de que os vínculos pessoais podem conduzir a um

tratamento privilegiado junto aos órgãos públicos -". Os parlamentares, diante disso, se

O'I)ONNEI ,L, (iuillenno. "I)emocracma Delegativa?'. Novos Isti,dos (EBRAI'. n. 31, São Paulo. outubro,
1991 também cm "Uma Outra Institucionalização. América Latina e Alhures". Lua Novo, n. 37, São Paulo,
1996.

SILVA, Marcos Fernandes (ionçalves da. .4 economia política da corrupção no Brasil. São Paulo: SENAC,
2001, p. 46.

LANDI : , C. II. "lhe l)yadic Uasics os Clientclism". lo: S('IEMIDl. W. et alii (cds.). Erit'nds Fo/lowers and
Eacti,us. Iterkcley: University ol('alilornia I >ress. 1977. p. 13.11

5(1 IFI)I .FR. Andreas. "'11 voto es nuestro". ('ómo los ciudadanos mexicanos perciben cl clieniclisnio
electoral". In: Revista ,.fCXiC(j?!(j de .S'ocio/ogía, a. 66, ii. 1, México 1). F., jan-mar, 2004, p. 57.

(El)l)ES, Bárbara e RIBEIRO NETO, Artur. "Fontes Institucionais da Corrupção no Brasil". In: ROSENN,
K. e I)( )WNES, R. Corrupção e RcJi.irma Política no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 51.

ELY, John 1 lati. J)emocracv and l)isirust. ('amhridge: harvard tJniversity Press, 1980, p. 60.
PIJINAM, Roberi 1). Bow/ing Aleite. New York: Simnon and Shuster, 2000,1). 347.
ARROW, Kcnneth J. "Gifis and Exchanges". In: Philosophy and Publies Alïairs. n. 1, verão/1972, p. 357.
KRAAN, l)irk-Jan. Budgetari- Decisions: a puhlic c/,oice approac/l. Camnbridge: Canibridge University Press,

1996,1. 33.
JAC( )I3SON. (iary C. 7/te I'o/itica/ of Cons,'res,sional Elections. New York: Longmnan, 1997, p. 185 cl seq.
MAYIIFW, I)avid R. (ongress: 7/te Electoral ('on,,ection. Ncw Ilaven; Yale Univcrsity press, 1974. p. 115.
('AR VAI ,l1( ), José Muniu de. "Rui Barbosa e a Razão Clicntelista". In: Dados, mi. 1, v. 43, Rio (te Janeiro.

2000.
DA MA'lI'A, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis. 6." cd. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p. 241.
I3ARBOSA, Lívia. tíeritocracia e Igualdade. Rio de Janeiro: F( iV, 2002, p. 52.
BEZERRA, Marcos Otávio. Corrupção. Um estudo sobre poder público e relaçães pessoais no Brasil.. Rio de

Janeiro: Relume-Dumar/t. 1995, p. 35.
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esmeram no atendimento a pedidos localizados, creditando dívidas morais e estabelecendo

uma relação de dependência pessoa 141).

Há, pelo menos, urna diferenciação básica no âmbito do clientelismo, que separa em

campos razoavelmente distintos os modelos ditos tradicional e moderno. A forma clássica do

clientelismo°, assistida pela maioria dos países em algum momento histórico 51 , traduz uma

relação entre patrono e cliente que envolve compromisso e lealdade mútua52, ainda que

fim-tadas sob assimétricas condições de pactuação53.

Nunes Leal (1997), em obra clássica que aborda urna forma especifica de clientelismo

tradicional no Brasil, esclarece que se trata de vinculo assimétrico que enlaça toda as

dimensões da vida das pessoas, em um compromisso que gera dependência nos planos social,

econômico e político e tem como pressuposto a indistinção entre os âmbitos público e

privado54.

A modificação de estruturas sociais e econômicas sobre as quais se assentava o

clientelismo tradicional repercutiu em sua condição de reprodução. Afinal, sua sobrevivência,

afirma a teoria, se atrela ao autoritarismo político, ao atraso social 55 e ao subdesenvolvimento

econômico 5 . A modernização das sociedades arcaicas, com a industrialização, a urbanização

e a difusão dos meios de comunicação, entre outros aspectos, segundo vários autores, teria

levado a um individualismo "que substituiria gradativamente as relações mais pessoais de

sociedades tradicionais" (OLIVEN, 2002, p. 40).

Para Roniger (1994), a extensão dos direitos da cidadania a todas as camadas da população

deveria levar à extinção dos vínculos verticais, corno o clientelismno 5 . No Brasil, levaria à

passagem do modelo tradicional do coronelismno para urna "democracia representativa", na

BLZERRA. Marcos Olávio. "A Política Invisível. Liberação de verbas Idcrais e representação política". In:
('iéncia 1/o/e, v. 27, n. 158. mar. 2000. p. 33.

Geralmente associada a sociedades rurais. Ver em NUNES, Edson. A Gramática Política do Brasil.
(Ii,iteI,s,,,o e i,,sula,nento burocrático. 3." ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 26.

FISI NS'FAD 1', Samuel N. e RONINGER, Luis. Patrons. Clients and Friends: Inlerpersonal Relations and
lhe Structure oj'i'rust ii: Socieiv. Carnhridgc: Camhridge tinivcrsity Prcss, 1984, p. 116.

HAMI3E IRGER, Eslher Império. "Sobre o Clienlelisino". Frabalho apresentado na Reunião Anual da SBP('.
Belo llonzontc. julho. 1985, p.3.
5K C( )RIX)VA. Políbio et aljj. Auditoria de la democracia: Ecuador. Quito: ('edatos, 2002.

lJAI,, Victor Nunes. ('oro,:elis,no, Enxada e Voto. 3." ed. Rio de Jal1dIro: Nova Fronteira, 1997.
I3ANI : Il.j .1), Fdward C. /he lIora/ Basis ofa Backny,rd Sacieii. Ncw York: Free Press. 1958.
l.l(;(i, Keitl) e LEMAR(IIAN1), Ren. "Political Clientelin and l)evelopment: A Preliininary Analysis". In:

(onlparaliK'e !'olitics. Vol, 4, No, 2 (Jan., 1972), pp. 149-178.
' RONIGER, Luis. —Civil Socicty. Patronage and 1)emocracy". Iii: lniernatio,,al.Journal oJ'( omparalit'e

Sociolot'. A. XXV, n, 3-4. Sep-dcc. 1994. p. 207-221: EISENS'I'ADT, Saniucl N. e RONIN(iER, Luis. Patrons,
('lients aio! l,-:ends: Jii/erpc-rsonalRe/a(ioiis and 1/la .Vtructiire o/'Trut iii Societi'. ('amnbridgc: ('amnbridge
lJniversity Press, 1984.
SI Ver cml ,AMOLJNIER (1996, p. 291-292).
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qual não teria espaço o clientelismo, devido ao aumento da participação popular no processo

político e à adoção de adequadas instituições formais59.

No Brasil, como em outros países, a construção da democracia e a extensão da cidadania

apresentam percurso torrnentoso°."Ernbora, na lei, tenhamos, de um modo geral, definidos

direitos e liberdades extensivos a todos os membros da sociedade brasileira, na prática ternos

cidadãos de primeira, segunda e terceira classes, e mesmo não-cidadãos" (VELHO, 1981, p.

146). Há dificuldades e custos para modificar tradições como o clientelismo e a patronagem,

os quais conduzem a uma transição lenta e incerta, mediada pela convivência dessas tradições

com a adesão a valores constitucionais, à institucionalização da atividade legiferante e às

oportunidades alternativas de reivindicação de demandas perante o setor público 63 . Muitas

vezes, no cidadão, coexistem urna "consciência incipiente de direitos" e uma "atuação

pragmática através da utilização de canais semelhantes aos da barganha clientelista"

(SOMARRIBA, 1993, p. 16).

No Brasil, a desagregação do antigo patronato cedesse espaço para novas modalidades de

clientelismo. Segundo Lambert (1972, p. 247), "os votos de todas essas criaturas desgarradas,

urbanas ou rurais, estão avulsos, à disposição, portanto, de profissionais da política que, não

podendo fundar clientela sobre lealdades tradicionais nem sobre ideologias comuns, têm de

fundá-lala sobre promessas e serviços".

Verifica-se, assim, que, apesar de se observar, no país, uma tendência de declínio do

clientelismo tradicional, pelo menos desde a década de 1960, o fenômeno persistirá sob

diversas formas . . No final da década de 1960, Bastos e Waiker (1971, p. 146) verificavam,

em Minas Gerais, que, com a urbanização do Estado, crescia também, nas cidades, a relação

de clientelismo político, verificando-se a manutenção de posturas tradicionais no meio urbano

e um eleitorado de perfil conservador, embora não avesso a um voto que melhor

representasse sua nova condiçãoó7. Fenômeno idêntico é registrado nos anos 1980, quando se

L1Z1()N1-IIALEVY, iva. Manipulaçao Política e Poder Ad,n,nistrat,so. Rio de janeiro: Zahar, 1982,p. 18.
(ARVAI .110, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo percurso. 6. cd. Rio de Janeiro: Civilização

Brasileira, 2004.
° BI1.LAl1, Robert. N. ei alu. 17w (ioail Socicti. New York: Vint.age Books. 1992, p. 131.

Idem, p. 137-8. O autor trata do caso norte-americano.
Idem, p. 132. O autor se reIi.re aos americanos, que teriam grande capacidade de mobilização, seja através de

lohhies, seja de niovinientos populares.
JAGLJARIItE. Hélio. "As eleições de 1962". lii: Tempo Brasileiro, n. 2, Rio de Janeiro, 1962.
l)INIZ, Eli. Voto e Máquina I'olitica. Patronagem e C7iente/is,no no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Paz e

1 erra, 1982.
" ('INFRA, Antônio Otávio. "Partidos Políticos em Belo Horizonte: um estudo do eleitorado". In: Dados, n. 5,
Rio de Janeiro, jul-dez 1968. p. 20.
"' ('ARVAI .110, Orlando. "Os partidos Políticos (te Minas Gerais e as eleições de 1958". In: Revista Brasileira
de Estudos Políticos, 11. 8, Belo Horizonte, 19), p. 286.
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capta um sentido de continuidade entre as organizações urbanas criadas na transição

democrática e o velho clientelismo.

O clientelismo dito instrumental ou moderno se distingue pelo jogo de interesses aberto,

mediante o qual a lógica do mutualismo se fundamenta em recompensas materiais69.

Pretende-se que o intercâmbio assegure prestação de favor e expectativa de reciprocidade70,

podendo-se afirmar que o comportamento das partes será consistente com seu compromisso,

em função dos benefícios extraídos desse proceder.

No Brasil, a passagem do coronelismo ao clientelismo de massas ou cartorialismo torna o

vínculo mais pragmático, ao contrário das lealdades rurais1 , sendo que, em alguns casos a

transição do clientelismo tradicional para o instrumental ofertou, e ao mesmo tempo

acobertou, janelas de oportunidades para práticas corruptas3.

Bezerra (1995, p. 35) esclarece que o clientelismo é visto como resquício das relações

tradicionais de dominação, tendendo a ser superado na democracia moderna, sustentada pela

burocracia no âmbito estatal e pelo mercado na esfera privada, e fundada em relações do tipo

racional e impessoal. Afirma, todavia, que, no Brasil, o clientelisino expressa uma concepção

específica de representação política, que se caracteriza pela valorização de vínculos locais,

concessão de benefícios particularistas e relações de dependência pessoal --'. Postado ao largo

das instituições, é, contraditoriamente, meio que legitima o uso instrumental da
-

representaçao75

O clientelismo perdura no Brasil, em conflito e convivência com tradições múltiplas77.

Em nosso Estado, a burocracia formal é combinada com "uma forma personalizada e informal

de resolver os problemas que a própria modernidade coloca no dia-a-dia" , como que se

SOMARR[13A, M. M. ('oines. A'íoi'inwnto 1?eii'i,:dicatorio Urbano e Política e,,, Belo llor,:o,,te: Balanço de
unia década. Belo 1 lonzonle: IJFM(j, 1993, p. 2.
" 1)INIZ. Eh. Voto e Máquina Política. Patronagem e (7ien!elisnio no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Paz e

Temi, 1982, p. 39.
70 ,INI)Iil Á)M, Charles. O Processo de Decisão Política. Brasília: tJnB, 1981, P. 44.

(AIJ 11111 R, l)avid. 'Comnmilnient and choice: aio essay on lhe rationality ofplans', in: FARINA, F.; JIAIIN.
F. e VANIC( '1, S. (ixis.). Etbics, Rationa/itv and Econon,ic Beija i'ior. Oxt'ord: ('larendon Press, 1996, p. 242.

l)t JI ('1. Otávio Soares. Política e Recuperação Econômica em 3iíi,:as Gerais. Belo Horizonte: IJFMG, 1999,
p. 125.

(jEl)I)NS. Bárbara e RIBEIRO NETO, Artur. "Fontes Institucionais da Corrupção no Brasil". In: ROSENN,
K. e l)OWNlS. R. Corrupção e ReJbrma Política no Brasil. Rio (te Janeiro: FGV, 2000.
74 RE/ERRA, Marcos O. Em ,,onic das bases: J'olítica, Favor e Dependência I'essoal. Rio de Janeiro: Relume-
[)umará, 1 999. 
' 1 )RIWiJSS, Reni Arniand. O Jogo da Direita. Pelrópolis: Vozes. 1989, p. 21-22.

NI.INES, Edson. ;l Granuutica Política do Brasil. (lie,itclismo e insula,ne,,to burocrático. 3." cd. Rio de
Janeiro: /.ahar, 2003.
" VEI .1 li), (jilberlo. b,diidualis,no e Cultura. Rio de Janeiro: Zahar, 1981, p. 1$.

OIJVEN, Ruben George. "Cultura Brasileira e Identidade Nacional". In: MICELI, Sérgio. O que ler,,,
( j ,zci(l Social Brasileira (1970-2002). São Paulo: Sumaré, 2002, p. 40.
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curvando ante uma exigência de correção de um descompasso entre as instituições erigidas e

o capital social existente ) . No parlamento brasileiro, o clientelismo é corrente. Não é, em

todos os casos, estratégia exclusiva de ação 80 , mas é, em alguma medida, considerado

necessário, especialmente por razões eleitorais, e praticado pela maioria dos deputados 81.

3. O Estado brasileiro é estruturado por meio de órgãos especializados 8 , a partir da

clássica concepção de tripartição de Poderes 83 , formalmente inserida no texto constitucional.

Sua textura reproduz, majoritariamente, o padrão demarcado pelo constitucionalismo liberal,

associado à lógica organizacional weberiana85 . Esses atributos são, costumei ramente,

indicados corno necessários, às vezes suficientes, para a obtenção de um Estado que se ocupa

em prover a sociedade de beneficios públicos, respeita determinados direitos reconhecidos aos

cidadãos e inibe, em seus agentes, práticas abusivas, oportunistas ou, de alguma forma,

afastadas de seus objetivos institucionais.

O Poder Legislativo é, neste contexto, o órgão estatal criado para o exercício de parcela do

poder concernente à realização da função legiferante8 '. Essencialmente, é qualificado para a

edição de leis que, na complexidade das sociedades capitalistas, são produzidas em escala

industrial. Expressa, em tese, a vontade geral, que é extraída da posição manifestada pela

maioria de seus membros, representantes eleitos pelos cidadãos. É, todavia, limitado pela

Constimição 8 , que impõe limites formais e materiais a seu proceder e instaura uma relação

de tensão dialógica entre constitucionalismo e democracia 90 , que se consolida na edição das

leis91.

P1 LI NAM, Rohert 1). Bou'liizg .'llo,w. New York: Simon md Shuster, 2000. p. 288,
I)INIZ. 11i. 1 'ato e \fé,jui,,a l'olUk'a : l'atro,,atem e ('lientelismo no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Paz e

' leiTa. 1982.
8 ('ARVAI .110. Nelson Rolas de. E ,,o inicio era,,, as bases. Geografia política do roto e comportamento
legislativo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan. 2003, p. 24.
82 ('INFRA, Antônio 0. e LACOMBE, Marcelo B. "A Câmara dos I)eputados na Nova República: a visão da
Ciência Política". Ia: CINTRA, A. 0. e AVELAR, L. Sistema Político Brasileiro: Uma Introdução. São Paulo:
T.JNESP, 2004, p. 135.
83 BOBBIO, Norberto e BOVFRO, Michelangelo. Sociedade e Estado na Filosofia Política Moderna. 4 d. São
Paulo: Brasiliense, 1996, P. 78-79.
84 Presente em obras clássicas do iluminismo, Como em Sieyés, em Montesquieu ou nos Federalistas.
83 WEBER, Max. A ética protestank' e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
" ('ANO'I'II .110. J. J. (jonies, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7a cd., Livraria Almedina,
Coimbra. 2003.
87 SI J(.'KA, Peir Ivanovieli. t)ireito e Luta de ('/asses. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Acadêmica, 1988,
p. 117-8.
88 131 .A('K, 1 lugo I.ali.myette. Crença na Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 1970, p. 29.
8') V1R1)tJ, Pablo Lucas. ('urso de I)erecl,o Político. '1'. II. Madrid: Tecnos, 1986.
'8) ROSENFELD, Michel, A identidade do sujeito constitucional. Belo horizonte: Mandamentos, 2003.
') A lei, nas palavras de 0'l)onnel, representa a possibilidade de confluência, nas poliarquias contemporâneas,
das tradições liberal, republicana e democrática. In: O'DONNEL, G. "Accountability horizontal e Novas
Poliarquias". Lua Nova, São Paulo, n.44, 1998, p. 27-54.
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A revitalização das prerrogativas do Legislativo, instigada pela Carta de 1988, tem sido

considerada um fator fundamental para a redernocratização do país' 2 . Contudo, no mesmo

passo em que a Constituição objetivou restaurar prerrogativas do Legislativo e equilibrar a

divisão de Poderes, não se pode perder de vista a presença de instrumentos constitucionais

favoráveis à manutenção de urna preponderância do Executivo na relação interpoderes93,

tampouco a organização centralizada das Casas Legislativas' 4 .A referência à subserviência ao

Executivo e à insignificância da atividade legiferante 95 , bem corno a pouca efetividade de sua

produção", são problemas apontados para a efetividade da Constituição".

O Legislativo se assenta sobre determinados ideais e conteúdos institucionalizados98,

especialmente o princípio da tripartição de Poderes. Sua relevância é multiplicada desde que,

contemporanearnente, "a lei se torna a fonte exclusiva - ou, de qualquer modo, prevalente -

do embasando tanto organização e funcionamento quanto fiscalização e controle

desse Estado' °° que se propõe ser democrático em bases racionais-legais. Assim é que se

afim-ma sei' o Legislativo o órgão próprio para a instituição do direito por meio da

política" .Sua estruturação corno órgão colegiado, que decide por maioria e mediante debate,

pressupõe que a atividade dos parlamentares será orientada pela busca do interesse geral, que

não corresponde à inem'a soma de posições individuais expressadas pelos deputados.

A análise dos preceitos constitucionais relativos ao Poder Legislativo permite contrastá-los

com as atividades de fato desempenhadas pelo parlamento 102 , evidenciando, eventualmente, o

que se poderia denominar falhas ou distorções na execução do projeto constitucional. Afinal,

92 CINTRA, Antônio O. e LA('OMl3li, Marcelo B. "A Câmara dos Deputados na Nova República: a visão da
Ciéncia Política". In:, ('IN iRA, A. 0. ' e AVELAR, L. Sistema I'olítico Brasileiro: (fina Introdução. São Paulo:
UNIS1', 2004, i, 135.
03 FIGUI-JREDO, Argelina Chcihuh e LIMON(iI, Fernando. Executivo e Legislativo na Nova Ordem
Constitucio,ial. São Paulo: FGV, 1999.
IM Ideia, p. li

SANTOS, Fabiano. "Deputados Federais e Instituições Legislativas no Brasil: 1946-1999". la: I3OSCIII,
Renalo cl alii. Elites Políticas e Económicas no Brasil ('ontempordneo. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer,
2000, p. 94.

)' I)( )NNFI .1.. (iuillcrmo. "Poliarquias e a (in)elètividadc da Lei na América Latina". In: Novos Estudos
('/:J?R.IP, N. 50, JUIIIO, 1998, P. 37-62.

('ARVAI ,llO NETIO, Menelick de. "Racionalização do Ordenamento Jurídico e I)emnocracia". In: .4
Consolidação tIts Leis e o apemíeiçoa,nento da Democracia. Belo Florizonte: ALEMG, 2003, p. 28.

LIMA .JIJNIOR. Olavo Brasil (te. Instituições l'oluticas demnocrótica.s. O segredo da legiiimnidade.Rio de
janeiro: Zahar, 1997, p. III.	 -
°° BOBI3IO, Norberto. O /'ositivismno Jurídico. São Paulo: Icone, 1995, p. 119.
100 Especialmente nos países, como Brasil, com ordenamenlo jurídico de base romano-germânica. Ver em
l)AVII), René. Os (irandes Sistemas do Direito (oiztemporcineo. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 95.
101 IIAB1RMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a Faticidade e a Validade. V. 1. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1997, p. 170.
'<)-' 1 ,IMA JLJNK)R, Olavo Brasil de. Instituições I'olíticas democráticas. O segredo da legitimidade.Rio de
janeiro: Zahar, 1997, p. 116.
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as regras constitucionais podem não ser, como eventualmente não são, aquelas que

efetivamente regulam o funcionamento do Estado' °.

No parlamento, por vezes, os representantes não agem repercutindo preferências

socialmente agregadas, tampouco obedecem a procedimentos normativainente estatuídos.

Agem consoante a ordenação estabelecida arbitrariamente por eles' O4. Nestes casos, e apesar

da dificuldade para se determinar o "bom para a sociedade"° 5 , é certo que a legitimidade da

representação""'epresentação' ' fica comprometida.

O exame da conformidade entre as determinações emanadas do Legislativo e sua missão

institucional, mediante o uso de tipologias adequadas a esse fim, pode tornar mais evidente o

foco da ação parlamentar. Essas possibilidades metodológicas autorizam urna caracterização

da atividade parlamentar, e especificamente da distribuição de subvenções sociais no contexto

geral de funcionamento do parlamento, que permite distinguir entre ações de cunho

impessoal, coletivo e generalista, e ações de caráter particularista, individual e clientelista.

Essas classificações podem atingir abrangência (individual, local, regional, setorial e

nacional); tema (administrativo, econômico, etc.); e tipo decisório (beneficios concentrados

ou difusos, regulação de atividades ou transferência de recursos)'°. Partimos da clássica

contribuição de Lowi, que divide as políticas em distributivas, regulatórias e redistributivas'°8.

Segundo o autor, são distributivas as que consistem na concessão de beneficios diferenciados

a inúmeros atores, detentores de múltiplos interesses não concorrentes entre si, perfazendo um

jogo de interesses sem conflito, com efeitos desagregados. Regulatórias são as políticas que

estatuem regras que modificam custos ou alternativas de ação de grupos determinados. São

direcionadas a setores específicos e geram efeitos agregados. Redistributivas são as que

incidem sobre a distribuição do poder na sociedade ou no sistema político, alterando o status

qu(>.A tipologia de Wilson acrescenta a relação custo-benefício à avaliação' 09 e a de Santos

combina as duas anteriores'

Ames (2003) identifica no Legislativo brasileiro absoluta predominância da atuação

parlamentar particularista, que se reduz à busca de beneficios e recursos desagregados para as

1 INI)131Á)M, Charles. O Processo del)ecisàu Política. Brasília: IJnl3, 1981, p. 41.
lfll.l.A11, Robert. N. et alii. lhe Good Societv. New York: Vintage l3ooks, 1992,p. 118.
Idein.
Il ,Y. .John ilart. Democrac,' a,,dDistrusi. Cambridge: Harvard University Press, 1980. p. 77 ei seq.

07 SAN 1 )S, Fabiano e AMORIM NE'IO, Octávio. "lhe liefficient Secret Revisited: 11e Legislative Input and
Output ai' l3razilian ('ongress Members'?". lo: http: www.ciencialitica.org.hr .
'°' 1 .( )WY, 'lheodore J.. "lour Systems ot'Policy. Poliiics, and ('hoice". lo: /'uhlic Ad,ninistratio,, Re'n'iew. n.
32, Washington D.('..jul-ago. 1972, p. 298-310.

WIl SON. James Q. Political Organi:ations. Ncw York: Basic Books. 1973. p. 332.
"O SAN lOS. Fabiano. "Microt'undamcntos do (ljeniclisino Político no Brasil: 1959-1963".In: Dados, n. 3, v.
38, Rio de Janeiro, 1995. p. 462.
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bases. Carvalho (2003) constata esse padrão, ainda que admita existirem os representantes

movidos por lógica distinta, os quais operam, predominantemente, de maneira universalista.

A Alemg tem uma trajetória marcada por um comportamento parlamentar centrado nas

atividades de atendimento individualizado às clientelas políticas'''. 1-lá uma predominância

das ações do tipo assistencialista, que são as mais demnandadas pelo eleitorado, entre as

quais, à época, a distribuição de subvenções sociais. O registro de urna tendência do

parlamentar mineiro a agir priorizando as demandas personalizadas em detrimento das gerais

e universalizantes" revela, em sua contraface, uma disputa política limitada e pouco

politizada'

4. O estudo da atividade parlamentar tem recebido, nas últimas décadas, importante

contribuição das teorias denominadas neo-institucionalistas' '. Trata-se de urna macro

vertente teórica, que engloba subdivisões e que tem como premissa o foco da análise nos

incentivos produzidos pelas instituições que circundam a conduta dos atores relevantes.

Com forte suporte na teoria da escolha racional, o novo institucionalismo' '<' promove urna

abordagem que prevê o seguinte: definição das regras formais do jogo; preferências fixas e

comportamento instrumental dos agentes; a política processando uma série de dilemas da ação

coletiva, que são resolvidos por meio da racionalidade individual e produzem resultados sub-

ótimos; instituições que estruturam a interação estratégica entre os agentes políticos; as

instituições são criadas tendo em vista ganhos de cooperação' 
7

Segundo Mercuro e Mederna (1997, p. 84-85), trata-se de instrumental adequado para

investigar o processo político subjacente ao Poder Legislativo e a sua produção e, entre outros

aspectos, a incidência de prescrições e limites constitucionais sobre o processo de escolha que

nele se realiza''".

MATA-MACI IAI)O. Bernardo. "O poder político em Minas Gerais: estrutura e lbrmação". In: .1,uIise e
( ai/zo,tzira. ii. 2, v. 1, Belo lIOflLofltC. an-abr 1987. p. 111.

2 BAS lOS, Iocary A. e WAI .KIR, 1 W. "Partidos e lbrças políticas em Minas gerais". Iii: Revista Brasileira
de 12studos I'olítku.ç, ri. 3 1,  Belo horizonte, 1971, p. 146. Segundo os autores, pôde-se verificar que "os
eleitores parecem estar primeiramente preocupados com a assistência imediata de natureza pessoal (...) A
demanda é para a política pai ernalística".
' I)LJLCI. Otávio Soares. "As Flites Mineiras e a Conciliação: a Mineiridade como Ideologia". In: VII Reunião
..ln,íal da .-ivi>ücS. 1984. Aguas de São Pedro. Ciências Sociais Hoje. São Paulo: Cortez, 1984. v. VII, p. lO.

Ideia. p. 25.
' Ver, entre outros: LIMON(iI. Fernando. "O Novo Institucionalismo e os Estudos Legislativos". In: Revista

Brasileira de I,iIor,naçâo Bibliográfica em Ciências Sociais. N. 37,  São Paulo, 1." sem., 1994, p. 3-4;
CAI TANO, Bruno. "Executivo e Legislativo na es0ra local". lii. Novos Estudos ('EBR_4P. N. 71, São Paulo,
março. 2005, p. 102.

ANASIASIA, Maria de F .1. —Teoria Democrática C NOVO Institucionalismo". In: Cadernos de Ciê,,cia.s
Sociais, v. 8. a. 1 1 . Belo 1 Iorizonte, dezembro, 2002. p. 39.

Ideia. p. 37.
118 MERCLJRO. Nicholas e M1I)EMA, Steven G. Eco,,o,nk.s and ilie law: /ram l'(,%ner ia pust_mwlcrnz.rn.
Princeton: Princeton LJniversity Press. 1997, p. 84-85.
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No âmbito dos estudos legislativos, essa fonte, na maioria dos casos, parte da teoria

econômica da democracia, que explica a ação parlamentar a partir de premissas simples,

fundadas na teoria da escolha racional. Segundo ela, o agente político age visando ao retorno

eleitoral, e o cidadão vota objetivando retorno material, produzindo uma "relação circular"t "'.

Presume-se, pois, que votantes e parlamentares são sujeitos racionais e aptos a realizar

escolhas maxirnizadoras do lucro útil A teoria econômica da democracia coloca

excessiva ênfase nas premissas de comportamento e nas variáveis institucionais', todavia

permite que se infiram descrições razoáveis acerca do escalonamento de prioridades definido

pelo parlamentar em vista de certas oportunidades e constrangimentos a que ele está sujeito,

da influência que o fluxo de informações possui sobre esse comportamento, especialmente as

decisões futuras, assim como das possibilidades de interação entre as preferências do eleitor

e as de seus representantes'

Três modelos principais são trabalhados nos estudos sobre a atividade parlamentar. O

distributivista'', segundo o qual os representantes têm o objetivo de se reeleger e receberão

votos na proporção dos beneficios oferecidos ao eleitorado' 25 . O enfoque informacional'26,

que incide primordialmente sobre a organização interna do Legislativo, e o modelo partidário,

que privilegia as regras incidentes sobre os partidos políticos', pressupondo relação de

dependência e subordinação do parlamentar ao partido.

0 1)( )VNS, Anthony. Uma 7.'oria kco,u,nica da Democracia. São Paulo: E1)LJSP, 1999, P. 94.
FROILI .1(11, Nrornan e OPPENI1llMER, Joe A. Economia 1 >olílica .Íoderna. Brasília: unP. 1982, p. 116.
SANTOS, Fabiano. Teoria das decisões legis/alisas. .'tficrojzoulainentos do ('lientelismo Político no Brasil.

'lese de Doutorado. Rio de Janeiro: It JPERJ, 1994, p. 51.
FIORINA, Morris P. "Voting Behaviour". In: MtJI1.1.IR. Dennis C. (ed.). Perspectives on I'nh/ic ('hoice.

('amhridge: ('ainbridge Univcrsity l'ress, 1997, p. 409.
' TIl)EMAN. F. Nicolaus. "Voting and preference revelation". in: MtiEI.LER, Dennis C. (cd.). Perspectives
on I'ublic ('hoice. Cainbridge: ('anihridge LJnivcrsity Press. 1997, p. 232-3.

Ver, entre outros: ('A IN. I3rucc et alii. 1/se personal vote. ('ons1ii,wnc service and electoral independence.
('ambridgc: 1 larvard tJiiivcrsity l'ress. 1 987.1]( )RINA, Morris. ('ongress: Keistone 1/se Washington
1:szahlish,nant. New Haven: Yale lJniversíly Prcss, 1989; MAYEW, I)avid. Uo,,gre..s: 77w Elecioral
('o,,nectjo,,. Ncw Ilaven: Yale University l'ress, 1974; JACOBSON. (iary e KIRN1tLL, Samuel. .Strate y and
Ç/soice ia ('on ,re.isio,,al Electivas. Ncw 1 laven: YaIc tinivcrsity Prcss, 1981.

MAY! 1 FW, I)avid. ('vngress: 7/se EJectora! con,,eclion. New 1 (aven: Yale Iiniversily Press, 1974;
SI IVI'SLE, Kcnnelh A., WEINGAS'l, Bany R. "Political I >rcfercnccs ibr flue Pork l3arrel: a generalization".
.lmerican .Journal oJ Political Sciencc, v. 25, n. 1, 1981, p. 96-111; MARSI lA! .1., Williain e WEINGAST, Barsy
R. '11uc Industrial ()rganization ofCongress, or Why Legislatures, like lirius, are not organizcd as inarkets".
Joursial v/ l'o/itical Eco,:omj, v. 96, 1988.
'' KRFI 1131H., Keith. information and Legislative ()rgani:ation. Michigan: Univcrsity of Michigan Press,
1991; ARN( )I .1), R Douglas. T/se logic oJco,sgres.sio,sal aclion. New Ilaven: YaIe University Press, 1990, p. 57.

C()X. (ary W. lhe ef]iciesit secrel: 1'/se (ahineí and 1/se development ofpoliticalparties ii, Victoria,,
Englaid. ('amhridge: ('ainbridge tJniversity Prcss, 1987: COX, (iauy W. et alii. Legislazive Lcs'iathan. Parti'
gover):;1e,It ia lhe /sous.. Calilbrnia: liniversity of('alilbnua I'ress, 1993; Mc('IJBI3INS, Malimews D.
"(iovernment ou Lay-Away: Federal Spending and I)eficits under I)ided Parly Control". In: COX, G. W. e
KFRNFI .1., S. (eds,). use Politics oJ1)ivided (iot'er,,me,:t. l3oulder: Westview Press, 1991.
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Para Mayhew (1974), cuja obra se circunscreve nos marcos do distributivismo, o primeiro

incentivo do representante é a reeleição, o que leva a um arranjo institucional e a um

comportamento parlamentar voltados para esse objetivo'", que ele denomina conexão

eleitoral. Arnold também atribui peso importante no objetivo de manutenção de cadeiras no

parlamento, contudo admite que existam outras motivações que influenciam a ação

parlarrientar .».

Observe-se que a teoria da conexão eleitoral regendo a ação parlamentar não leva em

consideração que sobre o agente político incidem instituições formais e informais de toda a

ordem, inclusive princípios morais internalizados', que podem impedi-lo de agir da maneira

que lhe traria mais beneficio eleitoral. De fato, reduzir o comportamento parlamentar a

interesses eleitorais ou à influência do partido é subestimar a complexidade de um

problema', no qual, entre outras variáveis, se encontra urna tensão entre atribuições do

cargo, aspirações de carreira, objetivos da Casa Legislativa e impacto do ambiente'32.

Ainda assim, é visto que o deputado responde a incentivos, especialmente no tocante a

recursos públicos 133 , que podem lhe ser úteis na disputa política, bem como à captação de

sufrágio, especialmente no caso brasileiro, em que a lei eleitoral individualiza o voto 134 . Neste

contexto, a opção do político visa a maxirnizar resultados eleitorais, restringindo, pela força

do clientelismo, o embate eleitoral no que considera serem seus domínios.

A distribuição de subvenções sociais é fruto dessa já que, por meio delas, é

possível escamotear o fato incontroverso de a receita pública, arrecadada de forma difusa,

com a participação de todos os cidadãos, ser direcionada para gastos públicos visíveis e

concentrados em grupos bem definidos'. Esse arranjo, que, por um lado geral, se estabelece

entre nós submisso ao marco clientelista, por outro, específico, decorre dos incentivos

eleitoral e parlamentar recebidos"' - , os quais comandam a disputa pela alocação das verbas

128 MAYI 1 NW. 1)avid. (oiigre.ss: lhe Elecioral conneciion. New 1 laven: Yale (Jniversity Prcss. 1974.
ARNOI.I), R. Douglas. lhe logic of congre.ssional acho,,. New Haven: YaIe tiniversity Press, 1990,p. 5.

° EI.SI 1-R. Jon. l'eças e Engrenagens das ('kncias Sociais. Rio de Janeiro: Relumc-Dumará, 1994, p. 174.
" LIMA Jr., Olavo Brasil de. "Partidos. Eleições  Poder Legislativo". In: MI('l1,l. Sérgio (org.). O que ler na

ciencia social brasileira (1970-1995). Sio Paulo: Sumaré, 1999, p. 31.
132 Ver em MORGAN (1996, r'• 153).
'" KRAAN. l)irk-Jan. Budgetar,Decisions: (./7j(/)/jç choice apjnoach. Camhrjdge: Cambridge tJniversity
Press. 1996.p. 33 cl seq.

MLLI.IR III, James C. Monopolr Politics. Stant)rd: Iloover, 1999, p. 88 em seq.
' Idein.

I3 131 J('l IANAN, Jarnes M. /'u/,hic E,,,a,,ce ia Den,ocrahic I'rocess. North ('arolmna: Chape 11 liii!, 1967.
BU('IIANAN, James M., WAGNIR, Richard F. De,nocract' i,i t)eficit. Virginia: Acadeinic Press, 1977.
137 SIIFPSI ,L, Kennemh A., V'IllNGAS1', ilarry R. "Political Preferences ü)r lhe Pork Barrei: a generalization".
.4nze,uan ./ournal ofPohizical .Çcie,,ce, v. 25, n. 1. 1981, p. 109.

14

/,'l



gerais em projetos de impacto local, beneficiando diretamente as jurisdições eleitorais que lhe

rendem mais votos'.

Observe-se que a conformação do sistema eleitoral brasileiro afasta, pelo menos em parte,

urna premissa usada por Mayhew (1974), na hipótese da conexão eleitoral, concernente à

concentração da ação parlamentar sobre distritos determinados' 39 . Algumas pesquisas

apontam, porém, que, no Brasil, ocorreria uma distritalização informal ' 40 , afirmação que não é

aceita pacifícamente' 41 . Haveria, aqui, uma tendência à distritalização do Voto 
' 42 , e o

deputado seria visto como uma espécie de vereador mais qualificado' 43 , com acesso ao cofre

estadual ou federal. Em posição intermediária, Carvalho nota, no parlamentar, uma atuação

voltada para as bases eleitorais específicas, as quais, todavia, não se expressam somente

geograficainente144.

Segundo Ames (2003), as instituições políticas brasileiras fornecem incentivos a que o

parlamentar atue de modo a maximizar ganhos político-eleitorais pessoais e a concentrar suas

atividades na busca de beneficios para eleitorados localizados. Para ele, a relação entre

Executivo e Legislativo depende de uma barganha por recursos de clientelismo e

Corroborando suas conclusões, outros trabalhos verificam, no Brasil,

predominância da atividade legiferante voltada para a transferência de recursos públicos para

proveito exclusivo de indivíduos ou grupos, geográficos ou ocupacionais,

Além disso, a inconsistência entre os votos dados pelo eleitor em urna eleição, com base nas

opções realizadas sobre os candidatos majoritários e proporcionais, torna patente um voto

individualizado "ao extremo" 47 . Haveria, assim, em nosso sistema eleitoral, instituições que

N 101 J. Finerson M. S.. ORDESIIOOK, Peter ('. "tlniversalism iii ('ongress". ln: American .Journal of
l'olitical .Çcie,ue. v. 29, n. 2, 1985, p. 251-2.

CAETANO, Bruno. "Fxccutivo e Legislativo na eslra local". In: Novos Estudos ('ERRA?. N. 71, São
Paulo. março, 2005, p. 107.
140 FLFtJRY 1:11.110, Sabino Fortes. O I'oder Lcg:slatst'o estadual e a regulan:entação lejolíticas públicas:
aspectos dc um dilema institucional. Dissertação de Mestrado. Belo Ilonzonte: FJP, 2004.
'' ('AFTANO. Bruno. "Executivo e Legislativo na estra local". In: .'s'ovOs Estudos ('EBRAP. N. 71, São
R,uls ', março. 2005,H 	p. 108-111

MA('.I IAI)( ), Irica M. e SANF( )S, Maria 11. dc ('. "O jogo orçamentário da União: Relações Executivo-
Legislativo na terra do pork-barrel''. Relatório Interno. Brasília: LNAI >, 1995, p. 13.

Idem. p. 13.
' ('ARVAI .1 R), Valéria C. As emendas orçamentárias e seu signiJwado político institucional na arena
legislativa dv .',a,,t(I Catarina: a esperkncia da década de 90. l)isscrlação de Mestrado. Florianópolis: uI:sc,
2()()!.

('orno fica evidenciado, entre outros, no trabalho dc COUTO, Cláudio Gonçalves. "Negociação, decisão e
governo. Padrões de interativos na relação llxeculivo-I .cgislativo e o caso de São Paulo". lii: Processo de
Governo no tíummicípio e no Estado de Sã0 Paulo. São Paulo: EDIJSP. 1998.
""> SANTOS, Fabiano. Teoria das decisões le.'islatis'as.Microfincla,nentos do ('lieutelisrno Político no Brasil.
Tese de Doutorado. Rio de Janeiro: IEJPFRJ. 1994.
147 LIMA Jr.. Olavo Brasil de. Democracia e Instituições Políticas no Brasil dos Anos 80. São Paulo: loyola,
1993,p.156.
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incentivam a política clientelista, individualizando as candidaturas nos pleitos proporcionais

em favor do concolTentes que se colocam na condição de "prodigalizador de favores" 45 . O

voto na pessoa, em vez de no partido"", levaria ao individualismo na ação parlamentar'°,

razão pela qual Netto (2003), apoiado na obra de Mayhew, aponta que o parlamentar

brasileiro não se percebe como legislador ou fiscalizador dos atos do Executivo, mas como

um mero despachante de demandas individuais ou agente

A ligação entre o arcabouço teórico que descreve o fenômeno clientelismo e o que

investiga os mecanismos institucionais que interferem na decisão parlamentar será feita

mediante a introdução do peso da história no con texto l62 . Significa que se incorporou, na

análise, o reconhecimento de que o clientelismo é um traço marcante na trajetória

sociopolítica brasileira e que os custos de sua reversão ou de alteração de percurso,

consideradas as instituições presentes, não implicam apenas a decisão de modificação

institucional formal 15 3 . Com esse instrumento analítico, levou-se em consideração o

comportamento dito racional dos agentes, mas sua compreensão vinculou-se mais à

interpretação de uma situação do que a um cálculo instrumental'54.

Ademais, o institucionalismo histórico se presta bem a estudos de casos que têm unidades

de análise especificas e instituições intermediárias como variáveis independentes' 55 . A partir

de conceitos derivados desse veio teórico, pôde-se absorver, no trabalho, diferentes e

complementares hipóteses envolvendo o legado político 156 do clientelismo e a racionalidade

do comportamento parlamentar, em uma narrativa analítica dirigida pelo problema a ser

enfrentado' .

(lt)l)FS. ftrbara e RIBEIRO NETO, Artur. "Fontes Institucionais da Corrupção no Brasil". In: ROSENN,
K. e lX)WNlS. R. Corrupção e ReJrma I'olítica no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2000,p. 62.
40 Considera-se, neste caso, que o voto no Brasil é, via de regra, por lbrça (10 sistema de listas abertas e da

inexistência de punição para a mudança de partido pelos representantes, apenas Ibrinalmente parlidarizado.
° ri ,IlS('1 lER. l)avid. "Retbnna Política e Financiamento de ('ampanha.s Eleitorais". In: Os Custos da

Corrupção. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer. 2000, p. 82.
Ver tanibéin em lEIXEIRA, Marco Antônio ('arvalho. "('1ientelino e voto na cidade de São Paulo.

1993 1999". l)isscr1aço de Mestrado. São Paulo: PIJ('-SP, 2000.
I >RAiNS, Antonio Augusto. —Organização e Instituição tio Novo institucionalismo". in: Teoria e Sociedade.

N. 5. (leio Horizonte, jun., 2000.
Pt 1 INAM. Robert. ('omunidadc' e Democracia. Rio de Janeiro: FGV. 1996.

' FERNANDES. Antônio Sérgio.	depcndency e os estudos históricos comparados". In: Revista Brasileira
de In/or,nação Bibliográfica em ('idncia Sociais. n. 53, São Paulo, 1° sem., 2002, p. 82.
os Idem, P. 82.

1 lAti., P. e 'lAYI .OR, R. C. R.. "Polilical Science and 'lhe Three New institutionalisms". In: Po/itical
Siudies. N. 44, 1996, P. 936-957.
' BATES, Robert et alii. .1na/vti Varrativcs, Princeton: Princeton tJniversity press. 1998.
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O conceito de dependência de trajetória implica o reconhecimento de que a história é um

elemento importante' na análise de processos políticos' 9 , como o estudado. Enfatiza-se,

neste caso, que condicionantes presentes na trajetória do Legislativo mineiro, como a tradição

clientelista, opõem à perspectiva de mudança um custo, que será tanto mais alto quanto mais

arraigadas elas estiverern''°. Não se pretende, com esse enfoque, que sejam fixos os padrões

detenriinados pelo passado, que podem, sim, ser mnodificados, mas que certas tendências

presentes cm determinada estrutura, nela fincadas ao longo do percurso histórico, não podem

ser facilmente alteradas', mesmo quando, na origem não se pretendesse esse resultado.

É perceptível que o neo-institucionalisino histórico" -' se diferencia das teorias da escolha

racional. O valor de sua aplicação em estudos de casos", refletindo relações contingentes",

que se apresentam cultural e historicamente contextualizadas' 6 , é reconhecido" 8 . Suas

características essenciais e sua funcionalidade são realçadas por Steinmo e Thelen (1992, p.

10- 13), entre outros, muitas vezes acrescidas de sua diferenciação com o neo-

institucionalismo da escolha racional. Acentua-se que este é dedutivo e sistemático e, aquele,

tópico e indutivo'.

No âmbito do Legislativo brasileiro, esses conceitos podem-se conjugar a diversas linhas

de abordagem, corno, por exemplo, a de Bezerra (1999), relativa à sedimentação, por aqui, de

um peculiar sentido da representação, ou as de Ames (2003) ou Carvalho (2003), que, entre

outros, enfatizam a tendência de predomínio dos deputados intermediadores de verbas para

1S8 N()RI li. l)ouglass C. "Five propositions about institutional change". In: KNI(i(ilIT, J. e SENEI), 1.
E.\plaini?!g ,S,cial lpi.vtjtut,o,,.s'. Ann Arbor: Fhe tJniversity ot'Michigan Press, 1995, p. 25.
5° I'IERSON. Paul. "lhe Iimits ofdesign: explaining instilutional origins and change". In: Governance, v. 13, n.

4, p. 476.
°° 1 .FVI. Margarel. "A model, a inethod. and a mnap: rational choice iii comnparalive and hislorical analysis". In:

1 .INBA('l 1, M. 1. F /.U('KFRMAN, A. co?nparatit' I'oliii... Raiionaliti, ( 'ulture ti,icl .Structure. ('anthridge:
('amhridge Llniversity press, 1997. p. 28-29.
° PIJiRSON, Paul. "Increasing returns, path dependence and lhe study ol'politics". In: ..luwrican l'olilical

Science Rek'it'. v. 94, n. 2, p. 252.
MCNAIII3, David E. Researc/i MctlzodsJr Political Science. Annonk: M. E. Sharpe, 2004, p. 23
F o caso do teclado qwerty, elaborado por volta de 1870 e utilizado pelas máquinas de E. Remington e pelas

que se seguiram. O aprendizado dos usuários fez com que essa estrutura apresentasse alto grau de
irreversibilidade. Na década de 1930, por exemplo, A. 1)vorak criou o chamado teclado 1)SK, o qual, segundo
inúmeras pesquisas. permitia uma velocidade de digitação maior com menor número de erros. Apesar das
vantagens evidentes, sua produção em massa nunca ti efetivada.

1 tAl .1., Pcter A. e TAYI .OR, Rosemary C. R.. "As três versões do neo-institucionalismo". In: Lua Nora,
São Paulo. ii. 58, 2003.

i RFI N1 R. lan. "tinderstanding N}IS relirnu: lhe policy-tran.skr, social learning and path depcndency
perspectives". In: (iol'ernance, v. 15, n. 2, ahri2002, p. 25-47.

ROSS, liona. "Interests and choice iii lhe 'not quite so new' politics ofwelfare". In: JJ'esi European I'olitics,
v. 23.n. 2.p. 17.

' MA1ION, Riane. "'l'heonzing Wetlire Regimes". In. Social l'olilics, v. 8, 2001.
(iRIiENFR, lan. "ilie potential ofpath dcpendence in political studies". In: Politics. V. 25, n. 1, 2005, p. 62

et scq.
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suas bases no parlamento, além dos trabalhos confeccionados na esteira da contribuição de

Nunes Leal (1997) à compreensão do clientelismo na política brasileira.

Em qualquer desses veios analíticos, verifica-se a ocorrência de um comportamento

instrumental dos parlamentares, que depende da trajetória na qual se insere e produz na matriz

de suas estratégias de ação crenças firmes acerca da vantagem de se adotar determinado

comportamento. Os representantes assumem um comportamento isornórfico° e mimético1,

e esta atitude disseminada condiciona a trajetória do Legislativo, reforçando-se na

recorrência' -

Os parlamentares lidam com a interação e as possibilidades de mudança, levando em conta

especificidades histórico-culturais que tangenciam a política brasileira' . Em uma trajetória

dependente desses fatores, mas não só deles, suas possibilidades de negociação política são

limitadas e condicionados são os processos de transformação de padrões no seu meio"" .

Ainda assim, ao se romper certo equilíbrio, abre-se a oportunidade de mudança175,

submetendo-se a trajetória a um momento critico que permitirá uma redefinição institucional,

que tanto poderá se apegar ao padrão anterior' 7 ', desde que urna reacomodação possível acene

com o retorno esperado' --, neste caso fundado nas vantagens atinentes ao velho modelo',

quanto poderá efetivamente produzir uma transformação de rota de maior inonta'9.

Uiii problema que se enfrenta com essa abordagem é o referente aos fatores que podem

atingir a estabilidade existente""". Seu aparecimento leva a um momento crítico"', que abre

SIIlNM( ). Sieven. "'lhe Ne'v Institulionalismn". In: ('LARK, 13. e FOWERAKIR, J. (eds.). lhe
Eiuielopedia 0/ L)e,nocratic ihou,'ht. Londres: Routiedge. 2001.

> 1 )iMA(iGI( ). Paul e P( )WFI .1., Walter. "lhe Iron cage Revisited: Institutional lsomorphismn and ('oliective
Ralionality iii ( )rganizalional Fields". In: The Neo' l,,stitu.'ionalis,n ia ()rgani:atioiwl Analysis. Chicago:
Universily of('hicago Press. 1991, p. 63-82.
171 Idemu.

Segundo DAVIDSON (1994, p. NJ), "lhe future is merely the siatiscal reflection ofthe past", o que chega a
ser exagerado.

SANJEEV. Prakash e SId,I,L, Per. Investigating Social ('apital. Londres: Sage Publication, 2004, p 202.
14 NORTH, 1)ouglass C. "Institutions and their consequences in economrnc peribrmnance". Iii: COOK, Karen S. e
LEVI, Margaret. lhe Limits oJRat;onalitv. Chicago: Chicago Liniversity Press, 1990, p. 398.
IS 1Á)WN1)lS, Vivien. "Varieties oi'new inslitutionalísm: a critical appraisal". In: Puhlic ,1dministration, n. 74,
1996.p. 185.
'' 1 .( )V 1., Stu,mrt e IIUI )S( )N, John. ' n>/erstan>/ing flie Volict Preces.'>: .1nall'sing 11.'lfare l'olicu and Practice.
I3irmumnt!lmanl : I'olicy Press, 2()04. p. 1 50.
177 MYI .1 ,S_1. e PIU RSON, P. 'l Ime comparative political economy ot'pcnsion reform". lii P. Pierson (Ed.), lhe
nelt'/)(>lific.s o/ i/o' n'el/ar>' siate. ()xlrd: Oxford Liniversity Press, 2001, p. 303 cl seq.

S AR 1 IIUR, B. I,,crew.inl,' Returas and PatI, l)ependenc' i,, Economi'. Ann Arbor: University ol'Michigan
Press, 1994,p. 25.

7'> Ideni, P. 161
80 KAY. Adrian. "1 >,itli depcndency and system niemory". Paper to Policy & Polilics Conibrence, "Policy and

Polilics in a (ilobalising World". I3ristol, Inglaterra, 2003.
IsI )(J);> Antônio Sérgio. — Path dependency e os estudos históricos comparados". In: Revista Brasileira
de ln/ormaço /?ib/iogr/k'a cm ('iêneia Sociais.n, 53, São Paulo, 1'' sem., 2002
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um processo de mutação, o qual pode variar quanto à natureza', quanto às razões, acidentais,

evolucionários ou intencionais 3 , e quanto ao impacto, adaptativos ou transformadores'84.

Em uma cena política marcada por uma correlação positiva entre a competitividade

eleitoral do parlamentar e a identificação pelo eleitor dos benefícios diretamente conseguidos

por ele, a presença das subvenções parlamentares se mostra coerente com a trajetória pretérita.

O formato adquirido entre 1991 e 1998 gerou entre os deputados um comportamento inercial

e de franca adesão a esse mecanismo de atuação As subvenções revelam um arranjo

equilibrado, reduzindo custos de transação e reforçando vínculos tradicionais, em urna

combinação por meio da qual regras formais e sociocu1turais" 5 contribuem para que as

decisões empreendidas no campo parlamentar sejam guiadas por uma lógica clientelista. Em

contrapartida, o fim das subvenções aparece como momento crítico para um estável sistema

de interação parlamentar. Contingentemente, aparece pela força de urna decisão oriunda do

ambiente, podendo representar tanto o fim de um ciclo quanto um evento transitório em urna

trajetória maior.

A hipótese da reacornodação prevalecerá, guiada pela crença dos deputados de que sua

relação com o eleitor passa não pela adesão a uma razão pública impessoal e generalizante,

mas pelo reforço a um modelo de representação que, alheio ao padrão institucionalizado, se

coloca para o eleitor corno remédio contra a incerteza inerente a urna sociedade complexa,

fornecendo-lhe pequenas benesses, que, simbol icarnente, conferem confiança, liquidez e

segurança a sua relação de clientela.

S. As Casas Legislativas brasileiras trabalham sob o influxo do clientelismo, que cerca sua

trajetória, e de instituições formais que afetam seu desempenho. Urna associação positiva

entre a tradição clientelista e incentivos presentes nas regras eleitorais e parlamentares, que

regem a escolha do representante e o exercício da representação, tende a produzir instituições

aptas a alimentar sua lógica interna.

A distribuição de subvenções sociais pelos deputados estaduais mineiros se insere neste

contexto preciso. Com as subvençôes, o parlamentar reforça sua posição assimétrica na

relação clientelista, já que pode definir diretamente a alocação de recursos, e se coloca em

52 I)tMA(j(jIO, Paul e l'OWEI 1., Walter (eds.). 77w iVew Institutionalisni in Orga:i:aiionalAzahsis. Chicago:
Univcrsily ol'(liicago Press, 1991.
' 6(0I)IN. R. E. 7/n' ii:eorF vi Iu.çtitutional Design. New York: Camhridge Univ. Press, 1996.

5 1 I:INM( ). Steven e 1111 :  ,IN, Kathleen. 1 listorical institulionalism in comparative politics". In: STEINMO
S., li lIl .EN, K. e LON(iS 11(I lii, F...lructuring /'ol,twx: !I,'aorical Insiitutionalism i,, Compara lise .4nalisis.
Cambridgc: ('arnbridge 1 Jnivcrsimy Prcss, 1992, p 10-13.

AMES, l3arry. Os- entraves da denzoeraciu ,,o Brasil. Rio de Janeiro: F(iV. 2003, p. 26.
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posição favorável na caça aos votos 186 , já que permite uma "campanha eleitoral permanente"

"com o dinheiro do contribuinte-'5.

A subvenção social é urna modalidade de despesa pública prevista na Lei n.° 4.320, de

1964', que contém normas gerais de direito financeiro, a serem observadas na elaboração e

execução do orçamento público. Trata-se de uma transferência de recursos públicos com o

objetivo de fomentar a prestação de "serviços essenciais de assistência social, médica e

educacional, sempre que a suplernentação de recursos de origem privada aplicados a esses

objetivos, revelar-se mais econômica -18,) . A subvenção deve ser destinada a entidades

consideradas satisfatórias pelo poder público e devem atender a padrões mínimos de

eficiência previamente fixados"l Deve, todavia, ser utilizada como recurso extremo, em

caráter excepcional, apenas quando a política social oficial se revelar insuficiente' 91 . Trata-se

de competência regular do Executivo, obedecidos os parâmetros fixados na legislação de

planejamento e orçamento'°.

Observe-se, então, que a distribuição de subvenções constitui intervenção realizada pelos

parlamentares no campo da alocação direta de recursos públicos' 93 . É urna ação de cunho

distributivo particularista, que atinge beneficiário escolhido pelo deputado"' - . Caracteriza-se,

ainda, pela desnecessidade de procedimento prévio com o objetivo de se obter uma ação geral

e impessoal' 
"5 . Possui uma lógica resultante da conta individual do parlamentar, em oposição

JX)WNS, Anthony , ( 'nu, leoria Lcw,ónzica da Democracia. São Paulo: 1-1)IJSP, 1999, p. 196-197.

'I
MlASSl, .Joào. "Subvenção reforça elientelisino político". In: l Notícia. 1/2/1998.

rata-se de uma prática historicamente consagrada no Brasil e que ocorre a partir de uma inversão da regra
legal-burocrática de administração pública, que impõe a edição prévia de regras gerais e abstratas dispondo sobre
as condições sob as quais recursos Públicos serào distribuídos e a e1.iiva alocação de recursos segundo essa
regra: a necessidade do beneficiário deve se ajustar á norma. Na distribuição de subvenções cria-se regra
particular e concreta para atendimento a situação individual: a norma se ajusta á necessidade do beneficiário.
is0 Ari. 16, "caput". da Lei n"4.32064.

Arts. 16. parágrafo Único, e 17 da Lei n.° 4.32O64.
PAIVA F11,1 10, Marcoiii Muzzio Pires. "asSuhvenções Sociais". lii: TC'Eflojc, Recifl, abril/2000.
Plano Plurianual - PPA. Lei de 1)i rei rizes Orçamentárias LD() - e orçamento Anual - 1 .OA.

° Fvi.tentenieiite que a distribuição de subvenções nunca impediu os deputados dc continuar a "reivindicar"
melhorias para suas bases. Observe-se, por exemplo, que os programas PADEM (Programa de Apoio e
l)esenvolviinciito dos Municípios), "Pró-Comunidade", geridos pela  Secretaria (te Assuntos Municipais, o
"Programa de Mobilização de Comunidades", pelo SERVAS, e as subvenções concedidas pela empresa pública
—Loteria Mineira'' entre os anos (te 1995 e 1998 (Governo Azeredo), eram operados sob cntoque bastante
semelhante aos das suhvenções parlamentares, com a diferença (te que, neste caso, os deputados da base
governista e, entre estes, os detentores de maior poder na A 1.1 M(, 1 inliain melhores possibilidades (te receber as
verbas "reivindicadas" (ver, a proposito, no âmbito do Congresso Nacional, ciii BEZERRA, "Representação
política e acesso aos recursos f(xerais". In: Revista do Serviço Público. A. 5!. ri. 2. Brasília. ahr-jun, 2000). Nos
quatro anos do governo Azeredo foram cerca de RS 100 milhões, em mais de 4 mil convénios, majontanamnente
com localidades com menos de 20 mil habitantes, somente nos programas Padem e Pró-comunidade.
iO3 B l( )ND1, Márcia Maria. ,is subvenções sociais em ,íj,,as Gerais: a i;ediaçio parlamentar na política de
,'lssisk,,cja Social. Dissertação de Mestrado. l >ontiticia Universidade Católica de São Paulo. 2002.

('orno ocorre, por exemplo, no provimento ordinário de cargos públicos, nas contratações comim o poder
público ou na execução (te políticas públicas que estabelecem alguni critério prévio de seleção. No CS() (Ia
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a urna possível articulação de urna política pública de assistência social, o que representaria

urna distorção do ponto de vista da implementação de urna política pública de assistência

social

Entre as decadas de 1970 e 199() o Legislativo mineiro chegou ao modelo estudado.

Determinada quantia orçamentária, previamente acertada"' 7 , era remetida ao parlamento, e

ocorria uma repartição linear (la verba entre os deputados 198 . No exercício orçamentário, a

Mesa dirigente da Casa, embasada em resolução da Assembléia Legislativa' 99 , determinava os

valores igualmente atribuídos a cada deputado, os quais, ao longo do exercício, estabeleciam,

cada qual, um rol de beneficiários. No período visto, o volume de subvenções parlamentares

atingiu entre 0,2% e 0.6% do total do orçamento estadual °, chegando a ultrapassar 10% da

despesa da AIerng20t . Em 1995, as subvenções parlamentares mineiras mereceram o repúdio

expresso da 1 Conferência Nacional de Assistência Social.

A distribuição das subvenções sociais pelos deputados estaduais mineiros foi extinta em

1999, por obra do então governador Itamar Franco, que se negou a realizar a já mencionada

barganha prévia com os deputados. Durante a legislatura 1999-2002, e mesmo depois, a

discussão sobre o retorno das subvenções parlamentares esteve presente na Alerng, com

deputados declarando que a sua ausência seria um dos "fatores que dificultam o trabalho

legislativo nos último anos"°.

Uma análise preliminar da Legislatura 2003-2006 indicou urna recomposição do arranjo

clientelista. Esse mecanismo seria baseado na partilha de recursos públicos consignados no

orçamento estadual por meio de emendas parlamentares individuais, sendo que, como nas

subvenções, cada parlamentar teria direito a um mesmo valor.

Compulsando os dados a respeito da distribuição de subvenções sociais pelos deputados,

foi possível verificar a existência de uma correlação positiva entre as verbas repartidas pelos

parlamentares e as circunscrições em que estes foram votados. Majoritariamente, os

dislrihuiçâo de subvenções pelos deputados, a marca da escolha é a pessoalidade, já que a indicação é
exclusivamente do parlamentar.
'° SP( )SAI 1. Aldaíza "Não as Subvenções Sociais". Iol/,a de S. Paulo, São Paulo, 28 mar. 1994.

Na aprovação da LOA, no tini da sessão legislativa e do exercício tinanceiro anterior.
Vide Lei is. 6.265, de 1973, art. 2.. Nos termos dessa Lei, a AI .lM(j, anualmente, por Resoluçao, designava

as subvençôes a serem distribuídas. Vigeu até 1995, quando Íii substituida pela 1 ci n.° 11.815, revogada pela
Lei n. 12.925. de 1998, que regula o tema.

Que é lei do lxnto de vista material. Vide Resoluções n.°s 5.05690: 5.09790-,5.113191.5.120 91 5.129/92: 5.1431;94.
Su/'s'ençõe.s Sociais. Filosofia e Objetivos. Belo Horizonte: AI,EM(j, 1996.

Nesta base de cálculo estão coinputadas as receitas gerais do Estado, inclusive aquelas que passam pela Iizenda
estadual tuas são lrans!ndas a outros entes federados.

' lSl AI)O l)l MINAS GERAIS. iiaia,iço Geral do Listado 1998. Belo Horizonte: SEPIAN, 1999.
Rekn'orjo final.

205 Em O T	14.4.2003, p. 40.
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deputados enviam recursos apenas para as bases, obtendo nelas, em regra, um retorno

positivo

Deste exame, entretanto, não resta definido um nexo causal entre votos e subvenções. A

distribuição de subvenções, por si só, não explica, muito menos define, o desempenho

eleitoral do candidato. Algumas tendências foram, ainda assim, significativas.

6. Trabalhou-se com uma base de dados composta pelas informações relativas à

distribuição de subvenções parlamentares nos exercícios financeiros de 1994 e de 1998205 por

entidade beneficiada, município, valores despendidos, datas e números dos convênios, nos

quais se pode verificar uma amostra adequada das opções realizadas pelos deputados nessa

seara.

Os deputados enviam recursos para os lugares de onde esperam votos. Isto é o que se

infere cio fato de mais de 80% do total das subvenções parlamentares ir somente para OS

municípios onde o deputado seria votado. Os repasses efetuados por deputados que não

disputaram eleição20 , por sua vez, afastam-se dessa média até 30%, sinalizando o caráter

eleitoral do recurso.

Seria o caso de perguntar se os deputados encaminhavam as subvenções para as

localidades em que foram votados ou para aquelas em que esperavam ter votos, o que

implicaria a possibilidade de a assertiva inicial ser fruto de urna correlação espúria. Os dados

disponíveis não são suficientes para se afirmar, categoricamente, uma coisa ou outra.

Aparentemente, o deputado atende a suas bases tanto porque foi nelas votado como porque

espera que delas jorrem mais votos.

A técnica de alocação das subvenções se mostrou bastante diversificada. Há casos em que

a principal base não é atendida e como o parlamentar permanece sendo bem votado nela,

estima-se que, dentro da estratégia geral de captura de votos, os de lá sejam obtidos por outros

meios, ficando as subvenções para serem potencializadas em outras bases. Alguns deputados

pulverizaram as subvenções corri sucesso; para outros, com idêntico procedimento, o êxito

não veio. Deputados com bases excessivamente dispersas, como os pertencentes a entidades

religiosas, ou muito concentradas, tendem a alocar subvenções em poucas localidades. A

204 A presente anólise é de natureza meramente quantitativa e, ainda assim, dispõe de wn COnjLlflt() (te (lados
restrito, tini trabalho de cunho qualitativo, noutro momento, sena importante para o refinamento e o
apro1un(lalnento das questões aqui apresentadas.
205 Os dados floram apanhados no Diário do Legislativo daqueles anos. Quanto ao ano de 1998, cerca de 5% das
inlnnações não puderam ser utilizadas, unia vez que, estranhamente, algumas publicações floram feitas sem
constar o nome do deputado em retrência.
20o A referência engloba os deputados que nào se candidataram e os que se candidataram a cargos maioritános,
como governador, vice-governa(lor e suplente de senador, e e, exclui, por razões já explicadas, os deputados José
1 .aviola e José Bonificio.
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vitória eleitoral, apesar disso, pode ou não vir, a depender do olho clínico do deputado para

julgar a elasticidade eleitoral de suas bases.

Verificou-se, quanto à concentração dos recursos, que os deputados da faixa mais

concentrada em geral se reelegeram (85%). Entre os que subvencionaram, pelo menos, 80%

das cidades em que foram votados, 70% foram reeleitos. A camada intermediária teve o

pior rendimento, alcançando 65,8% apenas.

Constatou-se, ainda, que a política de distribuição de subvenções é, de fato, excludente, já

que somente são apadrinhados os clientes dos deputados. Com isso, de 723 municípios em

1994, somente 520 receberam algum recurso; 203 não viram um centavo. E o percentual de

72% obtido naquele ano caiu para 68% no período seguinte, no qual a base de cálculo já

estava alargada pelas emancipações de municípios ocorridas nos anos 1990. Mais da metade

das cidades atendidas recebe subvenção de um único deputado (51,15%). Com dois

deputados, são 27,7%. Já Belo Horizonte, "terra de ninguém", foi alvejada por 42 deputados,

seguida por Contagem e Betim. Esses dados confinnarn o perfil espacial do eleitorado

mineiro, em grande parte distribuído pelas pequenas cidades, nas quais a política é feita à

moda antiga, com não mais que dois grupos rivais disputando o poder, cada qual sob as

bênçãos de um deputado.

Outras inclinações verificadas nos dados referem-se à indiferença quanto ao índice de

desenvolvimento humano das localidades atendidas°7 para o desempenho do candidato assim

como ao fato de o deputado ser oposicionista ou não na Assembléia Legislativa. Notou-se,

também, que, de 1994 para 1998, houve tendência à acomodação, com os deputados repetindo

o método de escolha das entidades atendidas pelas subvenções parlamentares, havendo, no

entanto, leves variações estratégicas.

É bem verdade que alguns, mesmo com as subvenções, continuaram a perder eleições,

usando-as em desconformidade com o padrão aqui abordado, ou não, como deputados

prestigiados, que usaram as subvenções conforme as melhores indicações, tiveram votação

aumentada em um mapa eleitoral que se manteve, contudo foram vítima da competitividade

dentro da coligação ou em suas bases eleitorais, aumentadas além das suas expectativas.

As subvenções parlamentares constituíram eficiente mecanismo de natureza clientelista

para o êxito eleitoral dos deputados estaduais mineiros. No período mais importante de sua

distribuição 1991/1998 -, proporcionou aos parlamentares expressivos dividendos nessa

esfera política. Alcançou quase todos os representantes e gerou, no âmbito interno da Alemg,

2O Veriticado em uma amostra com sele casos escolhidos aleatoriamnente.
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um equilíbrio coordenado, tendente a influenciar positivamente as pretensões eleitorais dos

deputados, ao preço da inércia legislativa e da subserviência ao Executivo208.

A proeminência do fator eleitoral nesse cenário confirma as premissas elencadas pelo neo-

institucionalismo distributivista, no qual se enquadra a existência, em nosso sistema eleitoral,

de distritos políticos de fato, nas quais se concentra a competição pelos votos nos pleitos

proporcionais "'>, que são realizados mediante listas partidárias abertas, em um contexto

jurídico que permite a livre migração partidária.

O cidadão vota em uma pessoa definida, e seu critério de escolha leva em conta fatores de

singularização do candidato, entre os quais o atendimento personalizado prestado ao eleitor no

passado, o que permite identificar o parlamentar com o elemento local210.

A distribuição de subvenções enfrenta uma concepção de representação que, desde Burke

(1982), afirma que o parlamento deve ser agir em vista do interesse geral, sob a premissa de

que a relação do parlamentar deve ser com o todo social, e não apenas com as comunidades

parciais que o elegerain 21 1 .
 Em última análise, por melhores que fossem as intenções dos

deputados, constatou-se que, apenas por excluir cerca de 30% dos municípios do Estado e

partir de urna escolha que personaliza a atividade pública, as subvenções parlamentares já se

colocariam nessa posição. As subvenções parlamentares só foram usadas por tanto tempo e

tão bem acolhidas por tantos, porque correspondem a urna visão clientelista da

representação212, de longa e sólida origem na trajetória política brasileira e resistente aos

vários remédios que contra si são aplicados no tempo.

7. A dominância do perfil clientelista de atuação, bem espelhado pelo uso das subvenções

parlamentares, demonstra, nos deputados mineiros, urna postura apática, quando não

absenteísta, especialmente no tocante à intervenção em propostas de natureza universalizante,

passíveis de produzir beneficios coletivos.

Verificou-se que, durante a fração de tempo analisada, os representantes na Alemg

intervieram pouco na arena legislativa, salvo quando o fizeram mediante proposições de

natureza particularista, geradora de beneficio singularizado, direto e personalizado à clientela

parlamentar1 3•

208 PERI1RA, Antônio Carlos Ramos. O PI'as Subvenções Sociais e a Luta Popular. BeloHorizonte: 1992.
200 ('ARVALILO, Nelson Rojas de. E no início era,?, as bases. Geografia política do 1010 e comportamento
legislativo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan. 2003 p. 70 et seq.° AMES, I3arry. Os entraves da democracia no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2()3, p. 109.
211 Idem, p. 116.
2 ' 2 BEZERRA , Marcos O. Em nome das bases: Política, Favor e Dependência Pessoal. Rio de Janeiro:
Relunie-I)uinará, 1999.
213 ('ont'irir esse registro em FIAURY Filho, Sabino Fortes. O Poder Legislativo estadual e a regulamentaçiio
de políticas públicas. l)isserIaçio (te Mestrado. Belo 1 lorizonie, 2004.
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Os dados agregados referentes à produção legislativa da Alemg entre 1987 e 2002, revelam

que, até 1999, ano que coincide com o fim das subvenções, os deputados legislavam pouco

sobre assuntos de interesse geral. A média anual de apresentação desses projetos de lei por

deputado varia de 0,94 no período 1987-90, até 1,4, entre 1991 e 1994. No confronto entre os

projetos de natureza particularista, que serão designados, segundo a tipologia de Santos

(1994), transferências concentradas de recursos - TCR -, e os de natureza geral, assim

compreendidas a regulação de qualquer natureza e as transferências de recursos difusas,

verifica-se que, na época, a participação das proposições de caráter geral compôs, por

quadriênio, entre 21,2% e 24°Á do total. A taxa de aprovação dessas propostas foi igualmente

baixa, porém com maior variação, de 13,71%, no mandato de Hélio Garcia, até 28,55%, no de

Eduardo Azeredo, contra indicadores bem superiores dos projetos TCR, que iam de 70% a

80%. Nas tabelas a seguir serão distinguidos com clareza esses aspectos abordados.

O padrão mudará significativamente a partir do governo Itamar Franco, com o crescimento

da apresentação de proposições socialmente relevantes pelos deputados, embora sem alteração

na capacidade de aprovação desses projetos. Após o fim das subvenções parlamentares, cresce

na Alemg a produção legislativa de caráter geral, elevando a média de projetos apresentados

por legislatura. Em todos os períodos com subvenção parlamentar, o aproveitamento é abaixo

da média e da mediana referentes ao período total.

A avaliação da mediana mostra, novamente, mais concentração de produtividade alta nos

anos após a extinção das subvenções parlamentares, o que OCOC em seis dos sete anos, com

destaque para 2003, quase cinco vezes acima da mediana. Cresce, também, desde 1999, a

participação dos projetos de interesse geral sobre o total de projetos apresentados. Com  isso,

pode-se verificar que não apenas esse tipo de proposição é adotada como arma estratégica

pelo parlamentar, como também sua importância é, proporcionalmente, maior.

Durante o período em que vige a política das subvenções parlamentares, a quantidade de

projetos de interesse geral apresentados bem como a parte por eles representada no total de

proposições mantém-se relativamente estável. É somente com a extinção das subvenções,

embora não se possa dizer que necessariamente por essa causa, que o comportamento

legiferante do parlamentar se modifica.

Note-se, contudo, que não se pode estabelecer uma tendência relativa à condição de

aprovação das proposições de interesse geral. Apenas no caso dos projetos TCR pode-se

determinar um padrão de aprovação.

Pôde-se, portanto, evidenciar uma alteração no desempenho legiferante dos deputados após

o fim das subvenções parlamentares. Evidentemente, essa mudança está, também, associada a
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outras variáveis, não consideradas neste trabalho; contudo, entra, certamente, como elemento

destacado, compondo um padrão de atuação parlamentar que, sem descartar a primazia das

ações clientelistas, aos poucos parece incorporar a atividade legislativa de interesse geral.

8. O clientelismo, na medida em que pode ser verificado na distribuição de subvenções

parlamentares, necessita de confirmação na seara eleitoral. O estudo dessas subvenções

evidencia sua condição de desdobramento institucional da trajetória do Poder Legislativo, o

qual, frise-se, é atrelada à tradição clientelista, às eleições personalizadas e às possibilidades

de barganha entre os Poderes Executivo e Legislativo.

As informações utilizadas neste trabalho não são suficientes para se afirmar uma relação de

causalidade entre repartição de subvenções parlamentares e desempenho eleitoral dos

deputados, todavia pode-se vislumbrar uma correlação positiva entre estes fatos, a partir dos

dados manejados. Com efeito, nos mandatos realizados entre 1991 e 1998, diferentemente dos

ocorridos em 1987-90 e 1999-2002, houve um volume expressivo de subvenções

parlamentares e um elevado índice de sucesso eleitoral dos representantes que delas se

utilizaram"'.

A compatibilidade entre esses elementos não invalida, certamente, outros pontos de vista

igualmente defensáveis, contudo torna improvável que se possa dissociar distribuição de

subvenções e resultado eleitoral. Não se afirma a existência de uma força endógena nas

subvenções parlamentares, que, por si só, explica o desempenho eleitoral dos deputados que

delas se valem. O que se constata é o fato de que, em um ambiente farto de subvenções

parlamentares, os deputados lograram êxito nas tentativas eleitorais subseqüentes,

independentemente dos contextos nos quais as disputas eleitorais ocomTeram'5.

A avaliação do SUCeSSO eleitoral tomou COmO base de cálculo OS deputados que exerceram o mandato no ano
das eleições, por esta razão haverá sempre um número superior às 77 cadeiras existentes na ALEMG.
Considerou-se vitorioso o deputado que alcançou uma cadeira diretamente e o que, suplente, foi chamado a
assumir. Tainbéni vitorioso é o que se elegeu para Deputado Federal. Por este motivo, os resultados aqui
apresentados não são exatamente os divulgados em outras pesquisas, como, por exemplo, em POSSA, Jorge.
"Uni voto pela mudança". In: Revista do Legislativo.n .35. set/de,12002, p. 9-18. No refèrido trabalho, OS

indicadores de renovação na Assembléia serão de 58% em 1990, 43% em 1994, 38% em 1998 e 47% em 2002.
A maior difircnça aparece no cálculo de 1990, já que em nossa metodologia são contabilizados os 13 deputados
estaduais vitoriosos ciii suas campanhas para deputado fi.deral. Considerou-.se , ainda, dois casos atípicos de
reeleição: em 19940 deputado José Laviola deixou o espólio político para seu genro, deputado José henrique,
eleito e reeleito desde então; em 1998 o mesmo procedimento se (leu entre tio e sobrinho, os deputados José
l3onifocio e Antônio Carlos Andrada. Em ambos os casos houve uma transferência direta, imediata e eficaz das
bases eleitorais do deputado em exercício, justilicando afirmar-se que houve, de fato, uma reeleição.

poderiam21 Fiilre outros aspectos que poderiam ser abordados neste campo, (leve-se levar em consideração que tanto
aspectos mnacro, quanto os locais influenciam os resultados eleitorais. Por exemplo, a existência de candidaturas
locais nas bases (te um deputado é sempre um empecilho ao seu bom desempenho. Assim também, o fato de
pertencera certo partido pode influenciara obtenção devotos em eleições específicas. Ainda, o número (te
candidatos novos com alto potencial eleitoral OU eventos que atiniam a Legislatura como um todo podem ser
preponderantes em certos casos.
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No quadriênio 1987-90, conquanto contasse com bancada majoritária na Assembléia

Legislativa, o Governador Newton Cardoso sempre teve contra si forte oposição, do PT, do

PDT, do PFL e, posteriormente, do então recém-criado PSDB, além de parte do PRN. Esse

dado se refletiu no volume de subvenções parlamentares concedidas aos deputados estaduais

naquela legislatura. Sem extinguir as subvenções parlamentares, mas mantendo-as em

patamar baixo, o Governador optou pelo modelo tradicional de intermediação de recursos

clientelistas, acreditando, com isso, manter maior controle sobre sua base na Alemg. O

resultado obtido por Newton Cardoso mostrou-se deficitário para seus propósitos na relação

com a Assembléia Legislativa, para os de seu partido e para os dos deputados em geral. No

plano legislativo, apresentou 279 proposições à Alemg, aprovando 224 delas, totalizando

cerca de 80% de êxito nessas iniciativas. De um total de 82 deputados que estiveram no

exercício do mandato em 1990217, 34 foram reeleitos, e 13 foram eleitos deputados federais18.

Sete parlamentares não disputaram a eleição e 28 foram derrotados. Houve um

aproveitamento razoável, da ordem de 62,67% de sucesso entre o total de deputados, índice

que vai a 57,32% quando se inclui na base de cálculo os deputados que não disputaram as

eleições.

Sob Hélio Garcia (1991-94), o Executivo administra com uma folgada maioria

parlamentar, de 68 entre 77 deputados, alimentada por crescentes subvenções parlamentares.

Um volume suficiente de subvenções parlamentares gerou alto índice de recondução à Casa

Legislativa. Por seu turno, o Governador não teve dificuldade em aprovar qualquer matéria no

parlamento. No período o Governador não teve sequer uma proposição rejeitada na Alemng,

alcançando um percentual de 96,31% na aprovação de suas propostas. Ao contrário dos outros

períodos estudados, nos quais o último ano de mandato apresenta queda no aproveitamento do

Executivo na Assembléia Legislativa, neste houve estabilidade no percentual de sucesso

legiferante do Executivo, sempre entre 95,83% e 96,72%. Dos 79 deputados em exercício em

1994, 55 foram vitoriosos nas eleições daquele ano, um índice de 71,43% de sucesso eleitoral.

Com Eduardo Azeredo (1995-98) mantém-se o modelo clientelista generalizado que

marcou o mandato anterior. Reconhecendo a existência de um arranjo equilibrado bem como

curvando-se às expectativas geradas pela trajetória assumida no governo de seu antecessor,

peniianece gerando um volume razoável de subvenções parlamentares e obtendo do

parlamento o retorno esperado, salvo no último ano de mandato, quando a entrada do ex-

' (ontbniie especificado no Capítulo 2.
Incluídos os suplentes que exerceram, parcialmente, o mandato.
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Presidente Itamar Franco na disputa pelo governo estadual alterou suas perspectivas de

continuidade no poder, gerando, em alta escala, um comportamento oportunista de deputados

de sua base parlamentar. Azeredo aprova quase 90% de suas iniciativas na Alemg.

Expurgando desta conta as matérias que tramitaram com o Governador na condição de

candidato derrotado, o índice chega a quase 95%, praticamente o alcançado no quadriênio

anterior. Com as subvenções parlamentares em alta os deputados alcançam um patamar de

vitórias eleitorais ainda mais significativo que o obtido na eleição anterior: chega-se a 75%.

Itamar Franco governa o Estado de maneira diferente da de seus antecessores. Ele, no mais

das vezes, dispensa a hegemonia no Legislativo, quebrando o padrão vigente de interação

interpoderes. Nega-se a participar da barganha relacionada às subvenções parlamentares.

Como conseqüência, os deputados ficam obrigados a alterar o comportamento, já que as ações

cl ientel istas tradicionais são inviabilizadas.

Itamar foi, por essas razões, o governante com pior desempenho no Legislativo,

alcançando, na média, apenas 71% de aprovação de suas propostas legislativas. No plano

eleitoral, por sua vez, o desempenho dos deputados estaduais resulta em meros 56,4 1% de

sucesso, corrigidos para 62,50% com a entrada dos suplentes entre 2003 e 2005. Tal como

ocorre no período Cardoso, com Itamar, os mais sacrificados eleitoralmente são os deputados

pertencentes ao partido do Governador (42%).

Essa constatação, corrobora estudo de Pereira e Rennó (2001) e se contrapõe aos

argumentos de Sarnueis (2000) e Abrúcio (199), que afinnam, em contexto semelhante, que

o apoio dos governadores '° é decisivo para a carreira dos deputados. Pertencer ao mesmo

partido do Governador influencia a percepção de votos e o padrão de distribuição de votos dos

parlamentares. Essa influência, contudo, variará na medida da transferência concentrada de

recursos promovida pelo deputado.

Um dos pontos mais complexos quando se analisa uma mudança em determinada trajetória

é, exatamente, explicar as razões da modificação implernentada20 . Estima-se que tais

alterações ocorram quando certa decisão institucional rompe o consenso entre os sujeitos

participantes de uma interação estratégica, como a existente na época entre deputados e

Executivo, o que eleva os custos de transação, tornando inviável a manutenção da trajetória

O tito de 27 deputados iiào terem disputado a reeleição, prefirindo se retirar da vida política ou se candidatar
a outros cargos é significativo e mereceria um estudo m parte.
21') lisa-se, nestes casos, o termo inglês "coatiail", a significar que o parlamentar fica sob o manto, ou agarrado à
saia do governador.

Ver, no Capítulo 4, a discussão sobre dependência de trajetória.
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pretérita2.

De maneira reduzida, pode-se simplesmente afirmar que o Governador Itamar Franco não

se dispôs a jogar com os deputados. A ação paroquialista, se não é extinta, reduz-se a

segmentos específicos do governo, e dela não participa o Governador. A alteração provocada

nas relações entre Executivo e Legislativo poderia ser classificada como um momento crítico,

situação em urna determinada trajetória que permite uma mudança de rota 
222 e que deixa um

legado que condiciona o percurso futuro.

O cliente vê uma quebra da confiabilidade, que é elemento indispensável para o sucesso

político24 . O eleitor compara 225 o desempenho atual com o anterior. A mudança rápida gera

desconfiança e instabilidade. Os deputados, inconformados, retaliam o Governador nas

propostas legislativas, ao mesmo tempo em que tentam, primeiro negociar, depois impor227,

por meio de emendas orçamentárias, a adoção de instrumental análogo ao das subvenções

parlamentares, para fins de manutenção dos laços clientelistas abalados.

9. Buscou-se, nesta análise, enfrentar a questão do comportamento clientelista na arena

parlamentar por meio da análise do processo de distribuição de subvenções sociais pelos

deputados estaduais mineiros nas décadas de 1980 e 1990. Pôde-se verificar que a distribuição

de subvenções parlamentares foi um fenômeno que afetou de forma relevante o

funcionamento do Poder Legislativo em Minas Gerais, em especial a partir do momento em

que foi aperfeiçoado tecnicamente e acordado em todas as instâncias consideradas

importantes pelos deputados: a interna, que harmoniza seus interesses pessoais; o Executivo,

que provê os recursos do esquema subvenciona!; os eleitores, que aderem à barganha. Obteve-

se, então, um jogo que reforçou o tradicional espírito clientelista condutor dos negócios

públicos no Estado, uma vez que implicou melhor desempenho individual das partes

mencionadas quanto à conquista de objetivos particulares por meios públicos.

Governadores, deputados e eleitores, patrões e clientes, representantes desviados do

interesse geral, concentrados em representar os interesses particulares de uns poucos clientes,

eleitores que não penalizam esses representantes, mas, antes, os premiam na medida dos laços

221 1 .lV1, Margarel. "Urna Lógica da Mudança Institucional". In: Dados, v. 34. ri. 1, p 84.
222 F1RNANI)IS, Antônio Sérgio. "Path dependency e os estudos históricos comparados". Iii: Rei'i.sia Brasileira
de lo/o rmaç o Bibliográfica em Ciência Sociais.n. 53, São Paulo, 1' sem., 2002.

COI,1,IER, R.B. e ('OLLIER, 1). .S'l:apiiig thepolitical arena: Critica! julc!ures, lhe labor movemen!, and
regime dnamics in J.atin .4merica. Prineeton: Princeton University Pre.s.s, 1 991 , p. 782.

I)OWNS, Anthony. ii,na Teoria Eco,,d,,, jca da Democracia. São Paulo: EDIJSP, 1999, p. 124.
ldcin, P. 125.
Ideia, P. 126.
Ver em Assembléia Informa de 12/10/200 1, extrato do debate travado sobre a possibilidade da apresentação

de emendas imperativas ao Orçamento Público, as quais funcionariam à semelhança das subvenções
parlamentares.
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pessoais que com eles mantêm. Neste cenário, perfaz-se um dilema da ação coletiva no

parlamento, o qual se agrava na ausência de requisitos poliárquicos básicos, corno, por

exemplo, a informação suficiente e livre, a existência de preferências divergentes em disputa e

o conhecimento acerca dos papéis institucionais a serem desempenhados9.

Ficou, assim, dificultada a efetividade da representação por mandato, cuja idéia central

reside na possibilidade de realização do bem comum 0 , e evidencia-se a tradição clientelista

corno empecilho para a eficácia da procedimentalização da democracia no parlamento231.

Verificou-se que esse mecanismo, ao contrário dos demais meios análogos, entregava ao

deputado, de maneira isonômica, integral controle sobre as verbas públicas utilizadas, além de

lhe assegurar a paternidade da definição do gasto. No período áureo das subvenções, o

desempenho legislativo dos Governadores foi alto, tanto quanto permaneceu baixo o dos

deputados. Eleitoralmente, aconteceram os melhores resultados para os parlamentares, já que,

corri a certeza das subvenções, aliviava-se a tensão pela busca do voto personalizado 232 . Viu-

se que o jogo parlamentar, nessas circunstâncias, tendeu a um equilíbrio ótimo. O custo de

tudo isso foi a sociedade suportar o uso particularizado de recursos públicos.

Alcançou-se uma correlação positiva entre a destinação das subvenções e a percepção de

votos: os deputados, em percentuais superiores a 90%, somente enviaram recursos para as

localidades que lhes dessem votos. Embora a qualidade e a quantidade desse voto não

pudessem ter sido adequadamente avaliadas, pode-se afirmar que o ponto central nas

subvenções foi o fato de elas estabilizarem as interações realizadas pelos parlamentares, com

os já aludidos efeitos, especialmente o eleitoral.

O momento crítico gerado pela negativa do então Governador Itamar Franco em

permanecer pactuando as subvenções parlamentares, ou instituir qualquer modalidade

assemelhada, provocou trauma de tamanha intensidade que inviabilizou uma ruptura com o

modelo clientelista pretérito. Ao contrário, impulsionou a busca de uma continuidade,

mediante a arquitetura de uma solução capaz de reordenar o trabalho parlamentar resgatando

as premissas fundamentais do modelo anterior.

A RROW, Kenncth J Social ('hoice and ln(Iividual Values. Yale University Press, 1970.
Critérios de Rohert 1)ahl (1989).

210 MANINJ3.. PRZEWORSKI, A., e Sfl)KIS, S. "Eleições e Representação". In: Lua Nora, São Paulo, n. 67,
2006. ,. 107.

FORIA'1'1 1, Wifliam. "Short-Circuit: A Critique ot'L-Iahennas's LJnderstanding 01' Law, Politics and
Econon)ic Lifi"..ln: ROSENFELD, Michel e ARATO, Andrew. Hahcr,na.ç on Lau' and 1)emocrac. I3erkeley:
univcrsily ol'('alil'ornia, 1998, p. 274.

32 CAIN, Bruce, FEREJOHN, P. e FIORINA, M. lhe personal vote. ('onstitue,ict' service and electoral
indepenc/encc'. Cambridge: Harvard Iiniversity Press. 1987, p. 197-198.
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Após um mandato de perplexidade (1999-2002), os deputados acordaram com o

Executivo, na legislatura seguinte, a liberação de uma quota anual de recursos em emendas

orçamentárias individuais 233 , alcançando um percentual de êxito eleitoral na casa dos atingido

em 1994 e 1998. Embora não seja tão eficiente quanto as subvenções, este novo modelo

decorre da mesma filosofia de intervenção no setor público para a consecução de beneficios

particularistas e se apresenta como continuidade do período anterior, revelando a força da

trajetória clientelista sobre os arranjos produzidos no parlamento. Verificou-se, contudo, uma

tendência, desde o fim das subvenções, à participação crescente dos deputados na iniciativa de

projetos de lei de interesse geral, o que insinua que, apesar da continuidade, um novo padrão

de comportamento, mesclado, pode estar em curso.

A securitização da democracia como valor a ser resguardado no Parlamento passa pela

institucionalização de mecanismos tanto de escolha dos representantes quanto de controle do

seu comportamento no exercício de mandatos, tendentes a produzir neles uma ação dedicada a

alcançar bens coletivos. Deve, para tanto, avaliar incentivos e riscos a partir de um contexto

no qual convivem, influenciando-se mutuamente, a herança da experiência histórico-cultural e

a efetividade das instituições formais presentes. O caso das subvenções parlamentares

evidencia não só a busca dos parlamentares de meios que potencializem o uso clientelista de

seus mandatos em prol do seu sucesso eleitoral, como também a insuficiência da mudança

institucional isolada para uma alteração substancial no comportamento de agentes inseridos

em uma dada trajetória. A possibilidade de ruptura, nestes casos, só não será abortada pelo

continuísmo se associada a um processo de reorganização mais abrangente, profundo,

gradativo e sucessivo.

Considerando a intenção constitucional de instituir um modelo de representação que, em

qualquer hipótese, não admita a ação parlamentar particularista, sugere-se, ao final, que esse

comportamento parlamentar somente possa ser coibido mediante ações simultâneas que

englobem tanto práticas sociais quanto meios institucionais. No último caso, a revisão do voto

personalizado, na lei eleitoral, e a criação de óbices legais e regimentais à atividade

parlamentar particularista podem ser tentados. No primeiro, todavia, cumpre tanto ampliar os

instrumentos fiscalizadores típicos da democracia participativa quanto incentivar a

sedimentação de uma cultura cívica que, sem renegar suas tradições, possa reconstruir-se em

beneficio de uma sociedade mais justa, ética e solidária. O risco sempre haverá, mas é esse o

desafio.

FI ,EURY FILHO, Sabino Fortes. O Poder Legislativo estadual e a regulainentaçio de políticas públicas:
aspectos de um dilema institucional. I)isser1aço de Mestrado. Belo 1 lorizonte: FJP, 2004, p. 113.
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O PROJETO DE LF:l N1L\I('IPAL N° 1.227/07, QUE 'DIsPÕE SOBRE RFDÇÃO DE ATO

NORMATIVO MUNICIPAL' E OS PRECEITOS DA LEGÍS11CA - UMA BREVE ANÁLISE

Caroline de Souza Pereira Rossi Vieira'

Introdução

O Projeto de Lei n° 1.227/07, em tramitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte

desde 26 de janeiro de 2007, disciplina a redação de atos normativos emanados de ambos os

Poderes municipais, por qualquer de seus órgãos componentes, no exercício da respectiva

competência legislativa ou regulamentar. Estabelece regras de técnica legislativa, padrões

gráficos, de correção formal, de estilo, de sintaxe e de vocabulário, incorporando alguns dos

preceitos sistematizados pela Legística, ou Ciência da Legislação.

Ciência da Legislação ou Legística - noções gerais

João CAUPERS 2 faz referência ao entendimento tradicional da expressão ciência

jurídica corno relativa à ciência sobre o Direito que se ocupa do sentido das normas, do

Direito em seu aspecto normativo, tratando da validade normativa e do conteúdo de sentido

das normas de direito positivo, tudo isso com o escopo essencial de compreender a norma

jurídica vigente, de modo a possibilitar sua aplicação aos conflitos de interesses existentes.

Outras formas de pensar o direito, formas estas que não estivessem voltadas à

determinação do sentido das normas, integrariam áreas científicas diversas da ciência jurídica

ou (:iéncia do clireffi) (também designada por jurisprudência ou dog,,,á Ii(-a jurídica). É o caso

(iraduanda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e servidora pública efetiva da Câmara
Municipal de Belo Horizonte,

2 (A(JPIRS. 2003. p. 6-8.



da ciência da legisla çõo3 , ou legís/ica, que não estaria destinada à mera compreensão da lei,

mas sim à "compreensão das condições e técnicas adequadas à produção das leis, de boas leis,

de leis eficazes"4.

Segundo José Joaquim Gomes CANOTILHO 5, enquanto a dogmática jurídica clássica

tem por objeto a lei (lei enquanto norma), e reputa como atividade do jurista a interpretação,

simplesmente, considerando corno sujeitos destinatários de tal atividade aqueles a quem

compete aplicar o direito existente aos casos concretos - ou seja, juízes, advogados e

funcionários -' a legistica tem por objeto a legislação enquanto atividade, o fenômeno

legislativo em toda sua extensão, o direito como instrumento de regulação social. A legística

pretende desenvolver a atividade de elaboração, modificação ou eliminação das leis, e não de

mera exegese das mesmas, e os sujeitos diretos dessa atividade seriam os políticos e

legisladores, os produtores dos textos legais.

A ciência da legislação consiste cm uma ciência integrativa de saberes, e pode ser

sistemática e didaticamente dividida em cinco áreas disciplinares (ou campos problemáticos,

ou, ainda, grupos de questões). João CAUPERS 6 e José Joaquim Gomes CANOTILHO7,

seguindo autores como Ulrich KARPEN e Werner MAIHOFFER, estabelecem uma divisão

muito próxima à que se segue (por ter sido esta livremente inspirada nas daqueles autores):

• Teoria ou Doutrina da Legislação (Gcseizgebuiisgslehre), voltada a uma reflexão

sobre as possibilidades e os limites da reconstrução científica e da aplicação de

conhecimentos no âmbito da legislação, e à problemática básica do conceito, evolução e

Ressalte-se a existência de variações terminológicas, encontradas nos diversos autores, para tal designação.

CAL JPERS, 2(X)3. p. 7.

CANOTILII(), 1991. p. 11-12.

CAUP1RS, 2003. p. 10.

CANOI'H.11O, 1991. p. 10-11.
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análise comparada das leis. Seus "saberes" são mormente produzidos pela Teoria e Filosofia

do Direito, pela História do Direito e pelo Direito Comparado;

• Analílica da Legislação (Gesetzgebungsanaly/ik), que cuida dos conceitos e idéias

fundamentais de norma, lei e legislação; ocupa-se da lei como fonte de direito. Seus "saberes"

provêm, principalmente, da Teoria e da Metodologia do Direito (relativamente ao conceito de

"fonte"), do Direito Constitucional (relativamente ao conceito de "lei") e do Direito

Administrativo (relativamente ao conceito de "regulamento");

• Táíka da Legislação (Geseizgehungstakiik), que se ocupa do procedimento externo da

legislação, englobando as fases administrativa e legislativa no procedimento de elaboração

dos projetos de leis. Estuda os órgãos e procedimentos da legislação e os métodos destinados

a influenciar e a dirigir a produção legislativa, e seus "saberes" são oriundos, sobremaneira,

do Direito Administrativo e do Direito Parlamentar;

• Melódica da Legislação (Geseízgebungsnzeiodik), que cuida da problematização das

dimensões político-jurídicas e teorético-decisórias da atividade legislativa, e abarca os

conhecimentos que visam a aprofundar a implementação das leis, a avaliar as conseqüências

desejadas ou não das intervenções legais, buscando sempre apreciar e mensurar a justeza, a

adequação e a efetividade das leis. Destaca-se, em tal contexto, o papel das análises ex-atile

(também denominada prospectiva') e ex-posi (ou 'retrospectiva') da avaliação de programas

e as análises de custos/beneficios. Seus "saberes" pertencem à Ciência Política e à Economia

Aplicada, entre outros;

• Técnica da Legislação (Geseizgebungsiec/inik), que cuida do desenvolvimento de

regras gerais sobre a feitura, as divisões, a sistemática e a linguagem das leis.

Há também uma outra classificação, que divide a ciência da legislação em legistica

fonnal e legíslica material. A Legística Formal atua sobre a melhoria da comunicação



legislativa e fornece princípios e técnicas destinadas a aperfeiçoar a compreensão dos textos

legislativos, preocupando-se com a linguagem, a comunicação (compreensão) e o acesso. A

Legística Material cuida do conteúdo da norma, de sua efetividade. Dirige-se ao sistema de

ação que representa a legislação, e reforça a facticidade e a sua eficácia. Objetiva atuar sobre

a qualidade de um conteúdo legislativo inicial, por meio da divisão do processo legislativo em

diversas fases, de modo a fornecer a cada uma delas indicações metodológicas para otimizar o

grau de eficácia material da legislação. Seriam elas sete fases', conforme a divisão de

Charles-Alhert MORAND citada por João CAUPERS9:

• definição do problema;

• fixação dos objetivos;

• escolha de instrumentos e ponderação de alternativas;

• avaliação prospectiva (ex-au/e);

• adoção da lei;

• implementação;

• avaliação retrospectiva (ex-pos!).

Feita uma sucinta exposição de quais são, em linhas gerais, os preceitos, os campos de

atuação e os objetivos da legística, passa-se, então, à análise do Projeto de Lei n° 1.227/07 e

8 l.uzius MAl)lR propôe dez etapas, a saber:
1. A análise da situação existente;
2. A determinação ou clarificação dos objetivos a serem alcançados COlil a ação legislativa;
3. A detinição do problema que a ação legislativa, supostarnente. resolverá;
4. A procura de possíveis meios ou instrumentos que podem ser utilizados para a solução do problema;
5. A análise das alternativas possíveis e a escolha de urna solução;
6. A redação da legislação;
7. A promulgação formal e a aplicação da legislação;
8. A implementação da legislação;
9. A avaliação retrospectiva dos efeitos;
lo. A adaptação da legislação.

(MADER. 2006. p. 182-184).

"('ALJPERS. 2(X)1 p. II.



das duas emendas a ele apresentadas, confrontando algumas de suas prescrições com o que

propõe a legística.

O Projeto de Lei n° 1.227/07

O projeto de lei objeto deste estudo pretende estabelecer um padrão para os atos

normativos, de modo a garantir uniformidade básica e formal, em favor da compreensão do

conjunto normativo, uma vez que as formas de se estabelecer uma norma são as mais

diversas, e a falta de uma organização, de urna sistematização, torna dificil o conhecimento do

direito existente.

À época da apresentação do projeto (dezembro de 2006), foi concluído e

disponibilizado à sociedade um trabalho de consolidação (em verdade, de compilação) das

normas municipais. Conforme o aduzido na justificativa do projeto, este trabalho de

organização tornou patentes a necessidade e a imensa importância da existência de uma

padronização dos textos normativos.

O projeto de lei foi recebido pelo Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte

em janeiro de 2007, após o recesso parlamentar, sendo designada a Comissão de Legislação e

Justiça como competente para emitir parecer, tanto acerca da constitucionalidade, legalidade e

juridicidade da proposta, quanto relativamente ao seu mérito.

Análise do processo legislativo*

Tomando por referência as fases que orientam o trabalho de legística material,

percebe-se que, embora o problema tenha sido identificado - qual seja, a falta de

padronização dos atos normativos municipais, que não evidenciam, muitas vezes, sua

condição de regulamentadores de direitos e obrigações, prejudicando assim a transparência

segundo os preceitos da 1 .egística.
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dos atos públicos e o próprio cidadão, no exercício de seus direitos e cumprimento de seus

deveres -, não há registro de que a identificação do problema, bem como a fixação dos

objetivos pretendidos ou mesmo a escolha pela solução legislativa tenham sido alcançadas

segundo um procedimento racional e metodologicamente organizado.

Marcelo Rebelo de SOUSA t0 , ao analisar o processo legislativo governamental de

Portugal, tece várias considerações acerca do impulso legislativo. Afirma ele que a expressão

decisão de legislar admite vários sentidos, podendo significar o ato legislativo em si mesmo,

o momento culminante do processo legislativo (a fase final do processo legislativo), a vontade

política que subjaz a todo processo legislativo ou o arranque do processo legislativo (a fase

inicial do processo legislativo).

Para o referido autor, a política legislativa consiste em uma política pública de

regulação jurídica em que se oferecem bens leis e em que há um mercado onde existe uma

certa oferta e uma certa procura. Assim, sob uma ótica estática, oferta e procura consistiriam

em condicionantes meta-jurídicas ao processo de feitura das leis. Passando-se a uma visão

dinâmica, as condicionantes meta-jurídicas transformar-se-iam em impulsos, positivos ou

negativos. Tais impulsos podem ter vários fins, conforme afirma o autor: pressionar o

"liming" do ato legislativo (relacionado à oportunidade da lei - ao momento da iniciativa, à

celeridade do processo legislativo ou ao tempo da decisão final do processo legislativo - e,

também, aos ciclos econômicos, eleitorais, e culturais); ou, mais freqüentemente, pressionar

seu conteúdo (quer no sentido de um reajustamento vantajoso aos portadores do impulso ou

dos interesses convertidos em impulso, quer para minimizar ou afastar desvantagens, ou,

ainda, principalmente em relação aos impulsos políticos, para maxirnizar as vantagens

políticas por meio de determinada medida legislativa).

' 0 SOUSA, 199I.p. 15-37.



Seguindo em seus ensinamentos, SOUSA caracteriza tanto os impulsos positivos

quanto os negativos. Impulsos positivos, legif&anles ou legislativos são aqueles direcionados

à elaboração de um certo diploma legislativo. Quanto à sua natureza, podem ser Jurídico-

conslilucionais - quando a própria Constituição impõe que se legisle, quer para reforçar

direitos, liberdades e garantias dos cidadãos ou direitos econômicos, sociais e culturais

(originando as normas legislativas de garantia), quer para desenvolver os princípios de

organização do poder público consagrados constitucionalmente (originando as normas

organizativas), quer para especificar, desenvolver, completar a matéria da prossecução dos

fins do Estado (originando as normas-fim ou normas tarefa) -, inter-orgânicos - que se

situam no domínio do poder político constituído, ao nível dos órgãos de soberania, e que

podem ser distinguidos conforme derivem de outras leis ou derivem de outros atos do poder

político do Estado -, inter-territoriais - próprios da natureza regional do Estado unitário

português -, supra-estaduais - resultantes do Direito Comunitário, do Direito Internacional

público convencional ou de decisões de organizações internacionais distintas das

organizações comunitárias (mas que criam para os membros vinculados, no plano

internacional ou, ainda, eventualmente, no plano nacional, a obrigação de converter, de

transformar, de precipitar em legislação interna determinadas orientações ou regras

internacionais) - ou, ainda, difusos que nascem da sociedade, correspondendo às

condicionantes de natureza social, econômica, financeira e política, desde que exteriores ao

poder político do Estado (podendo ser provenientes de partidos políticos, de parceiros

econômicos e sociais com maior ou menor representatividade, dos meios de comunicação

social, da opinião pública difusa em geral ou de outros movimentos de cidadãos - sociedade

civil organizada).

Impulsos tiegativos, comi tra- legiJeraiites ou (:OfltJ°a-i/)IpUISOS consistem em oposições,

pressões para que não seja elaborado um determinado diploma legislativo. Analogamente,



podem também ser jurídico-constitucionais -- quando a própria Constituição impede que se

legisle sobre certas matérias, de determinada forma, sob pena de se legislar

inconstitucionalmente -, inlc'r-orgânicos - limites à legislação decorrentes de leis ou de atos

políticos 'stricto-sensu' -, inler-lerritoriais, ,rupra-c.vladuais ou, ainda, difusos - decorrentes

de movimentos de opinião pública, movimentações partidárias, atuações de parceiros

econômicos e sociais do Estado, campanhas dos meios de comunicação social etc.

Afirma o autor que os impulsos normalmente não surgem isolados, configurando, mais

freqüentemente, um complexo de impulsos. Cabe ao legislador ponderar impulsos e contra-

impulsos, selecionar e sopesar interesses ou impulsos que confluem de modo complexo. Deve

o legislador analisar a durabilidade do impulso, se ele é pontual - decorrente de uma

motivação momentânea, específica do tempo - ou se é duradouro - prolonga-se no tempo, e

cria um condicionante muito mais forte ao exercício da função legislativa. Quanto à sua

intensidade, os impulsos podem ser decisivos e não decisivos. Impulsos não decisivos

possibilitam uma liberdade de escolha do legislador, perante impulsos e contra-impulsos (o

que é denominado legislador formal). Teoricamente, todo impulso é sempre não decisivo.

Entretanto, o que se chama legislador informal, ou seja, o legislador que não tem outra

solução senão legislar, em função da pressão dos impulsos, é cada vez mais freqüente

contemporaneanlente, como assevera Marcelo Rebelo de SOUSA.

A filtragem dos impulsos pode ser consciente ou inconsciente. O entendimento atual é

no sentido de que "o máximo da capacidade legislativa corresponde a uma filtragem

consciente dos impulsos, a uma detecção exaustiva de todos os impulsos existentes em

relação a uma determinada medida, a uma selecção e ponderação desses impulsos", ou seja, a

uma filtragem consciente e racionalizada''.

SOUSA. 1991.p. 23.
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Realizada a filtragem, define-se um certo conteúdo da iniciativa legislativa que,

segundo SOUSA, visa a um dos seguintes objetivos:

a) Reajustar o regime legal vigente de modo a consagrar vantagens para determinados setores;

h) Reajustar o regime legal vigente para reagir contra fatos adversos, negativos (limitando os

efeitos negativos do regime legal vigente);

c) Explorar sucessos (maximizar as vantagens (políticas) através da medida legislativa);

d) Jogar com a aparência pública.

No projeto de lei em análise, não restou clara a existência de uma filtragem consciente

e racionalizada dos impulsos. Não é possível garantir, sequer, que tenha havido uma

identificação de tais impulsos. Contudo, não parece assentir razão ao referido autor quando

este afinria que o escopo do conteúdo da iniciativa legislativa seja, necessariamente, um dos

quatro acima mencionados. Relativamente ao Projeto de Lei n° 1.227/07, não há grupos a

serem especialmente beneficiados ou prejudicados com o regime legal que se propõe (muito

embora possa significar uma reação contra uma situação desvantajosa), tampouco parece ser

(exclusivamente) o caso de exploração política de sucessos ou jogo com a aparência pública,

de modo que não se pode determinar com exatidão qual dos quatro objetivos

supramencionados a medida legislativa considerada visa.

O projeto, conquanto seja fruto da iniciativa de parlamentar, foi elaborado por técnicos

da própria Câmara, "a partir de conceitos e padrões uniformemente defendidos por cientistas

da língua e do Direito", como consta em sua justificativa. Entretanto, não se tem notícia da

realização de um procedimento sistemática e metodologicamnente organizado para análise da

situação fática, para a definição do problema e dos objetivos a serem alcançados com a ação

legislativa, para a escolha ponderada, dentre as alternativas existentes, de uma solução para o

/ ••:_'



problema e dos meios ou instrumentos passíveis de serem utilizados pala tanto, enfim, de uma

avaliação prospectiva que subsidiasse (e justificasse) a opção legislativa.

Apesar de o projeto de lei em estudo referir-se não só aos atos normativos elencados

no art. 59 da Constituição da República Federativa do Brasil de 198812 (leia-se, aos seus

correspondentes na esfera municipal), o qual se propõe a regulamentar, mas também aos

decretos e demais atos normativos e de regulamentação expedidos pelos órgãos do Poder

Executivo (à semelhança do que dispõe a Lei Complementar Federal n° 95/1998), este Poder

não foi chamado a se manifestar acerca do projeto quando da sua elaboração. Apenas quando

o projeto já tramitava, e estava em análise pela Comissão de Legislação e Justiça, é que o

Relator para a referida Comissão requereu que fosse realizada audiência pública com a

presença do Procurador Geral do Município de Belo Horizonte e do Procurador Geral da

Câmara Municipal.

A falta de urna avaliação prévia, tecnicamente melhor elaborada e mais detalhada do

assunto que se pretende regular provocou algumas deficiências na proposta, como se pretende

demonstrar a seguir.

Análise do conteúdo material

O tratamento dado ao terna no Projeto de Lei n° 1.227/07 é ora inovador, conforme

com os ditames da legística, ora não. Nesse sentido, alguns dispositivos merecem destaque,

sendo, por esse motivo, brevemente analisados no presente trabalho.

Art. 59 - O processo legislativo compreende a elaboração de:
- emendas à ('onstiluiço

li - leis comnplemenlares;
lii - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.
Parágrath único - Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e con.solidaçâo das leis.
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O artigo l do Projeto de Lei n° 1.227/07 dispõe:

'4,1. 1' - Esta Lei disciplina a redação de atos normativos emanados de
ambos os Poderes, por qualquer de seus órgãos compofleiltes, no exercício
da respectiva competéncia legislativa ou regulamentar.
' J 0 Para efeito (lesta Lei, entende-se por ato noilUativo aquele que. 1700 se

prestando a tratar de caso específico e temporário, disponha sobre direitos
e obrigações para qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada.
§ 2° - Sujeita-se ao disposto nesta Lei o aio regulamenta" com caráter
normativo i,ferior a lei ou decreto.
§ 3" - A exceção de lei e decreto, todo aio no,'mativo deverá expliciiar, logo
após o nome respectivo e antes do número correspondente, a palavra
?lop'rnativo. ..•

São apresentados corno fundamentos da proposição, em sua justificativa, o art. 59 da

Constituição da República Federativa do Brasil (CR/88), que prevê a estatuição de lei

regulamentando o processo de elaboração de normas jurídicas, e a competência legislativa do

Município para regulamentar o referido dispositivo constitucional no âmbito municipal, em

decorrência do princípio federativo trazido pela própria Constituição.

Em nível federal, existe a Lei Complementai' n° 95/1998, que regulamenta o parágrafo

único do mencionado artigo constitucional. No Estado de Minas Gerais, vige a Lei

Complementar n° 78/2004, que regulamenta o art. 63 da Constituição Estadual de 1989

(CE189)' - que praticamente repete o texto da norma contida na CR/88. Diversos dispositivos

do Projeto de Lei n° 1.227/07 possuem clara inspiração nas mencionadas leis, não se

limitando, contudo, ao estatuído por elas.

O art. 59 da CR/88 estabelece que lei complementar disporá sobre "a elaboração,

redação, alteração e consolidação das leis". A Lei Complementar Federal n° 95/1998

Cópia digilalizada do Projeto de Lei n o 1.227/07 (inicial e outros documentos relativos à sua tramitação)
encontra-se disponível na internet, no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Belo 1 lonzonle
(/ittp://wwu cm/,h Ing.go%. br).

Ari. 3 - processo legislativo compreende a elaboração de:
1 - emenda à Constituição,
li - lei complementar;
III - lei ordinária;
IV - lei delegada; ou
V - resolução.
Parágrafo único - Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, a alteração e a consolidação das leis.



disciplina "a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação" das leis, medidas provisórias

e demais atos normativos referidos no art. 59 da CR/ (quais sejam, emendas à Constituição,

leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos legislativos, resoluções) e, no

que couber, dos decretos e demais atos de regulamentação expedidos por órgãos do Poder

Executivo (art. 10, parágrafo único). A Lei Complementar Estadual n° 7/2004, por sua vez,

disciplina "a elaboração, a alteração e a consolidação" das leis do Estado e, no que couber,

das resoluções da Assembléia Legislativa, dos decretos e demais atos normativos expedidos

por órgão de qualquer dos Poderes do Estado (art. 1°, parágrafo único).

O Projeto de Lei n° 1227/07 disciplina a redação de atos normativos emanados de

ambos os Poderes municipais, por qualquer de seus órgãos componentes, no exercício da

respectiva competência legislativa ou regulamentar, sujeitando inclusive o ato regulamentar

com caráter normativo inferior a lei ou decreto (art. 10, 'capui' e parágrafos). Também

expande seu âmbito de aplicação, a exemplo das leis federal e estadual, atingindo normas

provenientes tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo. Mas vai além, ampliando

seu objeto ao definir de modo abrangente o que vem a ser aio normativo (em seu art. 10, § 1°),

e ao sujeitar a seu regramento também os atos regulamentares com caráter normativo inferior

a lei ou decreto (art. 10, § 2°).

Já a Emenda n° 2 apresentada ao Projeto de Lei n° 1.227/07 (um substitutivo-emenda -

proposição acessória ao projeto que visa a alterá-lo como um todo - apresentado com o

parecer em primeiro turno da Comissão de Legislação e Justiça) disciplina "a elaboração, a

alteração e a consolidação das leis do Município" e dos demais atos normativos previstos no

art. 85 da Lei Orgânica do Município de Belo 1-lorizonte (LOMBF-1) - quais sejam, Emenda à

Lei Orgânica, resolução e decreto legislativo (conforme estatuído em seu art. 10)5. Uma vez

que não apenas os atos clencados na LOMBI-! geram direitos e obrigações, a redação dada

Art. I' - A elahoraço, a alteração e a consolidação das leis do Município obedecerão ao disposto nesta Lei.
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pela Emenda n° 2 não é tão eficaz quanto o texto original do projeto no que diz respeito à

uniformidade tão necessária à ampla compreensão da norma por parte de seus destinatários.

Cumpre ressaltar que a Comissão de Legislação e Justiça, em seu parecer em primeiro

turno, reconhece corno consagrado o entendimento de que o Município possui competência

para regulamentar, em seu âmbito, o parágrafo único do art. 59 da CR/88, apesar de a Lei

Orgânica do Município de Belo Horizonte, promulgada em 1990, ser silente no que se refere à

matéria em questão e seu tratamento legal (sendo por isso observadas atualmente as regi-as da

União e do Estado, em decorrência do princípio da simetria com o centro). Contudo, a

Comissão, no referido parecer, afirma que o âmbito de incidência da norma (trazido no ali. 10,

'Capul ' e parágrafos do texto original do projeto) seria inadequado, por abranger decretos,

portarias, deliberações e outros atos de idêntica ou similar natureza, ainda que de caráter

normativo.

Este entendimento, todavia, não é o mais acertado, uma vez que tanto a Lei

Complementar Federal no 95/1998 quanto a Lei Complementar Estadual n° 78/2004

estabelecern a aplicação de seu conteúdo também aos decretos e demais atos de

regulamentação expedidos por órgãos do Podei- Executivo (e, no caso estadual, de qualquer

dos Podei-es do Estado), como já explicitado. Além disso, em qualquer dos âmbitos da

Federação nota-se urna grande preocupação com o processo legislativo, sua transparência e

correção. Entretanto, tal transparência não encontra correspondência quando da elaboração

dos atos normativos (distintos de lei) pelo Poder Executivo, que interferem, do mesmo modo

ou mais, até, na esfera jurídica e na vida dos cidadãos. Ademais, a função legislativa não é

precípua da Administração, de modo que o Podei- Legislativo é totalmente competente para

estabelecer normas gerais, padrões e parâmetros a sei-em observados na elaboração de atos

normativos, com vistas à sua uniformização.

Parímgra!b único As disposições desta Lei aplicam-se aos demais atos nonnativos previstos no art. 85 da Lei
Orgfmica do Município (te Belo Ilonzonte - LOMBII.
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Os artigos 2° a 5° constituem o segundo Capítulo do Projeto de Lei n o 1.227/07,

referente à matéria dos atos normativos.

Dispõe o artigo 2°:

'Au. 2' - O ato nornzati'.o deverá tratar de 1 (urna) única matéria, salvo
caso de afinidade ou conexão material.
J'arágraJo unico Para efeito desta Lei, entende-se por:
1 - niateria, o assunto especificamente tratado no ato normativo,
independentemente da amplitude cio tema geral a que pertença;
II conexão, quando 2 (duas) ou mais matérias pertençam a 1 (uni) mesmo
lema geral e a alteração de / (uma) delas implique ci conveniéflcia de se
promover mudança da outra;
111 --- afinidade,  quando, independentemente cio tema geral a que pertençam
2 ('duas) ou mais matérias, elas devam ser tratadas em 1 (um) único ato
normativo, de forma a emprestar organicidade ao regramento respectivo.
(grifo nosso).

Ao determinar que o ato normativo só poderá tratar de um assunto especificamente,

pretende-se facilitar a organização da legislação, e evitar que vários temas, os mais diversos e

díspares, sejam tratados em um único diploma normativo. Todavia, o referido artigo afasta-se

do que se pretende com a ciência da legislação ao possibilitar, em função da ressalva grifada

acima, o tratamento de várias matérias em um só diploma normativo. Não há, por exemplo,

uma restrição ao tratamento de matérias afins no mesmo ato normativo apenas na hipótese de

codificação - hipótese essa em que, ainda assim, seria discutível a conveniência do tratamento

conjunto de matérias de temas gerais diversos, diante da necessidade de organização do

acervo normativo vigente (geralmente feita por temas) para viabilizar o conhecimento e o

cumprimento das normas.

Não assente razão ao argumento constante do parecer da Comissão de Legislação e

Justiça no sentido de que o disposto no art. 2° do Projeto de Lei n° 1.227/07 poderia mesmo

inviabilizar o processo legislativo, na medida em que restringe a abrangência do conteúdo do

ato normativo, ao definir pontualmente "matéria". Não se vislumbra como poderia ser o

processo legislativo inviabilizado em função disso; pelo contrário, espera-se com isso facilitar
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a organização das normas existentes, possibilitando uma atualização mais rápida e fácil da

legislação compilada/consolidada. Embora não seja recomendável que a lei traga definições

(pois a alteração de definições cristalizadas na lei pode não acompanhar, no mesmo ritmo, as

mudanças do sentido atribuído pela sociedade aos termos), o uso de expressões

demasiadamente genéricas tampouco deve ocorrer, pois estas ampliam por demais os limites

interpretativos (podendo, inclusive, justificar práticas contrárias às pretendidas com a edição

da norma). As limitações de sentido, quando indispensáveis, podem e devem ser feitas no ato

normativo mesmo.

Na Emenda n° 2 ao projeto em análise, não há um agrupamento de artigos específico

para tratar da "matéria" dos atos normativos. Disposições semelhantes às encontradas no art.

2° do texto original do projeto são encontradas nas Disposições Gerais do Capítulo referente à

elaboração das leis, de modo mais sucinto, sob a forma de princípios.

Um exemplo disso refere-se à proibição de que a lei contenha autorização, pura ou

(in)condicionada (art. 4° do Projeto de Lei n° 1.227/07, art. 50 da Emenda n° 2 ao mesmo). O

projeto original faz uma ressalva para os casos em que a Lei Orgânica ou outra norma de

hierarquia superior estabeleça a dependência desse tipo de previsão para a prática de

determinada atitude pública. Tal disposição resguarda o legislador que age em cumprimento a

uma lei superior hierarquicamente. No entanto, ainda assim devem ser evitadas as

autorizações legislativas, puras ou incondicionadas, de caráter renunciativo. Nos termos do

disposto no Manual de Redação da Presidência da República, "elas representam inequívoca

deserção da obrigação de deliberar politicamente e podem caracterizar afronta ao princípio da

reserva legar'

De modo semelhante, ao tratar da cláusula de revogação, ambos os textos normativos

(o Projeto de Lei n° 1.227/07 e a Emenda n° 2) estabelecem a utilização da mesma para

BRASIL, PRESIDÊNCIA 1)A REPÚBLICA. 2002. p. 83.
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indicar revogação expressa de lei ou dispositivo determinado. Na redação dada pela Emenda

n° 2 (art. 4°, inciso VI), percebe-se a intenção de coibir o uso da fórmula genérica 'revogam-

se todas as disposições em contrário"; contudo, da forma que foi redigido, é igualmente

cabível o entendimento de que somente quando se for indicar expressamente quais são os

dispositivos revogados é que é possível o uso de tal cláusula. O mesmo ocorre com o art. 12,

§ 1°, do Projeto de Lei n° 1.227/07, ainda que redigido de outra maneira. Não fica claro que

sempre que um ato normativo revogar outro, no todo ou em parte, deve haver a indicação

expressa de quais foram os dispositivos revogados (que é o procedimento recomendado pela

legística, no intuito de facilitar a organização do arcabouço normativo vigente).

As normas trazidas pela Emenda n° 2 são praticamente idênticas às contidas na Lei

Complementar Estadual n° 7/2004. Embora a forma de sistematização da matéria na lei seja,

na Emenda n° 2, a nosso ver, mais adequada, lógica e coerente, ela não incorporou as nuanças

na regulamentação da matéria (positivas, segundo nosso entendimento) trazidas pelo texto

original do projeto.

Conquanto o Projeto de Lei n° 1.227/07 traga em seu texto diversas definições,

procedimentos e recomendações muito pontuais, não se vê nisso, necessariamente, razão

capaz de provocar o enrijecimento da norma e sua inadequação ao longo do tempo, corno

alegado no parecer da Comissão de Legislação de Justiça. De fato, o projeto, não raro, mostra-

se bastante detalhista, descendo a minúcias talvez desnecessárias, incompatíveis com a forma

de lei (mais adequadas a atos normativos inferiores, por exemplo). Possivelmente uma

formulação mais sucinta - sem excluir, obviamente, as peculiaridades positivas trazidas pelo

texto original - poderia ser capaz de regular satisfatoriamente a matéria''.

17 A exemplo do Anexo lido Regimento do Conselho de Ministros, de Portugal, no qual enunciam-se as Regras
de legística na elaboração de actos normativos. lm apenas 21 artigos (o 1>rojeto de Lei n° 1.227/07 possui 34, a
1inen(a n° 2 possui 20), estão contidas disposições referentes à sistematização, redação e consolidação dos atos
normativos, bem como normas de legística Í'oniial.
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A Emenda n° 1 apresentada ao Projeto de Lei n° 1.227/07 altera a redação de um dos

artigos do projeto original, relativo à correção formal do ato normativo. O art. 29 do Projeto

de Lei n° 1.227/07 estabelece como se dará a correção de erro de forma detectado em ato

normativo após a publicação deste. O art. 30 trata especificamente da hipótese em que o ato

normativo com erro formal seja lei, estabelecendo procedimentos e formalidades que visam a

assegurar a legalidade, a publicidade e a segurança jurídica. A Emenda n° 1 estabelece

procedimentos que não divergem muito do proposto no texto original, permitindo, também, a

restauração do que houver sido aprovado, mas erroneamente desconsiderado na fase

processual pertinente (hipótese de erro material). Este tema não é especificamente

disciplinado na Emenda n° 2.

Urna outra falha é apontada pelo parecer da Comissão de Legislação e Justiça: o

Projeto de Lei n° 1.227/07 não disciplina a consolidação das leis. Realmente, ignorando a

importância do já iniciado processo de organização cio sistema normativo municipal vigente,

de sua continuidade e expansão aos demais órgãos produtores de normas, o projeto de lei em

análise não faz menção a qualquer procedimento a ser adotado nesse sentido.

A Emenda n° 2, a exemplo do estatuído pelas Leis Complementares Federal e Estadual

que tratam da matéria (já mencionadas), determina a cooperação mútua entre os Poderes

Executivo e Legislativo para a promoção da consolidação das leis do Município, almejando

facilitar a consulta, leitura e interpretação das mesmas. Fixa alguns procedimentos a serem

adotados, espelhados na Lei Complementar Estadual n° 78/2004. Avança a referida Emenda

ao propor a prática contínua da consolidação, mas, por outro lado, peca ao limitá-la às leis

municipais (ao invés de estender a todos os atos normativos produzidos no âmbito do Poder

Público municipal), e ao estabelecer procedimentos sem realizar previamente um estudo,

juntamente com o Poder Executivo (que também será obrigado pela norma), acerca da

viabilidade - técnica, financeira etc. - da implementação de tais procedimentos.
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Conclusão

O Projeto de Lei n° 1.227/07 fixa normas concernentes à produção de atos normativos

no âmbito cio Município de Belo Horizonte. Embora diversas orientações trazidas pela

legística, voltadas à criação de uma boa legislação, que tenha efetividade, não tenham sido

obsei-vadas na elaboração do Projeto de Lei objeto deste estudo, ainda em tramitação na

Câmara Municipal de Belo Horizonte, é possível divisar uma evolução rumo à consagração

dos princípios da ciência da legislação e consecução de seus objetivos. Ainda que possua

várias arestas a serem aparadas, o referido projeto traz à tona a discussão concernente aos

mecanismos de elaboração de uma legislação de qualidade. É ainda um pequeno passo, dentre

os vários que devem ser dados até que o sistema normativo se torne claro, coerente, acessível

e efetivo, mas muito importante no sentido do desenvolvimento de uma legislação de

qualidade, e demonstra a incipiente mudança na concepção de técnicos e parlamentares acerca

da produção normativa.
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Resumo

O Projeto de Lei Municipal n° l.227`07, que disciplina a redação de atos nonnativos provenientes de
ambos os Poderes do Município de Belo Horizonte, traz alguns dos preceitos sistematizados pela
Legística. Embora nem o projeto original nem as emendas a ele até então apresentadas atendam
completamente ao que propõe a Legística, é de se destacar sua importância no S(flti(lO cio
dcsenvolvimenlo de uma legislação de qualidade.

Abstract

Thc Municipal Law Projeci 111.227 : 07, which disciplines lhe writing of prescriptive acis originatul o!'
hoth Branches o!' lhe local authority t'rom Belo Horizonte, hrings os some of thc systeinatizui precepts
o!' Legistic. Although neiiher lhe original project nor thc amendments presenuxl so !'ar could attend
completely lhe proposal of Lcgistic, we can emphasizc il's Imporlance for the dcvelopment o!' a
qualiiy legislation.
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A RELAÇÃO ENTRE OS PODERES NO BRASIL: UMA ANÁLISE DA ATIVIDADE

LEGISLATIVA DO PODER EXECUTIVO À LUZ DA TEORIA DEMOCRÁTICA.

Bruno Franco Alves
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INTRODUÇÃO

O estudo da teoria da divisão dos poderes' ainda reserva muita importância, vez que os

debates e polêmicas daí advindos são capazes de contribuir para o aperfeiçoamento das

instituições políticas, sobretudo no Brasil, onde a Constituição e Nova República ainda são

relativamente jovens.

Estudar a natureza do poder e os seus desdobramentos é uma tarefa árdua a que os

antigos se dedicaram e que os contemporâneos continuam a fazê-lo. O esforço de Platão em

desenhar o que seria uma organização política ideal na sua obra A República se mostra atual,

já que ainda nos dias de hoje nos questionamos e debatemos sobre qual a melhor forma

possível de organização política da sociedade.

Neste ínterim, o presente trabalho propõe uma análise da teoria clássica do princípio

da divisão entre os poderes. Este se encontra consagrado no artigo segundo da Constituição da

República e informa toda a organização política do Estado brasileiro. É a partir dele que se

Pós-graduando em Filosolia pela Universidade Federal de Ouro Preto (I.JFOP). Bacharel em Direito pela
Universidade Federal de Viçosa (UFV).
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desenvolvem as perspectivas deste estudo, cujo objetivo central está na análise da relação

entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, principalmente no que tange à atividade

legiferante daquele.

Incisiva exceção à tripartição dos poderes, a delegação legislativa ao Executivo

tornou-se um instrumento recorrente e necessário ao exercício das atividades administrativas e

de governo desempenhadas pelos órgãos deste Poder. Os contornos desta delegação clamam

por serem debatidos com profundidade e cautela e coloca-se como uma problemática atual a

ser equacionada, vez que a usurpação das funções legislativas pelo Executivo tem colocado

em risco a hannonia entre os Poderes e contribuído para o desprestígio do parlamento.

Em um sistema de governo presidencialista como é o brasileiro, faz-se necessárias

medidas capazes de fortalecer o parlamento frente à influente figura como a qual o Executivo

se apresenta e age.

A mais importante dessas medidas não é, senão, a construção de uma cultura

democrática capaz de permitir a concretização dos ideais orientadores do Estado Democrático

de Direito.

1. A TEORIA DA DIVISÃO DOS PODERES E O SISTEMA DE FREIOS E

CONTRAPESOS

A concepção moderna da teoria da divisão dos poderes estatais foi construída e

sistematizada ao longo da história e reflete as diversas modificações econômicas, políticas e

sociais que a humanidade atravessou.

Já na obra de Aristóteles podem ser encontrados elementos que identificam a

existência de funções estatais distintas e alertam para os perigos do exercício do poder por um

1 Alguns autores preVrcin utilizar o termo separação, ao invés de divisão. Aqui, preÍreiu-se adotara utilização
deste último por acreditar que ele seja mais apropriado à natureza una e indivisível do poder estatal, que não
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só indivíduo. Todavia é no processo de concretização do Estado Moderno que os contornos

dessa teoria são definidos, sendo que as obras Dejënsor Pacis, de Marcílio de Pádua; O

Príncipe, de Maquiavel, e Segundo Tratado sobre o Governo Civil, de John Locke são

exemplos importantes da contribuição téorica deste período.

Estas obras manifestaram perspectivas diferentes sobre a temática, destacando-se o

fato de ter sido Locke o primeiro a apresentar de maneira sistematizada quais seriam as

funções estatais e os órgãos responsáveis por exercê-las.

Não obstante ao esforço intelectual empreendido por estes teóricos, pode-se a atribuir

a Montesquieu a responsabilidade pela definição e ampla divulgação conferida à teoria da

divisão dos poderes.

Em De L 'Espril des Lois (174), o filósofo francês identificou a existência de três

funções estatais distintas e inconfundíveis, quais sejam, executiva, legislativa e judiciária e

preconizou a existência de três poderes harmônicos e independentes entre si, cada qual

responsável pelo exercício de uma função. Assim, o poder legislativo seria o responsável por

elaborar normas abstratas de caráter geral e impessoal. Ao poder executivo caberiam os atos

voltados à resolução dos problemas concretos e individualizados, encerrando atribuições de

ordem política, co-legislativa, de decisão e da administração pública em geral. Por fim, ao

poder judiciário seria conferida a atribuição de interpretar e aplicar a lei de modo a dirimir os

conflitos específicos porventura surgidos.

O argumento central do modelo proposto por Montesquicu reside na liberdade e visa

evitar o despotismo. Segundo este filósofo

Também não haverá liberdade se o Poder de Julgar flO estiver separado do
Legislativo e do Executivo. Se estivesse junto com o Legislativo, O poder
sobre a vida e a liberdade (los cidadãos seria arbitrário: pois o Juiz seria
Legislador. Se estivesse junto com o Executivo, o Juiz poderia ter força (le
um opressor.

conporla qualquer tipo dc separação.



Estaria tudo perdido se um niesino homem, ou um inesnio CO() de
principais ou de nobres, ou do Povo, exercesse estes três poderes: o de fazer
as leis; o de executar as resoluções públicas; e O (te julgar OS crmcs ou as
demandas dos particulares. 2

O modelo tripartido de poder ganhou força a partir da necessidade de se garantir as

liberdades individuais frente ao Estado. "Esta estratégia nasce ligada a um momento histórico

em que se pretende uma minimização dos poderes do Estado, por influência direta do poder

liberal vigorante, sem que, com ela, ocorra quebra na unidade do poder".

Este modelo acaba por ser positivado em importantes diplomas, tais como a

Constituição dos Estados Unidos (1787) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão

(1789) e posteriormente é consagrado nas Constituições de quase todo o mundo, passando a

ser associado à idéia de Estado Democrático.

Concatenada a essa teoria, a doutrina construiu um sistema de freios e contrapesos

(cI,ccks and balances) segundo o qual os três poderes se controlam reciprocamente. Assim é

que a atividade do executivo é limitada pelos atos gerais do legislativo e as atividades de

ambos estão submetidas à ação jurisdicional do judiciário.

Entretanto, esse esquema tradicional de divisão de poderes não está imune a críticas.

DALLARI afirma que o modelo é "meramente formalista, jamais tendo sido praticado". Isto

porque na visão do autor, mesmo nas Constituições que consagraram enfaticamente o

princípio da divisão de poderes a prática revela a existência de uma intensa interpenetração

destes. Além disso, existem fatores extralegais que acabam por determinar a preponderância

de um dos poderes sobre os demais.

O fato de o decurso da história exigir do Estado Contemporâneo que intensifique sua

esfera de ação, seja no âmbito da execução de políticas públicas, seja na necessidade de uma

legislação cada vez mais abrangente, colocou em xeque o esquema tradicional e rígido da

2 MONIESQUIFU, 1987. p. 164-165.
S'1R1CK & MORAIS, 2001. p. 164.
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divisão entre os poderes e orientou o Estado rumo a um processo de compartilhamento de

atribuições entre seus órgãos.

Duas tentativas de suplantar as ineficiências do modelo tradicionalmente construído

são: a redistribuição das competências constitucionalmente atribuídas a cada órgão e a

delegação de poderes de um órgão para outro. Ambas mantêm e se inserem no velho esquema

da tripartição dos poderes, todavia acabam por redefinir o conteúdo e as possibilidades de

atuação de cada órgão estatal na tentativa de que estes possam cumprir e otimizar seu

funcionamento sem os entraves que uma divisão de poderes deveras rígida impõe.

2. A ORGANIZAÇÃO DOS PODERES NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE

1988 E AS PRERROGATIVAS LEGIFERANTES DO PODER EXECUTIVO

A divisão entre os poderes como parte da organização formal do Estado se revelou por

muito tempo o fio condutor dos estudos constitucionais. Apesar do giro dado pela matéria,

pode-se dizer que ainda hoje o tema mantém o seu vigor, principalmente no Brasil, país cujas

instituições políticas são relativamente novas.

As três distintas funções - executiva, legislativa ejurisdicional - desempenhadas pelo

Estado podem estar concentradas em apenas um órgão ou serem atribuídas a órgãos

específicos que se responsabilizarão pelo exercício de cada uma delas.

A Constituição da República Federativa do Brasil consagrou a república

presidencialista como forma de governo. Em seu texto, estabeleceu como um de seus

princípios fundamentais a divisão das funções estatais em três distintos órgãos: o Poder

l)AIÂ.ARI, 1995. p. 185.
Paulo 1onavides adverte que a queda do positivismo jurídico conjugado ao advento da teoria material da

Constituição transportou o centro de gravidade dos estudos constitucionais da parte organizacional da Lei Magna
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Legislativo, a ser exercido pelo Congresso Nacional; o Poder Executivo, a cargo da

Presidência da República e o Poder Judiciário, atribuído aos tribunais e aos magistrados

federais e estaduais, variando a competência de cada juízo conforme o determinado em lei.

Apregoa ainda a Constituição que estes devem se relacionar entre si de forma

harmônica e independente.

JOSÉ AFONSO DA SILVA sistematiza o significado da independência entre os

poderes consubstanciada na Constituição asseverando que ela pressupõe:

(a) que a investidura e a permanência das pessoas num dos órgãos (10
governo não dependem da confiança nem da vontade dos outros; (h) que, no
exercício das atribuições que lhes sejam próprias, não precisam os titulares
consultar os outros nem necessitam de sua autorização; (e) que, na
organização dos respectivos serviços, cada um é livre, observadas apenas as
disposições constitucionais e legais.

A harmonia no exercício dos Poderes estatais nada mais é que o respeito mútuo às

prerrogativas atribuídas a cada Poder, com colaboração e controle recíprocos, no sentido de

construir os objetivos da República. Insta destacar que os Poderes relacionam-se de forma tal

que há interferências previstas e necessárias ao estabelecimento de um equilíbrio entre eles,

na busca de evitar todas as formas de desmando possíveis.

É neste sentido que ao lado da edição de normas de caráter geral e impessoal, cabe ao

Legislativo aprovar a escolha feita pelo Executivo para ocupar determinados cargos públicos,

como o de Presidente e diretores do Banco Central; autorizar medidas do Executivo atinentes

às atividades nucleares, bem como inúmeras outras atividades que interferem diretamente no

exercício das funções administrativas e de governo. Ao Judiciário é delegada a

responsabilidade de decidir pela constitucionalidade ou não das leis, ao passo que a Corte

para a parte substantiva da Constituição cru que estão compreendidos os direitos fundamentais e as garantias
processuais de liberdade. (BONA VIl)ES, 2004. p. 584.)
'S11,VA, 1997.1-,. III.



Constitucional tem seus ministros nomeados pelo Presidente da República após a aprovação

do Senado Federal.

Como se constata, o sistema de freios e contrapesos encontra-se insculpido na

Constituição pátria, não sendo exagero afirmar que seu objetivo maior é evitar uma possível

concentração de funções e os arbítrios que porventura venham a surgir daí.

Não obstante a Lei Maior brasileira ter adotado o tradicional esquema de ti-ipartição

dos poderes, corri o sistema de freios e contrapesos dele decorrente, pode-se afirmar que sua

rigidez foi materialmente abandonada, vez que a Constituição delegou competência legislativa

ao Executivo em limites bem definidos, conferindo a este Poder prerrogativa de propor

projetos de lei e emendas constitucionais; sancionar e vetar, total ou parcialmente, as leis

aprovadas pelo Legislativo, além de iniciativa exclusiva no que concerne a algumas matérias,

e.g. o orçamento anual. Ademais, pode o chefe do Executivo exercer diretamente a atividade

legiferante através da edição de leis delegadas e de medidas provisórias -.

No presente trabalho, as atenções se voltarão especificamente para as medidas

provisórias, vez que, apesar de prevista, a utilização de leis delegadas por parte do Executivo

não é usual, sendo a edição de medidas provisórias o meio mais comumente utilizado.

2.1. A edição de medidas provisórias e a usurpação das funções legislativas pelo Poder

Executivo

Mais que a garantir liberdade individuais, ao Estado foi conferida uma gama de outras

atribuições, de forma tal que o Poder Executivo, principalmente, precisa dar respostas céleres

a problemas imediatos, muitas das vezes dependendo de regulamentos para isso.

A incluso das medidas provlskrIas dentre as possibilidades concedidas pela delegação legislativa não
pressupõe que elas sejam consideradas como lei, no sentido estrito do termo, mas reside no fato de elas
vincularem os sujeitos com a mesma Íhrça desta, podendo-se aíinnar com a certeza necessária que.



Visando suprir essa necessidade é que o ordenamento jurídico pátrio prevê no artigo

62 do texto constitucional as medidas provisórias. Não se pretende aqui esgotar a discussão

sobre a natureza destes atos normativos, mas refletir quais são os impactos causados por estes

na relação estabelecida entre os Poderes.

A Constituição condicionou expressamente as medidas provisórias ao atendimento de

certos pressupostos formais e materiais, além de estabelecer regras para o procedimento

legislativo aos quais elas se submetem.

Quanto aos pressupostos materiais, a Constituição elenca em seu texto quais conteúdos

têm negada a possibilidade de regulamentação via medida provisória. Em relação aos

pressupostos formais, deve a medida provisória atender a três requisitos. O primeiro ligado à

competência para adotá-las, que é atribuída exclusivamente ao Presidente da República. Os

outros dois estão ligados à relevância e à urgência da medida. Estes dois últimos são, sem

dúvida, os elementos que justificam a decisão do Constituinte de deslocar em caráter

excepcional a atividade legislativa para a órbita do Poder Executivo.

Sendo assim, deve-se entender que a relevância da matéria reside na

imprescindibilidade de seu tratamento prioritário, que sua importância é de monta tal que não

deve enfrentar o processo legislativo comum.

Segundo o Professor Carlos Roberto Ramos

A relevância da matéria, a ser objeto da deliberação governamental, deve ser
de tal fbnna que açambarque wn interesse público amdamental. superior,
inconfuiRlível, inigualável, cuja regulação iner.xa prioridade. Dentre vários
interesses deve o governo acercar-se de que o que se cogita disciplinar é o
mais importante. Não deve aguardar, não pxle esperar uma lista, mas será o
pnineiro, porque diz mais com os anseios coletivos. Não é qualquer assunto
(.uc merece um tratamento excepcional, mas aquele que se insere nas
necessidades prementes. A relevância da matéria há de ser de tal monta que
a omissào governamental implique em prejuízos irrecuperáveis para a
Nação.

niaterialinente, estes atos nominativos emanados pelo Poder Executivo no exercício de suas funções co-
legislativas podem ser considerados corno se leis Íbssem.

RAMOS, 1994. p. 142.
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Quanto à urgência, significa que a medida provisória deve regular urna situação que

demande solução imediata, que não suporte aguardar o decurso de prolongado tempo.

A premência e relevância da medida devem ser significativas a ponto de justificar o

afastamento do rito convencional do processo legislativo e a conseguinte adoção de uma

providência excepcional, neste caso o deslocamento da competência legiferante para o

Executivo. Atender a estes dois pressupostos constitui condição sitie quae non para que as

medidas provisórias possam se adequar à finalidade pela qual foram previstas sem ameaçar a

harmonia entre os poderes da República.

Insta ressaltar que as medidas provisórias estão sujeitas a um juízo prévio de

admissibilidade por parte das Casas Legislativas do Congresso Nacional correspondente à

avaliação da observância ou não dos pressupostos constitucionais, numa nítida tentativa de se

evitar a preponderância de um Poder sobre o outro.

Mesmo estando a edição das medidas provisórias submetidas a esse sofisticado

sistema, a prática política tem revelado excessos na utilização deste instrumento normativo,

que em muitas vezes regulam matérias às quais lhes são vedadas e não obedecem aos

requisitos de relevância e urgência.

Agrava esta situação o fato de a medida provisória trancar a pauta da Casa em que

estiver tramitando, caso sua votação no Congresso não seja concluída no interregno de 45

dias. Desta forma, "as medidas provisórias se tomaram um poderoso instrumento decisório

nas mãos do Poder Executivo porque permitem que este mude o status quo legal do país de

forma unilateral".

Ademais, ao Presidente da República é conferida a faculdade de solicitar urgência nos

projetos de sua autoria. Uma vez utilizada esta faculdade, os projetos apresentados deverão

"AVELAR& CINTRA, 2004. p. 130.



seguir um trâmite acelerado, sendo que a não apreciação destes pelo Congresso Nacional no

prazo fixado acarreta o sobrestamento das outras deliberações legislativas em curso.

Todas as delegações legislativas conferidas ao Executivo, aliadas às mais diversas

formas de cooptação parlamentar, como a liberação de emendas orçamentárias e indicações

para a ocupação de cargos públicos, acabam por possibilitar ao Executivo o controle da

agenda legislativa em seu tempo e conteúdo, o que coloca em risco o engenhoso esquema

constitucional de harmonia e independência entre os poderes e, por conseguinte, limita a

construção de uma democracia plena.

3. REFLEXÕES A GUISA DE CONCLUSÃO

Em tempos hodiernos é atribuído um número crescente de responsabilidades ao

Estado, com o alargamento das demandas e tarefas a serem cumpridas por este. Tudo isto

impõe uma nova lógica no exercício do poder, que clama pela redistribuição das funções entre

os diversos órgãos do Estado.

Como sabido, nem mesmo Montesquieu imaginou uma rígida divisão entre os

poderes. Antes, defendeu que os mesmos trabalhassem de maneira conjunta e harmônica.

Assim, não é adequado interpretar este modesto estudo como a defesa de algo que a evolução

histórica e a prática política demonstram indefensável, qual seja, que os poderes estatais

possam ser exercidos dentro de limites rigidamente fixados, sem qualquer tipo de

tangenciamento.

Deste modo, a delegação constitucional de competência não constitui, como querem

alguns, obstáculo ao permanente processo de construção do Estado Democrático de Direito.

O artigo 64 da Constituição da República prevê os prazos a serem seguidos pelas (asas Legislativas quando
da apreciação de projetos apresentados pelo Presidente da República em caráter de urgência. Assim, o parágrafo
segundo do referido artigo estabelece o prazo de 45 dias para que a Cáinara se inaniftste sobre o projeto

? )5



Antes é um artificio prático utilizado para responder à exigência de celeridade no exercício do

Poder, tornando a prestação estatal mais eficiente na satisfação das pretensões dos

governados.

Em um país como o Brasil, onde se adota o sistema presidencialista, constata-se que a

força do Executivo é bastante acentuada, principalmente por este concentrar muitas e

importantes atribuições na mão de uma única pessoa, o Presidente.

Destarte, o rechaço aos desvios cometidos pelo Executivo no uso de suas prerrogativas

e atribuições, invadindo a esfera de competência dos outros Poderes, é uma tarefa

republicana, só possível com o fortalecimento e a independência efetiva dos outros órgãos de

Poder.

Esta independência entre os Poderes não nasce da mera vontade ou especulação

humana, mas pressupõe que o povo seja capaz de se emancipar e lutar pela construção de uma

democracia material. Só assim será possível um parlamento que funcione preservando a sua

independência e que toda a organização política do Estado esteja vinculada às demandas

populares.

Desta forma, é imprescindível uma reforma política profunda, que seja capaz de alterar

velhas estruturas, fortalecer os partidos políticos e permitir a identificação dos eleitores com

os variados projetos políticos.

Mais importante ainda é trabalhar na construção de urna cultura democrática calcada

na participação de todos, em iguais condições, na vida política; requisito indispensável para

que se pense a concretização dos ideais orientadores do Estado Democrático de Direito.

4. Referências bibliográficas

apresentado pelo Presidente e igual prazo para a apreciação pelo Senado, sendo que se esta Casa apresentar
qualquer emenda ao projeto lerá a Câmara prazo de dez dias para apreciá-la.



AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio Octávio (org). Sistema político brasileiro: uma
introdução. Rio de Janeiro: Fundação Konrad-Adenauer-Stiftung; São Paulo: Fundação Unesp
Ed., 2004.

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 15. ed. atual. São Paulo: Malheiros
Editores, 2004.

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 19. ed. atual. São Paulo:
Saraiva, 1995.

MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O espírito das leis. Trad. Pedro Vieira Mota. São
Paulo: Saraiva, 1987.

RAMOS, Carlos Roberto. Da medida provisória. Belo Horizonte: Dei Rey, 1994.

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13. ed. rev. e atual. São
Paulo: Malheiros Editores, 1997.

STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, J. L. Boizan de. Ciência Política e Teoria Geral do Estado.
2. ed. rev. e ampi. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.

Resumo

Todo o arcabouço nonilativo concernente à organização política brasileira pode ser encontrado na
Constituição da República, que consagrou o princípio da divisão dos poderes, delimitando as funções a
serem exercidas por cada Poder. Ao Executivo, mais que suas funções típicas, foram delegadas
prerrogativas legilrantes, de modo que este estudo visa analisar a fornia como tais vêm sendo
utilizadas, sugerindo-se saídas para o aper1içoamento do Estado Democrático de Direito.

Palavras-chave: Divisão de poderes; delegação legislativa; democracia.

Restunen

1 oda Ia basis normativa concernelite a la oruaniiación política brasileita puede ser encontrada eu Ia Constitución de Ia
República, que Coli-sa g rô cl piiicipio de la separación de poderes, delineando Ias 1uiciones que deben ser ejenidas por
cada Poder. AI Ejecutivo. además de sus ütnciones típicas, lucrou asignadas - por delegación legislativa ciertas
!umcultades Iegitèrantes, de modo que cl objetivo de este estudio es analizar Ia fornia como tales facultades han sido
utilizadas, sugiriándose alternativas em aras de lograr un auténtico Estado Democrático de Derecho.

Palabras-claves: Separación de poderes; legiferantes; democracia
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INFORMAÇÃO E DEMOCRACIA DELIBERATIVA: A DIMENSÃO INFORMACIONAL DO PROCESSO

DE ELABORAÇÃO PARTICIPATIVA DAS LEIS

Nilson Vidal Prata

INTRODUÇÃO

No Brasil, o fim do regime militar (1964-1985) propiciou condições favoráveis à

restituição de garantias como o sufrágio universal, eleições livres e diretas em todos os níveis

de governo, parlamento ativo, liberdade de imprensa, dentre outras. Entretanto, por mais que

se tenha avançado na reconstrução das instituições democráticas, a democracia brasileira é um

fenômeno relativamente recente e encontra-se ainda em processo de consolidação e

aperfeiçoamento. Neste sentido, uma das características marcantes do processo de

redemocratização do país, iniciado a partir da segunda metade da década de 1980, é a

paulatina ampliação das oportunidades de participação política de grupos sociais até então

excluídos dos processos decisórios de formulação de políticas públicas.

No campo normativo, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu um rol de garantias

e direitos que possuem potencial para promover a expansão da participação dos cidadãos na

tomada de decisões acerca de temas públicos. Pode-se citar, por exemplo, mecanismos como

o plebiscito e o referendo, os direitos de associação e de acesso à informação, a possibilidade

de iniciativa popular de projetos de leis, a participação da comunidade na gestão das políticas

de saúde, de atenção à criança e ao adolescente, de educação e cultura, dentre outros. No

campo prático, principalmente a partir da década de 1990, outros mecanismos institucionais

surgiram com o objetivo de propiciar a participação da sociedade civil em determinados

espaços da gestão pública. Talvez a iniciativa conhecida como Orçamento Participativo seja a

face mais visível dessa inovação institucional; contudo, a criação de conselhos gestores de

/
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políticas, as consultas e as audiências públicas e os comitês de bacias hidrográficas são

exemplos de diversas outras ações que buscam promover a participação democrática da

cidadania organizada e o estabelecimento de um novo modelo de relacionamento entre a

sociedade e os poderes estatais.

A ordem constitucional brasileira adotou o clássico modelo tripartite de organização

do Estado', baseado no tripé formado pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,

teoricamente independentes e harmônicos entre si. Mas, dentre os três poderes que compõem

• Estado brasileiro, talvez nenhum seja mais susceptível aos efeitos da opinião pública do que

• Poder Legislativo. Muitas de suas posturas e ações são condicionadas pelas preferências

manifestas pela sociedade ali representada. Essas preferências constituem valiosa - e talvez a

principal - fonte informativa de subsídio à atuação parlamentar, pois versam sobre os mais

variados temas, refletindo a pluralidade de interesses e problemas que afetam a vida dos

cidadãos e sobre os quais os representantes devem decidir de forma justa e legítima. Além

disso, certamente o Legislativo, enquanto locus privilegiado de debate, é o poder corri maior

potencial de abertura à participação política dos cidadãos.

Destarte, neste artigo procura-se analisar alguns aspectos da relação entre informação

e democracia deliberativa, desenvolvendo urna reflexão que contribua, ainda que

modestamente, para a compreensão da dimensão informacional que envolve o processo de

participação política dos cidadãos e de outras instituições no âmbito do Poder Legislativo.

Parte-se do pressuposto de que um importante insurno para o desenvolvimento das atividades

de uma Casa Legislativa são as informações que a instituição parlamentar recebe, busca ou

capta junto à sociedade que representa, as quais traduziriam uma parte significativa das

demandas e preferências dos cidadãos. Em contrapartida, o Parlamento também seria, ele

O modelo de Iripartição de poderes Ibi proposto por Montesquicu, no século XVIII. Para mais detalhes, ver
Bobhio (198).
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próprio, um fornecedor de informações à sociedade, as quais traduziriam uma parte

significativa dos resultados institucionais da ação parlamentar. Acredita-se que este fluxo

informacional torna-se mais visível quando são institucionalizados mecanismos de

interlocução entre o Legislativo e a sociedade. Por isso, corri o intuito de justapor teoria e

prática, mais adiante será feita urna breve análise de um mecanismo de participação política

instituído pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) denominado

seminário legislativo. O objetivo é mostrar como a implementação, pela ALMG, de

mecanismos de incentivo à participação política tem o potencial de estimular a circulação de

informações entre os atores envolvidos, gerando um fluxo que pode reduzir o grau de

assimetria informacional e ampliar o nível de uccouulubilily da ordem democrática, desde

que os cidadãos participantes possuam competência informacional para lidar com temas

públicos complexos.

Além de identificar os principais aspectos da relação entre informação e democracia

deliberativa, pretende-se ainda apresentar as linhas gerais da importância atribuída à

informação à luz dos argumentos defendidos por autores de dois outros momentos do

desenvolvimento da teoria democrática, quais sejam o elitismo democrático e a teoria

pol iárqu ica.

ANPEcI'os CONCE II'tAIS DA RELAÇÀ0 ENTRE INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Certamente, a participação política das pessoas depende de vários fatores, dentre os

quais destacam-se questões relacionadas às condições econômicas e sociais dos cidadãos, ao

seu interesse pelas causas coletivas, à sua saúde, à educação, ao tempo de que dispõem para

participar e à liberdade de associação e organização. É possível inferir, no entanto, que a

informação também é um importante fator, pois é portadora de um potencial estratégico que
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reside na possibilidade de sua utilização como recurso político. Neste trabalho, alguns

conceitos são fundamentais para a compreensão dos limites e das possibilidades de influência

da informação no campo político, especialmente como recurso mediador da relação entre

governos e cidadãos. Estes conceitos são constituídos pela noção de assimetria informacional,

pela reiãçâo entre informação e accouniabilil , e pela idéia de competência informacional.

Nas próximas seções tenta-se defini-los e compreender sua importância para a reflexão acerca

do relacionamento entre Estado e sociedade em regimes democráticos.

Assimetria informacional

A palavra assimetria significa falta de correspondência, em grandeza, forma ou

posição relativa, de partes que estão em lados opostos de urna linha ou que estão distribuídas

em torno de um centro ou eixo. Em um sentido mais filosófico, indica desarmonia,

desigualdade em urna relação, distribuição desigual de um recurso qualquer.

No âmbito deste trabalho, o conceito de assimetria informacional pode ser definido de

forma bastante simples, indicando a desigualdade de condições para acesso à informação de

natureza política. Refere-se a situações, reais ou potenciais, em que determinados indivíduos,

grupos ou instituições detêm condições privilegiadas de acesso a informações relativas a

questões que, por sua importância, influenciam diretamente no processo decisório de

formulação de políticas públicas.

Nesta acepção, a assimetria informacional pode ser analisada sob dois enfoques

distintos: um refere-se ao relacionamento dos cidadãos ou grupos sociais entre si na

competição por meios de influência na agenda política; o outro, diz respeito à relação entre

Estado e sociedade.
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Para compreender o primeiro enfoque - relacionamento dos cidadãos entre si - é

preciso lembrar que, conforme mencionado, a informação pode ser utilizada como um recurso

político. No entanto, tal uso tende a se dar de forma assimétrica entre os diversos segmentos

sociais, na medida em que o discurso político - e, portanto, a informação dele decorrente -

tem sido tradicionalmente dominado pelas elites ou por grupos mais favorecidos da sociedade.

Isso ocorre em função da desigual distribuição de recursos, oportunidades e capacidades entre

os cidadãos, os quais necessitam

de infonnações políticas diversas, em níveis distinto<,, desde as mais técnicas, com
explicações provenientes do sistema de especialistas, até as abordagens mais simples. Uma
vez que as pessoas estão associadas à política airavés de diferentes background.s, interesses e
habilidades cognitivas, não há como prescrever um modelo único de inlbmiação politicaniente
relevante, nem uni mesmo padrão de excelência. 2

Neste sentido, uma outra consideração de Maia merece destaque, pois a autora acredita

que um fórum público de discussão, produção e troca de informações deve refletir essa

diversidade política e cultural da sociedade e proporcionar um balanço justo de oportunidades

para que as vozes que se levantam durante os processos de deliberação pública possam ser

ouvidas e consideradas. Se a informação é suficientemente ampla, então os cidadãos podem

estar em melhores condições para decidir sobre as políticas de sua preferência. "Mas se a

informação é controlada, imprecisa ou inconsistente, então o debate pode ser manipulado e as

alternativas se estreitam através da desinformação".-'

Assim, um sistema público de informação, ao invés de segregar pela especialização e

pelo uso da linguagem técnica, deveria antes primar pela aproximação e interação dos

cidadãos entre si. Para permitir melhores possibilidades de engajamento no debate político de

atores sociais que se encontram em situação de dessemelhança, toma-se necessária a oferta de

2 MAIA, 2002. p. 59.
MAIA, 2002. p. 51.
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conteúdos informacionais variados, que contemplem a diversidade cognitiva e de interesses

dos atores em questão.

Certamente, é difícil estabelecer a relação exata entre a assimetria informacional que

caracteriza o relacionamento entre os diversos segmentos sociais e o crescente processo de

despolitização dos cidadãos comuns. Parece certo, porém, que excluída da prática

democrática de discussão pública, uma grande parcela da população não desenvolve interesse

pela informação política. Também parece razoável esperar que o acesso a fontes de

informação desta natureza contribua para a redução dos níveis de alienação ou de apatia em

relação a assuntos que dizem respeito à construção do presente da sociedade e à definição de

perspectivas para o seu futuro.

Ainda no que se refere a este primeiro enfoque da assimetria informacional (relação

cidadão-cidadão), é razoável argumentar que um maior acesso à informação política, mesmo

que não possa ser direta e imediatamente associado à redução das desigualdades na

distribuição de recursos materiais, certamente tenderá a reduzir as desigualdades políticas em

favor daqueles que se encontram em situações menos favoráveis, propiciando-lhes melhores

condições para participar do debate democrático.

No que concerne ao segundo enfoque da desigualdade de acesso à informação política,

pode-se facilmente constatar que a relação entre Estado e cidadãos é caracterizada, a priori,

por um elevado grau de assimetria informacional, tanto em termos quantitativos quanto

qualitativos, a favor do primeiro. Ainda que em certos momentos o Estado se veja em situação

de desvantagem informacional em relação a determinados atores sociais, como, por exemplo,

os detentores de conhecimentos técnicos ou acadêmicos, em relação à sociedade como um

todo o aparelho estatal encontra-se em situação privilegiada de acesso e controle de fontes

informativas. Tal fato gera risco para a sociedade, pois pode contribuir para que informações

desfavoráveis ao governo sejam "escondidas" da população. Além disso, conforme ressalta
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Przeworski, "desde que os governos sabem [o] que os eleitores não sabem, eles dispõem de

uma enorme janela para fazer coisas que eles, e não os eleitores, querem". -' Há, pois, o risco

de que, por deter o controle da informação pública, os governantes decidam unilateralmente o

que os cidadãos podem saber, ou escolham quais cidadãos devem saber, ou ainda optem por

uma combinação de ambas as alternativas. Por outro lado, se os cidadãos dispõem de pouca

informação, eles podem preferir deixar o governo agir com amplo grau de discricionariedade

(e, portanto, sem muito controle). Tudo isso resulta num ciclo que termina por realirnentar e

ampliar a aludida assimetria informacional.

Certamente, a assimetria informacional existente entre Estado e sociedade possui um

componente estrutural, pois governar requer a montagem de uma máquina administrativa

capaz de lidar com conhecimentos especializados que muitas vezes não interessam ou não são

facilmente compreendidos pelo cidadão comum. Mas isso não significa que os governos

podem se eximir da responsabilidade e do dever de manter a população informada sobre as

ações governamentais e sobre os resultados delas decorrentes. Pelo contrário, numa

democracia e de ilmndamental importância que os cidadãos possuam oportunidades de acesso a

conteúdos infonriacionais que lhes permitam compreender os complexos temas públicos,

incluindo as leis que os regulamentam. A divulgação insuficiente de informações (ou sua não

divulgação) constitui um obstáculo tanto para que os cidadãos sinalizem suas necessidades e

preferências aos governantes, quanto para o acompanhamento do desempenho destes. A

informação a que a sociedade deve ter acesso não pode ser sinônimo da informação à qual o

governo permite o acesso. Colocar essa informação à disposição da sociedade constitui uma

das tarefas dos governos e também das instituições empenhadas na promoção da cidadania.

Conforme será demonstrado a seguir, a variação nos níveis de quantidade e de qualidade da

PRZEWOR.SKI, 1998. p. 12.
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informação produzida e divulgada pelos poderes constituídos exercerá influência direta na

efetividade dos mecanismos de accouniahiliiy da ordem democrática.

Accountubilily e informação

Accouníahi/iIy é um termo que, numa definição bastante simplificada, diz respeito ao

controle dos atos e ações de políticos pelos cidadãos. Trata-se de urna espécie de "prestação

de contas" dos governantes e representantes à sociedade que, por sua própria natureza,

constitui um atributo das democracias modernas, muito embora nem todos os regimes que se

consideram democráticos possam ser considerados accountable.

O'Donnell elabora uma interessante reflexão sobre o tema, estabelecendo uma clara

distinção entre o que chama de accouniabilil vertical e accountahiliiv horizontal. Para o

autor, a accouniahi/iiv vertical refere-se à relação entre os cidadãos e os ocupantes de cargos

públicos. Assim,

Eleições, reivindicações sociais que possam ser nonualmente proferidas, sem que se
corra o risco de coerção, e cobertura regular pela mídia ao menos das mais visíveis
dessas reivindicações e de atos supostamente ilícitos de autoridades públicas são
(lunefl,Sões do que cluuno de iccouniabilizv vertical'. São ações realizadas,
individualmente ou por algum tipo de ação organizada eou coletiva, com referência
àqueles que ocupam posições em instituições do Estado, eleitos ou não.5

Já a accouniahiliiv horizontal diz respeito ao controle mútuo entre órgãos e poderes do

Estado, ou seja, constitui todo um aparato de "freios e contrapesos" (do Inglês, clseckv and

balances) e está relacionada à

existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que estão de fato
dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a supervisão de rotinas a
sanções legais ou até o irnpcaclznw,zt contra ações ou omissões de outros agentes ou
agências do Estado que possam ser qualificadas como delituosas.'

O'I)ONNHJ., 1998. p. 28.
0 O'IX)NNIiLL, 1998. p. 40.
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Em razão dos propósitos deste artigo, há aqui um maior interesse em discutir a

dimensão da a -:couniabilil.y vertical, muito embora se reconheça que ambas as dimensões

relacionam-se entre si, na medida em que a ação organizada, determinada e persistente dos

cidadãos que exercem a accountabiIii' vertical certamente pode reforçar a efetividade dos

mecanismos da accouniabiliiv horizontal, através da criação de novas agências de fiscalização

e controle ou do aperfeiçoamento da atuação das agências existentes.

A literatura sobre o tema é praticamente unânime ao considerar as eleições como um

mecanismo clássico de acc'oui,tabiliív, desde que sejam razoavelmente livres e justas, pois

alega-se que através do voto os cidadãos podem premiar ou punir os políticos, com base em

informações relativas ao desempenho passado dos candidatos. Assim, a tese central é a de

que, se os eleitores não ficarem satisfeitos com o desempenho do governo e de seus

representantes, poderão votar em outros candidatos nas eleições seguintes, promovendo a

renovação dos postos de poder político através da troca de seus ocupantes.

Por outro lado, também é possível identificar um relativo consenso entre os teóricos do

assunto no sentido de que somente as eleições não constituem mecanismo suficiente para uma

acc'ou,,iabi/iiv efetiva. Conforme ressalta Pm-zeworski, "... a influência que os cidadãos

exercem através das eleições pode ser apenas a de menor importância prática se comparada a

inúmeros outros instrumnentos". Para o autor, através do voto os eleitores concedem aos

eleitos autorização para governar, mas as eleições, por si só, são um instrumento pouco

efetivo de controle popular sobre os representantes. Na mesma linha, Anastasia argumenta

que

os cI(la(los delegam aos representantes. seus agentes, através do processo eleitoral, autoridade
para agir em seu nome ou em seu interesse, mas dispõin de poucos instrumentos de

PRilWORSKl. 1998. p. 16.
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sinalização de suas prelrências, bem como de informação, controle e fiscalização das ações
dos agentes.'

\las porque as eleições, apesar de importantes, são insuficientes enquanto instrumento

dc (u(ou,,lubilUv? Por diversos motivos que vão desde a não garantia de que as preferências

dos eleitores sejam implementadas pelos eleitos durante o mandato até o fato de constituírem

um mecanismo de avaliação retrospectiva que toma por base um período de tempo

relativamente extenso.

Em razão dos objetivos deste trabalho, é importante ressaltar ainda alguns aspectos

ligados à questão informacional que permeia os processos eleitorais, especialmente no âmbito

da democracia brasileira. Um primeiro ponto que chama a atenção diz respeito à alegada

"falta de memória" do eleitor brasileiro, que freqüentemente não se lembra dos nomes dos

candidatos em quem votou. Isso leva ao segundo aspecto que merece destaque: ora, se o

eleitor brasileiro não retém facilmente uma informação tão básica, é dificil acreditar que se

preocupe em obter informações para o acompanhamento dos mandatos de seus governantes e

representantes, de modo a, corri base nelas, recompensá-los ou puni-los na eleição

subseqüente. Parece faltar, pois, a grande parte dos cidadãos brasileiros, informações básicas

para o efetivo exercício de sua cidadania política. Se as eleições neste país têm promovido

taxas relativamente altas de renovação dos ocupantes dos postos de poder, há razões para

acreditar que isso decorre menos do controle da população sobre os políticos, e mais da falta

deste controle (ausência de acc'ou,,iabilitv) e de informação: o eleitor mediano vota em quem

aparece, por razões que englobam desde motivações individualistas até convicções religiosas,

sem se preocupar, na maioria das vezes, em obter - ou sem possuir meios de acesso a -

informações que talvez lhe permitissem fazer escolhas mais conscientes.

ANASIASIA, 2001. P. 54.

',Úçp
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Em razão da aludida insuficiência dos mecanismos eleitorais como meio de controle

da população sobre as ações de governos e representantes, torna-se evidente a importância da

existência de outros mecanismos que ampliem o grau de participação política dos cidadãos

brasileiros e lhes permitam acompanhar, fiscalizar ou controlar o desempenho dos políticos

nos interstícios eleitorais. Certamente, a possibilidade de participação política dos cidadãos

está ligada, de alguma forma, à disponibilidade de informações. Em outras palavras, parece

claro que a efetividade de tais mecanismos dependerá em grande parte da quantidade e da

qualidade da infoniiação disponibilizada à sociedade.

No entanto, não se pode esquecer que a disponibilidade de informações é apenas um

dos lados da questão. A consolidação da democracia depende também do efetivo acesso e uso

dessas informações por pai-te dos cidadãos. O desenvolvimento e o estabelecimento de uma

política de divulgação constante de informações por parte das instituições do Estado, ainda

que atenda a preceitos legais e possa ser considerada uma atitude louvável do poder público,

pouco contribuirá para o aumento dos níveis de accouniabillly da ordem democrática se a

sociedade não for formada por cidadãos capazes de compreender e efetivamente utilizar essas

informações pIII controlar seus governantes e representantes, no sentido de fazer com que as

ações destc se aproximem das preferências e expectativas daqueles. A próxima seção

abordará especificamente a necessidade de desenvolvimento dessa "competência

infonriacional".

Competência informacional e participação política

A noção de "competência informacional" é derivada da expressão inglesa inforinalion

Iiteracv e designa o conjunto de habilidades necessárias para interagir com a informação, seja

no espaço acadêmico, no trabalho, nas questões particulares, constituindo-se também em



12

capacidade chave dentro do processo de participação política. Em outras palavras, a

competência informacional representa a habilidade em reconhecei quando existe uma

necessidade de informação e a capacidade de identificar, recuperar, avaliar e usar eficazmente

essa informação para a resolução de um problema ou para a tomada de uma decisão.

No campo das preocupações presentes neste artigo, pressupõe-se que cidadãos

participativos possuem competência infontiacional, pois compreendem a necessidade de

acesso a informações públicas de qualidade para o entendimento e tratamento de problemas e

questões inerentes às suas próprias vidas, à comunidade e à sociedade cm que vivem. Além

disso, estão mais atentos e preparados para fazer com que esta mesma sociedade acompanhe a

atuação de seus representantes e governantes e perceba a importância da sua participação em

todas as arenas onde se desenrola o jogo democrático.

Em linhas gerais, pode-se considerar que é a participação na vida social e política que

confere ao indivíduo o ,vla/,is de cidadão. Deve-se deixar claro, pois, que a informação é um

dos direitos básicos dos cidadãos e ao mesmo tempo um requisito essencial para a existência

de uma cidadania participativa. É por meio do acesso a informações que o cidadão tem

condições de conhecer e cumprir seus deveres, bem como de entender e reivindicar seus

direitos junto às instituições que, em tese, deveriam assegurá-los. A falta de informação, além

de prejudicar o exercício de deveres e direitos, pode se constituir também numa barreira para

que os indivíduos contribuam, participem e ocupem seu espaço na sociedade, assim como

pode impedi-los de acompanhar, avaliar e questionar as ações do Estado.

Mas não é somente a falta ou a insuficiência de informação que pode ameaçar o

exercício da cidadania. Isso porque, na atualidade, os cidadãos se vêem com freqüência diante

de um paradoxo caracterizado pela dificuldade de obtenção de informações em meio à
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abundância delas. O "dilúvio infoiinacional" que caracteriza a sociedade atual também pode

criar obstáculos para o acesso a conteúdos relevantes para resposta a uma determinada

questão, seja ela referente aos direitos, aos deveres ou às formas de participação do cidadão

nos mecanismos de controle do Estado. Este contexto, além de tornar mais complexo o

exercício da cidadania, ao mesmo tempo evidencia a importância do desenvolvimento de

competências relacionadas ao acesso e uso de informações.

O cidadão necessita, então, de preparo para exercer o direito de acesso à informação

governamental, seja num contexto de escassez ou de abundância de informações. O

desenvolvimento de competências para que as pessoas tenham capacidade de buscar,

recuperar e filtrar as informações (Ou de exigir o acesso a elas), promovendo sua apropriação

critica, é um dos fatores primordiais para que possam utilizá-las como elemento de

emancipação individual. Mas também é essencial para a formação de cidadãos atuantes, que

buscam na participação política, através do acompanhamento e controle de governantes e

representantes, uma forma de interferir na construção do presente e do futuro da sociedade. O

resultado esperado desse processo é a consolidação da democracia.

TIoRIA DEMOCRÁTICA E INFORMAÇÃO

À primeira vista, a relação entre os conceitos de democracia e de informação parece

óbvia. Tal obviedade fica clara na opinião de diversos autores que realçam a importância da

infonnação para a existência de regimes democráticos. Para Guanter, por exemplo, "a relação

direta entre informação e democracia é tão evidente como a razão inversa existente entre

A exprcss5o "dilúvio inlnnacjonaI" Íhi retirada de LÊVY, 1999.
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totalitarismo e informação" 0 , ou seja, para esse autor a ausência de informação ou a restrição

a seu acesso são características mais próximas dos regimes totalitários do que das

democracias.

Mas a compreensão da relação entre informação e democracia requer um

aprofundamento teórico. Isso porque, assim como ocoie com o conceito de informação, não

há um consenso acerca do conceito de democracia. Longe disso, o termo historicamente tem

sido objeto de disputas e de acalorados debates e discussões que envolvem pensadores cujas

idéias apresentam significativas divergências, resultando daí o surgimento de diferentes

concepções ou teorias sobre a prática democrática. Não é objetivo deste trabalho reconstituir a

história de tal debate que, aliás, encontra-se em aberto. Mas interessa aqui discorrer, muito

brevemente, sobre os aspectos teóricos centrais de três abordagens que fornecem elementos

relevantes para a compreensão da relação entre democracia e informação para, em seguida,

tentar estabelecer a relação entre esta e a participação política dos cidadãos.'

A primeira abordagem contempla uma concepção de democracia que pode ser

classificada corno hegemônica ou elitista pois, para seus defensores, os cidadãos comuns não

possuem informação e conhecimento suficientes para participar do jogo político e da

formulação de políticas públicas ou, dito de outra forma, para o elitismo democrático bastaria

aos cidadãos comuns ter acesso apenas a informações para a formação de um juízo eleitoral

que lhes permitissem efetuar, de tempos em tempos, uma "boa" escolha de seus governantes e

representantes dentre os membros de uma elite melhor preparada»

10 G1JANI1R. 1974. p. 24.
tinia análise mais aprofundada da relação entre infbrmaçio e esses trás momentos da teoria democrática pode

ser cncnlrada em PRATA, 2007
- A distinção entre concepções Imegeniõnicas e contra-hegeniônicas (te democracia foi formulada por SANi( )S

AVRIll.1 R, 2002. uma das principais (Iefl.sas do elitismo democrático pode ser encontrada em
SUILIiMPETER, 1961.
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A teoria poliárquica desenvolvida por Robert Dahl' 3 é a segunda abordagem e avança

ao defender que os governos sejam responsivos às preferências de seus cidadãos. Para que

estes tenham condições de formular e de expressar suas preferências, além de tê-las

igualmente consideradas pelos governantes, o acesso a fontes alternativas de informação deve

ser uma garantia institucionalmente assegurada. Como a informação é um recurso político

desigualmente distribuído, as instituições democráticas devem ainda criar mecanismos, além

das eleições, para que os cidadãos possam expressar suas preferências, ou seja, levar até os

governos informações sobre suas necessidades e demandas.

Finalmente, a terceira abordagem engloba as concepções que podem ser classificadas

como contra-hegemônicas por serem baseadas na participação e na deliberação democráticas,

mas que, apesar de serem consideradas por diversos autores como um caminho para a

superação da descrença na democracia em sua forma atual, são aquelas que exigem um maior

esforço por parte dos cidadãos comuns no que se refere à questão informacional. Isso porque,

para uma participação esclarecida, os cidadãos devem desenvolver a sua competência

informacional na área política. Em outras palavras, é necessário que os mesmos possuam

motivação, interesse e disponibilidade suficientes para a busca ou obtenção de informações

que lhes permitam formular opiniões bem fundamentadas acerca de temas públicos

complexos. Além disso, os cidadãos participantes devem ser capazes de decifrar,

compreender e assimilar a carga informativa resultante da competição de discursos no

processo deliberativo, de forma a modificar ou complementar sua base informativa inicial, se

necessário. Ao resultado do balanço de ações e atitudes relacionadas à informação

corresponderá a redução, manutenção ou ampliação da assimetria informacional entre os

participantes da deliberação, com reflexos nos níveis de accouniabilitv do regime

democrático.

1)AIIL, 1997.
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Compreender o papel desempenhado pela informação diante dos problemas e questões

apresentados até aqui exige análises a partir de arranjos participativos concretos. No Brasil,

experiências de combinação entre elementos da democracia representativa e da democracia

participativa já foram relativamente bem estudadas no âmbito do Poder Executivo.
14 Por isso,

neste trabalho optou-se por analisar urna experiência no âmbito do Poder Legislativo,

constituída pelo desenvolvimento, por parte da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais (ALMG), de mecanismos de interlocução com a sociedade.

E'ARFiCIi'AÇÂ() PolíTicA NA ASSEMBLÉIA DE MINAS

Pelo que foi exposto nas seções precedentes, em regimes democráticos pode - e deve

- existir urna relação de complementaridade entre os institutos da democracia representativa e

da democracia deliberativa. Uma das formas de estimular e consolidar a criação de tais

espaços é a adoção de mecanismos que visem promovei.  participação da sociedade civil nas

arenas decisórias estatais. Ao institucionalizar canais que propiciem a aproximação e uma

maior interação com a sociedade, o Estado oportuniza o estabelecimento de um fluxo

comunicativo que pode oferecer urna dupla contribuição ao processo de consolidação

democrática ao, por um lado, colaborar para a redução dos níveis de apatia política e, por

outro, estimular o desenvolvimento de mecanismos de auountabiliiv para elevar o grau de

tiansparéncia e de legitimidade das ações estatais.

Sob o ponto de vista prevalecente neste trabalho, o Poder Legislativo constitui um

espaço privilegiado de aproximação e de interação com a esfera pública, exatamente por ser,

"' Ver, por exemplo, WAMPI.ER AVRITZER, 2004 e também VITALE, 2004.
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dentre os três poderes estatais, o mais aberto, devendo pois atuar como um intermediador

entre os interesses da coletividade e as possibilidades de ação do Estado.

\este sentido, a \ssembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG) já há

algum tempo (mais especificamente no início da década de 1990) percebeu a necessidade de

implementar formas de ampliar a interação e a interlocução com a sociedade civil ali

representada. Além de criar oportunidades para a atuação dos diversos segmentos sociais

junto ao Parlamento mineiro, esses novos institutos possuem potencial para propiciar ganhos

de informação aos principais atores envolvidos no debate: os cidadãos, que passam a contar

com mecanismos de intervenção direta no processo legislativo, e os legisladores, que passam

a estar mais bem informados sobre as preferências daqueles que representam. Este processo,

baseado em fluxos informacionais, tem o potencial de contribuir para a ampliação dos graus

de controle e responsabilização (accoiintabiliiy) e de responsividade do Legislativo perante a

sociedade.

Dentre as várias modalidades de participação desenvolvidas pela ALMG, aquela

conhecida como "seminário legislativo" constitui atualmente a principal e mais completa

forma de interlocução entre a instituição e a sociedade. Sua realização tem como premissa

fundamental a geração, a partir das discussões entre os participantes, de um documento de

subsídio à atividade parlamentar e legislativa. Os serninários legislativos são eventos de

grande porte que objetivam aprofundar, através de discussões entre as diversas correntes de

opinião existentes na sociedade, a reflexão sobre grandes temas de interesse da população.

Neste sentido, "... nada mais são do que a construção de uma agenda, uma pauta de soluções e

propostas para determinados problemas do Estado, elaborada a partir de ampla e profunda

S Ver ANASIASIA, 2001.
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discussão com os setores da sociedade civil organizada ligados àquele terna"»' O intuito

desse processo é fazer com que a participação dos cidadãos forneça ao Parlamento subsídios

para a ação parlamentar e, se necessário, para a criação de leis potencialmente mais justas e

mais propensas a alcançar os objetivos a que se propõem.

Seminários legislativos e informação 17

Em linhas gerais, é possível concluir que a implementação, pela Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), de mecanismos de incentivo à participação

política estimula a circulação de informações entre os atores envolvidos, gerando um fluxo

que pode reduzir o grau de assimetria informacional e ampliar o nível de accouniabiliiy da

ordem democrática, desde que os cidadãos participantes possuam competência informacional

para lidar com temas públicos complexos.

Neste sentido, os seminários legislativos podem ser considerados fóruns de

participação e deliberação política que propiciam a troca de conteúdos dotados de significados

ou, em outras palavras, espaços onde se estabelece um fluxo informacional de duplo sentido

entre o Legislativo estadual e o conjunto de participantes do debate (para facilitar a

compreensão da argumentação que se segue, esse fluxo será designado pela letra A).

Na primeira direção do fluxo A, a implementação, pela ALMG, de um mecanismo de

incentivo à participação política constitui urna oportunidade privilegiada para a reunião, por

parte do Poder Legislativo, de informações sobre os anseios dos cidadãos em relação à

'COSTA, 2005. p. 61.
I,n outro trabalho (PRAIA. 2007), este autor desenvolve unia análise aprohndada dos fluxos e conteúdos

inlbnnacionais produzidos durante cada etapa de realiimção de um seminário legislativo promovido pela AI MG.
Devido às limitações de esaço, neste artigo serão enImIizadas apenas as principais considerações acerca da
relação entre intnnação e participação política no âmbito desse mecanismo de interlocução entre o Parlamento
mineiro e a sociedade.

.2/5
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questão debatida que se encontram dispersas pela sociedade. Isso porque o evento permite que

os cidadãos e entidades que se dispõem a participar expressem suas preferências sobre ternas

cruciais de política pública. Essas preferências traduzem os desejos e expectativas dos

diversos segmentos sociais participantes em relação aos resultados das ações dos poderes

estatais, constituindo por isso valiosa fonte informativa de subsídio à atuação dos membros do

Legislativo e também dos agentes dos demais poderes.

Na segunda direção do fluxo A, a aproximação entre a ALMG e a sociedade,

proporcionada pela institucionalização de um canal de participação direta da população na

arena parlamentar, constitui uma oportunidade para que o poder público forneça aos

participantes informações relevantes acerca dos temas em debate. Corri efeito, um seminário

legislativo é uma ocasião privilegiada também porque os cidadãos e entidades que dele

participam recebem, da ALMG e de outros órgãos públicos, informações sobre os resultados

(e, em alguns momentos, sobre as deficiências) da ação estatal na área debatida, aumentando

OS níveis de accouniabiliiv em relação aos temas que são objeto de deliberação.

Uma análise mais detida revela ainda a ocorrência de um segundo fluxo informacional

no âmbito desses espaços deliberativos (ora designado pela letra B), pois os seminários

legislativos propiciam oportunidades de troca de informações entre os próprios segmentos

sociais participantes, através da discussão e da interação face a face ocorridas nas diversas

etapas (lesses eventos. Entretanto, é importante distinguir o fluxo A do fluxo B. O primeiro é

bidirecional, tendo a Assembléia corno instituição em um pólo e o conjunto de participantes

em outro. Já o fluxo B é multidirecional, onde cada participante potencialmente constitui um

ponto de conexão de uma rede de informações. Os resultados das interações ocorridas no

interior dessa rede interferem diretamente na natureza das informações fornecidas pelo

conjunto de participantes à ALMG, no âmbito do fluxo A.

.'/v
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Pode-se afirmar que, devido à quantidade e à qualidade das informações recebidas e

fornecidas pelos participantes no âmbito dos dois fluxos, os seminários legislativos

contribuem para a redução da assimetria informacional que desfavorece os cidadãos em sua

relação com as instituições estatais e também em relação a seus próprios pares. Além disso, a

troca argumentativa que ocorre durante a deliberação geralmente faz com que o conjunto de

participantes de um seminário legislativo desenvolva ou aprimore sua competência

informacional para a obtenção de informações que permitam a formulação de opiniões bem

fundamentadas sobre temas públicos complexos. Além da motivação para a busca de

informações, tal competência é demonstrada também pela capacidade de raciocínio conjunto,

ou seja, pela habilidade de decifrar, compreender, assimilar e sintetizar a carga informativa

resultante da competição de discursos na deliberação, de forma a modificar ou complementar

a base informativa inicial. O documento final de um seminário legislativo, que contém as

propostas aprovadas pelos participantes, é o principal produto desse esforço e serve de base

para uma elaboração legislativa mais próxima dos anseios e preferências manifestados pela

sociedade em relação ao tema debatido.

Diante disso, é possível afirmar que, em geral, os seminários legislativos são

mecanismos que propiciam a ampliação da quantidade e da qualidade da informação que a

ALMG possui sobre as preferências e demandas dos participantes da deliberação. É possível

afirmar também que, em linhas gerais, esses eventos propiciam avanços no que se refere à

redução da assimetria informacional e ao aumento dos níveis de accouiziabiliiy do processo

democrático, ainda que a "prestação de contas" efetuada pelos representantes de órgãos

estatais durante as etapas de um seminário legislativo apresente uma tendência à

superficialidade.

Entretanto, dois aspectos observados em alguns seminários legislativos merecem ser

ressaltados e devem ser objeto de atenção por parte da ALMG, pois certamente exercem
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algum impacto inesperado sobre os ritmos de construção da cidadania e de fortalecimento da

democracia em Minas Gerais: a) a escassez de informações acerca dos resultados práticos da

deliberação; e b) a dispersão dos conteúdos gerados durante o próprio seminário legislativo»

No primeiro caso, a ausência ou dificuldade de obtenção de informações acerca dos

desdobramentos desses eventos cria sérios obstáculos para a verificação da relação entre o

conteúdo dos debates e o conteúdo das eventuais nonrias jurídicas ou políticas públicas

decorrentes da deliberação, podendo comprometer ainda a transparência das ações do Estado

perante os cidadãos e fazer com estes pensem que tenha sido vão todo o seu esforço de

participação. No segundo caso, a dispersão da informação reunida pode gerar um

subaproveitamento dos ganhos da deliberação, com impactos negativos no grau de absorção e

de efetiva utilização, tanto pela ALMG quanto pelos participantes, das informações reunidas e

compartilhadas no processo de interlocução entre Legislativo e sociedade. Além disso, tal

dispersão pode interromper o adequado suprimento de informações para estimular e subsidiar

a continuidade do debate em outros fóruns deliberativos.

Ainda assim, do ponto de vista informnacional, talvez o grande mérito dos seminários

legislativos realizados pela Assembléia de Minas resida em seu potencial para promover a

diversificação tanto da informação que o Parlamento recebe da sociedade, promovendo uma

maior aproximação entre esta e o poder público, quanto da informação que chega aos

cidadãos participantes, auxiliando-os na formulação de uma compreensão mais adequada dos

temas públicos e de seu papel no processo democrático. Afinal, em processos deliberativos

complexos quase sempre estão em jogo opiniões e interesses distintos e, por vezes,

conflitantes. Neste sentido, fóruns participativos constituem uma alternativa razoável para a

reunião e o confronto de informações que, em última instância, espelham as visões de mundo

A mencionada dispersão relere-se à não existência de uni repositório único (ou de repositórios inteados)
a1ravis do qual o cidadão possa acessar e recuperar conteúdos de seu interesse abordados durante o processo
deliberativo.
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de cada um dos lados do debate, com potenciais reflexos positivos na elaboração legislativa a

partir da discussão de temas públicos com os segmentos sociais envolvidos.

C0NSIIwRAçÕFS FINAIS

Finalizando este artigo, há que se ressaltar que eventos deliberativos abertos à

participação da sociedade ainda podem ser considerados raros no cenário político brasileiro,

especialmente no âmbito das casas legislativas. Neste sentido, as iniciativas de aproximação

com a sociedade adotadas por parte da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

ainda que careçam de alguns ajustes ou aperfeiçoamentos, são dignas de nota. Exatamente

porque a democracia se fundamenta na soberania dos cidadãos, é preciso que se criem mais

canais para que estes forneçam aos parlamentos das três esferas de governo informações sobre

suas expectativas e preferências para que os representantes ajam - e, se necessário, criem leis -

no sentido de atender aos melhores interesses da sociedade em geral e não apenas aos de urna

minoria. Além de receber informações dos cidadãos, o Legislativo também pode aproveitar

esses canais para fornecer informações sobre suas ações à sociedade, reduzindo a assimetria

informacional e ampliando os níveis de accouniability da ordem democrática. Em outras

palavras, o desenvolvimento de ações institucionais de interlocução entre as casas legislativas

e grupos organizados de cidadãos pode contribuir para o fortalecimento, através da difusão de

informações, dos mecanismos de controle social sobre o poder público e para o

aprimoramento da cultura política da sociedade brasileira.
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RESUMO

Analisa a relação entre infonuação e democracia deliberativa no âmbito do Poder Legislativo estadual,
airavés de um breve exame de um mecanismo de participação política instituído pela Assembléia
Legislativa do Estado (te Minas Gerais denominado "seminário legislativo". Explora os conceitos (te
assimetria informacional, accoun/abi/iiv e competência informacional. Identifica alguns aspectos
centrais da relação entre infbnnação e democracia com base nos argumentos do elitismo (lemflocrátiCo,
da lcx)ria poliárquica e da teoria deliberativa de democracia.

Palavras-chave: In!bnuação. Democracia Deliberativa. Participação Política. Poder Legislativo.

Ais'i'ic'i'

This paper analyses lhe relationsbip hetween infonnation and (leliberative (lemOcracy in Minas Gerais
Siate Legislature (Brazil), examining particularly the mnechanismn of politics participation denominate
"legislative seminaly". It explores the concepis of informnation asymnmnetry, accoLurtahility and
inIbnna ion literacy and identities some aspccts of rclationship hetwecn infonuation afl(l (lemOcracy
ilmeories, especially demnocratic elitism, poliarchy and deliherativc dcmocracy.

Keywords: Infonuation. Deliberative Demnocracy. Politics Parlicipation. Lcgislative Power.
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A LÍNGUA DO ESTADO (DA NORMA) E A NORMA NA LÍNGUA

Eunice Nicolau (FALE-UFMG)

1. Considerações Preliminares

A língua é estreitamente vinculada à sociedade, o que resulta da indissociabil idade

de língua e cultura. Segundo Bennett (1993), a língua é urna das manifestações sociais

concretas, que constituem a cultura objetiva . a essa se opondo a cultura subjetiva,

constituída por manifestações sociais abstratas, entre as quais, se inclui o USO da língua.

Assim sendo, urna língua um dos sistemas de expressão de uma cultura e, enquanto tal, não

está isenta da influência da cultura a que serve de instrumento.

Embora antes reconhecido, o aspecto social da língua passa a ser considerado

elemento crucial para a teoria linguística a partir de WEINREICH, LABOV & HERZOG (1968).

De acordo com esses autores, a língua é um fato humano e, portanto, um fato social, de modo

que está sujeita a mudanças, o que pressupõe a variação linüística, então entendida como um

fenômeno inerente a todo sistema lingüístico, atribuindo-lhe um caráter heterogêneo. Essa

concepção de língua é assumida por LAB0v (1972), que propõe um modelo de análise

lingüística, conhecido como Sociolingüística Variacionista (ou Teoria da Variação), no

âmbito do qual, se pressupõe que:

1) A variação pode se manifestar num mesmo sistema lingüístico, que inclui

subsistemas ou variedades lingüísticas;

2) As variedades (ou dialetos) podem ser relacionadas a distribuição espacial ou

social dos falantes;

3) A diversidade dialetal convive com uma unidade que garante a inteligibilidade;

4) Não há variedade linguística melhor ou pior, mas é comum a atribuição de juízo

de valor às variedades de uma língua, o que se explica por razões político-sociais;



5) A norma adotada como padrão em uma comunidade linguística pode distanciar-se

das variedades utilizadas por determinados grupos de falantes a ponto de constituir um

elemento capaz de impedir, a esses falantes, o acesso às informações veiculadas através dela.

À luz dessa perspectiva teórica, mostra-se, pois, evidente a necessidade de

articulação entre a língua do Estado e a heterogeneidade lingüística, de forma a se evitar o

comprometimento da função do Estado, que é a de, através das leis, promover o bem comum.

Um ordenamento jurídico acessível apenas a determinado grupo dentre os muitos a ele

submetidos pode se configurar como um elemento de exclusão, o que viola OS princípios

democráticos. Atentando para essa necessidade de articulação, o presente estudo coloca em

pauta a relação entre a diversidade da língua portuguesa do Brasil (doravante, PB) e o USO

lingüístico adotado na elaboração dos dispositivos que integram o ordenamento jurídico

brasileiro. Assim, busca demonstrar que a rigidez da norma lingüística adotada na elaboração

de um dispositivo legal pode comprometer a construção do sentido a ser atribuído a esse

dispositivo e que a desejável socialização das leis impõe, ao flOSSO Estado, a observância da

realidade lingüística com a qual convive o seu povo.

Tendo em vista esse objetivo, inclui mais três seções. Na seção 2, explicita-se a

conceituação de: heterogeneidade lingüística, diversidade lingüística e norma padrão. Na

seção 3, é focalizado o uso lingüístico no ordenamento jurídico brasileiro; em função disso,

atenta-se para a questão da variação e mudanças lingüísticas no PB; em seguida, são

apontadas particularidades dessa modalidade do português para, finalmente, se proceder à

análise de aspectos mortossintáticos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei No

8.069, de 13 de julho de 1990). Na seção 4, são tecidas considerações sobre a articulação

entre a língua do Estado e a diversidade lingüística do Brasil, destacando-se a importância

dessa articulação na elaboração e interpretação das leis brasileiras.

1'



2. Heterogeneidade Lingüística: Diversidade Lingüística e Norma Padrão

WEINREICH, LABOV & iIERZOG (1968) defendem que o rompimento da relação entre

estrutura lingüística e honiogeneidade é que permite responder às questões relativas a

mudanças lingüísticas até então não respondidas; ou seja, contestam estudos que concebem as

línguas como homogêneas assumindo que, em decorrência da relação entre língua e

organização social, os sistemas lingüísticos resultam de combinações dinâmicas de diversos

elementos em alternância, sendo, por natureza, heterogêneos.

O princípio da heterogeneidade linguística é uma das premissas em que se baseia a

Sociolinguística Variacionista (LABOV, 1972), no âmbito da qual, as regras da língua são

regras variáveis (no sentido de que podem se aplicar, ou não) e essa variabilidade tem como

resultado a co-ocorrência de formas, intercambiáveis sem prejuízo para a construção do

sentido do enunciado em que se encontram. Essa co-ocorrência configura o fenômeno da

variação linguística, conditio sitie qiw noti para que uma mudança linguística se concretize,

uma vez que a co-ocorrência de formas é que vai permitir a sobrevivência de uma dessas

formas em detrimento da(s) outra(s). Cabe, no entanto, ressaltar o fato de que o inverso não é

verdadeiro, pois, dependendo das condições sociais, as frnias que co-ocorrem podem

sobreviver sem que urna venha a ocupar o lugar da(s) outra(s). Em sintese, toda mudança

linguística pressupõe a variação, mas nem toda variação linguística implica mudança.

O fenômeno da variação pode ter a sua motivação na diminuição de contatos entre

grupos de falantes de uma língua em virtude da distribuição espacial (a distância geográfica

separa tais grupos) e da distribuição social (esses grupos ocupam diferentes lugares que na

estrutura da sociedade da qual fazem parte). Dessa forma, a variação no interior de uma dada

língua tem como conseqüência a existência de variedades dessa língua, que podem ser

geográficas (regionais ou diatópicas) ou sociais (diastráticas). Assim, uma variedade

linguística é o conjunto de traços presentes na fala de um grupo que o distingue de outro(s)
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grupos(s) de falantes de uma mesma língua; é, pois, sinônimo de dialeto (geogrático ou

social), embora seja comum o uso da expressão variedade lin guística como sinônimo apenas

de dialeto geográfico, sendo a referência a variedade social feita através do uso da expressão

dialeto social (ou socioleto).

Sob a perspectiva sociolingüística, não se justifica a atribuição de juízos de

valor às variedades de uma mesma língua, que são igualmente boas". Apesar disso, á comum

se considerar legítima apenas a variedade associada aos grupos que desfrutam de prestígio

social, de modo geral, decorrente de poder econômico e político. Tal postura coaduna-se com

a tradicional concepção de gramática como um conjunto de regras que devem ser seguidas por

quem pretende 'falar e escrever corretamente", um conjunto de prescrições de uso da língua,

que se baseia na oposição certo x errado. Esse conceito - ainda o mais usualmente adotado

pelas nossas escolas - distingue: de uni lado, a língua correta, que corresponde àquela

supostamente utilizada pelas pessoas cultas e, então, designada norma culta ou norma

padrão; de outro lado, as demais formas de se expressar através da língua, consideradas

incorretas e, inclusive, vistas como formas de deturpação dessa língua.

Entretanto, não há uma única forma de entendimento do que seja (ou deve ser) a

norma padrão. É comum na literatura a expressão variedade padrão, na medida em que se

entende por norma padrão unia das variedades linguísticas de uma comunidade, a que se

atribui tal estatuto por ser a dos centros de poder econômico, político e social. Assim, a

variedade padrão, em Portugal, é tida por muitos como a falada na região de Lisboa e, no

Brasil, associada a variedades de capitais estaduais. Para muitos, é tomada como norma

padrão a variedade da língua que goza de prestí gio por ser a usada pelo segmento da

população que tem alto grau de escolaridade; daí a designação de norma culta. Para outros, tal

norma é a língua que se manifesta através das obras literárias clássicas, suporte da gramática



normativa - á, então. ditada pelos escritores. Há, no entanto, quem discorde dessa posição,

como CASTRO (2002)t que argumenta em favor de que:

a) não é o escritor, mas o gramático normativo quem fixa a nonua; o escritor é o pretexto;
h) se a norma fosse fixada por linguistas, e não por gramáticos, seria certamente mais

respeitadora dos fenómenos de variação e dos actos de fala reais e verificáveis.

3. O Uso Lingüístico no Ordenamento Jurídico Brasileiro

3.1. Os Objetivos e os Destinatários das Leis

O Estado brasileiro é um Estado Democrático que, de acordo com o Preâmbulo da

Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, foi instituído para:

assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na
ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias.

Essa Constituição, embora não inclua explicitamente a garantia do direito de todos

ao respeito às especificidades das suas variedades lingüísticas, enumera, em seu Art. 30, os

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, entre os quais, é possível inferir

que se inclui o de promover o bem de todos" sem discriminação de origem lingüística:

- construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e

quaisquer outras formas de discriminação.

Se tal inferência é pertinente, uma postura do Estado brasileiro em harmonia com o

disposto no seu ordenamento jurídico aponta como indispensável a adoção, por esse Estado,

de uma língua que não se configure como um instrumento discriminatório; ou seja, a adoção

de uma norma lingüística que faculte a todos o direito ao acesso direto ao conhecimento dos

direitos que lhes são assegurados e dos deveres que lhes são impostos através das leis. Enfim,

CASTRO, 2002; p. 1



a finalidade das leis é promover o bem comum, de modo que os seus destinatários SO (devem

ser) todos aqueles que estão Sob a tutela do Estado.

3.2. A Questão da Norma Lingüística e uma Palavra em Defesa da Tradição

Não se discute que, embora toda diversidade conviva com uma unidade lingüística

capaz de garantir a comunicação entre os falantes de uma língua, a norma padrão tem funções

sociais relevantes numa comunidade e, por isso, precisa ser cultivada. Mas, no Brasil, a norma

padrão não se apresenta de forma clara aos olhos daqueles a quem cabe cultivá-la.

É, no entanto, consenso, entre aqueles conscientes da necessidade de domínio dos

padrões lingüísticos de prestígio para que se desfrute de bens culturais na nossa sociedade,

que o acesso à norma padrão é um direito de todos os brasileiros. Obviamente, negar esse

acesso seria discriminar tanto quanto o são as posturas que submetem a constrangimentos 05

falantes do PB no uso de suas variedades geográficas e sociais.

A alternativa que parece plausível é, portanto, a busca de uma atitude equilibrada a

partir da premissa de que toda língua muda e a transitoriedade da língua não exclui a norma

padrão. Essa atitude consistirá, então, em substituir os resultados das prescrições que só são

reconhecidos por um grupo restrito dos falantes do PB, sem ignorar o valor da tradição. Em

síntese, toda norma padrão pode ser alvo de mudanças e, no nosso caso, há fatos que apontam

para a necessidade de sua revitalização, mas isso não significa que a gramática normativa

possa ser simplesmente desprezada.
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3.3. Variação e Mudanças Lingüísticas: Particularidades do PB

A língua portuguesa comporta várias manifestações, entre as quais a de Portugal, a

que comurnente se refere, na literatura, como português europeu (PE), e a do Brasil (PB).

Cada uma dessas variedades exibe traços que permitem, aos ouvidos dos seus respectivos

falantes, distingui-las, mesmo que não sejam capazes de identificar aspectos de suas

diversidades internas.

No que diz respeito ao PB, ainda está longe de se obter um conhecimento de todas as

suas variedades. Desde 19522, quando a população brasileira ultrapassava em POUCO OS 50

milhões de habitantes, figura em flOSSO meio acadêmico o desejo de se elaborar um atlas

lingüístico do Brasil. Após cinco décadas de inúmeros e reconhecidos esforços, há estudos

que mostram fragmentos da diversidade geográfica da nossa língua (Atlas Prévio dos Falares

Baianos, Atlas Lingüístico de Sergipe, Esboço de um Atlas Lingüístico de Minas Gerais,

etc.); o Projeto Atlas Lingüístico do Brasil (Projeto ALiB), cujo objetivo é a elaboração de um

atlas que firneça uma visão de toda essa diversidade, contudo, ainda está em andamento.

Quanto ao conhecimento da diversidade social, os estudos sociolingüísticos iniciados na

década de 1980 têm lhe trazido contribuições relevantes, mas há muito mais a se fazer do que

o até agora feito.

Apesar disso, a literatura lingüística, tanto brasileira quanto portuguesa, já vem

apontando diversas particularidades (fonéticas, fonológicas, morfológicas, sintáticas e

semânticas) do PB falado atual. E, de acordo com MATEUS e! alii (1989), as diferenças

mais relevantes que, quando globalmente consideradas, as variedades do português faladas em

Portugal e no Brasil apresentam nOS níveis morfológico e sintático são as transcritas no

Quadro adaptado, a seguir:

CARDOSO, sol,
MATEUS ei alii,1989; 32-33
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BRASIL	 PORTUGAL

Níveis morfológico e sintáctico

- Utilização e colocação das formas causais dos pronomes pessoais (sujeito, objecto directo e
objecto indirecto)

eu vi ele tia rua	 eu vi-o na rua;
quero-lhe conhecer;	 quero conhecê-lo
já li disse que você não vai;	 já lhe disse que você não vai;
inc diga urna coisa;	 diga-me uma coisa;
João se levantou;	 João levantou-se;
não tinha ainda se afastado;	 não se tinha ainda afastado;
ele pode se aborrecer	 ele pode aborrecer-se

- Construção aspectual
estava brincando;	 estava a brincar;
vinha correndo	 vinha a correr

-Utilização de preposições
foi na cidade	 foi à cidade

-Emprego dos verbos 'ter' e haver'
tem fogo naquela casa	 1 há fogo naquela casa

Em contrapartida, fatos que, à primeira vista, parecem ser exibidos somente pelo

PB falado atualmente, embora não reconhecidos por defensores da imunidade da língua (ainda

que seja em relação à variedade padrão), são também registrados no PE:

A - Alterações nas terminações verbais e ausência de concordância

NICOLAU (1984) analisa, à luz do modelo sociolingüístico variacionista, a ausência

vs. a presença de concordância entre o verbo e o sujeito de terceira pessoa do plural em

português, como em sentenças tais como (1) e (2), abaixo, respectivamente:

Cabe observar que, nessas sentenças, está sendo exemplificado um fenômeno, mas esse não seria o
único possível de ser nelas encontrado tendo-se em vista a variação também em relação à
concordância nominal (cx: nOSSOS desejos - nossos desejo).
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(1 )a. Nossos desejos orientam as nossas ações

b. Todos devem conhecer as leis.

e. Eles riram demais.

d. Aqueles meninos são de outro bairro.

(2)a. NOSSOS desejos orienta as nossas ações

h. Todos deve conhecer as leis.

e. Eles riu demais.

d. Aqueles meninos é de outro bairro.

Nessa análise, foi utilizado um corpus constituído de 1913 dados extraídos da fala de

Belo Horizonte e, conforme atestam os valores contidos na Tabela i, que se encontra à

página seguinte, OS resultados obtidos mostram que:

a) Nas formas de pretérito perfeito do Indicativo, a presença da concordância leva as

terminações a se realizarem como 1 -ã -u -u 1 sendo a primeira forma a considerada

como concordância-padrão (CP) e as outras, como concordância-não-padrão (CNP);

h) Os índices de ocorrência das ftrmas verbais de pretérito perfeito deixam evidente

que, nessas formas, a aplicação da Regra de Concordância (CV)é altamente freqüente, ou seja,

o percentual de casos em que não há concordância (ACV)é bastante baixo (18%);

e) Nas formas com concordância, aquelas que exibem marcas de CNP são

significativamente mais freqüentes do que aquelas que exibem marcas de CP;

d) Nessas formas, a aplicação da Regra de Concordância pode ter como resultado

formas verbais que não coincidem com as da norma padrão, e isso se explica pelo fato de as

suas marcas flexionais refletirem ações de processos fonológicos.

NICOLAU, 1984: p. 118



TABELA 1: A realização de concordância padrão e de concordância não-padrão

Fatores	 ITotal Total 1%	Total 1%	Total 1%	Total °"

Casos ACV ACV CV CV CP CP CNP CNP

Verbos "Regulares"

	

1.065 669	63	396	37	396	37

Formas Verbais
de terminação	443	93	21	350	79	350	79
acentuada

Formas verbais
de pretérito perfeito 405	74	18	331	82	55	14	276	68

De acordo com Neto (1976), a perda da nasalidade final das trrnas verbais, comum na

linguagem popular e regional do Brasil (fbiv, quiséro), é também encontrada nos dialetos

portugueses. aos quais pertencem formas como: andaro, fugiro, etc. E, ao discutir a existência de

uma língua brasileira. Melo (1981)" afirma que:

ainda hoje, muitos fatos lingüísticos à primeira vista próprios do português do Brasil
se encontram também em dialetos de além-mar. E o caso, por exemplo, dos
plebeísmos andam, tjzemu, buscaro, por andaram, fizeram, buscaram.

Cabe ressaltar que, na análise da possível influência do Grupo Social em relação à

aplicação da regra variável de concordância, NICOLAU constatou o seguinte:

(i) As probabilidades mais altas de ausência de concordância associam-se aos grupos

sociais mais baixos, e as probabilidades mais baixas, aos grupos sociais mais altos;

(ii) Os adultos favorecem mais a ausência de concordância verbal no PB do que os

jovens, e isso se verifica em todos os grupos sociais considerados, OU seja, a

concordância deixa de ocorrer na fala de brasileiros jovens e adultos, inclusive

ÓMELO 1981;p.39
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na fala de adultos cultos, que , supostamente, integram o grupo dos falantes da

norma culta; tais fatos são revelados pelas relações que se acham expressas

através da Figura 17,

FIGURA 1:

A AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA VERBAL SEGUNDO O GRUPO SOCIAL E A
IDADE

B - Três tipos de construção relativa

Na fala dos brasileiros, a construção relativa em que o prononie é precedido de

preposição convive com duas outras variantes, que são as mais comurnente usadas:

NICOLAU. 984; p.147
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(3) a. Aquele homem de quem/que ninguém tinha pena. (VARIANTE PADRÃO)

h. Aquele homem que ninguém tinha pena.

e. Aquele homem que ninguém tinha pena dele.

Segundo MOTA (1996), tais construções, apesar de rejeitadas por jalanies mais

iiormativos, ocorrem no PE. sendo atestadas, inclusive, em falantes com escolarização

média/superior (exemplo produzido por uni professor universitário: S uma zona QUE os alunos

1 flO vão concorrer A ELAS).

C - Colocação pronominal; não-uso da mesóclise

Ao tratar da colocação dos pronomes átonos na língua portuguesa, CUNHA e

CINTRA (1985)9 afirmam:

Em relação ao verbo, o pronome átono pode estar (...) mesoclítico, OU seja, no meio dele,
colocação que só é possível com furmas do futuro do presente OU do futuro do pretérito:

Calar-me-ei.
Calar-me-ia.

Embora a previsão contida nesse texto seja apenas de possibilidade de emprego da

mesóclise e de sua restrição, tal colocação, em estruturas como as da exemplificação acima

transcrita, afigura-se como obri gatória diante da seguinte prescrição, que constitui a primeira

das "Regras Gerais" clencadas pelos referidos autores:

• Com um só verbo
1') Quando o verbo está no futuro do presente OU flO futuro do pretérito, dá-se tão-

somente a próclise ou a mesóclise do pronome:
Eu me calarei.
Eu me calaria.
Calar-me-ei.
Calar-me-ia.

Essa obrigatoriedade, no entanto, deixa de existir diante das considerações sobre A

colocação dos pronomes átonos no Brasil, principalmente no colóquio normal", que, segundo

MOTA. 1996; P. 509-513
CUNHA e CINTRA, 1985 p. 300-301
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esses mesmos autores'°. "... difere da atual colocação portuguesa e encontra, em alguns casos,

similar na língua medieval e clássica", uma vez que:

(a) Nessa diferença, CUNHA e CINTRA incluem o USO proclítico do pronome nas

locuções verbais, registrado em texto escrito de autor brasileiro (Autran

Dourado): "Será que o pai não ia se dar ao respeito?" (O grifo é meu):

(h) Para justificarem essa colocação, remetem a Martins de Aguiar, para quem,

estruturas tais como "Ele vem-me ver" passaram, cm virtude de 'fator lógico', a

ocorrer, no PB, com o pronome ligado ao verbo 'que o rege' (vem me-ver), e

essa nova colocação trouxe, entre outras, esta conseqüência: Pôde-se pôr o

pronome depois dos futuros (do presente e do passado): Poderá se-reduzir,

poderia se-reduzir. Deixando de ligar-se aos futuros, para unir-se ao infinitivo,

deixou igualmente de interpor-se-lhes aos elementos constitutivos.

O não-uso da mesóclise no PB falado já é, portanto, reconhecido pelos autores

acima invocados. E a ocorrência desse fato no PE é mencionada por CASTRO (2002).

As considerações sobre diversidade lingüística, norma padrão e as particularidades

do PB contidas nas subseções 3.2 e 3.3 do presente estudo podem ser, assim, sintetizadas:

• O PB falado contemporâneo inclui aspectos morfossintíiticos particulares, que o

distinguem do PE:

• A norma padrão do Brasil é vista: por alguns, como algo perene e intocável, que

corresponderia ao conjunto das prescrições contidas nas nossas gramáticas

normativas; por outros, como algo que nenhuma relação tem mais com esse

conjunto, mas está por ser estabelecido com base em descrições lingüísticas;

e CINTRA. 1985: p. 307-309
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Diante do quadro que resulta dessas divergências, as prescrições das gramáticas

normativas continuam sendo usadas, sem que haja espaço para qualquer

substituição necessária evidenciada pelas conseqüências desse uso.

Essa necessidade de substituição aponta para a língua do nosso Estado - ou seja,

para o USO lingüístico adotado pela norma jurídica brasileira -, que tem sido, de modo geral,

considerada, pela intuição de falantes do PB, como distanciada de vários aspectos já

consagrados como norma na língua da nossa comunidade. A partir de tal consideração,

aspectos relativos ao uso de formas pronominais átonas encontrado no ECA são submetidos à

análise apresentada na subseção 3.4, a seguir.

3.4. Do Português nas Leis Brasileiras: a Morfossintaxe do ECA (Lei 8.069, 1990)

Conforme visto na seção anterior, quando comparado ao PE, o PB falado atualmente

exibe certas particularidades, dentre as quais, a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Essa

colocação é uni dos aspectos gramaticais do texto do ECA que parece contribuir para a

dificuldade de interpretação dessa lei. O texto do ECA inclui 267 artigos, nos quais se

encontram 88 ocorrências de formas pronominais átonas, sendo:

79 ocorrências =pronome oblíquo átono

9 ocorrências =outros pronomes oblíquos átonos (o, os, lhe, lhes)

Esse total está distribuído em 53 páginas, o que significa quase dois desses

pronomes por página. Mas a questão primordial em relação às referidas ocorrências não se

limita à quantidade; inclusive, tomada isoladamente, a freqüência de U50 dos pronomes no

total de artigos do Estatuto examinado é baixa (33%). Esse índice, no entanto, reveste-se de

relevância, quando se atenta para a relação entre: o efeito que esse uso dos pronomes tem flO

processo de construção de sentido dos enunciados que os contêm e os destinatários de tais
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enunciados. É dessa relação que trata o exame das ocorrências do pronome átono se no texto

do ECA apresentada nos próximos parágrafos.

O referido texto inclui 21 ocorrências do pronome se em construções sintáticas com

verbos intransitivos, transitivos indiretos e pronominais intrínsecos - vinculadas a formas

verbais flexionadas (o que ilustrado pelos enunciados transcritos em (4), abaixo) e a formas

nominais do verbo, como ilustrado em (5):

(4) Formas Flexionadas:

Art. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer
deles e seus descendentes.

Au. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à
criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a
terceiros, inclusive aos pais.

(5) Gerúndio:

Art. 8°(...) § 1° A gestante será encaminhada aos diferentes níveis de atendimento,
segundo critérios médicos específicos, obedecendo-se aos princípios de
regionalização e hierarquização do Sistema.

Art. 240. Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva, cinematográfica, atividade
fotogrática ou de qualquer outro meio visual, utilizando-se de criança ou
adolescente em cena pornográfica, de sexo explícito ou vexatória...

Os enunciados em que figuram esses tipos de construção sintática não parecem

apresentar dificuldades associadas à presença do pronome se, na medida em que: nesses

casos, o sujeito a que vincula o predicado que tem como núcleo um desses tipos de verbo é,

de pronto, identificado como alguém que pratica a ação expressa pela forma verbal (um

agente): ou seja, é associado, à oração, o sentido esperado (o que, nos exemplos, acima,

corresponderia, respectivamente, a: alguém entende por..., alguém opõe-se a... alguém

obedece a..., alguém utiliza-se de...).

A hipótese acima, no entanto, não pode ser estendida aos enunciados nos quais

figuram estruturas com o pronome oblíquo átono se em construções com verbos transitivos



diretos, cuja interpretação pode ser dificultada por diferentes fatos. Em outras palavras, a

interpretação desse tipo de construção sintática - que é o mais freqüente dentre aqueles em

que o pronome se figura no ECA (57 ocorrências) - remete a outros aspectos gramaticais que

distinguem quatro suhtipos de estruturas com formas verbais flexionadas:

1°) Estruturas contendo formas flexionadas no plural e pronome enclítico:

Art. 152. Aos procedimentos regulados nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as
normas gerais previstas na legislação processual pertinente.

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa
aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não
oferecimento ou oferta irregular:

Art. 224. Aplicam-se subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei n.07.347,
de 24 de julho de 1985.

Art. 226. Aplicam-se aos crimes definidos nesta Lei as normas da Parte Geral do
Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo
Penal.

Tais construções, que já não se mostram frequentes na fala, mesmo de pessoas com

alto grau de escolaridade, impõem a identificação do sujeito passivo (ou seja, remetem à

chamada construção passiva pronominal ou sintética). Esse fato possivelmente não afeta, de

forma significativa, a interpretação do enunciado em virtude da presença da concordância; a

flexão de plural facilita a identificação do elemento semanticamente vinculado à ação verbal

(nesse caso, paciente) que exerce a função de sujeito. Mas cabe destacar a recorrente presença

de elementos entre o verbo e esse sujeito nos enunciados do ECA, o que OS toma complexos.

2°) Estruturas contendo formas flexionadas no plural e pronome mesoclítico:

Au. 6° Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se
dirige, as exigências do bem comum, OS direitos e deveres individuais e
coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em
desenvolvimento.

Art. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e
históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-
se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.
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Art. 100. Na aplicação das medidas Levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas,
preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.

Essas construções remetem, em primeiro lugar. ao USO das formas do futuro (do

presente e do pretérito), que também já não são utilizadas na fala de pessoas inclusive com

relativo grau de escolaridade e, em segundo lugar, impõem o reconhecimento da mesóclise,

urna colocação pronominal, há muito, ausente do PB falado. Além disso, a interpretação dos

enunciados contendo tais construções exige a identificação do sujeito passivo (na construção

passiva pronominal OU sintética), que, apesar da presença das marcas de plural, pode ser

comprometida pelos dois fatos anteriormente apontados. Esse subtipo torna, pois os

enunciados mais complexos.

30) Estruturas contendo formas flexionadas no sinuular e pronome enclítico:

Art. 20 Considera-se criança, para OS efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade
incompletos, (sic) e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Art. 38. Aplica-se à destituição da tutela o disposto no art. 24.

Art. 62. Considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada
segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor.

Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime OU contravenção
penal.

Art. 113. Aplica-se a este Capítulo o disposto nos arts. 99 e 100.

Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de competência constante do art. 147.

Art. 154. Aplica-se às multas o disposto no art. 214.

A interpretação dos enunciados em que figuram essas estruturas apresenta uma

maior dificuldade, e isso esta relacionado à identificação do sujeito ao qual se vincula a ação

verbal. A presença do pronome se nesses casos aponta para uma primeira interpretação desse

sujeito como um agente não-específico; em outras palavras, para a interpretação de urna

estrutura contendo um sujeito indeterminado. A identificação de um sujeito passivo é feita



imediatamente apenas por falantes bastante escolarizados. Assim, enunciados com estruturas

desse subtipo são, frequentemente, ambíguas. E, a essa complicação, ainda se alia, no ECA, a

significação do verbo, como se verifica nos artigos em ocorre o verbo considerar na acepção

de julgar (Art. 2°, Art. 62, Art. 103); a exigência sintática desse verbo implica a presença de

outro elemento na oração (o predicativo do objeto), o que intensifica a complexidade.

41 Estruturas contendo formas flexionadas no singular e pronome mesoclítico:

Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção,
independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos
desta Lei.

Art. 39. A adoção de criança e de adolescente reger-se-á segundo o disposto nesta Lei.

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á
através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-
governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Art. 51 Cuidando-se de pedido de adoção formulado por estrangeiro residente ou
domiciliado fora do País, observar-se-á o disposto no art. 31.

Art. 164. Na destituição da tutela, observar-se-á o procedimento para a remoção de
tutor previsto na lei processual civil e, no que couber, o disposto na seção
anterior.

Au. 168. Apresentado o relatório social ou o laudo pericial, e ouvida, sempre que
possível, a criança ou o adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério
Público, pelo prazo de cinco dias, decidindo a autoridade judiciária em igual
prazo.

Art. 170. Concedida a guarda ou a tutela, observar-se-á o disposto no art. 32, e, quanto
à adoção, o contido no art. 47.

Esse último subtipo congrega as dificuldades exibidas pelas estruturas contendo

formas flexionadas no plural e pronome mesoctítico (subtipo 2) e as exibidas pelas estruturas

contendo formas flexionadas no plural e pronome enclítico (subtipo 3). Apresenta-se, pois,

como de interpretação mais complexa.



A todas essas estruturas contendo o pronome se vinculado a formas verbais

flexionadas, correspondem estruturas com o pronome se vinculado a formas de gerúndio, que

também se fazem presentes no ECA:

Art. 3° A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,
assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral,
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único. Na hipótese de concordância dos pais, eles serão ouvidos pela
autoridade judiciária e pelo representante do Ministério Público, tomando-se por
termo as declarações.

Ari. 58. No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e
históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-
se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura.

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas,
preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.

Nos casos de ocorrência de estruturas com o gerúndio, a interpretação dos

enunciados reflete à mesma dificuldade apontada para a das estruturas do subtipo 3 no que

diz respeito à identificação do sujeito. Além disso, a presença de elementos entre o verbo e o

sujeito passivo configura-se como mais um complicador para tal interpretação, que, no artigo

3°, do referido Estatuto, é ainda mais dificultada pela presença de outro pronome oblíquo

átono criando uma seqüência praticamente desconhecida dos falantes do PB.

4. Língua do Estado e diversidade lingüística do Brasil: a articulação como forma de

inclusão?

Toda língua está sujeita à mudança e, consequentemente, à variação; a variabilidade

da língua no Brasil é. portanto, inevitável. Além disso, o fato de o imenso território brasileiro

ser povoado por mais de 150 milhões de falantes, por razões históricas e políticas, distribuídos

em uma estrutura social complexa torna previsível uma diversidade lingüística interna, tanto

geográtïca (diatópica) quanto social (diastrática). Essa diversidade vem sendo atestada desde



o início do século XX, através de estudos que registram diferenças no USO do PB quando se

atenta para diferentes regiões do Brasil e, também, das pesquisas sociolingüísticas, que têm

apontado variantes que distinguem grupos de falantes segundo as suas posições na estrutura

social -o PB inclui, portanto, inúmeras variedades.

Apesar dessa diferenciação, há fatos que particularizam o PB quando comparado ao

PE e que não constituem marcas de nenhuma variedade geográfica. Nesse caso, incluem-se o

emprego e a colocação dos pronomes oblíquos átonos.

Essa colocação é prescrita por nossas gramáticas normativas, segundo as quais as

formas verbais de futuro (do presente e do pretérito) não podem ser seguidas de tais

pnnonies, de modo que, nas sentenças com essas formas, se não há motivação para a próclise,

é obrigatório o USO da mesóclise (colocação do pronome no interior do verbo): falar-lhe-ei,

falar-lhe-ia. Acontece que a própria expressão do futuro já raramente se faz através das

formas nas quais a próclise é prevista pelas referidas gramáticas: o futuro do presente simples

(ex: falarei) ocupa pouco espaço ao lado do futuro em perífrase (ex: vou falar); situação

análoga se verifica em relação ao futuro do pretérito simples (ex: falaria), que ainda ocorre

em determinados contextos, mas cede o seu lugar a:

Formas do futuro do pretérito em perífrase - cx: iria falar

.' Formas do pretérito imperfeito simples - ex: falava

r Formas do pretérito imperfeito em peri frase cx: ia falar

Dessas alterações, resultou o não-uso da mesóclise; embora ainda persista em textos

escritos (altamente) formais, essa colocação pronominal não se faz mais presente nos textos

orais, inclusive nos produzidos em situações de formalidade, e já não é sequer reconhecida

por falantes do PB, mesmo com relativo grau de escolaridade. Assim, pode-se afirmar que:

_) i.)



v' A mesóclise não integra mais a competência lingüística (no sentido de

CHOMSKY, 1995)" de todos os falantes do PB;

" O não-uso da mesóclise, que afeta as variedades lingüísticas do PB sem

distinção dos valores sociais a elas atribuídos, atinge também a norma

padrão escrita adotada no Brasil (que, apesar de denominada norma culta,

não coincide com uma variedade, de tato, utilizada pelas classes cultas).

A esses fatos relativos à colocação, soma-se a raridade, na fala brasileira, de

muitas das formas pronominais átonas em construções que ainda são empregadas nos textos

que exigem o USO de uma norma padrão. Esse uso revela a opção de quem escreve por se

orientar pelas prescrições da gramática normativa, por entenderem que ali está a norma culta

ou, simplesmente, a norma padrão brasileira.

Mas a identificação dessa norma é ainda objeto de controvérsias, do que decorre

a ausência de uma revitalização das referidas prescrições - sem que isso signifique o desprezo

da gramática normativa - perfeitamente viável se levados em conta os resultados de pesquisas

que atestam certas modificações ocorridas no PB. Para isso, no entanto, é imprescindível o

reconhecimento de que, numa dada comunidade linguística, a variação e a mudança ocorrem

na língua independente do consentimento dos falantes (ou grupos de falantes) dessa língua. A

partir desse reconhecimento, a norma padrão poderá ser utilizada de modo a exercer, de fato,

a sua função.

Enfim, no Brasil, a língua do Estado e, portanto, do ordenamento jurídico ao qual se

submete o povo brasileiro, coincide com a norma das prescrições, dentre as quais há diversas

que nada dizem do que já constitui a norma da língua falada (e reconhecida) por esse povo. A

revitalização da norma padrão, do que depende a possibilidade de acesso, por muitos, ao)

"CI-IOMSKY, 1995



conhecimento das leis que regem a sua vida, implica, portanto, uma articulação entre a língua

do Estado e a diversidade lingüística presente no território brasileiro.

E cabe lembrar que a transitoriedade da língua não isenta a norma, como atestam

estas palavras de uni 	conhecedor da língua portuguesa:

Falando em público, pior ainda em aula, já me interrompi duas vezes a meio de um
verbo no condicional ou no futuro, tarde de mais para entremeter o pronome átono
no sítio justo, aninhado entre radical e desinência. De uma das vezes não consegui
emendar a mão e tive de acabar estoicamente o verbo, creio que ,ron:eierian-Ihe,
aproveitando para fazer uma prelecção sobre a efemeridade da norma linguística e
outros relativismos, como a ausência da regra de mesóclise no galego, a tantos
outros títulos próximo da nossa língua. CASTRO (2002)12:
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Resumo:
O estudo focaliza a relação entre o uso lingüístico revelado nos dispositivos que integram o
ordenamento jurídico brasileiro e a diversidade do português do Brasil. Busca, então, demonstrar que
o sentido a ser atribuído a um dispositivo legal pode ser comprometido pela rigidez da norma
lingüística adotada e que a socialização das leis impõe, ao nosso Estado, observar a realidade
lingüística com que convive o seu povo.

Abstract:
This paper focuses ou the relation hetween the linguistie use revealed iii the devices that belong to the
Brazilian legal order and the diversity tund in Brazilian Portugue.se. ilierefore, we seek to
demonstrate tliat tlie iigidity of the linguistic nonu adopted can interfere in the meaning attrihuted to a
legal device and that law socialization iii Brazil needs to he done hy ohserving the linguistic reality the
people coexíst with.
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O DEBATE PÚBLICO PRODUZIDO PELA MÍDIA E A CONSERVAÇÃO

DA EFICÁCIA DA LEI

Damela Santiago'

Desde dezembro de 2000, as empresas tabagistas atuantes no Brasil estão proibidas de

fazer uso de praticamente todas as técnicas de comunicação mercadológica. Resta-lhes,

apenas, o recurso à propaganda no interior dos pontos de venda. Outros meios da

comunicação estratégica, como propaganda em mídia de massa, patrocínio, inerc/iandinsing,

promoção de venda, não podem mais ser utilizados pelos conglomerados tabagistas. Tal

limitação foi imposta às companhias pela aprovação da Lei n° 10.167, conhecida como Lei

Antitabagista. A imposição dessa norma não representa algo periférico dentro dos planos

corporativos das empresas fumageiras. Pelo contrário, atinge um dos alicerces da política de

marketing.

Por meio da comunicação mercadológica é possível "revestir" os produtos de

elementos discursivos e, dessa forma, mobilizar todo um conteúdo de valores,

comportamentos, crenças - típico de um grupo social que deve ser associado ao bem

comercializado, e, se possível, memorizado e atualizado pelo consumidor. Todo esse processo

de associação do produto a um conteúdo de significados compartilhado por segmentos de

mercado está relacionado ao processo de construção e consolidação de marcas (braizding),

desenvolvido pelos departamentos de mnarketing das companhias.

O discurso da marca busca demarcar atitudes, ditar moda, dar conselhos, alertar para

Mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas (ierais(UFMG). Servidora da Diretoria de
Coniunicaço Institucional da Asseinhlúia Legislativa do Estado de Minas Gerais (ALMG), Profi.ssora do
l)epartainento de (iëncias da ('oinunicação do Uni-hh, Coordenadora e Professora da Espccializaço em
Comunicação Pública da PucMinas/Escola do Legislativo (ALMG)
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escolhas corretas, chegando a prometer a transferência dos benefícios e características

simbólicas, que a marca diz carregar, para aquele que consome o produto. A marca é,

portanto, um mediador na relação de consumo, assumindo o papel de um quase "conselheiro".

A composição dos bens comercializados deve, portanto, seguir a equação "marca +

materialidade", cujo peso maior incidirá sobre a primeira variável. "Há toda essa maneira de

organizar o consumo para permitir, em seguida, a organização da produção"-. O predomínio

estratégico da marca sobre o produto é igualmente apontado pela especialista em marketing,

Naomi Klein: "as corporações podem fabricar produtos, mas o que os consumidores compram

são marcas"'.

Se a quase interdição do processo de construção de marca coloca em risco a

sobrevivência de qualquer empresa, quando pensamos no alvo principal da Lei 10.167/00,

estamos nos referindo a gigantes econômicos. As empresas tabagistas atuantes no Brasil são

grandes conglomerados transnacionais. A British American Tobacco (BAT), proprietária da

Companhia Souza Cruz, líder absoluta na venda de derivados de tabaco no Brasil, responde

por 17,1% do mercado mundial, sendo o segundo maior conglomerado tabagista do mundo4.

Com mais de 300 marcas em seu portifólio de produtos, a empresa é líder em 50 dos 180

mercados em que atua, produzindo mais de 5 bilhões de cigarros por ano. Os impostos que

incidem sobre o tabaco correspondem a parcela significativa das receitas governamentais em

quase todos os países.

A Lei Antitabagista é, portanto, uma restrição "pesada" que incide sobre grupos

transnacionais extrema mente poderosos. Nesse sentido, a experiência vivenciada pelas

SANTOS, 2001, p. 49.

MA AN, 2002,p. 31.

A DAT ocupa essa posição desconsiderando-se a indústria chinesa, que é estatal, e responde por 35% do total
mundial, o maior mercado consumidor do mundo, onde 350 milhões de fumantes consomem perto de 1,8
bilhão de cigarros ao ano. Excluída a China, a líder mundial é a Philip Morris, com 18,7% de participação de
mercado. www .bat .com
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empresas fumageiras permite-nos problematizar algumas posições céticas que defendem a

fragilidade dos Estados nacionais face às empresas globais, conforme estruturadas na fase

atual da globalização. Estas, em virtude de seu poder, poderiam preocupar-se, simplesmente,

com a boa articulação de suas políticas mercadológicas, sem necessitar dialogar com outros

domínios sociais, exceto quando estes lhe fossem úteis na estruturação de suas ações

estratégicas. A perspectiva de um desfalecimento do Estado face à ação dos agentes do

mercado globalizado, além das conseqüências diretas no domínio econômico-industrial do

país tem implicações intensas no tocante ao exercício demociitico e aos processos de

construção e exercício da cidadania.

Nesse trabalho, entretanto, compartilhamos de visões menos pessimistas em relação ao

papel a ser desempenhado pelos Estados nacionais face aos conglomerados transnacionais.

Como destaca Milton Santos, na nova configuração da globalização, a contradição entre o

externo e o interno aumentou. Entretanto, é o Estado nacional, em última análise, que detém o

monopólio das normas, sem as quais os poderosos fatores externos perdem eficácia. Segundo

Santos, é inegável que os sistemas transgressores de âmbito planetário, - especialmente a

informação e a finança, exercidas de formas violentas, capazes de acentuar a porosidade das

fronteiras -, tenham exigido a revisão da noção de soberania. Mas, "é um equívoco pensar que

( ... ) exercem sempre sua força sem encontrar contrapartida interna. Esta depende de uma

vontade política interior, capaz de evitar que a influência dos ditos fatores seja absoluta"'.

Nosso objetivo é evidenciar que a existência e a preservação de espaços públicos

marcados pela liberdade comunicativa e pela ampla participação dos cidadãos é condição

fundamental para o fortalecimento dos centros políticos e decisórios dos países face aos

grandes conglomerados empresariais. Acreditamos que a noção ampliada de "público" impõe

restrições à transposição direta do poder econômico das grandes empresas em forma de poder



político, capaz de fazer valer os interesses específicos das corporações, em detrimento da

vontade ou das necessidades mais amplas da sociedade.

A situação estabelecida pela vigência das legislações antitabagismo nos países, dentre

eles o Brasil, poderia, a principio, apresentar-se como uma oposição entre as empresas e o

Estado. Este, em virtude de seu poder coletivo, exerceria tal prerrogativa limitando o campo

mercadológico, social e cultural, sobre o qual as empresas organizam suas práticas

estratégicas. Entretanto, tal perspectiva mostra-se insuficiente se atentarmos para o fato de

que a conservação da eficácia da lei, para além do curto prazo, dependerá de processos de

legitimação, em que as legislações vêm a ser aceitas como justas e, em geral, apoiadas pelos

que dela participam. Como aponta 1-labermas: "Não é a forma do direito, enquanto tal, que

legitima o exercício do poder político, e, sim, a ligação com o direito legitimamente

estatuído"'.

Nesse sentido, a legitimidade da lei exige a negociação entre sujeitos sociais, dentro

do próprio ordenamento do Estado Democrático, tanto em órgãos parlamentares e em

tribunais quanto em esferas públicas diversas, organizadas de modo informal em tomo de

ternas específicos, que se estruturam com diferentes graus de organização, densidade

comunicativa e alcance na sociedade. Assim, autores deliberacionistas, como Benhabib,

Bohman e Diysek , defendem que a pretensão de legitimidade e da racionalidade dos arranjos

legais e respectivas configurações institucionais não podem prescindir da contribuição da

sociedade civil.

Habermas, ao propor o modelo de circulação de poder político (Iwo tiack-model) em

seu livro Direito e Democracia, destaca que a sociedade deve contar com instituições plurais

que permitam a divisão do trabalho deliberativo entre cidadãos através de intercâmbios

'SANTOS, 2001. p. 77
6 11Á13IRMAS. 1997, p170



vibrantes entre o público e todas as organizações democráticas. É essencial a existência de

alguns mecanismos que permitam o acesso ao público e que este tenha papel determinante,

em última instância, nas decisões tomadas. O Estado requer constantemente "puhlic inpuls"

para que possa detectar, resolver problemas e legitimar-se. Por outro lado, o público não pode

formar-se sem os métodos e limites das instituições democráticas.

A Lei Antitabagista foi resultado de um amplo processo de debate, que envolveu

segmentos variados da sociedade, com maior ou menor intensidade de organização. As

demandas por regulamentação sobre o comércio de derivados de tabaco não são originárias

apenas do Estado, mas, também, e principalmente, de esferas públicas que exerceram

influência sobre a proposição da lei e seu encaminhamento nas casas legislativas.

O debate antitabagismo mereceu ampla visibilidade na cena midiática. Defendemos,

nesse artigo, que o debate ampliado pelos meios de comunicação de massa foi decisivo no

processo de re-significação do ato de fumar, influenciando modificações comportamentais

importantes. É surpreendente que, até bem pouco tempo, era possível fumar em quase todos

os lugares: cinemas, vôos de passageiros, sala de espera do consultório médico, táxis e, até, na

mesa de trabalho. Em menos de uma geração, as atitudes culturais com relação ao fumo foram

intensamente transformadas.

A reconfiguração de consensos em torno do cigarro e do ato de fumar terá impacto

importante nos processos internos ao Parlamento e aos tribunais, além, do próprio fazer

jornalístico, como destacaremos. Tais inovações são decisivas para a preservação da eficácia

da lei. Como aponta Habermas:

"Os atores não sentirão a coerção tênue de pretensões nonnativas C0() violência
imposta a partir de Ibra se se apropriarem dela como coerção moral, isto é, se a
traduzirem para motivos próprios"

De tal sorte, partimos da premissa de que existe um "potencial público" para a razão

IIABERMAS, 1997, v. 1, p. 95.



na cena midiática e múltiplos agentes podem dar voz a um espectro diverso de razões

públicas, de modos distintos e com graus variados na articulação de seus discursos: alguns

salientam questões de eficácia, outros, questões de bem viver, éticas e morais.

Com o propósito investigar o debate público, na cena midiática, em torno da

problemática do fumo, quando da tramitação da Lei Antitabagista no Congresso Nacional,

foram examinadas matérias jornalísticas de 3 jornais diários de circulação nacional - Folha de

S. Paulo, Estado de Minas e Jornal do Brasil -, no período de janeiro de 2000 a dezembro de

2001. Este período compreende (1) a fase anterior ao envio do projeto de lei à Câmara dos

Deputados, (2) sua tramitação no Congresso Nacional, entre os meses de junho e dezembro de

2000 e (3) o período posterior à publicação da Lei n' 10.167/00, ocolTida em 27 de dezembro

de 2000, e seus desdobramentos

Face à complexidade que envolve o estudo da mídia, interessa-nos delimitar um

referencial teórico que nos permita configurá-la como um espaço argumentativo em que

campos de sentidos concorrentes buscam formas de legitimação. A definição desse referencial

teórico servirá de base para a análise do debate antitabagismo, que faremos na próxima seção.

A mídia e outros espaços discursivos

A esfera pública certamente não se limita ao espaço discursivo mobilizado pelos meios de

comunicação. Evidentemente, muitos outros fóruns de debate, com diferentes formatos e

modelos de organização, influem no processo de construção social do sentido.

O cuidado em separar a formação da opinião pública do discurso midiático, como

espaços discursivos distintos, evita o risco de assurniriTios uma posição de causalidade direta,

como se tudo o que mobiliza as discussões sobre temáticas de interesse coletivo tivesse

Das matérias sobre a temática do tabagismo veiculadas nos jornais selecionados, Ibi Composto um copus de
266 matérias que tratavam (te um embate argumentativo explícito.
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necessariamente de ser encampado ou, no limite, ser determinado pelos meios de

comunicação de massa.

O fato, entretanto, é que, apesar de as esferas públicas ainda estarem ligadas aos

espaços concretos de um público presente e de os meios de comunicação não conseguirem

encampar todo o processo de formação da opinião pública, a passagem para a generalização

das temáticas via mídia é extremamente relevante, principalmente no contexto atual. Os meios

de comunicação de massa não são os únicos fóruns para o debate público, mas, uma vez que,

constantemente, disponibilizam construções interpretativas da realidade, e são os mais

acessíveis em uma sociedade saturada pela mídia, seu conteúdo pode ser tomado como

importante indicador das questões gerais de interesse coletivo.'

Ainda que consideremos o fato de serem os meios de comunicação instituições

regidas, em sua grande maioria, por critérios de gestão empresarial, portanto "indústrias",

como destaca J. Thompson (19), t indiscutível o papel fundamental que os mídia exercem

na definição, promoção e problematização das temáticas públicas. Trata-se de um domínio em

que questões de interesse coletivo são filtradas e condensadas em opiniões públicas, cuja

força sobre os fatos e instituições envolvidas pode ser, em parte, medida quando constatamos

que parcela significativa da sociedade refere-se à mídia como o "quarto poder".

O impacto do espaço discursivo constituído pelos meios de comunicação sobre as

práticas sociais e seus atores não se dá em virtude apenas do aspecto quantitativo do número

de receptores mobilizados, mas, principalmente, por variáveis qualitativas. O critério de

escolha do que será noticiado, a angulação que será dada ao tema, a recorrência do assunto, a

maior ou menor porosidade à participação dos envolvidos, a maior ou menor abertura aos

mecanismos de poder extra-lingüísticos, o estilo jornalístico utilizado são alguns exemplos de

condições de produção que determinarão, de modo complexo, a forma e a força de cada



temática presente no espaço midiático.

A partir da visão compreensiva dos meios de comunicação como parte da dinâmica

social, podemos conceber os discursos presentes na cena midiática como alguns de vários

outros discursos que compartilham da complexidade do discurso público, sendo, deste último,

partes fundamentais, com poder de influência sobre as decisões das instâncias políticas e

econômicas, mas, principalmente, decisivos na formação da opinião pública.

A orientação leiga do discurso midiático

Este estudo descarta urna relação de determinação direta entre as discussões ocorridas ou

promovidas pela mídia e a formação da opinião pública. Entretanto, à medida que as esferas

públicas desligam-se da exigência da presença fisica dos interlocutores, o processo

comunicativo sofre alterações, assumindo urna orientação leiga, desvinculado-se de urna

abordagem mais intelectualizada. Habermas destaca tal alteração:

As estruturas comunicacionais generalizadas comprimem-Se em conteúdos e toina(laS
(te Posição (ksacopladas dos contextos densos das interações simples de determinadas
pessoas e (te obrigações relevantes para a decisão. De ouiro lado, a generalização do
contexto, a inclusão, o anonimato crescente, etc., exigem um grau maior de explicação
e a renúncia a linguagens de especialistas ou a códigos especiais. A orientação leiga
implica sempre um certa indifixenciação, ao passo que a separação entre as opiniões
compartilhadas e as obrigações concretas da ação caminha nuno a urna
intelectualização. lo

A mídia, ao buscar promover debates junto a um auditório vasto, complexo e

disperso em contextos variados, onde os interlocutores possuem características culturais,

sociais e econômicas diversas, assume um desafio que somente pode ser vencido se houver o

recurso a uma linguagem comum. Os especialistas certamente serão convidados a participar

das discussões. Entretanto, para que possam ser compreendidos e para que seu discurso tenha

ressonância e influência no debate mais amplo sobre a questão, os especialistas terão,

o (jAMSQN; MOI)1(iI,IANI, 1989



necessariamente, que promover adequações em sua fala. Muitos dirão que, nesse processo, há

um grande empobrecimento, em virtude das concessões que devem ser feitas e na compressão

do sentido em alguns mecanismos de efeito, como metáforas, frases de efeito e imagens

chocantes. Entretanto, vale ressaltar que as esferas discursivas em que tais argumentos foram

construídos e mobilizados continuam abertas à participação dos interessados, possibilitando

urna abordagem muitas vezes mais ampliada.

Além disso, a orientação leiga do discurso midiático evidencia como muitas vezes os

universos de sentido específicos dos campos de conhecimento dos especialistas quando

chamados a responder a questões políticas que envolvem dimensões éticas e morais mostram-

se limitados. Ao apelarmos para a linguagem comum, ampliamos a base do conhecimento

compartilhado, mobilizando um repertório de significações capaz de gerar um maior

envolvimento dos atores sociais diretamente afetados, proporcionando, muitas vezes, um

melhor tratamento das questões.

Além de impor uma abordagem leiga às questões, a generalização da esfera pública

através da mídia implica em mudanças na forma como ela passa a envolver os sujeitos nas

discussões. Segundo Habermas, "as estruturas cornunicacionais da esfera pública aliviam o

público da tarefa de tomar decisões". O autor ressalta que ainda que façamos a importante

ressalva de que os processos de formação da opinião tratam de questões práticas, quais sejam,

a mudança de preferências e de enfoques dos participantes, no caso das relações mobilizadas

pela mídia, tais processos podem ser dissociados da tradução dessas disposições em ações.

Estas podem ficar a cargo dos sistemas político ou administrativo.

A concorrência discursiva no espaço da mídia

FIABFRMAS, 1997, v. 2, p. 93.

IIAI31RMAS, 1997,v. 2,p. 93.



isso, os pacotes argumentativos têm uma história, uma série de adaptações que garantem sua

sobrevivência nos contextos discursivos externos e mais amplos.

O contrato comunicativo: o vínculo entre as pessoas do discurso midiático

Os pacotes argumentativos não são igualmente potentes, tanto no que diz respeito à sua

ressonância quanto à sua pertinência no discurso da mídia. A existência de um campo de

significações externo e mais amplo que legitima um posicionamento argumentativo - e o fato

de ter sido esse o enquadramento assumido corno ponto de partida pela cobertura jornalística

da mídia - relaciona-se ao contrato comunicativo existente entre as partes, no caso desta

pesquisa, entre o jornal e seus leitores.

O discurso da mídia, como qualquer outro discurso, tem sua sernanticidade garantida

situacionalmente, isto é, no processo de relação que se estabelece entre as suas pessoas e a

situação. A relação entre as pessoas no contexto do discurso jornalístico apresenta

peculiaridades importantes. O leitor do jornal é um parceiro admitido por convenção. Essa

situação torna as relações de pessoalidade do discurso jornalístico bastante abstratas. Na

construção do texto, apesar do distanciamento e do direcionarnento do discurso a um número

potencialmente indeternninado de pessoas, situadas em contextos variados, a presença do

interlocutor não desaparece. O desafio de adequação do raciocínio do locutor às reações do

ouvinte continua existindo no discurso, ainda que este não ocorra numa situação face a face,

corno é o caso do discurso jornalístico.

O não questionamento de determinados pacotes interpretativos, tanto no que diz

respeito aos seus aspectos informativos quanto aos pressupostos morais neles contidos, é um

bom indicador da imagem que o articulador do discurso acredita que os leitores têm da

problemática. A preservação desse campo de sentido é, muitas vezes, a estratégia encontrada

a fim de se preservar o contrato comunicativo. A manutenção do contrato comunicativo e a



opção pela segurança têm relação direta com a preservação do público-leitor que, no caso da

mídia, é bom salientar, relaciona-se à sua necessidade de sobrevivência e crescimento

mercadológico. A consolidação de certos consensos relativos ao fumo, como veremos a partir

da análise do debate público sobre o antitabagismo, foi decisiva para a preponderância de

certos posicionamentos argumentativos no espaço da mídia.

O não questionarnento de determinados pacotes interpretativos pelos jornais pode,

entretanto, ocorrer por outros fatores, como interesses políticos, econômicos, por exemplo,

que muitas vezes não são sequer publicamente defensáveis.

O debate antitabagismo na cena midiática

Os enquadramentos discursivos que ganharam visibilidade e durabilidade na cena midiática

foram articulados a partir de dois argumentos principais: o económico e o da saúde pública.

O A rgunsento Econômico

O argumento econômico serviu de idéia central para dois enquadramentos discursivos

defendidos pela indústria produtora de cigarros e pelos grupos contrários à legislação

antitabagista. O primeiro enquadramento argumentativo pode ser assim resumido: as ações

res/ri/ivas do Es/udo contrariam o equilíbrio do mercado. Proibir a propaganda de derivados

do tabaco é considerado, nesse ordenamento de sentido, urna ação que agride os mecanismos

de mercado, os quais incluem, além da produção e da comercialização, a divulgação dos bens.

A proibição da publicidade dos derivados de tabaco, na opinião da Associação

Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) e da Souza Cruz., perturbaria as relações de

concorrência, dificultando a entrada de novas empresas produtoras de cigarros. A

impossibilidade de dispor dos mecanismos de construção de marca privilegiaria as empresas

já existentes, que durante um longo período puderam investir em branding. Por outro lado, o

1



enfraquecimento das marcas facilitaria a expansão cio mercado ilegal, ao tornar os produtos

"indiferenciados".

Ao apresentarem seus argumentos na cena midiática, esses atores buscaram deslocar a

questão da proibição da publicidade de derivados de tabaco para um plano mais amplo, além

do simples interesse das agências e da empresa tabagista na preservação dos lucros. A

estratégia discursiva da ABAP opta por defender o mercado, tanto como um espaço concreto

de comercialização, quanto como um valor que deve ser preservado. Trata-se de uma tentativa

de adequação do discurso ao plano da esfera pública, em que os interesses coletivos devem

ser garantidos. Junto a isso, a ABAP busca desvincular-se, publicamente, do peso negativo do

fumo e das acusações que pudessem recair sobre as indústrias tabagistas.

O argumento apresentado pelo vice-presidente da ABAP, Dalton Pastore, sintetiza a

idéia central que articula o enquadramento discursivo apresentado pela entidade: "Não dá para

vetar só um elo da cadeia de produção""'. E conclui: "a única novidade será o fim do

surgimento de novas empresas de cigarro"" .

A Souza Cruz, por sua vez, utiliza-se de uma estratégia discursiva que não nega o

papel da propaganda como agenciadora de representações simbólicas, mas ressalta a

importância do processo de construção das marcas para a garantia da qualidade do produto

oferecido ao consumidor. Há, também aqui, a busca por parte do locutor de não ligar a defesa

da opinião ao interesse exclusivo da empresa, mas ao interesse mais amplo, no caso, a

preservação da legalidade e da qualidade dos produtos comercializados no mercado.

A estratégia de convencimento proposta pelo então presidente da Companhia Souza

Cruz, Flávio Andrade, é exemplar: "a publicidade não aumenta o tamanho do mercado. Ela é

4 1 >ENTEAI)O, Gilmar. Para entidades, veto não afetará consumo. Foi/ia de Silo Pau/o, São Paulo, 10 ago. 2000.
p. 0.

"I PENTEADO, Gilmar. Para entidades, veto não afetará consumo. I'oi/,a de ,Çâo Pau/o, São Paulo, 10 ago.
2000. p. ('3



feita com objetivos competitivos. Ou seja, para os consumidores darem preferência às minhas

marcas em detrimento às do concorrente". E conclui: "Quando eu não puder mais falar sobre

as minhas marcas, tanto as marcas vendidas legalmente como as ilegalmente serão muito

parecidas". Este argumento fundamenta a opinião com que Flávio de Andrade pretende

convencer o auditório: "A partir do momento em que se proíbe a publicidade, vamos criar

condições para aumentar a ilegalidade no país"

O segundo enquadramento discursivo mobilizado em torno de argumentos

econômicos ressalta o papel da atividade econômica corno provedora de bem estar para a

população. Corri um apelo menos técnico que o do primeiro enquadramento, o campo de

significação ligado ao impacto da atividade econômica na geração de progresso social tem um

alcance potencial maior em relação ao auditório que se busca convencer. O enquadramento

argumentativo da geração de bem estar social é bastante pragmático. Podemos resumi-lo da

seguinte forma: a atividade industrial geia progresso econômico. O crescimento econômico

provê novos empregos. Em virtude disso, há crescimento de renda da população, além da

geração de impostos, que darão maior capacidade gerencial ao Estado de prover o bem estar

de forma ampla. Esse campo argumentativo foi utilizado nas estratégias discursivas, por

exemplo, da bancada parlamentar contrária à Lei Antitabagista, além da Associação Brasileira

da Indústria do Fumo (ABIFUMO).

Esse quadro de referência argumentativo sustenta-se em um cenário bastante

condizente com o discurso proposto pela empresa. A indústria tabagista é realmente um dos

'Rl1S, ('léber Cabral. Contrabando de cigarro cresce. Jornal do Brasil. 20 ago. 2000. p. 12. (Entrevista Flávio
de Andrade).

'RFlS, Cléber Cabral. Contrabando de cigano cresce. Jornal do Brasil, 20 ago. 2000. p. 12. (Entrevista Flávio
de Andrade).

"Entrevista com Flávio (te Andrade publicada no Jornal do Brasil, no domingo, 20 (te agosto de 2000. A matéria
ocupou uma página inteira do jornal, no caderno 1. A publicação da entrevista coincide com a votação do
Projeto (te Lei na Câmara Federal. O grande espaço destinado à Souza Cruz destoa, quando comparado à
cobertura do próprio jornal ao longo do período analisado e, especialmente, do espaço ocupado pela
('oinpanhia nas malárias que trataram da questão do t'uino, na Folha de S. Paulo e no Estado de Minas.



maiores pagadores de impostos do Brasil. Em 1999, foram recolhidos, em tributos, cerca de

R$ 5,5 bilhões, segundo a ABIFUMO. Se considerarmos o fato de a Souza Cruz ser a líder no

setor de cigarros, com quase 0% de mercado doméstico, podemos deduzir o tamanho de seu

peso econômico.

A defesa do enquadramento da promoção econômica e social é um dos pilares da

estratégia argumentativa da Souza Cruz. Isso é particularmente evidente no conteúdo do sue

da empresa na Internet. No espaço destinado à fala da indústria tabagista, nas matérias

analisadas, o enquadramento da promoção social poucas vezes é acionado diretamente pelo

falante. Ao que parece, as implicações de bem estar social gerado pelo impacto econômico é

considerado consensual pela empresa, o que se apresenta, então, corno dado, um implícito

qualificativo para outros enquadramentos propostos.

1-lá, entretanto, exceções. Uma situação em que a indústria tabagista aciona

diretamente o enquadramento da promoção econômica e social é mostrada no polêmico

estudo realizado pela Philip Morris. Nele, a empresa ressalta os beneficios econômicos do

cigarro para as finanças públicas da República Tcheca, obtidos pela arrecadação de impostos.

Até aí, nada de novo presente na proposição. Entretanto, a gigante americana da indústria do

tabaco propõe um reenquadramnento argumentativo: o "impacto positivo" do cigarro ocorreria,

também, em virtude da "economia de gastos na área da saúde pela mortalidade precoce"9.

O argumento aciona um terreno polêmico, reconhecido pelo porta-voz da empresa na

Suíça, Réme Calvet, ao assumir que o informe "pode parecer muito chocante" 20 . Sabendo,

portanto, do impacto negativo do reenquadrarnento proposto, a Philip Morris apressa-se em

justificar-se, buscando desvincular o campo de significações proposto daquele ligado a outros

valores que não sejam econômicos. Segundo Calvet, o objetivo da pesquisa "não é entrar em

"MORTE de fumante a j uda economia, diz I'hilip Morris. Folha de S. Paulo, São Paulo, 17 jul. 2001. p. M.

20MORTE de fumante ajuda economia, diz Philip Morris. Folha de £ Pau/o, São Paulo, 17 jul. 2001. p. A9.



urna polêmica', mas que ela seja usada como ponto de referência econômico 
"21• o porta-voz

da divisão internacional da Philip Morris, Robert Kaplan, reitera que o propósito do novo

relatório é ser "nada mais, nada menos que um estudo de impacto econômico" 22 . A opinião

que a empresa propõe no corpo do relatório, a de que para "a economia do Estado a morte

precoce dos fumantes é vantajosa" 23 , é urna decorrência pragmática do reenquadramento

argumentativo proposto. Mano César Carvalho, no livro O Cigarro, realça, por analogia, o

absurdo do estudo apresentado pela indústria tabagista. "Seria algo corno medir os ganhos

financeiros com a distribuição de veneno de rato na merenda escolar das crianças" (Carvalho,

2001:78). Ao contrapor a vantagem econômica ao valor da vida, a empresa transforma esta

última em mercadoria - que deve ser tratada numa lógica financeira - o que evidencia a

incapacidade dos mecanismos de regulação sistêmica de darem conta de domínios que

envolvem valores e demandas éticas. Argumentos - como os relatados que podem, no

campo estrito do saber econômico, parecer lógicos e pertinentes são totalmente indefensáveis

quando submetidos ao campo discursivo da esfera pública e suas condições de validação.

O enquadramento discursivo baseado no argumento econômico não foi tão forte

quanto se poderia pensar, se levássemos em consideração unicamente o poderio das empresas

produtoras de cigarros. Na cobertura feita pelos jornais analisados, em nenhuma das matérias

veiculadas o argumento econômico conseguiu um sia/is de verdade, ou seja, mostrou-se

corno algo que não necessitasse ser questionado. Pelo contrário, seu poder de convencimento

no embate argumentativo, em que os locutores buscam a adesão do outro apresentando razões

e justificativas, foi bastante contestado, tendo encontrado, portanto, muita dificuldade em

legitimar-se.

Grupos antitabagismo mobilizaram contra-argumentos que ressaltam os custos do

21 MORTE de fumante ajuda economia, diz Philip Moi-ris. Foi/ia de S. Paulo, São Paulo, 17 jul.  2001. p. A9.
— MORTE. de fumante ajuda economia, diz Philip Moms. Foi/ia de 5. Paulo, São Paulo, 17 jul. 2001 p. A9.



cigarro para o sistema de saúde, derivados de doenças relacionadas ao fumo. Os defensores da

legislação antitabagista buscam convencer o auditório de que, mesmo considerado o grande

volume de impostos gerado pelo cigarro, o prejuízo para o sistema de saúde e as perdas de

produtividade no trabalho provocadas pelo fumo são enormes. Tal reenquadramento,

organizado dentro própria lógica econômica, atinge diretamente o argumento cia promoção

social e económica, uma vez que refutam-se as alegadas vantagens tributárias das empresas e

as riquezas assim geradas para o país. Os militantes antifurno apresentam valores expressivos

para evidenciar que as despesas para o Estado são maiores que os ganhos.

A situação no Brasil pode ser inensurada a partir da matéria do dia 27 de junho de

2000, veiculada na Folha de S. Paulo: segundo estimativa publicada pela Folha, foram gastos

no ano passado R$ 3,43 bilhões do dinheiro do contribuinte com problemas de saúde e outros

gastos provocados pelo fumo. No mesmo período, o governo teria arrecadado R$ 2,18 bilhões

cm impostos sobre esses produtos. 4 A fala do deputado Jutahy Magalhães Júnior (PSDB-BA),

na matéria publicada no jornal Folha de S. Paulo, aponta esse ônus para as finanças do Estado,

corno contraponto ao argumento do custo econômico da lei apresentado pela bancada rui-alista

do Rio Grande do Sul. "Em dois a três anos, a economia para o SUS (Sistema Único de

Saúde) será de R$ 2 bilhões a R$ 3 bilhões ". Ao desqualificar o argumento da geração de

riqueza, desqualifica-se um dos pilares da estratégia argumentativa defendida por empresas

taba g istas e os grupos sociais interessados na não aprovação da lei, apresentada tanto nas

discussões no Parlamento quanto no embate discursivo mais amplo.

Além disso, os grupos antitabagismo buscaram ressaltar incoerências entre o discurso

público das empresas e as evidências de práticas ilegais cometidas pelas mesmas. A força

23j': (te [umante ajuda economia, diz Philip Morris. Folha de S. l'aulo, São Paulo, 17 jul. 2001. p. M.

24SALOMON, Marta. Lohhy pode impedir proibição de propaganda. 1-olha de São Paulo, São Paulo, 27 jun.
2000. p. ('1.

2501.lVlIRA, Valéria de. Câmara aprova veto à publicidade de tabaco. Foi/ia de S. Paulo, São Paulo, 10 ago.
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desse enquadramento discursivo está principalmente no fato de atingir o "carátei' da indústria

tabagista, sua qualidade de agente social dotado de credibilidade. A fonte principal das

denúncias de irregularidade nas práticas relacionadas à produção e à comercialização dos

derivados de tabaco provém, principalmente, de documentos secretos das empresas, levados a

público a partir dos anos 90.

Denúncias de envolvimento em atividades do mercado ilegal de cigarros, de

manipulação genética para produção de nicotina super potente, ocultação de informações

relevantes para a saúde do consumidor, corno aquelas relacionadas à dependência e à relação

causal entre turno e câncer, comprometeram o projeto de fala das empresas, com a força

devastadora da própria letra. As incoerências entre o discurso público da empresa tabagista e

as evidências de práticas ilegais acabam por deslegitirnar a sua fala, ao comprometer uma das

condições fundamentais do discurso, isto é, a pretensão de veracidade (Habermas, 1989)  . Os

grupos antitabagismo visam, dessa forma, desenvolver uma estratégia argumentativa que

desqualifica a atividade produtiva, não por ela mesma, já que é legal, mas pelo seu efeito

(vicio/dependência) e pela identidade e "caráter" de quem a pratica (demanda ético/moral).

O Argumento da Saúde Pública

O segundo pacote interpretativo presente no fórum concorrente de debate nos jornais foi o

argumento da saúde pública. Defendido pelos grupos favoráveis às políticas públicas

restritivas ao fumo, os enquadramentos decorrentes dessa base argumentativa destacam

aspectos médico-biológicos e comportarnentais. Há uma relação intensa entre esse campo de

sentido e os aspectos econômicos que ressaltam o ônus do cigarro para o Estado.

Nesse campo destacam-se, na cobertura dos jornais, entidades como a Organização

Mundial de Saúde (OMS), o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer (INCA),

2000. p. (' 1
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além de especialistas e de outras instituições da área de saúde. Tais instituições e atores

sociais compartilham de posições e estratégias discursivas muito semelhantes. Eles utilizam

preferencialmente o discurso científico e, portanto, buscam situar-se mais próximos do campo

da demonstração como modo de convencimento, valendo-se de dados estatísticos, em

resultados de pesquisas científicas.

Essas pesquisas foram largamente noticiadas pelos jornais analisados, sendo que os

dados sobre os males causados pelo cigarro ao organismo do fumante mostram-se

contundentes o suficiente para justificar a relevância das reivindicações apresentadas pelos

grupos e entidades envolvidas no debate sobre o antitabagismo:

A Organização Mundial de Saúde registra mais de 60 mil pesquisas
publicadas que comprovam a relação causal entre O USO do cigarro e doenças
como câncer de pulmão (90% dos casos), enfisema pulmonar (80%). infarto
do imocárdio (25%), bronquite crônica e derrame cerebral (40%).26

A demonstração, como estratégia de convencimento dominante, fica evidente na

citação seguinte:

Há algum tempo, a dependência da nicotina, principal causa do vicio, vem
sendo tratada como doença física e psíquica. A OMS (Organização Mundial
da Saúde) calcula que, em todo o inundo, exista 1,2 bilhão (te fumantes.
Embora 70% manifestem o desejo de parar, apenas 5% conseguem soziiihos.
Parece pouco, mas represenla 90% dos casos vitoriosos.27

Questões corno dependência, vício, fumo passivo e relação direta entre tabagismo e

doenças sérias são tratadas através de discursos de especialistas, os quais, como sabemos,

conseguem um efeito de credibilidade também muito forte na cena pública. Afinal, é bastante

consensual, ainda mais entre os leigos, a autoridade da ciência em prover verdades,

permitindo transformar uma afirmação, ou enunciado, em um "fato estabelecido" que

ninguém poderá questionar. a menos que se oponha a ele um outro enunciado, melhor

demonstrado. Além disso, os jornalistas costumam acionar médicos e diversos profissionais

20 FIJMO começa na idade escolar. Foi/ia de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2000. p. 3-1
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da área de saúde com o objetivo de infonnar, como é habitualmente concebido o propósito do

discurso científico. Mas há nas afirmações dos especialistas, muitas vezes, uma finalidade

prática a ser atingida: à conscientização e o esclarecimento sobre os males do fumo, visando

ao convencimento ou persuasão do interlocutor.

A construção do sentido pela mídia

No fluxo e refluxo dos campos de sentido concorrentes, baseados nos argumentos econômico

e da saúde pública, os enquadramentos discursivos defendidos pelos grupos e entidades

favoráveis às restrições ao fumo foram aqueles que ganharam maior legitimidade no fórum de

debates promovido pelos meios de comunicação. Alguns aspectos presentes na forma como a

problemática foi tratada pelos jornais ressaltam a dominância da estratégia argumentativa

favorável às restrições e à imposição de políticas públicas contra o cigarro: (1) a recorrência e

o não questionarnento dos principais argumentos apresentados pelas entidades antitabagismo,

(2) o posicionamento argumentativo dos jornais nos editoriais e, finalmente, (3) a utilização

das histórias de vida como estratégia informativa e de convencimento.

A passagem dos a,gumen los às inJonnações conte vluaiS

O argumento mais potente, tanto pela sua maior ressonância quanto pelo não questionamento

no enquadramento dado à questão pelos jornais, foi o da saúde pública. A legitimidade da fala

das instituições e dos atores defensores do argumento da saúde pública é comprovada quando

percebemos que as matérias jornalísticas não questionam nem os dados biológicos (males

causados à saúde) e comportatnentais (vício e dependência) nem os aspectos econômicos

(ônus do fumo para o Estado). As informações que compõem o discurso dos grupos

2 .1ORGl, Mariliz Pereira. 0 tintasma da recaída. Foi/ia dc .S. Pau/o, São Paulo, 23 jul. 2000. p.6.



antitabagistas, principalmente os órgãos e instituições oficiais ligados à saúde, e que são

utilizados corno estratégia de convencimento, são aceitos corno informações contextuais na

abordagem da problemática, pelo jornal.

Os editoriais e a cobertura dos Tribunais: a legitimação dos pressupostos ,norais

Se, no caso das matérias informativas e inteipretativas, é possível identificarmos, no

enquadramento discursivo do jornal, o poder de influência dos campos de sentido defendidos

pelos militantes antifumo, quando analisamos os editoriais, tal posicionamento fica ainda

mais evidente. Como se trata de uma seção opinativa, o jornal pode assumir sua posição sem

o risco de comprometer a pretensão de isenção e objetividade presente na linguagem

jornalística.

Outra evidência do posicionamento favorável à linha argumentativa defendida pelos

grupos antitabagismo é estratégia adotada pelos jornais analisados para tratar dos embates nos

tribunais. O caminho escolhido foi, justamente, apresentar a polêmica jurídica a partir das

/,ist(;,•ias de vida dos fumantes que entraram com a ação contra as empresas tabagistas. A

dramatização, através da narrativa dos fatos trágicos que ocorreram na vida dos fumantes,

permite aproximar o leitor do contexto dos tribunais. Mas, ao mesmo tempo, as histórias de

vida possibilitam compor campos de sentido ligados à polêmica do fumo intimamente ligados

aos pacotes i riterpretativos defendidos publicamente pelos militantes antifumo.



Conclusão

O debate antitabagista analisado neste trabalho apresenta evidências para

sustentarmos que o processo de negociação entre os atores sociais envolvidos na questão do

fumo transcendeu, em muito, os limites dos sistemas funcionais autônomos e independentes

em relação à sociedade. A participação efetiva de segmentos da sociedade civil e a ampla

problernatização da questão do fumo pelos inídia permitiram conferir ao embate

argumentativo urna dimensão propriamente pública, distinta da regulação produzida pela

lógica estrita do mercado ou do Estado.

Apesar de sei- um caso específico, o debate público sobre o antitabagismo e seus

resultados tanto em termos jurídicos quanto culturais desafia visões pessimistas, que

desconfiam do podei- de mobilização e de resistência das sociedades complexas face aos

complexos transnacionais. Esse caso ressalta o valor da democracia deliberativa. A noção de

"público" fortalece o papel do Estado face às grandes empresas, sem prescindir de sua

presença. A maior participação de segmentos da sociedade amplia a base de conhecimentos e

a legitimidade das decisões das instâncias estatais. A compreensão da política centrada no

Estado, além de sobrecarregar o sistema administrativo estatal, mostra-se insuficiente e

ineficiente. Isto porque as questões políticas, econômicas, sociais e culturais geradas nos

diversos contextos das sociedades complexas demandam saberes, muitas vezes,

especializados, de cujo conhecimento a administração estatal não dispõe. E além disso, a

criação de redes comunicativas que possibilitam a ligação entre as instâncias públicas e

privadas garante ao Estado melhor percepção de problemas e demandas sociais, que podem,

portanto, resultar em normas jurídicas com ampla base de legitimidade, além de gerar

inovações culturais e institucionais mais amplas.
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Resumo

Este trabalho tem corno propósito investigar o debate público, na cena midiática, em torno da

problemática do fumo, quando da trarnitação da Lei Antitabagista no Congresso Nacional.

Queremos ressaltar, a partir desse caso específico, que participação efetiva de segmentos da

sociedade civil e o debate ampliado pela mídia garantem ao Estado melhor percepção de

problemas e demandas sociais, o que pode resultar em normas jurídicas com ampla base de

legitimidade, além de gerar inovações culturais e institucionais.

Abstract

This paper aims to investigate the public debate concerning the smoking issue in the media

context during the running of the Anti-Tobacco Law at the National Congress. \Vith this

specifíc case, we want to highlight that the effective participation of segments of the civil

society and the debate amplified by the media grant to the State a better perception of social

problerns and demands, which can result in a wide recognized legislation and can produce

cultural and institutional innovations.



A Comissão de Participação Popular da ALMG: partilhamento de processos

deliberativos entre a sociedade civil e o parlamento

Maria Regina Alvares Magalhães

Consultora - ALMG

O processo de elaboração constituinte e a promulgação da nova Carta Constitucional, em

outubro de 1988, representam um divisor de águas no relacionamento entre Estado e sociedade

civil no l3rasil. Confirme afirmam Avritzer e Pereira (2005), a Constituição da República, de

1988, seria uni marco na transição de um padrão de ação coletiva contestatório e anti-

institucional para um outro, de participação ampliada, com a foi-mação ) de espaços

institucionalizados de negociação com vistas à deliberação. Esses espaços de experimentação

democrática são conceitualizados pelos mesmos autores como instituições híbridas. 1...) uma

vez que envolvem uni partilhamento de processos deliberativos entre atores estatais e atores

sociais. (Avrittcr e Pereira. 2005: 16). São exemplos típicos de instituições híbridas, OS

conselhos gestores setoriais, as experiências de orçamento participativo, as audiências públicas,

entre outros.

A partir de outubro de 2003, inaugura-se na ALMG, por meio da Comissão de

Participação Popular, em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

(SEPLAG), o processo de discussão popular do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado

(PMI)I) e do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG)', com a realização de audiências

públicas específicas para a apresentação de propostas de emenda aos programas e projetos que

PM Dl - Plano M ind m de Desenvolvimento Integrado - Lei que estabelece as direi lizes mais gerais da Administração Pública,
sendo um insi ruiilcnlo de planejamento de longo prazo. Serve de panimetm para a elaboração do PPAG e não tem prazo de
dunação definido na Constituição.
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compõem tais peças de planejamento estatal. Esse processo, doravante denominado de discussão

e revisão popular do PPAG, apresenta-se como um aprofundamento do experimentalismo

democrático característico da CPP. Pretende-se, aqui, focalizar o encontro da sociedade civil com

o Estado (instituições híbridas) nos limites do Poder Legislativo e analisar os desenhos

institucionais híbridos conformados no interior desse Poder, buscando caracterizar as

particularidades expressas pelas audiências públicas de discussão e revisão do PPAG,

promovidas pela CPP.

Boaventura Souza Santos e Leonardo Avritzer (Santos e Avritzer, 2003), relatam as

conclusões parciais do projeto de pesquisa então em curso sobre a ampliação dos chamados

experimental ismos democráticos no mundo contemporâneo. Todos os países estudados nesse

projeto de pesquisa (Brasil, Colômbia, Índia, Moçambique, África do Sul e Portugal) passaram

por processos de transição ou de ampliação democrática a partir dos anos 1970. Em todos os

casos estudados, junto corri a ampliação da democracia ou sua restauração, houve também um

processo de redefinição do seu significado cultural ou da gramática social vigente: tentativa de

disputa pelo significado de determinadas práticas políticas, tentativa de ampliação da gramática

social e de incorporação de novos atores ou de novos temas à política. Durante o processo

brasileiro de redemocratização e de constituição de atores comunitários, por exemplo, surgiu a

idéia do "direito a ter direitos" como parte da redefinição dos novos atores sociais.

Apesar das muitas diferenças entre os vários processos políticos analisados, há algo que

os une, um traço comum que remete à teoria contra-hegemonica de democracia: os atores que

implementaram as experiências de democracia participativa colocaram em questão uma

identidade que lhes ti atribuída externamente por um Estado colonial ou por um Estado

pPA(; - Plano Plurianual de Ação Governamental - É uma lei que contém as diretrijes, os objetivos e as metas da
Administração Pública para os quatro anos seguintes à sua edição, com a previsão dos gastos de duração continuada e de custeio
deles decorrentes. O PPAG vigora do segundo ano de um governo até o primeiro ano) do governo seguinte.
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autoritário e discriminador. Reivindicar direitos, então, passa a significar, também, questionar

uma gramática social e estatal de exclusão e propor, como alternativa, uma outra, mais inclusiva.

O que estaria em causa nesses processos seria, então, a constituição de um ideal participativo e

inclusivo como parte dos processos de libertação do colonialismo ou de democratização.

Para esses autores, verifica-se que nesses países a possibilidade de ampliação do cânone

democrático se dá pela via da contestação do cânone hegemônico da democracia liberal em sua

pretensão de universalidade e exclusividade.

Uma outra dimensão analisada por esses atores diz respeito à relação entre democracia

representativa e democracia participativa. Em seu entendimento, existiriam duas formas possíveis

de combinação: a coexistência e a complementaridade. 'Coexistência implicaria na

convivência. em níveis diversos, das diferentes formas de procedimentalismo, organização

administrativa e variação de desenho institucional" (Santos e Avritzer, 2003: 75) A democracia

representativa, em nível nacional, coexistiria com a democracia participativa de nível local.

A segunda forma de combinação, chamada de complementaridade, por sua vez, indica a

articulação entre democracia representativa e democracia participativa. Pressupõe-se, nesse caso,

o reconhecimento de que as inst ituc ional idades participativas, as formas públicas de

monitoramento das ações governamentais e os processos de deliberação pública podem substituir

parte do processo de representação e deliberação fundados no modelo hegemônico de

dem c rac ia.

Ao contrário do que pretende este modelo. o ohetivo e associar ao POCCSSO de
fortalecimento da democracia local fonnas de renovação cultural ligadas a uma nova
inst ituc io nal idade política que recoloca na pauta democrática as questões da
pluralidade cultural e da necessidade da inclusão social. Tanto no caso do Brasil
quanto no caso da índia, os arranjos participativos permitem a articulação entre
argwnentação e justiça distributiva e a transferência de prerrogativas do nível nacional
para o nível local e da sociedade política para os próprios arranjos participativos. A
democracia representativa é convocada a incorporar ao debate político-eleitoral,
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fl)0SS de recoflhecifl'Ieflt() cultural e de inclusão socinl.' (Santos e Avritzer, 2003:
76)

A concepção de complementaridade seria, então, distinta da concepção de coexistência,

por implicar em uma decisão da sociedade política de ampliação da participação, por meio da

transferência ou da devolução para formas participativas de deliberação de prerrogativas

decisórias a princípio detidas pelos governantes — aquilo que poderíamos chamar de

partilhamento de soberania ou partilhamento de capacidade decisória..

Avritzer e Pereira (2005), por seu turno, apresentam o conceito de instituições híbridas

"(...) como o tratamento conceitual destinado para o conjunto de formas de
participação ampliada que emerge no Brasil a partir da década de 1990, dentre
as quais destacam-se o Orçamento Participativo e os conselhos. Tais
experimentos democráticos denominam-se híbridos, uma vez que envolvem um
partilharnento de processos deliberativos entre atores estatais e atores
sociais' (Avrittcr e Pereira. 2005: 16)

Para esses autores, é possível afirmar que a capacidade deliberativa das instituições

híbridas estaria diretamente vinculada a seu formato ou desenho, além da vontade política e do

tipo de associativismo e de capacidade deliberativa existente na sociedade civil.

Outro conceito de fundamental importância para este estudo é o de públicos

participativos, apresentado por Leonardo Avritzer e Brian Wampler (Avritzer e Wampler,

2004). Os autores partem da contribuição da participação cidadã para a renovação e a inovação

das institucionalidades participativas. Ou seja, o que se observa é que o impacto democratizante

das experiências de participação no Brasil não se relaciona apenas a um novo desenho

institucional, que prevê o hibridismo. Antes.ele se refere à forma como se dá essa participação,

quais interesses estão sendo vocalizados e o que eles demandam dc inclusão nas esferas civil,

Política e social.

( ... ) No caso brasileiro, os atores da sociedade civil desfiaiain, através da constituição
de tinins públicos e de mobilizações em torno de questões problemáticas, todo um
legado de garantia duvidosa (e fraca imposição) de direitos sociais e de intervenção de
mediadores políticos na distribuição de bens públicos (ex.: clientelismo e patronagem).
Estes autores introduziram práticas alternativas, que, em alguns casos, foram
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institucionalizadas, tanto legal quanto politicamente. Urna Vez que estas novas
instituições foram colocadas em operação, geraram-se novos padrões de interação entre
Estado e sociedade civil, padrões estes que, atualmente, produzem impactos sobre
instituições e práticas políticas tradicionais (ou centenárias). (Avritzer e Wampler,
2004:234. Grifo nosso)

O conceito de Públicos Participativos pode fornecer, então, um novo arranjo analítico para

a compreensão das instituições híbridas e as transformações que vêem ocorrendo nesse campo,

atualmente, no Brasil. Com esse conceito, é possível articular as estratégias de contestação e

renovação política com as novas instituições participativas que se observam no país. O que se

verifica é a articulação de urna aliança entre atores da sociedade civil e agentes estatais e

partidários na configuração de sistemas de produção de decisão que possibilitem a deliberação

dos cidadãos sobre OS resultados das políticas públicas.

( ... )O conceito de Públicos Participativos compreende cidadãos organizados que
buscam superar a exclusão social e política por meio da deliberação pública, promoção
da transparência e responsabilização (accoutabilitv') e da implementação de suas
preferências públicas. (Avritzer e Warnpler, 2004: 215)

A incorporação dos cidadãos como atores reconhecidos pelo texto regimental é, talvez, o

emblema da mudança institucional que se processou na ALMG a partir do final dos anos 1980. Já

reconhecida pela Constituição da República, de 1988, e pela Constituição do Estado, de 1989, a

prerrogativa de autoria de proposições de lei -- iniciativa popular - por parte da população foi

regulamentada pelo Regimento Interno de 1990. O mesmo texto credencia OS cidadãos a

apresentarem petições e representações contra atos e omissões de autoridades e entidades

públicas, para conhecimento e providências da Assembléia Legislativa mineira, o que significa

participar, dessa forma, da fiscalização e do controle exercidos pelo Poder Legislativo sobre os

demais Poderes do Estado. O debate das Comissões da Casa com entidades representativas da

sociedade civil, inaugurado no Regimento Interno de 1990, intitulado Audiências Públicas, tem

sido um espaço privilegiado de debate de idéias e troca de informações que subsidiam o processo

legislativo.
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Ressalte-se que os eventos institucionais - Seminários Legislativos, Fóruns Técnicos e

Ciclos de Debates -, institucionalizados no Regimento Interno a partir de 1997, são os

mecanismos que melhor atestam a radicalidade das mudanças institucionais em direção à

incorporação dos cidadãos como atores flO Poder Legislativo, por formalizarem mecanismos de

participação na proposição legislativa e no controle da atividade parlamentar e da atuação do

Poder Executivo.

Interessa caracterizar, no entanto, a Comissão de Participação Popular — CPP —, criada

rela Resolução n°5.212, de 9/5/2003, e instalada no dia 11 de junho de 2003. Essa Comissão

tem se mostrado como a principal inovação institucional direcionada à incorporação e ao

atendimento das demandas da população pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Trata-se da inauguração de uma institue ionalidade participativa, de caráter híbrido, com poderes

de agenda na esfera pública e de controle societário da ação governamental.

Art.  289 - É facultada a entidade associativa da sociedade civil, com exceção
de partido político com representação na Casa, a apresentação de proposta de ação
legislativa.

§ 1 ° — A proposta a que se refere este artigo será encaminhada à apreciação da
Comissão de Participação Popular, que poderá realizar audiência pública para discuti-
Ia.

§ 2° - Aprovada a proposta, esta será transfonuada em proposição de autoria da
Comissão de Participação Popular ou ensejará, quando foro caso, a medida cabível.

§3° — Será anexada à proposição de autoria da Comissão de Participação Popular
a proposição eni tramitação que com ela guarde identidade ou semelhança, desde que a
proposta de ação legislativa que originou a proposição da Comissão tenha sido
protocolada antes da proposição de autoria parlamentar. (...)". (Regimento Interno da
ALMG)

Qualquer entidade ou organização da sociedade civil, legalmente constituída, está apta a

apresentar propostas de projetos de lei ou de emendas a projetos de lei em tramitação, além de

requerer int)rmações oficiais a órgãos e autoridades públicos, bem como solicitar audiências

públicas para debater temas de seu interesse ou a consulta popular acerca de determinado assunto,

entre outras ações legislativas. Recebidas pela CPP, as propostas populares são transformadas em
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Propostas de Ação Legislativa (PLEs), momento em que serão distribuídas a um Deputado

relator, membro da Comissão, a fim de receber parecer por seu acolhimento OU rejeição, que será

debatido e apreciado pela Comissão, na presença de seus autores, em reunião pública. Caso a

PLE seja acatada pela Comissão, ela é transformada em uma proposição legislativa (projeto de

lei, emenda a projeto de lei, requerimento, entre outras), e passa a tramitar na ALMG como sendo

de autoria da Comissão de Participação Popular, seguindo, dessa forma, o mesmo rito do

processo legislativo constitucional e regimentalmente previsto.

É por esse motivo que a CPP, uma institue ionalidade participativa, entendida corno uma

instituição híbrida 2 , ( Avritzer e Pereira, 2005), por partilhar processos deliberativos entre atores

da sociedade civil e do Poder Legislativo, apresenta peculiriaridades em relação a outros

mecanismos participativos igualmente híbidros e já apresentados. São diversos momentos, pelo

menos três, que conformam processos deliberativos diferenciados, com maior ou menor

partilhamento da soberania - aqui entendida como partilhamento de capacidade decisória -, em

razão da observância do processo legislativo. Assim, no primeiro momento, de apresentação de

uma pauta para a agenda legislativa, seja ela de cunho exclusivamente legislativo OU de natureza

fiscalizatória e de controle, afirma-se o elemento deliberativo da livre participação societária, por

meio de organizações ou entidades que articulam e vocalizam interesses específicos, com

concentração de soberania no pólo societário. O segundo momento é o da recepção pela CPP e

transformação em Proposta de Ação Legislativa, que deverá observar um ritual próprio. Esse é o

momento, de entrada institucionalizada na agenda legislativa, marcado pela negociação entre OS

atores sociais e OS parlamentares - maior partilhamento de soberania -, com sucessivas

deliberações: a elaboração do parecer, seguida de sua aprovação ou rejeição. O terceiro momento
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é marcado pela entrada na processualidade legislativa propriamente dita, com concentração de

soberania no pólo parlamentar. Esse pode ser o momento mais eficaz do processo, no sentido de

vir a resultar na aprovação pelo Plenário ou pela CPP, no caso de matéria de deliberação

conclusiva pelas comissões, do então proposto pela população. No entanto, é o de menor

hibridismo.

Interessa, agora, focalizar na atribuição da CPP de promover consultas e debates públicos

sobre o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, o Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - e a Lei de Diretrizes Orçamentárias —LDO. Relato, então, um breve

histórico.

Ainda no ano de 2003, após a apresentação do projeto de lei do PPAG, do PMDI e da Lei

Orçamentária Anual - LOA - pelo governo do Estado, no dia 30 de setembro, a Comissão

promoveu cinco audiências públicas com vistas a dar publicidade aos planos de governo e a

aperfeiçoá-los, por meio da apresentação de propostas de emendas populares. A tarefa de

apreciação de propostas de ação legislativa, destinadas à propositura de emendas ao PPAG, foi

fundamental para sua conformação como institucional idade participativa, como instituição

híbrida.

O projeto de lei referente ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PI- n.°

1 .1 17/2003) previa um universo de planejamento para a consecução de metas até o ano de 2020 e

estabelecia dez objetivos estratégicos: 1) melhorar substancialmente a segurança dos mineiros; 2)

prover a infra-estrutura requerida por Minas Gerais, com ênfase na ampliação e recuperação da

malha rodoviária e do saneamento básico; 3) melhorar e ampliar o atendimento ao cidadão, por

meio da oferta de serviços públicos de qualidade, especialmente na educação, saúde e habitação;

O conceito de instituições híbridas, tal como foi formulado por Avritzer e Pereira, refere-se ao partilhamento de prOCeSSOS
deliberativos entre representantcs do Poder Executivo e da sociedade civil. Pretendo traduzir o mesmo conceito com o ingresso do
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4) intensificar a atuação do Governo na gestão do meio ambiente, com vistas ao desenvolvimento

sustentável do Estado; 5) contribuir para a geração de empregos, por meio de iniciativas e do

incentivo a atividades que incluam jovens, mulheres e o segmento populacional maduro no

mercado de trabalho; 6) fomentar o desenvolvimento econômico estadual, com ênfase no

agronegócio, de forma regionalizada e com mecanismos inovadores que não comprometam as

finanças estaduais; 7) reduzir as desigualdades regionais, com prioridade para a melhoria dos

indicadores sociais da região Norte e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri; 8) estabelecer um

novo modelo de operação do Estado, saneando as finanças públicas e buscando a eficácia da

máquina pública, por meio de um efetivo - 'choque de gestão"; 9) viabilizar novas formas de

financiamento dos empreendimentos, construindo um novo marco legal, orientado para as

parcerias público-privadas; e 10) consolidar a posição de liderança política de Minas flO contexto

nacional.

Observa-se que, nessa pauta, não se estabelecem objetivos afetos à redução da

desigualdade de renda, ao enfrentamento da pobreza ou à promoção de ações públicas de

proteção social de caráter universal ou para públicos focalizados.

O projeto de lei referente ao Plano Plurianual de Ação Governamental para o período

2004-2007 (Pi- n.° 1.118/2003) procurava operacionalizar esses objetivos por meio de projetos

estruturadores. Entende-se por projeto estruturador, um programa orçamentário com prioridade

de execução e garantia de aporte dos recursos previstos, com gerenciamento unificado e coeso, e

articulação sistêmica entre suas ações. Inicialmente, o projeto de lei do PPAG 2004-2007

apresentou 30 projetos estruturadores3 , organizados, pela Comissão de Participação Popular, com

Poder Legislativo, corno representante do Estado.
Corredores radiais de integração e desenvolvimento; Potencialização da logística do Triângulo - Alto Paranaíba;

Pavimentação (te ligações e acessos rodoviários aos Municípios; Reestnituração da plataforma logística e (te
transporte da RMBH; Estrada Real; Plataforma logística (te comércio exterior da RMBH; Empresa Mineira
Competitiva; Projeto Jaíba; Agro-Minas: agregação (te valor e diversificação (te café; Arranjos produtivos locais;
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vistas à constituição de 8 grupos temáticos para o debate e a proposição de alterações pelos

participantes da sociedade civil nas audiências públicas de discussão e revisão do PPAG.

Assim como no PMDI, o projeto de lei do PPAG não estabelecia um projeto estruturador

destinado à proteção social e ao enfrentamento da pobreza, à exceção do projeto Minas sem

Fome.

Em sua primeira edição, em outubro de 2003, o processo de discussão e revisão popular

do PPAG se deu em cinco audiências públicas quatro na Capital e urna em Araçuaí -, que

contaram com a participação de 700 pessoas, representando 236 entidades, que resultaram em 32

emendas incorporadas ao PPAG e 46 requerimentos aprovados, com pedidos de providências aos

diversos órgãos e entidades do Poder Executivo. Além disso, como fruto da aprovação de uma

proposta de ação legislativa, transformada em proposta de emenda da CPP ao PI- n.° 1.118/2003

e aprovada em Plenário, ti incluído como projeto estruturador no PPAG 2004-2007 o programa

Inclusão Social de Famílias Vulnerahilizadas, reunindo ações relativas à proteção social a grupos

vuinerabilizados - 24 ações já previstas no projeto original e mais uma, também resultante de

uma proposta de ação legislativa acolhida e aprovada, sendo que nove delas tiveram sua meta

financeira aumentada.

A Proposta de Ação Legislativa n.° 89/2003, que resultou na criação do programa

Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas e sua inclusão no PPAG como projeto estruturador,

foi apresentada conjuntamente pelas seguintes organizações da sociedade civil: Fórum Mineiro

de Assistência Social, União dos Conselhos Municipais de Assistência Social da RMBH,

Otrta de gás natural: Gestão ambiental MG - século XXI; Revitalização e desenvolvimento sustentável (la Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco; 100% (te eletrificação rural no Estado (te Minas Gerais; Energia elétrica para o
Noroeste mineiro: Saneamento básico: mais saúde para todos; Saúde em casa; Regionalização da assistência à
saúde; Melhoria e ampliação do Ensino Fundamental; Universalização e melhoria cio Ensino Médio; Inclusão
digital: Redução cia criminalidade violenta em Minas Gerais; Lares Gerais; Centros Públicos de Promoção do
Trabalho: uma estratégia para o primeiro emprego; Minas sem Fome; Centro Administrativo do Governo de Minas

!



Conselho Regional de Serviço Social, Conselho Estadual de Assistência Social, Frente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ação Social Arquidiocesana, Conselho Municipal de

Assistência Social de Betim, Conselho Municipal de Assistência Social de Belo Horizonte, União

dos Conselhos Municipais de Belo Horizonte, Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte e

Federação dos Aposentados de Minas Gerais. Observa-se, portanto, a articulação de outras

instituições híbridas, como os conselhos gestores e as frentes, com entidades profissionais e

organizações representativas do movimento social na defesa de direitos, com o objetivo de

vocalizar a demanda pela inclusão de um projeto estruturador que sistematizasse ações, já

existentes OU inovadoras, com vistas à priorização, no planejamento estatal, da proteção social a

grupos vuinerabilizados.

Observa-se, ainda, já no título proposto para o referido projeto estruturador, a afinação

com as deliberações da última Conferência Nacional de Assistência Social de então, que previa

como diretrizes para o futuro estabelecimento de um sistema único de assistência social, a

matricialidade familiar, a adoção de estratégias inclusivas para grupos vulnerahilizados e a

articulação sistêmica das ações, com vistas a romper com a fragmentação recorrente da atuação

do Estado nessa área.

Já no ano de 2004, com a tramitação do projeto de lei de revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental - revisão do PPAG -, a Comissão de Participação Popular iniciou os

debates com a promoção de palestras, com vistas ao repasse de informações sobre os

desdobramentos das 203 propostas apresentadas em 2003 e os requisitos e limitações para

apresentação de emendas à revisão do plano. Nesse momento, a integração da equipe técnica da

ALMG e da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão foi fundamental para o esclarecimento

(iciais: Corredor cultural Praça da Liberdade - Casa do Conde; Choque ele gestão: pessoas, qualidade e inovação na
Administração Pública: Modernização da receita estadual; Unidade parceria público-privada MG.



das funções do PPAG e de sua integração com a Lei Orçamentária Anual. Ainda nessa fase

int)rmacional, foi distribuído aos participantes uma apostila com o "Banco de dados das

propostas de ação legislativa ao PPAG 200412007", que permite o acompanhamento do fluxo das

propostas no Legislativo e sua execução, no Poder Executivo.

Para as audiências públicas de revisão do PPAG, nos eventos ocorridos em 2004, 2005 e

2006, OS grupos temáticos foram reorganizados, buscando guardar maior identidade setorial entre

os projetos estruturadores em debate, e, com isso, propiciar tanto a negociação dos interesses

representados quanto a articulação das entidades da sociedade civil. A partir de então, passaram a

funcionar sete grupos temáticos, com a seguinte denominação: Educação, Cultura e Turismo;

Saúde e Habitação; Segurança e Inclusão Social; Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio

Ambiente; Fomento ao Desenvolvimento; Infra-estrutura de Transporte e Logística; e

Planejamento e Gestão.

Importa salientar que nos três eventos de revisão do PPAG (em 2004, 2005 e 2006), por

meio da participação da sociedade civil em audiências públicas da CPP, o projeto estruturador

Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas sofreu alterações substantivas, com o acréscimo de

recursos financeiros, adequação da finalidade das ações às diretrizes da Política Nacional de

Assistência Social - PNAS -, além da retirada ou acolhimento de ações existentes e, mesmo, a

inclusào de novas ações, com o objetivo de adequá-lo aos propósitos de se constituir em um

marco da proteção social a grupos vuinerabilizados no Estado.

Durante as audiências públicas da Comissão de Participação Popular para a revisão do

PPAG em 2004, exercício 2005, com a participação de aproximadamente 550 pessoas, t)rarn

apresentadas 197 propostas de ação legislativa. Dessas propostas, 74 impactavam sobre o PPAG

e 64 delas foram aprovadas - 59 propostas direcionavam emendas ao PPAG e 33 delas atingiam

12
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o Orçamento. Das 79 emendas apresentadas pelo Poder Legislativo mineiro ao projeto de lei de

revisão do PPAG 2004-2007, exercício 2005, 54 tiveram origem na Comissão de Participação

Popular, sendo que 13 resultaram em emendas de aumento de meta financeira, de alteração de

finalidade ou de criação de ação nova no âmbito do projeto estruturador Inclusão Social de

Família, Vuinerabil izadas (Programa 0622).

Segundo o então presidente da Comissão, Deputado André Quintão: O trabalho de

revisão do PPAG foi eficiente graças à objetividade das entidades participantes em suas

solicitações, o que demonstra um amadurecimento da participação popular, resultando numa

influência maior das demandas da população no planejamento das ações do governo'.

Ressalta—se, ainda, que o projeto esiruturador Inclusão Social de famílias

Vuincrabilizadas" passou a integrar o grupo 3 - Segurança e Inclusão Social - nas audiências

públicas da CPP de revisão do PPAG, nos anos de 2004 a 2006. Importa salientar que flOS três

eventos de revisão do PPAG por meio da participação da sociedade civil em audiências públicas

da CPP. o projeto cstruturador Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas" sofreu alterações

substantivas, com o acréscimo de recursos financeiros, além da retirada ou acolhimento de ações

existentes, e, mesmo, a inclusão de novas ações, com o objetivo de adequá-lo aos propósitos de

se constituir em um marco da proteção social a grupos vuinerabilizados no Estado.

No processo de revisão popular do PPAG em 2005, em atendimento ao disposto na

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (NOB/SUAS), esse projeto

estruturador sofreu alterações tambéni significativas, tanto nos valores destinados como na

nomenclatura das ações e organização dos serviços, classificados em atenção básica ou especial,

e, ainda, na criação de ação nova, com vistas a garantir a prestação de serviços socioassistenciais

de competência do nível estadual de governo, como os Centros de Referência Regional de

Assistência Social. A adequação da nomenclatura das ações à organização dos serviços

13



socioassistenciais em conformidade com a NOB/SUAS resultou da aprovação de emenda,

originalmente apresentada pelo Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social -

Cogemas -, acolhida pela Comissão de Participação Popular e aprovada pelo Plenário da ALMG.

Em termos quantitativos, das emendas apresentadas pela ALMG aos projetos de lei do orçamento

e de revisão do PPAG 2004-2005, exercício 2006, 42 tiveram origem na CPP e, destas, 12

incidiam sobre ações que compõem o projeto estruturador Inclusão Social de Famílias

Vul nerabilizadas.

Finalmente, no processo de revisão do PPAG 2004-2007, exercício 2007, novamente esse

projeto estruturador foi alvo do maior número de propostas: do total de 30 proposições

analisadas pela CPP que geraram emendas ao PPAG ou ao Orçamento, 10 incidiam sobre ações

do projeto estruturador Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. Como flOS anos anteriores,

as entidades participante,,,, buscaram recompor recursos financeiros de ações que tiveram suas

metas financeiras reduzidas, readequar a finalidade de outras ações às diretrizes da PNAS e da

NOB/SUAS, ampliar o aporte de recursos próprios do Estado nas ações que tenham Como

unidade orçamentária o Fundo para a Infância e a Adolescência -- FIA - ou o Fundo Estadual de

Assistência Social - FEAS -, e, fundamentalmente, alterar a unidade orçamentária de algumas

ações, direcionando-as para o FEAS. O objetivo dessa alteração de unidade orçamentária era o de

garantir maior controle societário no acompanhamento da execução dessas ações, uma vez que o

fundo é gerido pelo Conselho Estadual de Assistência Social. O que sugere, mais uma vez, a

robustez da relação entre as variáveis relativas às características da ação estatal nesse setor e ao

acesso à informação setorial pelas organizações participantes, no incremento da capacidade

deliberativa dessa instituição híbrida.

14



Esse esforço das entidades da área socioassistencial e de proteção dos direitos das

crianças e dos adolescentes nos quatro eventos de discussão popular do PPAG resultou na

consolidação de um programa prioritário no âmbito do Executivo, adequado às diretrizes da

Política Nacional de Assistência Social e ao Sistema Único de Assistência Social.
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Resumo
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Ahstract
The paper tocus ou the interaction of civil society and the State witim tlie realm of the Legislative

Power, and the anatysis of the design of a hyhrid institution: flue public discussion process of a
Goveriument Planiiing promoted hy the Popular Participation Conunittee of Minas Gerais State Assemhly
(ALMG).
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1. Introdução. 2. A expre.VXÕO casuísnio Eleitoral. 3. Sobre as Leis. 4. As Fontes do
Direito Eleitoral. 5. O Princípio da Anterioridade. 6. As Manobras Legislativas. 7.
E.vce,vsos de normas e mudanças. 8. considerações Finais. 9. Bibl,ogrqfla.

1. Introdução

O presente artigo analisa a relação dos Poderes constituídos - Legislativo, Executivo e

Judiciário com o processo legislativo, tendo corno mote a compreensão da motivação

circunstancial das mudanças de regras eleitorais. É o 'casuísmo eleitoral", como princípio

desvirtuado do processo legislativo eleitoral, conflitando com os fundamentos e requisitos da

lei. Lei, inclusive e principalmente a eleitoral que, na verdade, deveria decorrer do Estado

Democrático de Direito, e não das contingências políticas de momento.

A adoção, sobretudo pelos legisladores, do casuísmo, isto é, da subordição do interesse

geral ao caso particular, como um princípio para elaboração de leis eleitorais, geralmente

evidenciadas por alterações pontuais de curto prazo e de curta duração, é uma afronta aos

comandos fundamentais do processo legislativo.

Como ensina Torquato Jardim', o Direito Eleitoral tem por objeto ordenar o devido

processo legal, ibrmal e material e, por finalidade, garantir o valor maior da ordem

republicana democrática representativa que é o exercício ativo da cidadania - votar e ser

votado.

Ora, definir regras eleitorais conforme a conveniência política do momento, é colocar

à margem justamente a ordem democrática vigente, afrontando sobretudo a cidadania como

pilar do nosso Estado.

1 JAR1)IM, 1994. p. lo-li.



2. A expressão Casuísmo Eleitoral

É salutar comentar os significados, inclusive quanto a origem e a aplicação da palavra

casuísmo, em especial, quanto ao direito eleitoral. Etimologicamente a palavra "casuísmo"

vem do francês casuisme (1843) "sistema nioral, atitude, conduta de acomodação, hipócrita.

vutil".

O dicionário Houaiss, traz as seguintes acepções para a palavra casuísmo:

"1 submissão total a idéias, sistemas de pensamento, doutrinas e princípios de toda
espécie
1.1 ohediêmmcia ao que a lei detcnnina, ou interpretação ou apego excessivamente
!rmnal à jurisprudência dos tribunais (termo jurídico)
2. argumento ou medida fundamentada cm raciocínio enganador ou falso, esp. em
direito e cm moral, e baseada muitas vezes em casos concretos e não em princípios
fortemente estabelecidos-0

 Glossário de Termos Parlamentares da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais' "casuísmo (s. iii. -s). 1. designação dada às opiniões, propostas ou decisões relativas

a casos particulares e não às normas gerais que se aplicam às diversas situações. 2. pe ,i . uso

de arti/ícios ou aiguine,itoslalso.s' e sutis na discussão e análise de qualquer caso.

Como se vê a palavra, quando utilizada na acepção política, está carregada de sentido

negativo, ruim. Em nossa história política, não é diferente. No Brasil, a expressão casuísino

eleitoral foi utilizada para norninar as manobras legislativas implantadas pelos governos

militares, partidários da Aliança Renovadora Nacional Arena, para obter beneficios

eleitorais diante do crescimento do Movimento Democrático Brasileiro - MDB.

Foram medidas casuísticas desse período, a Lei Falcão, proibindo os debates nas

campanhas, a criação dos senadores "biônicos" em 1977 e a determinação que considerava

corno nulos os votos destinados a prefeito e governador de partidos diferentes em 1982.

Em que pese, o início da utilizaçao da expressão casuísmo eleitoral coincidir com o

2 Disponível em IiItp:/ho tia i ss. tio l.coni.br/
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final do regime militar, se analisarmos as mudanças do sistema político-eleitoral brasileiro,

quase sempre verificaremos, como componente orientador dessas alterações legislativas, a

subordinação do interesse geral ao caso particular.

Recentemente, a criação e alteração excessiva e indiscriminada das leis eleitorais, a

tentativa do Congresso de "revogar" a verticalização das coligações definida pelo Judiciário e

a mini-reforma eleitoral de 2006, são exemplos de decisões legislativas, meramente

casuísticas.

Porém, diferente do que ocorreu durante os governos militares, hoje o processo

legislativo leva em consideração enormemente importantes fatores ou segmentos que

condicionam ou determinam os objetivos da lei, como a opinião pública, a repercussão social,

as crises e conflitos políticos, econômicos, culturais, sociais, os grupos de pressão, os acordos

partidários. Em que pesem esses avanços, a continuidade do casuísmo eleitoral permanece

como uma cxcrecência a ser abolida.

Além disso, o tema da "Reforma Política" é muito mais recorrente na vida política

brasileira hoje do que há al gumas décadas. Ocorre que, apesar de constar da pauta política do

país há vários anos, a discussão sobre Reforma Política tem sido orientada tão somente pelos

interesses eleitorais e partidários.

No âmbito da sociedade civil organizada, incluindo entidades representativas como a

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, Associação Brasileira de ONG's - ABONO, o

Fórum Nacional de Participação Popular - FNPP, a Confederação Nacional dos Bispos do

Brasil - CNBB, dentre outras, a idéia da Reforma Política diz respeito à necessidade de

grandes mudanças no sistema político, na cultura política e, enfim, no próprio Estado, devido

às preocupações sobretudo com a corrupção, a descontinuidade administrativa e os abusos

praticados por autoridades investidas de mandatos políticos.

3 I)ispoiiívcl cm http:/Iwww.almg.gov.br/indcx.asp?grupo--scn'icos&dirctorio  gIoss&aiquivog1oss' io inglcs&Ictra- e
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Uma das razões que explica a não aprovação de propostas mais abrangentes de

modificação do sistema político brasileiro, é a constatação de que alterações nas regras

eleitorais e partidárias, quase sempre, somente avançam (ou são barradas) de acordo com

percepção dos parlamentares em relação ao impacto dessas alterações sobre a própria

competitividade eleitoral. Esse casuísmo, no sentido omissivo, opera para que não ocorram

reformas ao sistema que prejudicariam os atuais políticos.

3. Sobre as Leis

A frase atribuída a Otto von Bismarck, "se o Poo soubesse cotno são fi.iIas as

salsichas e as leis..." demonstra as graves distorções no processo legislativo em todo o

mundo, em diferentes épocas e regimes políticos.

O casuísmo é apenas mais um elemento do intrincado jogo político sobre o qual a

elaboração das leis (processo legislativo) está condicionada. No caso brasileiro, e

especialmente quanto à legislação eleitoral, é o casuísmo o mais evidente e discutido.

Contudo, esses debates têm se dado muito mais no âmbito da opinião pública, do que em

trabalhos acadêmicos, por isso, a escassez de comentadores a esse respeito.

É importante, pois, trazer ao exame acadêmico o tema. Nesse item, busca-se analisar

sobre qual aspecto da lei, da norma, o casuísmo macula o direito. Isso porque, como bem

sabemos, as leis são as fontes primárias do direito a ser aplicado.

Segundo o nosso ordenamento jurídico vigente, as leis devem decorrer

necessariamento do Estado Democrático de Direito. Conforme aduz Kildare G. Carvalh05,

"No âmbito da elaboração das leis, há três regras de procxliinentos que
concretizam OS princípios que se extraein do Estado Democrático de Direito: 1) a
regra da maioria; 2) participação; 3) publicidade. O princípio democrático impõe
requisitos básicos para elaboração (lis leis, quais sejam, que a lei seja nianikstação
da maioria do Parlamento, e que sempre que durante sua lbrrnação que haja

4 Foi pnlueiro-Imilistro do reino da l'rússia (1862-1890) e, após urna série de guerras consegwu o fi.ito
histórico de unificação da Alemanha, loniando-se o pnrneiro Chanceler (1871-1890) do Império Alemão.

5 ('ARVAI,IlO, 2001. p.22.
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garantido a participação dos sujeitos interessados em um proc&xlimento público."

Em tese, se a elaboração da lei decorrer desses procedimentos avençados, isto é, ser

resultado da regra da maioria, assegurada a participação e a publicidade, como princípios, há

respeito ao Estado Democrático de Direito.

Há de se questionar, apenas e talvez, se uma lei casuísta observaria o princípio da

participação. Ocorre que esse princípio, muitas vezes, não é observado no próprio processo

legislativo comum, inclusive por não haver mecanismos institucionalizados de maior

participação popular nos negócios públicos.

Passemos, então, à análise dos requisitos das normas jurídicas, apresentadas de forma

suscinta no trabalho de Kildare G. Carvalho, que sistematiza esses requisitos, apontando:

- integralidade: deve a lei ser completa, deve tratar de todas as matérias pertinentes a sua

natureza, conteúdo e objetivos que se pretende alcançar;

- irredutibilidade: determina que a lei deve expressar somente o que pertine aos seus objetivos

e fins, dentro de sua classe e de seu tipo normativo;

coerência: impõe a necessidade de unidade de pensamento que a norma deve expressar.

Uma conduta autorizada pela norma A não pode ser proibida pela norma B dentro do mesmo

texto legislativo;

- coirespondé#,ia: é verificada com a sua inserção no ordenamento jurídico, condicionando e

validando as demais, especialmente quanto à hierarquia das normas;

- realidade: siginifica que a lei deverá levar em conta a realidade social, política e econômica,

entre outras, que visa regular.

Quanto aos requistos das normas jurídicas, impõe comentar que a integralidade visa

evitar as chamadas "emendas frankenstein" que são propostas durante a tramitação de

6 ('ARVAi,IIO, 2001. p. 43-46.



projetos de lei, muitas vezes com interesses casuísticos, infringindo essa regra de

procedimento.

Também quanto ao requisito da realidade, impende salientar que ele não pode ser

confundido, de forma alguma, com o particularismo, com o casuísmo. Isso porque, a lei deve

ser elaborada para toda a coletividade, deve ser geral, e não para atender um caso ou situação

individual - que é o que enseja o casuísmo.

A realidade corno requisito da norma jurídica determina o sentido sociológico do

processo legislativo. Corno bem assevera Nelson de Sousa Sampaio, o processo legislativo é

justamente "ao conjunto de/uores reais ou fálicos que põem em movinienlo os legisladores e

ao modo (:01,10 eles costunlain proceder ao realizar a tarefá legisla/iva

Corno terceiro e último escopo de análise, debruça-mo-nos diante da generalidade e

abstração da lei. Para Meehan8, ato legislativo é "a declaração unilateral da vontade estatal

expressa e exteriorizada por escrito, que dispõe sobre a cria çâo, modificação ou extinção de

narinas ur,dicas abstrata;iiente gerais

No mesmo sentido, Kildare G. Carvalho, postula que a abstração da lei é essência e a

generalidade é sua natureza:

"A generalidade da lei (leve ser vista como fator de proteção cio indivíduo contra a
arbitrariedade cio Estado quando impede que os detentores cio poder adoteni decisão
individual em relação a Situação deterniinacla, pois se acliain vinculados pela regra
geral conlida na lei.
"A abstração é um corolário da generalidade, pois se a regra é geral, não abrange
apenasuma situação jurídica individual concreta, mas tantas outras cia mesma forma".

Opina o autor que "a ocorrência de disposições irreais, resultantes de um inipuLvo ou

capricho do legislador, redundará em arbitrariedade e irresponsabilidade legislativas

coinpro;netea'oras da diginidade da legislação conto instrumento de ordenação social

7 SAMPAIO, 1968.p. l.
8 MF1J1AN, 1976. p. 32.
9 ('ARVALIIO. 2001. p. 37
10 ('ARVAI.lIO, 2001. p. 45-46.
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O celebrado constitucionalista José Gomes Canotilho' afirma que o princípio da

proteção da confiança se traduz "na exigéncia de leis tendencialmente estáveis, ou, pelo

menos, iiõo lesivas da previsibilidade e calculabilidade dos cidadãos relativamente aos seus

efeitos /urídkos ". E complernenta:

"OS princípios (Ia protecção da confiança e da segurança jurídica podem
fonimular-se assim: o cidadão (teve poder confiar em que aos seus actos ou às
decisões públicas incidentes sobre OS seus direitos, posições jurídicas e relações,
praticados ou tomadas de acordo Com as norimias jurídicas vigentes, se ligam os
efiitos jurídicos duradouros, previstos ou calculados com base nessas mesmas
nonnas".

Como se pôde atestar, o casuísmo corno princípio regendo elaboração de leis, afasta

dois fundamentos imprescindíveis das normas jurídicas, a generalidade e a abstração. A lei

meramente casuística está preocupada em atendei' interesses particulares, provocando enorme

descompasso quanto à segurança jurídica.

4. Fontes do Direito Eleitoral

No Direito Eleitoral a grande maioria dos autores delimita as fontes em primárias (ou

diretas, específicas), que são as leis, e as secundárias, que são a jurisprudência e a doutrina.

Na síntese a seguir estão elencadas as principais fontes do Direito Eleitoral em vigor no país:

Constituição Federal de 1988 quando dispõe sobre direitos políticos (arts. 14 a 16),

sobre os partidos políticos (art. 17), sobre o Podei' Legislativo (arts. 44 a 46), sobre o

Presidente e Vice-Presidente da República (arts. 77 a 82) e sobre a Justiça Eleitoral (arts. 92,

V, e 118 a 121), além de numerosas outras disposições aplicáveis especialmente aos processos

civil e penal;

Código Eleitoral - Lei n° 4737, de 15 de junho de 1965, com as alterações

decorrentes do advento da Constituição de 1988 e das leis modificadoras de suas disposições

originárias, trazendo normas sobre os Órgãos da Justiça Eleitoral; Alistamento e transferência

11 ('ANOFililo, 1995. p. 372-373.



eleitoral; Sistema Eleitoral; Registro dos Candidatos; Voto Secreto; Representação

Proporcional; Atos Preparatórios da Votação (seções, mesas e fiscalização); Votação (lugares,

polícia dos trabalhos, início da votação, ato de votar e encerramento); Apuração; Diplomação;

Garantias Eleitorais; Propaganda Partidária; Recursos Eleitorais; Disposições Penais, dentre

outras.

Lei das liietegibilidades - Lei Complementar n° 64 , de 18 de maio de 1990, alterada

pela Lei Complementar n° 81, de 13 de abril de 1994, que trata das situações de

inelegibilidade (capacidade eleitoral passiva) para preservar a moralidade administrativa,

define os prazos para a desincompatibilização, estabelece o processo de registro de candidatos

e disciplina a investigação judicial eleitoral por abuso do poder econômico ou político;

Lei Orgânica dos Partidos Políticos - Lei n° 9.096 , de 19 de setembro de 1995, já

alterada pela Lei n° 9.259 , de 09 de janeiro de 1996, que dispõe sobre Criação, Registro,

Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos; Funcionamento Parlamentar;

Programa e do Estatuto; Filiação Partidária, Fidelidade e Disciplina Partidárias; Finanças e

Contabilidade dos Partidos; Acesso Gratuito ao Rádio e à Televisão. Deve-se considerar

também a Lei n° 7.454, de 30 de dezembro de 1985, que dispõe sobre as coligações

partidárias.

Lei Geral das Eleições - Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997, concebida com a

intenção de oferecer ao país uma lei permanente e duradoura para disciplinar todas as eleições

que se realizassem a partir de sua promulgação. Dispõe essa lei sobre: Espécies de Eleições e

suas respectivas datas; Coligações, Convenções Partidárias e Registro de Candidatos;

Financiamento de Campanhas Eleitorais e Prestação de Contas; Pesquisas e Testes Pré-

Eleitorais, Propaganda Eleitoral (normas gerais, e propaganda mediante outdoors, ou na

imprensa, no rádio e na televisão); Direito de Resposta; Sistema Eletrônico de Votação e

Apuração; Mesas Receptoras; Fiscalização das Eleições; Condutas Vedadas aos Agentes



Públicos no período eleitoral; Crimes Eleitorais (introduzindo na legislação eleitoral as penas

alternativas de prestação de serviços à comunidade);

Legislação Correlata - disciplinadora de diversas matérias intimamente ligadas ao

processo eleitoral, tais como: a prioridade conferida aos feitos eleitorais (Lei n° 4.410/1964);

o fornecimento de alimentação e transporte gratuitos na zona rural e a proibição de

movimentação de servidores públicos em período eleitoral (Lei n° 6.091/1974); as

conseqüências da obrigatoriedade do alistamento (Lei n° 6.236/1975); a vedação de atividades

políticas por estrangeiros (Lei n° 6.815/1980); a utilização do processamento eletrônico de

dados no serviço eleitoral (Lei n o 6.996/1982 e Lei n° 7.444/1985); e a requisição de

servidores públicos para o serviço eleitoral (Lei n°6.999/1982 e Lei n° 8.868/1994);

Leis específicas das eleições até a edição da Lei Geral das Eleições em 1997, cada

pleito eleitoral era normatizado por uma lei específica, o que assegurava um ambiente

favorável à prática de casuísmos. Foram essas as leis: Lei n° 6.978/1982 (estabelece normas

para a realização de eleições em 1982, e dá outras providências); Lei n° 6.534/1978 (dispõe

sobre a escolha e o registro, pelos Partidos Políticos, de candidatos às eleições de 1978, para

Governadores e Vice-Governadores, Senadores e Deputados Federais e Estaduais, e dá outras

providências); Lei n°6.055/1974 (estabelece normas sobre a realização de eleições em 1974, e

(lá outras providências); Lei n° 5.784/1972 (reduz o prazo para o registro de chapas de

candidatos a membros de Diretórios Municipais no ano de 1972, fixa normas para escolha de

candidatos nas eleições de 15 de novembro do mesmo ano e dá outras providências); Lei n°

7.332/1985 (estabelece normas para a realização de eleições em 1985, dispõe sobre o

alistamento eleitoral e o voto do analfabeto e dá outras providências); Lei n° 7.664/1988

(estabelece normas para a realização das eleições municipais de 15 de novembro de 1988 e dá

outras providências); Lei n°7.710/1988 (dispõe sobre a eleição para prefeitos, vice-prefeitos e

vereadores dos municípios novos criados até 15 de julho de 1988, e determina outras



providências); Lei n° 7.773/199 (dispõe sobre a eleição para Presidente e Vice-Presidente da

República); Lei n° .214/1991 (estabelece normas para a realização das eleições municipais

de 3 de outubro de 1992 e dá outras providências); Lei n° 8.713/1993 (estabelece normas para

as eleições de 3 de outubro de 1994); Lei n°9.100/1995 (estabelece normas para a realização

das eleições municipais de 3 de outubro de 1996, e dá outras providências).

Não bastasse todo o excesso de leis já editadas, ultimamente as decisões do Tribunal

Superior Eleitoral - TSE, sejam as administrativas ou judiciais, que têm por função dar

eficácia legal e social às normas eleitorais, ganharam uma importância gigantesca nos pleitos:

Resoluções do TSE - têm força de lei ordinária, segundo a doutrina. As resoluções

não podem, em hipótese algma, contrariar as leis e a Constituição, mas podem suplementar

disposições ou estabelecer entendimentos. Dentre as Resoluções do TSE merecem destaque

aquelas que regulam especificamente cada eleição, dispondo sobre acesso gratuito dos

partidos políticos ao rádio e à televisão; escolha e registro de candidatos; a propaganda

eleitoral; o calendário eleitoral; os atos preparatórios cia eleição, votação, apuração e

diplomação de eleitos; e prestação de contas dos partidos políticos das despesas de campanha.

Súmulas do TSE apesar que não terem efeito vinculante, apresentam um

entendimento do tribunal visando estabelecer uma maior igualdade possível na aplicação da

lei e reduzir a possibilidade de decisões judiciais conflitantes. As Súmulas do TSE, até agora

em número de 20, clareiam temas polêmicos decorrentes de questões sobre inelegibilidades,

sobre dupla filiação partidária ou mesmo questões processuais controvertidas.

Consulta - através da qual o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais

Eleitorais esclarecem, em tese, matéria eleitoral, e servem de balizamento para a aplicação

posterior dos preceitos jurídicos eleitorais A resposta à Consulta reflete um entendimento,

constitui unia recomendação. Contudo, a resposta do TSE a duas consultas causaram um

, )



grande rebuliço político: em 2002, sobre a verticalizaçi() das coligações (que vedou que

partidos coligados em nível federal pudessem estabelecer nos Estados, alianças com partidos

adversários nacionalmente), e agora em 2007, sobre a fidelidade partidária (que disse ser o

mandato do partido e não do político). Essa fonte do direito eleitoral tem sido vista atualmente

como uma das mais controversas quanto à produção ou não de efeitos jurídicos.

Constituíam ainda fontes do l)ireito Eleitoral os chamados Prejulgados (decisões

anteriores em questões de direito constituiriam prejulgados para os demais casos), entretanto o

dispositivo foi considerado insconstitucional.

Em razão da principal fonte do Direito Eleitoral ser a lei, a ocorrência de alterações

casuísticas é uma grave ameaça ao processo recente de consolidação da democracia em nosso

pais. Do mesmo modo, o casuísmo, ao ser considerado na formação de convicções nos

julgados dos tribunais, põe em suspeição os julgados e a garantia de isonomia no tratamento

dos candidatos.

5. O Princípio da Anterioridade

O remédio apontado pela Constituição Federal com o declarado propósito de impedir a

deformação do processo eleitoral mediante alterações casuisticamente introduzidas pelo Poder

Legislativo é o Princípio da Anterioridade para qualquer mudança na legislação eleitoral.

Uma das condições para a eficácia da lei é a sua entrada em vigor e produção de

efeitos jurídicos. Geralmente, observamos que as leis, federais, estaduais, distritais ou

municipais entram em vigor na data de sua publicação, produzindo, desde aquele momento,

os efeitos jurídicos objetivados.

Contudo, cm alguns casos, há necessidade de prazos diversos para a entrada em vigor

das leis. A regra geral estabelecida na Lei de Introdução ao Código Civil -- LICC, para todos

os textos legais, salvo disposição em contrário, é um intervalo (chamado vacalio legis) de 45

) /



(quarenta e cinco) dias entre a data de publicação e a entrada em vigor da norma.

Com relação à criação de tributos (impostos, taxas e contribuição), são observados

dois prazos determinados pela Constituição Federal: o de que a cobrança seja instituída no

ano anterior (principio da anulalidade) e, pelo menos, 90 (noventa) dias antes do início de sua

cobrança

O prazo de maior anterioridade previsto no ordenamento brasileiro, é justamente, o

aplicado às regras eleitorais, que precisam, para validade no processo eleitoral subseqüente de

aprovação, pelo menos, um ano, antes do sufrágio, por força do artigo 16 da Carta Magna de

1988: 'A lei que altera, o processo eleitoral entrará em vigor ,,a data de sua publicação, não

se aplicando à eleição que ocorra até 1 (um) ano da data devia vigéncia

A teleologia dessa norma constitucional foi bem ressaltada por Celso Ribeiro Bastos12:

"(...). A pnx)cupação consiste cm que a lei eleitoral deve
respeitar o mais possível a igualdade entre os diversos parlidos, estabelecendo
regras equãnimes, que não tenham por objetivo favorecer nem prejudicar qualquer
candidato ou partido. Se a lei for aprovada já dentro do contexto de um pleito, com
uma configuração mais ou menos delineada, é quase inevitável que ela será atraída
no sentido dos diversos interesses em jogo, nessa altura já articulados em
candidaturas e coligações. A lei eleitoral deixa de ser aquele coilunto de regras
isentas, a partir das quais os diversos candidatos articularão as suas campanhas,
mas passa ela mesma a se trans fonuar inun ekinento da batalha eleitoral.

É, portanto, a 'vacatio legis' contida neste art. 16, medida saneadora e aperfeiçoadora

do nosso processo eleitoral.

Pinto Ferreira t , reafirma a natureza salutar do preceito da anterioridade, que busca

proibir o casulsnio eleitoral, usado durante a época do Evtado autoritário...... Para Fávila

Ribeiro' 4 , esse comando de ordem jurídico-temporal imposto à atividade normativa do Poder

Legislativo justifica-se plenamente:

"As instituições representativas não podou ficar expostas a flutuações nos
seus disciplinaineitios. (lentre os quais sobrelevam os eleitorais, a que não fiquem
ao sabor de dirigisnio normativo das farças dominantes de cada período, alterando-
se as leis suin qualquer resguardo ático, aos impulsos de eventuais convenuncias.

12 BASIOS, 1989. p. 596-597.
1:1:1II:Ip,	1989. p317.

14 RIBI]RO. 1990. p. 93.
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em circulo vicioso, para impxtir que as minorias de hoje tenham legitima ascensão
ao poder pelo genuíno consentimento do CO() de votantes"

Em duas oportunidades o Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre o principio da

anterioridade, confinnando sua relevância jurídica para impedir casuísmos, sem o interstício

entre a aprovação legislativa e a entrada em vigor das disposições aplicáveis às eleições.

Na ADIn 1345-0, contra a Resolução do TSE 21.7022004 que fixou o número de de

vereadores nas Câmaras Municipais, que representava uma redução de cadeiras, o Min. Celso

de Meio pronunciou-se:

"Cabe observar, neste ponto, que o legislador constituinte, atento à
necessidade de coibir abusos e casuismos descaractenzadores da nonualidade OU
da própria legitimidade do processo eleitoral e sensível às inquietações da
sociedade civil, preocupada e inoliguada com  delormnanie manipulação legislativa
das regras eleitorais, operada, arbitrariamente, em favor de correntes político-
governamentais detentoras do poder, fez inscrever, no texto constante do art. ló de
nossa Carta Poliiica, um postulado de irrecusável importância ético-Jurídica, tal
como reconhecido e proclamado por esta Suprema Corte:

1. A norma inscrita no art. 16 da Carta Federal, consubstanciadora do
principio da anterioridade ola lei eleitoral, foi enunciada pelo constituinte com o
declarado propósilo de impedir a (lefonnação do processo eleitoral mediante
alterações casuisticainente nele introduzidas, aptas a romperem a igualdade de
)iIfliC1piiÇI() dos que nele atuem como protagonistas principais: as agremiações
partidárias e os próprios candidatos."

Já em 2006, após o Congresso promulgar a Emenda Constitucional n°. 52, na tentativa

de "revogar" a verticalização das alianças entre os partidos imposta pelo TSN em 2002. a

OAB impetrou a ADIn 365-, argüindo que a emenda datada de março não poderia se

aplicar nas eleições de outubro do mesmo ano, em respeito ao princípio da anterioridade.

Entendimento esse que foi confirmado  pelo Plenário do STF.

Nesse julgamento, há de se destacar duas manifestações que admitem a importância do

princípio e rechaçam o casuísmo das alterações legislativas eleitorais. O parecer da

Procuradoria-Geral da República, lavrado pelo Vice-Procurador Geral, Dr. Afonso Henriques

Prates Correia, afirmou que buscou o constituinte,

"impedir que situações concretas conduzissem a alterações da legislaçâo
eleitoral, pretendendo com isto subtrair normas genéricas e abstraias de influências



ditadas por interesses ocasionais, que poderiam macular a legitimidade
democrática, com modificações ditadas pelo interesse de suprimir riscos, para a
maioria, quanto ao resultado do processo eleitoral.

( ... ) ficou tristemente célebre a expressão 'casuísnio', como representativa da
mudança das regras do jogo eleitoral, quando se desenhasse a conveniência dos que
estivessem no Poder".

No mesmo processo. o Ministro Carlos Ayrcs de Brito, explicitou as razões e a

importância da anterioridade, não carecendo qualquer outra consideração:

"O que se pretendia era, de uma parte, estabilizar pelo período mínimo de um
ano a legislação de índole processual-eleitoral. De outra parte, o que se buscava era
prevenir o risco do açodamento e até mesmo do casuísnio legislativo. ( ... )
Sendo a eleição para cargos eminentemente políticos uni momento (10 processo
eleitoral que teni tudo a ver com a concreção de excelsos valores constitucionais
(soberania popular, pluralismo político, elegibilidade, Justiça Eleitoral, Federação e
o princípio mesmo da separação dos Poderes), envolvendo, além do mais,
protagonistas públicos e privados que a própria Constituição Federal se encarregou
(te noininar e prestigiar de modo exponencial (eleitores, candidatos, partidos
políticos, magistrados), era preciso assegurar a estes protagonistas e àqueles
valores um certo período de fixidez legislativa. Um espaço de tempo imune a
alterações nos quadros normativos da pugna eleitoral, até porque a modificação de
tais regras no próprio ano de implemento de uma eleição geral fica bem mais
exposta a riscos - volta-se a dizer - de precipitação e casuísmo. Precipitação e
Casuismo, no sentido de que, na efervescência emocional de um ano já destinado à
realização de um pleito geral, as leis tendem a se orientar por critérios que passam
ao largo de unia maturada reflexão. Critérios muito proxinios daqueles chamados
de ocasião. Que são critérios ad lioc, oporlunisticoS, porquanto ditados por uni
propósito bem mais de direcionar o resultado de uma determinada eleição do que
mesmo raciomialiitr iodo e qualquer embate eleitoral de caráter fulerativo. O que
sói redundar cmii conspurcação dos postulados éticos, isonõnucos e de segurança
que a Constituição mesma exige como auréola de todo embate eleitoral (te caráter
político-geral

6. As Manobras Legislativas

Uma das conseqüências do casuísmo eleitoral é permitir, através de alterações

pontuais, manobras legislativas para produzir benefícios eleitorais, geralmente, ao grupo

político detentor do poder político capaz de influenciar o processo legislativo. Diversos foram

os exemplos colhidos nessa pesquisa, dentre os quais, elencanios aqueles mais debatidos pela

opinião pública, pela doutrina e pelos políticos.

Lei Falcão (1976): conhecida, em vista de ser o seu autor o então Ministro da Justiça

Armando Falcão. Diante do forte crescimento das oposições nas eleições de 1974, o Governo

3'-



Ernesto Geisel(1974-1978) promulgou a Lei Falcão, que impedia o debate político nos meios

de comunicação, particularmente no rádio e na televisão. A propaganda eleitral se limitava a

mencionar a legenda, o currículo e o número do registro do candidato na Justiça Eleitoral, e

ainda a divulgar, pela televisão, sua fotografia, podendo ainda mencionar apenas o horário e o

local dos comícios.

Pacote de Abril (1977): prevendo urna vitória do partido de oposição, o Movimento

Democrático Brasileiro, MDB nas eleições de 1978, o Presidente Geisel fechou o Congresso

por duas semanas e decretou em abril de 1977 o "Pacote de Abril", que alterava diversas

regras eleitorais:

a) as bancadas estaduais da Câmara não podiam ter mais do que 55 deputados nem

menos do que 6. Com isso, os Estados do Norte e do Nordeste, menos populosos, porém mais

controlados pelo pai-tido governista - a Aliança Renovadora Nacional, Arena -, garantiriam

uma boa representação no Congresso, contrabalançando as bancadas do Sul e Sudeste, onde a

oposição era mais expressiva, e o número de eleitores era muito superior;

b) manutenção das eleições indiretas para governadores dos Estados, adiando as

eleições diretas dos governadores dos Estados, que estavam marcadas para o ano seguinte;

c) criação da figura do —Senador Biônico", em que um dos três senadores, passaria a

sei- eleito indiretamente pelas Assembléias Legislativas de seus Estados, favorecendo a Arena,

já que na última eleição direta, o MDB havia conseguido 16 das 22 cadeiras em disputa.

Pluripartidarisino (1979): Já no governo do Gel. João Batista Figueiredo (1979-

1985) foi ieestabciccjdo no país, o plui-ipartidai-ismo, através da aprovação em 1979 da nova

Lei Orgânica dos Partidos Políticos (Lei n° 6.767) que definiu novos moldes para a fundação,

organização e funcionamento das instituições partidárias.

Em que pese a importância da alteração legislativa, já prevista em Emenda

Constitucional, o governo militar deixou explícita sua intenção de conter a força do MDB, ao



acabar com o bipartidarismo. Isso porque a mesma lei, extingüiu os dois partidos existentes -

Arena e MDB, e impôs a necessidade das agremiações conterem o nome Partido, com a sigla

P, o que provocou denúncias de que, na verdade, a mudança casuísta visava apenas

fragmentar o MDB, para que o partido do governo se fortalecesse.

Pacote de Novembro (1981): editado pelo Presidente Figueiredo, o conjunto de leis

mudou as regras eleitorais para o pleito de 192 e alterou a composição do Colégio Eleitoral,

ao qual caberia eleger o novo presidente. O principal casuísmo eleitoral foi o estabelecimento

da vinculação partidária do voto para governadores e prefeitos e a proibição das coligações

partidárias. Assim, o voto dado a um governador de um partido e a um prefeito de outro, era

considerado nulo. Essa mudança atendeu enormemente o Partido Democrático Social - PDS

(sucessor da Arena) que tinha urna base municipal consolidada.

Anistia ao Sen. Humberto Lucena (1995): Nas eleições de 1994, o então Presidente

do Senado, Humberto Lucena (PMDB-P13) utilizou a gráfica do Senado para impressão de

calendários e panfletos para divulgação de propaganda eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral

(TSE) anulou sua eleição, mas ele manteve o mandato graças à anistia concedida pela Lei n.

.95/1995. A referida lei concedeu anistia especial a todos os candidatos às eleições gerais

de 1994 (havia outros parlamentares que estavam sob investigação dos tribunais regionais),

processados ou condenados ou com registro cassado e conseqüente declaração de

inelegibilidade ou cassação do diploma, pela prática de ilícitos eleitorais relacionados à

utilização dos serviços gráficos do Senado Federal. A legislação casuísta dispôs que, desde

que ressarcidos os cofres públicos, os processos contra os parlamentares deveriam ser

arquivados e os direitos restabelecidos.

Já se traduz corno urna afronta ao processo legislativo, em especial, aos fundamentos

da abstração e generalidade da lei, urna proposição, de origem parlamentar atender a

determinados parlamentares. Não bastasse isso, esse projeto teve uma das mais céleres



trarnitações da história do país. Foi apresentado no Senado no dia 6 de dezembro de 2004,

recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça da Casa no dia seguinte e foi votado

ainda no dia 7 pelo Plenário, sem qualquer discussão. No mesmo dia 7 de dezembro foi

recebido pela Câmara dos Deputado e mesmo sem receber parecer de nenhuma comissão (foi

apenas submetido a parecer de um deputado que apresentou substitutivo) foi aprovado em 18

(te janeiro, com um recorde de 4 1 dias corridos de tramitação, contando todas as festividades

de fim de ano. Ainda no dia 18 de janeiro, o Senado recebeu de volta o projeto alterado pela

Câmara, emitiu novo parecer favorável e o aprovou em Plenário, remetendo-o rapidamente

para sanção presidencial. Curiosa a aprovação no mesmo dia pela Câmara dos Deputados e

logo após pelo Senado Federal.

Enienda da Reeleição (1997): A redação original da Constituição Federal de 1988

previa para o Presidente e Vice-Presidente da República, um mandato de 5 (cinco) anos, sem

direito à reeleição. Durante a Revisão Constitucional em 1994, o mandato presidencial foi

reduzido para 4 (quatro), numa medida, que é considerada por muitos, como casuísta.

Contudo, a principal alteração legislativa decorrente do nosso habitual casuísmo, foi a

emenda que permitiu a reeleição para os cargos executivos - mais uma vez, para beneficiar o

então detentor do mandato presidencial, Fernando Henrique Cardoso. Através da Emenda

Constitucional ri. 16 de junho de 1997, foi alterada a redação do §5° do artigo 14 da

Constituição, para permitir a reeleição do Presidente da República, dos Governadores de

Estado e do Distrito Federal, dos Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no

curso dós mandatos, para um único período subseqüente.

Diversos governadores e o então Presidente da República, foram reeleitos nas eleições

de 1998, afenstando que, realmente, a alteração, dessa vez constitucional, das normas serviu

para atender os interesses dos políticos-candidatos detentores de mandatos, renovados pelas

urnas, mas fruto de alteração meramente casuística, como a imprensa, as oposições e diversas

/



entidades denunciaram à época.

Tanto é que hoje, quando se debate a Reforma Política, urna das propostas com maior

adesão, é aquela que sustenta o fim da reeleição, com mandato de 5 (cinco) anos. Justamente a

mesma redação inserida na Carta Magna em 1988.

Anistia das multas eleitorais (2000): Outra medida legislativa casuística erguida pelo

Congresso Nacional como bandeira parlamentar, foi a Lei n. 9.996/2000, que anistiou de

multas aplicadas pela Justiça Eleitoral nas eleições de 1996 e 1998, todos os eleitores e os

candidatos. O então projeto, também de autoria do Senado Federal, foi aprovado pelas duas

casas legislativas e foi vetado pelo Presidente da República. Mas o Congresso rejeitou o veto

e promulgou a lei.

Segundo a imprensa da época' 5 , a lei beneficiava pelo menos 69 deputados e 12

senadores que concederam "a si mesmos" uma anistia a multas no valor total de R$ 2,2

milhões. Em outubro de 2000, o Supremo Tribunal Federal havia concedido liminar

suspendendo a eficácia da lei, em ação interposta pelo Conselho Federal da OAB. Mas em

março de 2001, o STF recuou e julgou constitucional a anistia às multas eleitorais, afiançando

mais essa prática casuísta do Congresso em relação às eleições.

Verticalização (2002 e 2006): Em fevereiro de 2002, o TSE, respondeu a uma

consulta formulada pelo Dep. Miro Teixeira (PDT-RJ), determinando que os Partidos que se

unissem para disputar a Presidência teriam que formar as mesmas chapas nos Estados ou, pelo

menos, não se coligarem com partidos que tivessem ou apoiassem outro candidato em nível

federal. A decisão se baseou no entendimento de que os partidos têm caráter nacional, não se

admitindo que as seções estaduais contrarieassein orientação de coligação nacional. A medida

passou avalerjá nas eleições de 2002, causando questionamentos de diversas ordens.

O então pré-candidato a Presidência Luiz Inácio Lula da Silva chegou a manifestar, na

15 1uÍrinaçes lo .Iomal 0 Globo, Rio dc .Ianciro. p. 12, 2i09i2000.



imprensa, a sua não-concordância com a medida:

"A legislação eleitoral tornou-se incongruente. A medida seria moralizadora
se houvesse fidelidade partidária e a exigência sobre as alianças atingisse iodos os
níveis. Como está, os partidos que não têm candidato à Presidência podein se
coligar nos Estados com quein quiser. Traia-se de uma decisão que não ajuda a
consolidação da democracia no Brasil, porque fere a legislação e a Constituição. O
STF prclriu entender as resoluções do TSE como interpretações da lei.

( ... ) O casuísmo eleitoral do TSE, mantido agora pela decisão STF, demonstra
que persistem os riscos de o governo tentar decidir a sucessão no "tapetão"."

A verticalização, criticada por uns e elogiada por outros, foi aplicada nas eleições

2002, provocando mudanças sensíveis nas coligações e acordos partidários. Para evitar que a

verticalização das coligações fosse mantida para as eleições 2006, o Congresso Nacional

aprovou a Emenda à Constituição de n.° 52 desobrigando os partidos a vincularem

candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional essa pretensão,

classificando-a, explicitamente, corno casuísmo. Em suma, o STF considerou que à emenda

promulgada em março de 2006, deveria ser aplicado o princípio da anterioridade de um ano,

previsto no artigo 16 da Constituição Federal, isto é, só passaria a valer em março de 2007,

não se aplicando às eleições de 2006. No item sobre o Princípio da Anterioridade,

discorremos exaustivamente sobre a questão, juntado inclusive trechos e de votos proferidos

do julgamento dessa questão.

Mini-reforma eleitoral (2006): Movidos por mais um casuísmo dessa vez a

denúncia de "Caixa 2" em campanhas eleitorais e dificuldade de fiscalização da Justiça

Eleitoral os deputados e senadores aprovaram a chamada Mini-Reforma eleitoral, através da

Lei n° 11.300, de 10 de maio de 2006, que trouxe modificações ao texto da Lei Geral das

Eleições (n° 9.504/97). As principais modificações foram a criação de prestações de contas

intermediárias; a previsão de representação por irregularidades em arrecadação e gastos

eleitorais; a proibição de confecção, utilização ou distribuição de camisetas, chaveiros, bonés,

16 LULA DA SILVA, 09/05/2002
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canetas, brindes, cestas básicas; a proibição da propaganda em bens públicos, inclusive postes

de iluminação pública e sinalização de tráfego, viadutos, passarelas e outros equipamentos

urbanos, e ainda a vedação showinícios e também ao uso de out-doors. Mister ressaltar que,

apesar de er sido aprovada cm maio de 2006, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu ser

aplicáveis as normas já ao processo eleitoral de outubro do mesmo ano.

Contudo, uma medida tido como essencial, que era o estabelecimento de um valor

máximo para as campanhas eleitorais, não foi incluída no texto final da lei. Isso porque, como

se sabe casuísmo não combina com norma geral aplicável a todos os candidatos e políticos.

7. Excesso de normas e mudanças

A sanha legislativa no Brasil, motivada muitas vezes pelo casuísmo, trouxe à tona um

excesso de normas e alterações. Por conseguinte, fica abalada a segurança jurídica do Direito

Eleitoral que, por ser imprescindível à democracia, deveria conter regras uniformes e

duradouras.

É grave atestar que próprio texto da Constituição Federal de 1988, já foi alterado por 7

(sete) vezes, nos artigos que trazem normas aplicáveis diretamente ao processo eleitoral.

Os artigos do Código Eleitoral (Lei 4.737/1965) sofreram 123 alterações até hoje,

enquanto dispositivos da Lei Geral das Eleições (Lei 9.504/1997) sobre gastos, e propaganda

nas campanhas foram completamente reescritos.

Desde a Constituição, que ainda não chegou a 20 (vinte) anos foram editadas 38

(trinta e oito) leis ordinárias sobre sufi-ágio, quase duas por ano em média. Além disso,

contam-se algumas milhares de decisões e Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que tem

efeitos de lei.

Por esse excesso legislativo, não há quem tenha controle das fontes do Direito

Eleitoral e quem não tenha críticas às suas imperfeições. Esse excesso de leis e normas



eleitorais, somado às imperfeições, são fatos que, corriqueiramente, proporcionam e

incentivam a ilicitude eleitoral.

Na linguagem elegante de Pinto Ferreira' T , no Brasil "As leis eleitorais são como as

flores de Malherbe. Têm uma vida breve e muito curta ". O autor criticava justamente a

inflação normativa e o caráter puramente casuísta de muitas leis.

Um exemplo patente desse excesso é a legislação sobre Propaganda Eleitoral. Antes

de 1974, a propaganda eleitoral no rádio e na TV era permitida quase sem restrições (na

verdade, as restrições existiam, mas eram de ordem tecnológica). A Lei Falcão (1974),

amordaçou a propaganda gratuita, restringindo as aparições na televisão a uma foto 3x4 e à

leitura do currículo do candidato, como já mencionamos.

Já nas eleições de 1982, o horário no rádio e na TV para propaganda eleitoral voltou a

ser de responsabilidade dos partidos, candidatos e coligações. A partir de 1989, passa a ser

regulamentada a propaganda paga na imprensa escrita e a afixada em bens particulares. De

1991 em diante passa a ser permitida a publicidade em outdoors.

A matéria "Casuísmo Explícito" da Revista Isto É 18 , expõe com clareza algumas

dessas mudanças:

"Hei 0110 anos a eleição presidencial foi ao ar em blocos de 60 minutos flOS
quais se podiuu utilizar imagens externas e de arquivo. Na disputa de 1994, havia
o temor de que o PT usasse as cenas das caravanas de Lula ou então vinculasse o
purismo dos tucanos ao passado do PFL e proibiu-se o uso de gravações de
arquivo. Agora, as conveniências são outras: reduziu-se a duração da propaganda
gratuita de 60 para 45 dias, em dois blocos de 50 nuinulos. Outros 30 minutos serão
utilizados eni inserções de 30 segundos. O governo queria uma campanha mais
curta, porque isso significaria menos tempo de críticas em rede nacional. Ganhou.
A oposição queria as inserções de 30 segundos, porque imagina que elas poderiam
cumprir na eleição o mesmo efeito que os socos no ligado têm no boxe. Pouco
intensos, porém seguidos, eles tenninam por derrubar o adversário. A oposição
ganhou na teoria, mas perdeu na prática. A campanha terá as inserções, mas nesses
30 segundos não poderão ser usadas imagens externas, como cenas de greve ou de
desempregados, que iriam atacar o lado social do governo FHC".

Com a mini-reforma eleitoral, em 2006, novas e susbtanciais alterações na propoganda

17 FERREIRA. 1976.



eleitoral foram estabelecidas, corno a proibição dos outdoors, showrnícios e confecção e

distribuição de camisetas e brindes, dentre outras mudanças.

8. Considerações Finais

A primeira questão que se pode propor, à guisa de considerações finais sobre o

trabalho é: o casuísmo pode ser visto como urna regra no Direito Eleitoral brasileiro? Por tudo

exposto até aqui, a nosso, o casuísmo eleitoral não é urna regra absoluta e válida

irrestritamente no processo legislativo, mas também não pode ser considerada urna rara

exceção.

Na verdade, a questão real que deve ser posta é: são os candidatos que se submetem às

regras eleitorais, ou as regras que oscilam conforme o quadro de candidatos? Infelizmente,

atualmente, o quadro político e seus condicionantes é que têm determinado quais são as regras

aplicáveis a cada pleito, maculando o processo legislativo eleitoral.

O casuísmo eleitoral é um dos mais graves problemas da nossa frágil democracia,

assim corno a corrupção, o sistema político e a fragilidade dos partidos. Entretanto, isso

ocorre não só em decorrência das falhas do sistema político, mas também porque não há

controle e avaliação da leis, quiçá da qualidade - daí a importância da reflexão sobre o

processo legislativo brasileiro.

Se até a ditadura militar, as leis eleitorais e partidárias sempre foram feitas pelas elites

dominantes, tendo em vista, não o interesse público e a fidelidade do processo eleitoral, mas a

defesa dos seus interesses de momento, agora, com a Constituição, o casuísmo tem se

mostrado pelas mudanças legislativas benéficas a políticos ou pela via judiciária.

Há necessidade, portanto, de que o Congresso Nacional adote no exame das matérias a

18 1 STO F, 1 de outubro de 1997.
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avaliação dos princípios condicionantes do processo legislativo, em especial, da abstração, da

generalidade e da anterioridade. Além disso, a garantia de urna participação política mais

ativa da sociedade é sempre um elemento a mais na defesa do Estado Democrático de Direito.

Por fim, a discussão ampla de urna proposta de Reforma Política, apta a romper com a

lógica clientelista, individualista e casuísta dos interesses, ora predominantes, dos políticos e

dos partidos, é urna medida que fundamental para resgatar os valores democráticos que

balizaram nossa Constituinte, de forma a aprofundar as conquistas relativas à cidadania.
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RESUMO

O casuísmo eleitoral tem atuado no ordenamento jurídico brasileiro como motivação

circunstancial para alteração das regras eleitorais, seja permitindo manobras por políticos-candidatos e

partidos, seja para aumentar o nimero de nonnas que regram o processo eleitoral. Em qualquer dos

casos e exciuplos de CaSUÍSmOS, que são fartos, o que se coloca em risco é o Estado Democrático de

Direito, subordinado a dos interesses particulares e das conveniências políticas.

Casuisino; Refonua Política; Sistema Eleitoral.

ABSTRACT

('asulstry 011 electoral sysiem lias actcd in the Brazilian Law as a sudden inolivation for

elecioral mIes clianges, eiiher aliowing to manoeuvres tr politician-candidates and parlies, or to

increase lhe iiuinber ol' norins that regram lhe electoral process. In any of lhe many cases and

exaiiiplcs ol' casuisiry, what is placxl aI risk is the Deinocralic State of Right, subordinate to lhe

piriicular inleresis and lhe convemences politics.

Kcv-iiord.s': Casuistry; Politic Refonu; Electoral Sysiem.
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PLURALIDADE LINGUISTICA NA UNIÃO EUROPÉIA E O PROCESSO
LEGIFERANTE COMUNITÁRIO: UNIDOS NA DIVERSIDADE

Camilia Capucio

1. Pluralidade linguística: unidos da diversidade

A pluralidade lingüística na União Européia, conseqüência direta da imensa diversidade

cultural de seus povos, é fonte de riqueza e instrumento para a construção de sociedades

unidas e integradas. Dado que a língua é a mas direta expressão da identidade de um povo,

o respeito à diversidade lingüística é consagrado como um dos principais objetivos da

União e como um valor primário em seu Tratado constitutivo'. Assim, a União Européia

possui como um de seus traços característicos o niuliilinguis,no, fenômeno de coexistência

de línguas diversas em uma determinada área geográfmca.

Diante de tal pluralidade, a União adotou como política de governo o i iiííltihtiguisiiio

oficia/. escolha natural para a realidade de uma organização internacional com apenas seis

membros, como em suas longínquas raízes de 195, sendo entretanto problemática para a

conjuntura atual, de integração política, econômica e social a níveis profundos entre vinte e

sete membros.

1 ramado (E artigo 151.

I)ccLmraçïto Universal dos 1)mrcilos 1 ingüismicos de Barcelona, 1996.



Composta atualmente de vinte e sete Estados-Membros, a União possui vinte e três línguas

oficiais, existindo ainda uma multiplicidade de outras línguas, não-oficiais, faladas dentro

de seu território. Cada Estado-Membro decide a seu critério, quando de sua adesão, qual de

suas línguas oficiais deseja que seja utilizada no âmbito da União Européia, sendo a lista

completa (las línguas oficiais acordada pelos governos de todos os Estados-Membros4.

2. MulIilinj..uis,,to oficial

A política (te inultilinguisnio oficial adotada pela União Européia não é única no mundo,

haja vista a coexistência entre línguas oficiais em diversos sistemas nacionais, cite-se as

clássicas experiências de Bélgica, Canadá e Suíça-". Seu ineditismo se dá exatamente pela

esfera supranacional na qual se realiza, pelo número de línguas integrantes e pelos

princípios que a justificam.

Cálculos oficiais quantificam o custo dos serviços lingüísticos de tradução e interpretação,

que fazem desta política uma realidade, em 1.123 milhões de euros anuais'. Os altos gastos

se justificam pelo elemento altamente democrático que embasa a política de

iiii/iilinguisi,,o.

língua oficial é. na (lefinlço dada pela UNESCO. 'a língua utilizada no quadro das diversas atividades
oficiais: legislativas, executivas e judiciais" (te um Estado soberano ou território. E a língua consagrada na lei
ou apenas pela via do costume, de uni país. Estado ou outro território como a língua adotada neste.

A lista completa, após o ultimo alargamento, enumera as seguintes 23 linguas: alcinio, búlgaro, checo,
diiiaiiiarques, eslovaco, estoveno, espanhol, estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, irlandês,
ilii tia ii . leifu i, lituano, tua lies, neerlandês, polaco, português, romeno e sueco. aleiuúo, búlgaro, checo,
(1 tua tu ia rqucs, eslovaco, cslovcno, espanhol, estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, inglês, irlandês,
italiano, leio, liluatio, nialtés, neerlandês, polaco, português, romeno e sueco.

('ASt)NAli. 1999. p. 31 ss.
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Em um paradigma democrático, os cidadãos devem ter condições de conhecer seus direitos

e deveres e participar ativamente na construção do Estado. Os cidadãos da União Européia

têm o direito de conhecer as medidas tomadas em seu nome e devem poder desempenhar

seu papel sem que, para tanto, sejam obrigados a aprender urna língua estrangeira.

Explicita-se também a direta aplicabilidade que as "leis" (regulamentos) aprovadas tem sob

os cidadãos e empresas dos diversos Estados-membros 7, tornando imprescindível uma

versão oficial do aparato normativo comunitário na língua dos sujeitos que a devem

cumpri-la ou aplicá-la. A utilização das línguas oficiais aumenta a transparência, a

legitimidade e a eficácia da União e de suas Instituições.

A base jurídica da política linguística da UE é o Regulamento n. O / do Conselho Europeu5,

de 195, que estabelece o regime linguístico da comunidade Econômica Européia,

enumerando as línguas oficiais e especificando quando e para que fins devem ser utilizadas.

A cada alargamento o Regulamento 1/1958 é emendado para incluir as novas línguas

oficias 9. O Tratado da Comunidade Européia consagra igualmente o princípio de que as

instituições da UE devem comunicar corri os seus destinatários nos Estados-Membros na

língua oficial escolhida por estes destinatários.

3. Direitos Jèndamemstuis e direitos linguísticos

('OMISSÃo IiIIROPÉIA, 2004. p4.
M1NG0ZZI, 2003. p. 112 ss.

Regulamento li 1958 JO 1. 17 de 6.10.1958, p. 385.



Além do Regulamento e do Tratado supracitados, o regime de inultiIinguisno encontra suas

bases jurídicas em dispositivos da Carta dos Direitos Fundamentais da União EuropéiuU,

adotada pelo Tratado de Nice. Ainda que por si só a Carta não seja urna fonte autônoma,

essa é utilizada e afirmada como expressão de urna realidade já existente, a reunião em um

único texto de direitos civis, políticos e sociais até então enunciados em fontes diversas1

No artigo 20 da Carta, explicita-se que todas as pessoas são iguais perante a lei. O principio

da igualdade, que nos parece óbvio, não figura, entretanto, nos demais Tratados da União, e

imprescindível ao respeito das diversas línguas em uma Europa rnultilingüe. Em seu

artigo 21, a Carta estabelece a obrigação jurídica da não-discriminação, ultrapassando o

sentido do artigo 13 do Tratado da União ao prever textualmente a vedação da

discriminação pela língua'. O artigo 22, que enuncia o respeito por parte da União às

diversidades culturais, religiosas e lingüísticas, afirmado pela Corte de Justiça nas

sentenças Prais' e Bicke/', reforça ainda mais os princípios da igualdade e da não-

discriminação aos quais a UE e todos os Estados-membros estão juridicamente

vinculados15.

l(euIuiient 1 7352006 J() 1 329 de 25.11.2006, p. 1-2 (último alargamento).

Carta dos direitos Fundamentais da IJniào Européia, JO C-364 de 18/12/2000 p. 1-22.

ROSSI. 2002. p. 109.

2 ROSSI, 2002. p. 115.

Sentença 130/75.

Sentença C-274/96.

' MEN(iOZZI, 2003. p. 278 ss.

2' J



Finalmente, faz-se mister salientar que sendo a língua uma estrutura dinâmica, esta gera

simultaneamente direitos coletivos e individuais, sendo ambos protegidos através do

,nuliilingui.vmo europeu. Se coletivamente a língua é expressão da cultura e da identidade

de um povo, cabe à Uniào respeitar os direitos lingüísticos coletivos ao não exigir que

alguns lstados de línguas minoritárias abdiquem destes em função da adoção lesiva de

línguas majoritárias. Analogamente, tendo em vista que a língua implica em uma especifica

e única maneira de aprender e perceber a realidade, os direitos lingüísticos individuais

permeiam aspectos da intimidade do indivíduo que são também protegidos através do

J?lUIIj /i!l'11 isiflO.

4. Processo legiferante comunitário

Embora não esteja claramente delineada a distinção entre os poderes executivo e legislativo

no âmbito da União Européia, nos referimos genericamente ao "processo legiferante

comunitário" como o processo para adoção da legislação comunitária, podendo ocorrer

através de três percursos: a consulta, o parecer favorável e a co-decisão. Estes percursos se

diferem pela base jurídica da proposta e pela forma como interagem entre si o Parlaniento

da União Européia e o Conselho Europeu, órgãos que formalinente partilham o "poder

legislativo" europeu, após o impulso legiferante dado pela Comissão.

'' 1)cclaraço 1 Jiiivcrsal dos I)ireilos Lingüísticos de Barcelona, 1996.

''(iAl,l,AS. 2002. p4.



O Regulamento 111958 do ConseIho estabelece que apesar das vinte e três línguas oficias

e de trabalho, as Inr/ituiçõc's comnuimitárias podem determinar as modalidades de aplicação

deste regime linguístico nos seus regulamentos internos.

Assim, embora os atos legislativos e os documentos de interesse público sejam traduzidos

para todas línguas oficiais, grande parte dos processos que originaram tais documentos

ocorre em principais línguas de trabalho, devido a limitações práticas e orçamentárias do

,nuliiliizguis,no.

A Comissão Européia, por exemplo, utiliza no seu funcionamento interno três línguas -

inglês, francês e alemão - e só recorre ao muliilinguis,no em maior escala para a

informação e a comunicação com o público. Por seu turno, os deputados do Parlamento

Europ'u precisam de documentos de trabalho nas suas próprias línguas, pelo que o fluxo de

documentos da instituição é inteiramente multilingüe desde o início. No Conselho Europeu

utilizam-se também as línguas mais conhecidas na comunicação interna da instituição e em

trabalhos em que intervêm peritos ou funcionários dos Estados-Membros, sendo que nas

deliberações os representantes dos Estados-Membros exprimem-se na sua própria língua.

Tendo em vista os problemas provenientes da negociação terminológica do texto legislativo

e suas traduções, observa-se no bojo das instituições urna crescente preocupação com o

aprimoramento dos atos normativos. O Acordo /n/erinslilu(:ionul de 1998, realizado entre

Regulaniento 1/1 959, JO 17 de 6.10. 1 95. p. 35. ari. 6".

Acordo Inleriiislitucioiial (te 22 (te 1 )ezetnbro de 1998 sobre as directrizes comuns em matéria (te qualidade
(te redacção da legislaçao coinuniliria . .1) (' 73 de 17.3. 1999, p. 1
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o Parlamento Europeu, conselho e comissão, estabelece que os atos legislativos devem ser

formulados de forma clara, simples e precisa, sendo que "durante todo o procedimento de

formação, os projetos de atos comunitários devem ser redigidos usando termos e

construções que respeitem o caráter plurilíngüe da legislação comunitária e recorrendo com

prudência a conceitos ou terminologias peculiares de um sistema jurídico nacional".

Em sentido análogo, o Guia Prático Comnun para redação de !eXtOS legislativos tia

iIIsIiluiçõe.v comunitárias-"' explicita e desenvolve este conceito como um dos princípios

gerais do sistema de redação legislativa, dada a relevância da ausência de ambigüidades

semânticas no universo jurídico para concretização da certeza do direito.

5. MuI:ilingw.siuo e in ultijuridisino

Tendo em vista a negociação e aprovação de textos legislativos co-redigidos ou traduzidos

para as diferentes línguas oficiais da União, deparamo-nos com a questão da unicidade ou

multiplicidade do direito positivado. A pergunta que atormenta é: como se faz possível a

construção de um direito único e uniforme, através de uma lei multifacetada em vinte e três

línguas?21

Partindo das limitações indiscutíveis do direito plurilíngüe no que se refere à

intraduzibilidade e	polissemia de certos termos jurídicos, conclui-se pela imensa

20 ('OMISSÃO, ('ONSIIIIO e PARI,AMIN'1O, 2000.

21 OR fl)I,ANI, 2002. p. 25 ss.

315



dificuldade- a não se dizer impossibilidade- de equivalência lingüística entre todos os textos

normativos. O paradoxo se dá, entretanto, na medida em que embora seja a rigor impossível

a exata equivalência de significação entre textos normativos em línguas diversas, todos

estes são dotados juridicamente de status oficial, sendo utilizados em cada Estado-membro

como versão autêntica e verdadeira entre seus cidadãos e os aplicadores do direito. Estaria

então a L'njâ() Européia criando múltiplos direitos, através de seu regime lingüístico

pluralista em relação ao processo legiferante?

Se para os extremistas a atividade de "traduzir" o direito é sinônimo de "trair" o direito,

sendo absolutamente impossível assegurar a identidade e qualidade da mensagem

legislativa, parece-nos oportuno exteriorizar que positivar um mesmo conceito jurídico em

diversas versões lingüísticas é um processo que transcende a simples tradução lingüística,

se aproximando de um esforço de criação do direito a cada nova versão tendo em vista a

cultura jurídica e tradição histórico-linguistica dos termos específicos de cada país2.

Neste sentido, evidencia-se a indispensabil idade dos jurilingüistas no exercício da atividade

de tradução jurídica de textos normativos, que ultrapassa a tradução lingüística ao

interpretar o significado jurídico de um texto em sua língua de origem e produzir outro

texto equivalente na língua de destinação.

Ciente da problemática do 'n:iIiijiiiidisino travestido de inu/tilinguisnio, as Instituições

(on,,,,iiá,ia.v têm se preocupado corri a clareza e simplicidade lingüística do texto

(iA1I.AS, 2002. pio ss.



original. além da escolha cuidadosa da terminologia, buscando inclusive a elaboração de

um vocabulário jurídico uniforme. [lá ainda a crescente criação de instrumentos

lingüísticos técnicos de apóio às atividades de tradução, como bases de dados, programas

informáticos, redes de informações jurídicas e guias de léxico jurídico, além da capacitação

específica de jurilinguistas aptos a afrontar um direito plurilíngüe.

Não obstante essas precauções, o ordenamento comunitário ainda encontra, na prática,

versões linguísticas de um mesmo texto normativo que expressam obrigações jurídicas

diferentes, impondo aos cidadãos de alguns estados-membros obrigações mais onerosas do

que aos cidadãos de outros estados- membros. 24 O posicionamento da Corte de Justiça

nestes casos tem sido clara desde a sentença Staude,:

qwindo una decisione unica e destinata a tu/ti gii siati membri, 1' esigenza eh' essa sia
app/icala e quina'i mie/preta/a in modo uni/brrne e,sciwie ia possibilita di consideiare
isolatamenie Una (lei/e versioni, e rende ai conírwio necessaria 1' inierpretazione hasata
sul/a reale olonia dei iegi.rlaiore e sul/o scopo cia questo pers-eguiio, (1/1(1 luce ch tia/e ia
versi(.)Jzi iiiiguisiiche.

A 0,ic faz referencia ainda ao recurso aos travaux preparaloire26, documentos

preparatórios ao texto normativo nos quais estai-ia consubstanciada a real vontade do

legislador comunitário, principio de interpretação já consolidado no âmbito dos ti-atados

internacionais.

2 (iAl.I,AS,2002. p. 32ss.

24 GA1J.AS, 200 1, 93.

25 Sentença 29/69, versão pOI1UgUCS3 n() disxsníve1.

GALI.AS, 2002. p42.

2 ! j
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6. ft4ilwriUs !ingüísticus

O respeito à diversidade lingüística e cultural consagrado na carta de Direitos

Fundamentais da União Européia, se refere não somente às línguas oficiais mas também às

línguas regionais e minoritárias faladas por seguimentos da população dos Estados-

Membros. As minorias lingüísticas tiveram considerável avanço em sua proteção com a

Carta Européia das Línguas Regionais ou Minoritárias, aprovada pelo Conselho em

1992. Em tal instrumento jurídico encontramos a definição de línguas regionais e

minoritárias como aquelas

utilizadas tradicional,nenie 1W território de um Istad() pelos cidadaos (lesse Estado que
cOnstiluefli um grupo numericamente inferior ao resto da população do Estado e deferentes
da(s) língua(s) oficial(is) desse Estado. Não inclui nem os dialetos da(s) língua(s)
o»cial(is,. do Estado nem as línguas dos migran tes".

Estima-se que existam atualmente cerca de cento e cinqüenta línguas regionais e

minoritárias no telTitório da União, faladas por cerca de cinqüenta milhões de pessoas.

A despeito de sua proteção jurídica formal, observamos em relação às minorias lingüísticas

um fenômeno de exclusão política no âmbito da União°, oriundo do déficit de condições

de participação, vez que os documentos comunitários não são traduzidos para as línguas

não-oficiais. Destaca-se a peculiaridade do Estado Espanhol, que por acordo com o

Conselho disponibiliza a tradução de alguns textos em catalão, basco e galego.

2' N(i(iYEN. 2003. 1). 169; Convenção de Viena sobre o direito dos Iratados de 1969. art. 32.

Carta Européia das línguas Regionais ou Minoritárias de Estrasburgo. 1992.

COMISSÃO EtJROPI1A. 2004. p9.



As ações da União Européia em relação às minorias lingüísticas têm se limitado a estudos

empíricos ou programas de preservação cultural, não havendo previsão de desenvolvimento

de mecanismos que possibilitem a participação efetiva destes grupos minoritários no

cenário político comunitário. Neste contexto, caberia aos governos nacionais dos Estados-

Membros a adoção de políticas que promovam a inclusão.

Coizelusão

imhoia sejam visíveis as dificuldades de uma política de ,nuliilinguisino oficial com um

leque tão vasto de línguas, reconhecemos o valor da iniciativa ao buscar efetivar a

igualdade de direito entre os cidadãos da União Européia em participar de sua construção,

o que devem poder fazê-lo em sua própria língua, e tornar mais legitima e palpável ligação

entre a União Européia e seus cidadãos.

Urge, entretanto, um sistema de maior inclusão das minorias lingüísticas, que deve ser

equilibrado o suficiente para evitar o fenômeno descrito pelo mito bíblico da Torre de

Babel, em que cada indivíduo fala sua língua e é incapaz de compreender os outros que

estão ao seu redor.
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RESUMO
O trabalho cm questão objetiva analisar a política de multilingüismo oíicial como instrumento de
governo da União Européia, no que se relre ao law nuiking process comunitário. A pluralidade
lingüística e o processo legiferante da União Européia são brevemente delineados, no referente às
causas que o justificam, conseqüências e problemas dela oriundos e acerca da problemática de
línguas não oficiais (te minorias nacionais e sua relação com as Instituições Comunitárias.
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A FRATERNIDADE COMO PARÂMETRO DE ELABORAÇÃO LEGISLATIVA

Maria Inês Chaves de Andrade

Da dialética dos opostos que a filosofia nos oferece entendamos que humano é o não

desumano, pois, ser humano, a sua realidade é a negação da realidade do desumano. A

questão do ser humano que se põe não se resolve corribase na natureza, porque não há o ser

desumano, pelo que a solução está na razão. Assim, por meio da própria racionalidade o

homem precisa tomar-se como obra de si, porquanto para ser humano é preciso que na ação

de ser quem não é encontre-se no seu devir. O produto da ação de ser humano é a realização

de si enquanto projeto, de sua idéia de ser humano. O produto não é artificial, mas o próprio

ser que, sendo, deve ser pelo que demanda do ordenamento jurídico a confecção da

fraternidade, uma vez que nele o homem subjaz autônomo e, portanto, livre. Logo, é pelo

ordenamento jurídico, e somente por ele, que o homem se realiza objetivamente como ser

humano.

A essência humana é que suporta no processo histórico sua degenerescência a partir

do que norninamos por corrupção (corrupiio:deterioração), "a alteração da pureza ou

integridade de uma substância, pelo desvio de seu curso esperado". A razão manifesta na

norma na mensuração do dever ser conforma, em face da autonomia da vontade, a liberdade

de ser humano como a do homem que se sabe livre. O direito como ordenação social racional

objetiva de Justiça espera na Legística a racionalização da produção legislativa parametrizada

tanto na liberdade e na igualdade quanto na fraternidade.

Ora, a opção coletiva e racional pela liberdade e pela igualdade tornou os direitos

humanos obrigatórios para os membros da sociedade política, pois a existência de pessoas

destituídas de direitos humanos enfraquece a posição de todos.

Ademais, agregada à questão dos direitos humanos, remanesce a indagação central de

se saber do homem como ser humano.



Quem é o homem? A sua simples lhrinulação já postula a singularidade
emitente deste ser, capaz de tomar a si mesmo como objeto de reflexão. [.]
Se a humanidade ignora o sentido da vida e jamais poderá discerni-lo, é
impossível distinguir a justiça tia iniquidade, o belo do horrendo, o
criminoso tio sublime, a dignidade do aviltamento. Tudo se identifica e se
confunde, no magma caótico do absurdo universal, aquele niesmflo abismo
amorfo e tenebroso que, segundo o relato bíblico, precedeu a Criação.

Ora, as

sociedades justas. expressas nas declarações e discursos, serão efetivadas
nu medida em que as ações humanas sejam orientadas por unia co,isck,zcia
que, de fato. fundamente a relação da Ética e cio Direito em uma adequada
concepção <lesei- humano.'

E fato que somos animais. Mas a idéia de humanidade não tem sua origem na religião.

Antes, está na própria significação da expressão ser humano. Sua exigência à fraternidade e o

fato de relegarmos esta para a religião porquanto se releve ofraier na congruência ao irmão

que incita a consangüinidade religiosa a partir de um Pai, é que imputou a distorção do termo.

John Gray nos fala num darwinisrno evangélico 4 em face da idéia de que é falsa a crença

cristã de que os humanos se distinguem de todos os outros animais por terem livre-arbítrio5 e

entende que o humanismo não é urna ciência, mas religião:

'COM PARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, p. 3-4.
Salgado expõe que "a fonnação da consciência é um processo de fonnação e informação do homnn.

Esse processo só é possível em um ser que se transfonna segundo suas potencialidades, não só tio
ponto de vista ontogenético, mas também tio filogenético. O ser iimxliato do homem é negado por
essas potencialidades que dele fazein parte na consistência iimxliata tio seu ser cm si. Como puro ser
o homeni é pura potencialidade, mas potencialidade não posta. Como potencialidade posta, o
homem precisa definir-se, enquanto essência, não como mero vir-a-ser que pertence a esse ser como
potencialidades, mas como dever ser, isto é, autolormnar e não apenas translbnnar-se por
determinações dos códigos diretores das suas potencialidades. O dever ser e não o devir é o que dá
nota essencial do homem, pois como devir é determinado, como dever ser é autodeterminação que,
no caso, é auto lbnnação. Ora, o dever ser que dá a nota tia concepção tio homem como ser que se
projeta e auto-engendra, que ser fi.nmma, implica uma concepção axiogênica, pela qual o homem tem
de postular-se como livre no processo da auto-educação que envolve tanto uma busca pcnnancnte tio
saber do inundo e sua transionnação, do qual ele faz parte, como a busca tio saber de si como livre e
sua fi.rniação como tal, num mmmndo por ele criado e que é o ambiente, o elemento tia sua lnnação
como livre. Não é o trabalho, apenas, que, como força cega, impele o homem no processo histórico,
mas o trabalho do Imomneni que inclui duas dimensões: o projeto e a atuação, a idéia e a ação, a
ciência ou o saber e a operação''. (A ideia de justiça no inundo contemporàneo: fimmittamemmtaÇik) e
aplicação do direito como m(jximuni ético, p. 19-20.)
SILVA, Paulo César da. Fundamentos antropológicos tio biotlireito. 1/1: NASCIMENTO, Grasiele
Augusta Ferreira; RAMPAZZO (Org.). Biodireito, ética e cidadania, p. 41.

GRAY. John. Cachorros de palha: reflexões sobre humanos e outros animais, p. 12.
Para tanto, pode-se tomar a Santo Tomás de Aquino para quem "o livre-arbítrio é a causa tio próprio
movimento porque o homem, pelo livre arbítrio, determina a si mesmo a agir". Santo Tomás aponta



A crença pós-cristã de que OS humanos podem fazer uni inundo melhor do
que qualquer outro cru tenliuu vivido até agora [ ... ] os cristãos
entenderam a história como uma narrativa sobre o pecado e a redenção. O
humanismo é a transformação dessa doutrina cristã da salvação em tun
projeto de emancipação humana universal. A idéia de progresso é uma
versão secular da crença cristã na providência.0

Depois truca o controle consciente da evolução humana porque

a idéia de a lnunamdade tomar seu destino nas próprias mãos somente faz
sentido se atribuirmos consciência e propósito à espécie, [o que não seria
possível haja vista que a descoberta de Darwin foi que as espécies são
apenas correntes na flutuação aleatória dos genes. A idéia de que a
humanidade possa inoklar seu futuro presume que esteja isenta dessa
verdade.

E provoca: "Humanidade não existe. Existem apenas humanos, impulsionados por

necessidades e ilusões conflitivas e sujeitos a todo tipo de condições debilitantes da vontade e

do julgamento"". Mais à frente acrescenta que o mundo

é uin meio-caos que OS humanos só podem esperar compreender
parciaimnente. A ciência não tem coimio satisfazer a necessidade humana (te
encontrar ordem 110 Imuldo. As ciências físicas mais avançadas sugerem que
causalidade e lógica clássica talvez não façam parte (til natureza das coisas'>.

E como que a nos decepcionar a nós mesmos:

A ciência nunca será usada prioritariaimmcimte para a busca da verdade ou para
aprimorar a vida huniana. Os usos do conhecimento serão sempre tão
instáveis e corrompidos como o são os próprios humanos. Os humanos usam
o que sabem para satisfazer suas necessidades mais urgentes mesmo que o
resultado seja a ruína.

Ora, o niilismo de Gray não estaria enfraquecido não tivesse ele se esquecido do

Direito enquanto ciência e filosofia"' e como o "único habitat da liberdade e, mesmo

autocrático, é melhor do que a sua ausência, que torna impossível a liberdade" 1 . E liberdade é

"realidade ou necessidade e vontade subjetiva"1

que não é necessário para que exista a liberdade, que o homem seja a primeira causa de si mesmo
porque dita primeira causa é Deus. (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário (le/iloso,fia, p. 578.)

GRAY, Johii. Cachorros de palha: reflexões sobre humanos e outros animais. p. 13.
GRAY. John. Cachorros de pai/ia: reflexões sobre luuuanos e outros animais, p. 22.
GRAY. John. Cachorros de palha: reflexões sobre humanos e outros animais, p. 28.
(i RAY. John. Cacho,', 'os de palha: reflexões sobre humanos e outros animais, p. 40.

l FIERING, Ru*joIf vou. E o direito unia ciencia?, p. 77. Tunhin, REALE, Miguel. Filosofia do
doei/o. v. 1, p. 56-58. E. "captar a realidade humana no processo de revelação e realização da
liberdade ou expressar a liberdade, a partir do calvário da história, eis a tarefa da Filosofia do
Direito". SALGADO, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em l-{egel, p. 409.
SALGADO, Joaquim Carlos. A idéia de justiça emHegel, p. 324.

12 SALGADO, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel, p. 322.
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Considerando que tanto para Kant como para Hegel o direito é o lugar da liberdade e a

única foi-ma de existência da liberdade e critério da sua validade, é sobre o direito que a

humanidade constrói seu progresso ético. Aí reside a dimensão ética da tegística e o que Se

espera dela e do legislador neste momento histórico.

Hegel ainda nos conforta de forma mais convincente. E isso porque toma que "a razão

não é urna regra corno deve ser o direito, mas elemento do próprio ser do direito, que diz

como ele é e tem de ser". Assim, a ciência do Direito tem essa característica de tanto buscar

por nossas necessidades práticas como servir à busca da verdade, sem deixar de sei- algo

natural para ser transcendental, como exigisse uma fé mística de que a verdade é divina.

Flegel interpreta o elemento histórico, temporal, como processo pelo qual a liberdade se

realiza por meio do direito e pensa essa liberdade como movimento que exige a dialética para

sei- pensada. E não nos desanimemos ainda que de Lovelock tenhamos que

OS humanos na Temi comporiam-se, de alguma maneira, como um
organismo patogénico ou como as células de um tumor 011 fl(X)l)laSIfla.
Crescemos em número e Clii transionios para Gaia a ponto de nossa presença
ser perceptivchiiente inquietante [ ... ] a espécie humana é agora tão numerosa
que constitui uma séria moléstia planetária. Gaia está sofrendo (te
Priniatemaia Disseminada, urna praga de gente14.

Corno bem aponta Salgado,

o direito no sentido litosótico decorre de um desenvolvimento'racional da
sociulade, desenvolve-se com essa sociedade ou com a realização da
razâo nessa sociedade por meio da história [...] [mas], com a simples
mudança da ordem jurídica positiva não se solucionaimi OS probteinas' da
sociedade. As niudamiças políticas e sociais têm de vir em primeiro lugar',
enquanto movimento imanente da liberdade OU do Espírito, em que se insere
a ordem jurídica'.

O fato é que

o que o conceito ensina, mostra a história com a mesma necessidade:
somente na maturidade da realidade o ideal aparece diante do real e
reconstrói o mesmo unindo, concebido na sua substancia como iiiii reino
intelectual [inte//ektiwl/es Reiches]. Quando a filosofia pinta seu Ciili.eiit() no
cinzento, já amadureceu urna forma (te vida que, com cinzento no cinzento,

13 SALGADO, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel, p. 325.
14 LOVELOCK apud GRAY, John. Cachorros de palha: reflexões sobre humanos e outros animais, p.

22-23.
'6 SALGADO, Joaquim Carlos. A idéia de justiça em Hegel, p. 327.
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n5o pode rejuvenecer-Se, mas tão-só se deixar conhecer. Somente ao cair do
crepúsculo da noite, alça seu vôo a coruja de MinervaU.

Primeiramente, esclareça-se aqui que não se pretende, a partir da pontuação da idéia,

definir o homem' ~ como se se pretendesse resolver a grande questão antropológica que se põe

à filosofia - o que sou'? Ora, mas há que contrapor-se à questão de quem sou'? partindo da

consciência que há uma diferença entre as perguntas, como as aponta Santo Agostinho, sendo

que sobre quem sou diz respeito à pergunta do homem ao próprio homem ("E dirigi-me a

mim mesmo e disse-me: Tu, quem és tu'? E respondi: um homem" - tu, quis es?

(Con/essioies x. 6). A pergunta que o homem dirige a Deus ("O que sou então, meu Deus'?

Qual é a minha natureza?" - Quid ego sum, deu.s' meus? Quae iialura sum? (x, 17) é que

conforma o "grande mistério", no grande profunduin que é o homem (iv, 14). No intermédio

de se definir quem sou como o que sou, aquele que sabe quem é, um homem, não sabe o que

é: "A questão da natureza do homem é tanto urna questão teológica quanto a questão da

natureza de Deus, ambas só podem ser resolvidas dentro da estrutura de uma resposta

' 1-IEGEL, G. W. F. (irund/ink'n der l'hilovopliie dc.s Rechis, p. 28.
Classitjcação científica: reino (anima/ia), filo (chordala), subfilo (veriebraza), classe (nianimalia),
ordem (primates), família (hominidae), género (liomo), espécie (sapie,,$). subespécie (.sapiens),
nome cietilifico (horno sapiens). Geneticarnente somos muito parecidos com os outros antropóides.
A biologia molecular determinou, por exemplo, que 98% do genoma do chimpanzé é igual ao nosso,
o que levou o biólogo inglês Desmonde Morris escrever sobre o macaco pelado (The naked ape: a
/oologisl 's study ol' lhe human arífinal. Dell, 1999). Ponha-se aqui a ocorrência de Olircr lhe
liien,a,,:ee: Por overfir decades, a reniarkab/e cF'ea(ure named Oliver lias existed aniong /iumans
(111(1 caiised conside,'a/,le dismav among f)eOf)le W/i() haie mel /,im. 1k lias been lhe sul?/ecl qf
dociiflieIll(11'ies ou cabk' te/e rision and of national ,iei*s reporls. For a chirnpanzee. Oliver possesses
ser eral rernarkab/e c/iaraclerislics. Fj,çj, he does no! scool along on ali fours bui, like a human, 1w
walks up-righz wiih sirong arnis hell hack and knees locked. Second, se lias a remarkahlv hunianoid
face wjl/i an expressie niouth, a rounder cranium, promineni forehead, unusual ea?'s p/aced higher
oi lhe sku// than on t(lost chimps, and inquisitive e ves. compared to normal chimps, he lias less
hai,; a flaiter nose, and a sma//er chin. He does not sme/l like a chimpanzee bui like a human, .so
Fnzw/i so tliat otlier c/zirnps avoid him. Remar/wb/p inle//igen!, he /earns ihings easily. Soeia//y. he
pieiccv lhe cofl,panv o/ hu,na,i.s to chim[.s, sus iii chairs', and once live(l iii a suburban iloiLve vitli a
coliple olw onned a circos. (PENCE, Gregory E. ('loning afie,' Do//v: who's still afraid? p. 145.)
Em 1758, Carl von Linnetis (1707-1778), uni bolânico sueco, estabeleceu a classificação das
espécies assumindo tuna linha evolucionista, catalogando a espécie homo como uni ramo dos
hoinini(as, criaturas de duas pernas, cuja evolução passou pelo homo habilis, pelo homo erectits até
chegar ao liomo sapiens. (PEREYRA, Mano. De homo sapiens a liomo iidens. Disponível em:
1I11J): (lialogue.a(lventist.org ari ides.)



divinamente revelada -1 ". Obviamente, feito imagem e semelhança de Deus (Gênesis 1:27) ou

mesmo sendo Deus projeto intelectual do homem, perscrutar a própria natureza é querer

descobrir a natureza de Deus e não é o que se pretende aqui'.

Assim, deixemos a questão do que é o homem" para desenvolvermos nossa idéia a

partir de quem é o hornem na consciência de que quem é, é e sendo não pode ser outra coisa

senão o que conhece de si.

As maneiras de cognição humana aplicáveis às coisas dotadas de qualidades naturais -

inclusive o próprio homem, na medida limitada em que somos exemplares da espécie de vida

orgânica mais altamente desenvolvida, sempre se ativeram diante das questões de que e quem

somos. Mas somos do entendimento de que sobre quem somos nos é lícito perscrutar

enquanto nos pomos a nós mesmos, então, como homens, portanto, animais racionais, animais

políticos, animais sociais, animal Iaborai:s, homo faber, boina sacer, animal teleológico2,

' ARENDT. Huinah. A co,u/içõo humana, p. 19. Podemos encontrar ao longo da História diferentes
Concepções míticas e religiosas em relação ao homem: os acáelios alinnavam que o primeiro
homem, Adapa, era filho elo deus Ea, mas perdeu a imortalidade; um mito mesopotãrnico afinna que
o lionicin cresceu da terra como uma planta; para Hesíodo, Zeus modelou em argila Pandora, a
primeira mulher, ele cujo enlace com o deus Epimeteu nasceu o resto dos homens, sendo que mais
tarde, Pandora foi a responsável por todos OS males ela Humanidade, ao abrir a Caixa de Pandora,
retendo nela apenas a esperança; o milite) nórdico da criação atribui a Odin e seus irmãos o ato de
infundir viela a dois troncos ele árvore ele uma praia, convertendo-se em Ask, o primeiro homem, e
Emubla, a primeira mulher; segundo o milite) judaico-cristão, o homem foi criado por Deus Sua
imagem e semelhança a partir ele) barro, tendo sido expulso do Paraíso como conseqüência elo
pecado original, depois ele ter adquirido a consciência ele) bem e do mal. (Disponível em:
http: pt.wikipemiia.org .)
Para Santo Agostinho (354-430), a filosofia é antropologia: filosofia ele) lioiiiein sobre o homem,
principalmente sobre sua alma e interioridade, onde Santo Agostinho lime atribui valor teológico:
"porque só refletindo sobre si e descendo às profundezas de sua alma é que o homem encontra Deus.
Deus não deve ser procurado fora, mas descoberto dentro. 'Não busques a Deus fora de ti: a verdade
mora no interior elo homem"'. (NOGARE, Pedro Dalle. Humanismos e anti-humanismos?
Introdução à antropologia filosófica, p. 56.) Ademais, aqui ponderemos que se "no princípio era o
Verbo", segundo o Evangelho ele João, é possível perguntar se "ser humano", pela sua concepção
prilmieva, não in )l)oria ao honiemim a humanidade como predicado.
Kant põe tal questão na sua introdução às Lições de lógica (Vorle.rungen über Logik, Kant 's

,L'esa,nmeItc S hri/ien, v. IX, p.25.)
Cf. AGAMBEN, Giorgio. 1/orno sacer: o poder soberano e a vida nua 1. p. 121.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 51. Para Bohhio, o homem é um animal teleológico, que
atua geralmente em função ele finalidades projetadas no futuro, ele modo a prescrever que "somente
quando se leva cm conta a finalidade ele uma ação é que se pode compreender o seu 'sentido".
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Iw,no noumcnon 3 . Isoino phaenoinenon (animal raiionale), liomimo videns 4 , "uni ser capaz de

produzir urna ciência empírica (urna fisica, mas não uma metafisica) e de agir de acordo com

um imperativo moral, mas ainda assim um ser incapaz de se conhecer a si mesmo" 5, "o

animal que trabalha" (Marx), "o animal não fixado" (Nietzsche), "o animal que troca"

(Simrnet), "o animal que fala" (Saussure), "o animal que erra", "o animal que mente";

"	 "que quimera é oanimais fazedores de ai-mas e com urna insaciável inclinação para matar" 

homem? Que novidade, que monstro, que caos, que sujeito de contradição, que prodígio! Juiz

de todas as coisas, imbecil verme da terra, depositário do verdadeiro, buraco da incerteza e

erro, glória e dejeto do universo"', todos conceitos que se põem na busca pelo entendimento

do sei- homem na distinção necessária que se faz em face da natureza divina propriamente

dita'. Nesta perspectiva, o homem antes de tudo o mais sobreleva como deve sei 30 . São

A expressão equivale à pessoa, isto é, no dizer de Kant , sujeito de razão moralmente prática
guindado acima de qualquer preço, pois Como pessoa "não é para ser valorado meramente como
meio para o fim de outros ou mesmo para seus próprios uns, mas (X)ifl() uin fim em Si mesmo, isto é,
ele possui dignidade (um valor interno absoluto) através do qual cobra respeito por si mesmo de
todos os outros seres racionais do inundo. Pode avaliar a si mesmo conjuntaniente a tO(lOS os outros
seres (lesta espécie e valorar-se en pé de igualdade com eles". (A metajisica dos costumes, p. 277.)

' O sociólogo italiano Giovanni Sartori confinna a lese de que o honio sapiens está sendo destronado
pelo homo videfls. O primeiro é caracterizado, para além do mais, pelo uso da linguagem. Sartori
concorda com o filósolo Ernst Cassirei- (1874-1945) ao afirmar que OS homens são essenciahneiite
caracterizados por sua atividade simboli,inte, "a habilidade de comunicar por meio de sons
articulados e Sinais significativos''. (liomo idens: la socm(xlad teledirigida, p. 24.) A partir daí,
Sartori toma que tanto o pensar conto o saber do homem são construídos em linguagem e através da
linguagem e que com o advento da televisão, o desenvolvimento do homem foi intena)mllpldO e
revertido, pois ao ser estimulado o pensamento concreto ligado à imagem na tela, temos atrofiado o
doin da abstração e compreensão (te problemas, haja vista que palavras que se refércin a idéias, tais
como liberdade e justiça, não são visíveis, antes sendo conceitos ligados a processos mentais
abstratos. Ademais, anota que "no princípio era o Verbo, diz o evangelho de João. Ninguém leria de
dizer que 'no princípio era a imagem". (1/orno videns: Ia soci&xla(l teledirigida. p. 37.)
SANTOS, José Henrique. Trabalho e riqueza nafenomenologia do espírito de liege!, p. 15.

:1 BENJAMIN, César. Dialética (Ia empuilmação. Revista ('aros Amigos n. 74. maio 2003.
GRAY. Joim. ('aclwr,-os de palha: reflexões sobre humanos e outros animais, p. 108.
PASCAL. /'c/?SL'eS e! opuscules, p. 531
Tomemos aqui imão seja necessária a abjeção a Deus para pensar o homem haja vista que ambos,
Immneimi e Deus, põem-se, com as devidas proporções, como enigma e obscuridade.
Kant aponta o comando do "conhece a ti mesmo" ein tennos da perfeição moral em relação ao dever
de cada uni, isto é, "conhece teu coração se é bom ou mau, se a fonte (te tuas ações é pUI8 Ou

impura. e o que pode ser imputado a ti COOU) peliencenle originariamente a substância de um ser
humano ou derivado (adquirido ou desenvolvi(lo) pertencente à tua condição moral." E afinal do §
14 releva entre parêntesis: ("Somente a descida ao infem'no do auto-conhecimento é capaz (te
pavimlentar o canmmimlio para a divinização — . (A metafísica dos costumes, p. 283, grifo nosso.)



pontos de vista diversos, mas não opostos quando o homem se põe diante de si mesmo, bem

como diante do outro para tentar saber de si se bom ou mau1.

Aqui, convém-nos fazer inserir, então, as razões que nos levaram a refletir sobre o

tema da fraternidade aplicada ao direito e à legística propriamente dita. Transmutemos o

raciocínio que Bobbio desenvolve no seu Elogio da serenidade' para compreender o

substantivo e pensemos que fraterno é aplicado apenas às pessoas e nunca aos animais, não

tendo vindo sequer por analogia a ser aplicado a outros seres. Assim, o homem é fraterno por

sua própria natureza. O segundo argumento vem do verbo respectivo: fraternizar que se

refere exclusivamente aos homens: V. t. d. 1. Unir com amizade íntima, estreita, fraterna: e V.

t. i. e int. 2. Unir-se estreitamente, como entre irmãos; 3. Aliar-se, unir-se; 4. Fazer causa

comum; comungar nas mesmas idéias; harmonizar-se: "O governo fraternizou com o povo" é

o exemplo que exsurge do próprio Aurélio. Quanto ao verbete fraternidade, propriamente dito,

temos que do latim fiaIeinilalc, S. f. 1. Parentesco de irmãos; irmandade; 2. Amor ao

próximo; 3. União ou convivência como de irmãos; harmonia, paz, concórdia, fraternização.

Bohhio não se põe a elucidar a questão do mal, embora o distinga em mal moral e mal tisico, mal
ativo e o mal passivo, a maldade e o sofrimento. De toda fonua, o que ele nos aponta é a existência
das duas visões da história humana, a religiosa e a laica sobre o problema do mal seja este com a
presença ou prescindindo da existência de Deus. Mas o que HOS importa aqui é a remanescente
questão de Bohhio: "A resolução do insolúvel ini.stério do Mal no problema dos muitos males que
afligem o lionicin não é um ato de insolência racionalista. E. ao contrário, mmmito mnodestamente, a
primeira condição para que se possa consentir ao homem de razão e de ciência, ainda que consciente
de, seus próprios limites, o encontro de algum rcmxlio) eficaz pra tornar o mal mais suportável".
(k ,'wIo	da .vcrc,iu/adt' 1' outros c.vcrltox inojais, p. 27.)
BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais. P. 198.
Olgária C. F. Matos escreve que a "revolução não é mais concebida como realização coletiva e
consciente de urna mxessidade histórica objetivável. 'Revolução' no sentido de uma liberação da
história natural do homem é muito mais algo que resulta de uma 'reiluminaçào' da razão ilwninista
com relação à própria natureza e que este algo é a derrubada da (lialética do Iluminismo da qual as
revoluções até o presente Ibrain meros agentes cegos. Tão-somente urna civilização reconciliada
coni a natureza estaria isenta (lesta naturalidade incontrolada (Naiurwiic/ssig/ceii). Trata-se do tema
comum a Benjamin, Adorno. Horkheimner e Marcuse: a emancipação dos homens não é possível sem
numa ressurreição da natureza: há uma exigência do despertar da natureza, já formulada por Marx sob
o nome de hunianmzaçào da natureza [ ... ] Os mártires anônimos dos campos de concentração são os
síniboos da humanidade lutando para nascer. A tarefa da filosofia é a de traduzir o que fizeram em
linguagem que será ouvida". (Os arcanos do iflteir<Jfl?e,lk' outro, p. 321-322.)
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Nos dez mandamentos, "amai-vos uns aos outros como Eu vos amei", o texto bíblico

expõe essa fraternidade. Portanto, quanto ao substantivo "fraternidade", entendemos que ele

alcança a extensão da própria humanidade porque, necessariamente, exige a presença do outro

com quem se fraterniza e de tantos quantos sejam necessários à expressão "uns aos outros" até

tornar o alcance necessário do todo. Assim posto, tornemos também que sobre a humanidade

não se está a referir apenas ao próprio homem, mas também a sua concepção enquanto

sinônimo de benevolência, demência - compaixão.

Tomando a separação de Sponville de que há três tipos de amor: o amor eros (tematizado no
Banquete de Platão e que penneia igualmente o amor romântico), o amor philia (o amor amizade
explorado por Aristóteles na Ética a Nicõmaco e implica um desejo de partilhar a companhia do
outro, seja pelo prazer, pelo útil ou pela virtude e o amor cantas (ágape) a que podemos facilmente
identificar com o amor crístico vez que se define como amor de benevolência, porém não por uma
pessoa em particular, mas por toda a humanidade. Kant o denominara de /zurnanitas prática: fazer o
bem ao outro ainda que não tendo nenhuma inclinação e s pecial ou sentimental em relação a esse.
Para tais distinções do amor, cl'. BORGES. Maria de Lourdes. Amor, p. 9-11. Aponte-se que Bohhio
indica a paixão de modo que não se pode pensar o homem sem ela. Em se tratando da humanidade
propriamente dita enquanto fraternidade, entendemos ser possível falar de paixão mas não
considerando esta como que cm detrimento da razão. O homem é um Ser humano à medida que
racionalmente contornia o iocitv social no qual considera o outro igual e promove a sua liberdade.
Apontemos aqui que a fraternidade se pode pôr como paixão da igualdade, paixão da liberdade
corno escreve Sérgio ('ardoso sobre a amizade ciii Monlaigne: "Assim, lwnbéiii os homens
semelhantes se unem e se atinain por esta lei da natureza, a atração universal do semelhante pelo
semelhante. E a amizade freqüentemente reservada para traduzir a simpatia cósmica no registro
antropológico é então, entre eles, o gênero e o principio de todas as espécies (te vínculos, contratos
e sociedades e, conseqüentemente, de toda ordem e de toda paz. Erasmo, o grande humanista, ilustra
bastante bem a transcrição do velho tema dmafôrnco ou mesmo poliIiiico da amizade para o solo
mnonódico da semelhança. Vê nas diversas modalidades de aliança consi(leradas pelos antigos o
desdobramento e aprofundamento progressivo (te um parentesco fisico e espiritual entre os homens,
que os mmiclmmma para o amor e aponta a concórdia. Tudo é amizade. E 'Aequalitas', 'Similitudo' e
'Benevolentia' são os elenientos fundamentais das relações humanas. E, se nela está presente a
utilidade conutin dos iunmgos, se implica deveres e troca (te serviços, não são eles que a explicam,
apenas derivam (te sua natureza mais profunda. Assim, o universo coberto pelo império da amizade
vai dos laços de sangue (cognatio) e semelhança fisica que une a família ao grande parentesco entre
todos os homens, a afinidade natural que alimenta a 'phuluithropia' a ('ar/ias generis humani do
humanista cristão	e solda os vínculos sociais ("Quero ser cidadão do mundo", diz Erasmo,
"compalriota de todos ou antes estrangeiro para lodos''). E (lesta sililpatia natural cru ao
1 ,0111c111 enquanto hoimiemn que se destaca a amizade em seu sentido mais restrito. As atini(lades
especiais de alguns homens pari ieti 1 ari zani esta grande S,nu/uiu/o do gênero humano numa
verdadeira cognwio .qnritiwlis, que incluindo a deliberação e a escolha refletida ('aró'as ex
inductwne animi alma suas próprias almas, Esta 'consagüidade espiritual', no entanto, SO atinge sua
perfemçiio no matrimônio; pois, aí, ao vínculo das almas acrescenta-se a indissolubilidade
sacramcmmla(la pela unção divina que lhe confere a niesmua solidez indefectível da consagüinidade
física". (CARDOSO. Sérgio. Os sentidos da paixão, p. 168-169.)

/
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Assim, poder-se-ia dizer que a humanidade se revela no plano social haja vista que

dirigida aos outros, como se põe a própria justiça na acepção de Aristóteles. Tem-se, então,

que a humanidade é urna disposição do espírito do homem que se resplandece na presença de

outro homem. Humano é o ser humano diante do outro que, sendo também humano, se revela

àquele e ao que se põe adiante desse modo, e assim sucessivamente até o limite da

humanidade que se esgota em si mesma, fraternalmente. Dessa maneira, o homem só é

humano na presença de outro homem. Na coletividade, os homens dizem de si mesmos que

são irmãos e para serern tornam de partida um Pai. De toda forma, esgotando-se em si mesma,

a fraternidade irmana a todos, mas não se socorre à metafisica para uma conceituação, não

sendo necessária a concepção de um Pai para que o homem se reconheça irmão de outro

homem, obrigando-se fraternalmente uns aos outros seja a própria natureza fraterna. Então,

diante da fraternidade, a dissonância entre o homem e o animal se adensa na qualidade do ser

humano. Ser humano se distingue de ser anirnal, embora seja própria a denominação de

animal hurnano. De toda forma, na maior parte das vezes utiliza-se um vocábulo para

marcar a antinomia de um em relação ao outro.

Aponte-se aqui que, cui sua origem ciniológica, fraternidade não arrebata a qualidade de irmão
enquanto parentesco de sangue para sagrar-se definida. A palavra "irmão" deriva de unia palavra
latina que não faz qualquer alusão a uni vínculo de parentesco. Frater designava qualquer membro
de espie humana, da "funilia humana". Para tanto, cf. JACQUARD. A. Filosofia para não
/ilso/os. p. 47. De toda fórma, é pertinente que apontemos que a fraternidade na linguagem
neotestamuenlária é sinônimo de ágape, de amor; muitos são os vocábulos que encontramos como
fraternidade. "Eu neles como tu em mïni'' (Jo 17. 23). Jesus na linguagem paulina é o primogênito
entre muitos irmãos (Riu 8, 29) (cf. Hh 2, li). Tanibéni no âmbito da fraternidade é ele que nos
indica o caminho, a verdade e a vida (Jo 14,6). Para a fraternidade na sua Sinonímia com inuandade,
LEXICON: dicionário t(.x)lógico-enciclopédico. São Paulo: Edições Loyola.
Em Bohhio, por exemplo, é o esforço para o bem que caracteriza o inundo hwnano em contraste
com o mundo animal, quando o homem desenvolve instnunentos e regras de conduta na
conformação do mundo da cultura paralelo ao mundo da natureza. (BOBBJO, Norberto. A era dos
(/ilL'itO,V, p. 55.)
Aponte-se aqui a teoria dos direitos animais humanos e não humanos de Tom Regan. Ao apresentar-
se como advogado da causa dos animais, Regan tem em mira OS preconceitos que envolvem o
próprio estatuto moral (Ia vida humana, buscando a partir do rediinensionamento das relações entre
animais humanos e não-humanos, a própria fundamentação dos direitos humanos. Na fórmula de
Regan, o principio de igualdade está expresso no princípio do respeito ao valor inerente dos sujeitos
de unia vida, os quais são considerados titulares de um direito de respeito que se desdobra, para os
agentes morais, ciii dois deveres: tiiii negativo, de não causar dano; mii positivo, de dar assistência às
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Mas, para além da ponderação léxica, o tema fundamental a ser desenvolvido é o do

posicionamento da fraternidade na fenornenologia do direito. Assim, é preceito evidente negar

a fraternidade apenas corno virtude. Ora, por óbvio se equivalente à própria definição de

humano e sendo própria da espécie do animal homem, não é simplesmente virtude moral

porque, nesse diapasão, tanto seria urna virtude fraca ou uma virtude forte tomando a

distinção efetuada por Bobbio. Assim, seria virtude forte porque dentre as que "são típicas

dos potentes [ ... ] daqueles que têm o oficio de governar, dirigir, comandar, guiar, e a

responsabilidade de fundar e manter os Estados" 39 bem como, também, virtude fraca, própria

"do homem privado, do insignificante, do que não deseja aparecer, daquele que na hierarquia

social está embaixo, não tem poder algum, às vezes nem sequer sobre si mesmo, daquele que

ninguém se dá conta, que não deixa traços nos arquivos em que devem ser conservados

apenas os dados dos personagens e dos fatos memoráveis". Assim, temos que, em face da

humanidade, os pobres e os nobres, OS soberanos e os súditos se identificam igual, livre e

fraternalmente. Desse modo, podemos inferir que todos os homens, em fice da humanidade,

são fraternos.

Aqui, fecha-se a tríade: todos os homens são livres, iguais e fraternos e se amalgamam

os princípios revolucionários para a efetivação de uma sociedade mais justa.

Tomar a fraternidade como objeto do direito e como parâmetro de elaboração

legislativa é a que nos propomos. Intentamos evidenciar que o homem deve ser humano40,

vítimas da injustiça. (Cf. REGAN. Tom. lhe case for animal rights, Berkeley/LA: University of
Calilniia Press, 1983.)
BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais, p. 37 ei seq.
BOBBIO. Norberto. EIOL'io da sereno/ode e outros escritos morais, p37.
Salgado mesmo expõe: "O homem como ser cm si, potência, não só leimi de ser em aio, negando-se
como pura potência na exterioridade da natureza da qual ele é parte enquanto bios, mas ao iliesilio
teinlx) deve traiis1nuar-se, por espoimtaneidade, ou seja, por ação Originária de si como causa sui,
num plano acima da exterioridade da natureza, vale dizer, na interioridade do espírito, da liberdade.
Ser determinado pela natureza exterior na ontosfera do seu existir situado, ser que determina e
interioriza a natureza como representação na logosfera do seu conhecer e ser que autodetermina na
noosfera do seu agir livre enquanto sabe de si e de seu inundo são os momentos que revelam a
estrutura da sua efetividade". (A idéia de justiça no mundo contemporáneo, p. 20.)

7) 7
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concebido de modo universal seja como pessoa, indivíduo e cidadão, numa época que

representa, seja do ponto de vista da filosofia da história, seja tornando-a como o ser-aí dos

momentos que vivemos - a era dos direitos humanos.

Primeiramente, tomemos que não se está a falar de qualquer concepção cristã da

fraternidade, tomando a perspectiva de que os homens seriam irmãos porque filhos de Deus.

Mas, como vimos, a fraternidade só acontece na sociedade humana, haja vista que o homem

só é fraterno se em relação a outro homem. Então, não se há de falar em ser humano pelo

simples fato de ser filho de Deus4.

No estado de natureza, para Lucrécio, os homens viviam niore feraruni (como

animais); para Cícero, ii, agris bestiaruni modo vagabaniur (vagabundavam pelos campos

COffl() animais); para Hobbes, comportavam-se, nesse estado natural, uns contra os outros,

como lobos.

Releve-se que Bohhio, a partir do apontamento em Kant que o "gênero humano está ciii constante
progresso para o melhor" como concepção profética da história, aponta o entusiasmo que a
Revolução Francesa despertara na opinião pública imuidial como "urna disposição moral da
humanidade". (Cf. BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, p. 100.)
Aponte-se aqui que na Bíblia tanto se tem o uso da expressão Filho de Deus como Filho do Homem.
No Novo Testamento, o título Filho de Deus é freqüentemente atribuído a Jesus: 31 vezes nos
evangelhos sinóticos, 42 vezes nas cartas, 23 vezes em Jó, 3 vezes nos At, uma vez no Ap. A
expressão Filho do hloimiem é um titulo IUCSSiâiiiCo) que ocorre 70 vezes flOS smnóticos, 12 vezes em
Jó, e fora dos Evangelhos só em At 7, 56. a Dn 7, 56, onde Estevão faz alusão a Dn 7,13. Mt 26,64;
Mc 14, 62: Lc 22. 69: e Ap 1, 13; 14, 14 uuubéin aludem a Dn 7, 13. E digno de nota que a frase não
só não ocorre nas cartas, mas também que nos evangelhos é usada somente por Jesus. Para a maioria
dos estudiosos isso demonstra que o título teve origem com o próprio Jesus. O dicionário teológico
questiona: "Em que niettida, jx)réni era um título messianico no uso corrente? Esta pergunta não)
permite urna resposta certa; não se pode detemiinar em que medida as concepções (te Enoc eram
conhecidas. O título sugere mais do que aquilo que afirma e convida aqueles que o ouvem a
pesquisarem mais sobre seu significado. Como urna reflexão (te Dn 7, 13, ele sugere que Jesus é o
novo Israel. Alguns estudiosos modernos resolveram a (titiculdade negando que Jesus usou o título;
opinam que é um titulo messiânico, que ecoa intencionalniente Dn e Enoc, dado a Jesus pela Igreja
primitiva. Mas contra esta hipótese, está o uso verdadeiramente característico do título por Jesus.
Outros avançaram a hipótese de que quando 'Filho do 1-lomneni ' é usado por Jesus na terceira pessoa
para tilar (te unia tigura apocalíptico-eseatológica, não indica a si mesmo, mas o Filio do 1-lomeni
de I)n e de Enoc: (te novo a identificação é feita pela Igreja primitiva. Eni relação a estas hipóteses
se (leve dizer que elas suscitam mais (huiculdades do que aquelas que resolvem". Façanios, ainda,
uni apontamento aqui porque pertinente ao tema da tese de que um dos usos da frase nos sinóticos
pode ser classificado em contextos que descrevem a "mmssào messiânica de Jesus": aquele a quem os
homens devem reconhecer (Mt 16,13). Ainda temos a apontar que é atribuída esta identficayio ao
Filho do homem com o Servo sofredor de lahweh. Em Jó o título provoca uma pergunta sobre a

3 1/
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Nesse ponto, podemos aferir que a fraternidade se dá não no estado ferino, mas no

estado de liberdade e de igualdade43 , nos estritos limites da lei. Mas nem no estado de

natureza onde somente há indivíduos sem ligações uns com os outros, cada qual se

preocupando apenas consigo, com interesses que suplantam os interesses dos demais, nem no

Estado orgânico onde importa mais o todo que o indivíduo, a fraternidade se pode realizar. E

isso porque não se há de falar em ser humano, se o homem já designado ente não se pode

qualificar fraterno em relação ao outro ou receber do outro a fraternidade. Na concepção

organicista da sociedade, a justiça se realiza quando cada qual desempenha a função que lhe é

própria no corpo social, estando o Estado acima do indivíduo, o Estado enquanto "homem

artificial" (Hobbes), no qual o soberano é a alma, os magistrados, as articulações, as penas e

identidade do Filho do Homem (Jó 9, 35; 12, 34). Para tais informações, cf MC KENZIE, John L.
1)k ionario bíblico. São Paulo; Paulu.s, 1983.
Bofï coloca que é a fé na trindade que responde às indagações. "Na experiência do Mistério há sim a
diversidade (o Pai, o Filho e o Espírito Santo) e ao mesmo tempo a união desta diversidade,
mnxliante a coniunimão dos Diversos pela qual Eles estão uns nos outros, com OS outros. pelos Outros
e para OS outros. A Trindade não é excogitada para responder à probleniática humana. Ela é
revelação de Deus assim como é, como Pai, Filho e Espírito Santo cm eterna correlação,
interpenetração, anior e comunhão, com o que são um só Deus. Porque Deus é trino significa a união
da diversidade". Assim, tomando-se os mesmos parâmetros da tríade divina para o triplico
revolucionário temos que "se Deus fosse um só", como um só fosse livre ou alguns adotada a
dialética do semihor e do escravo, "haveria a solidão e a concentração na unidade e na unicidade".
"Se Deus fosse (1015, uma (liade (Pai e Filho somente), haveria a separação" ainda que a partir (Ia
liberdade se conceitue a igualdade, porque "um é distinto do outro e a exclusão porque mmi não é o
outro". Aqui, a ''trindade penuite a identidade (o Pai), a diferença da identidade (o filho) e a
diferença da diferença (o Espírito Santo)". Aloque-se com pertinência a liberdade, a igualdade e a
fraternidade. "A trindade impede uni frente a frente do Pai e do Filho, numa contemplação
'narcisista'. A terceira figura é o diferente, o aberto, a comunhão. A trindade é mnclLLsiva, pois, une o
que separava e excluía (Pai e Filho). O uno e o múltiplo, a unidade e a diversidade se encontram na
trindade como que circunscritos e re-unidos. O três aqui signitica menos o número matemático do
que a afirmação de que sob o nome de Deus se verificam diferenças que não se excluem, mas
imiclueimi, que não se opõem, mas se põem cmii comunhão; a distinção é para a união. Por ser unia
realidade aberta, este Deus trino inclui também outras diferenças; assim o universo criado entra na
comunhão divina". (BOFF, Leonardo. A trindade e a sociedade: o Deus que liberta seu povo, t. V, p.
12-14.) Ademais, anote-se aqui que o sistema hegeliano, caracterizado pelo desejo incessante de
uni ficar identidade e diferença, demonstra um Hegel obcecado pelo número três. Isso talvez se (leva
niesmo ás influências teológicas do pensamento do jovem Hegel, que vê, "no amor pregado por
Jesus, a grande festa matrimonial em que os opostos S() reunificados" []. "Esse número
emublemnát ico nos remete à vida trinitária ciii sua eterna moção amorosa, ein que Deus sendo uni,
mantém em si três pessoas distintas numa perfeita reconciliação". (SOUZA, José Carlos Aguiar (te.
A alie,idade recalcit,'anie; a identidade e a alteridade na concepção nietaxológica de Williamn
Desmond, p. 31.)

3i::
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os prêmios, os nervos, etc.; na concepção individualista, apondo-se contrariamente, justo é

que cada um seja tratado de modo que possa satisfazer as próprias necessidades e atingir os

próprios fins, antes de mais nada a felicidade, que é um fim individual por excelência.

Fraternalmente, ao homem importa o todo corno ao todo, o homem, haja vista que a

justiça se realiza quando cada um, desempenhando a função que lhe é própria no corpo social,

intenciona o indivíduo, devendo ser tratado por esse mesmo corpo social individualmente,

com necessidades e fins próprios, de modo que a felicidade, que é um fim individual por

excelência, se realize em sociedade45 . Nesse diapasão, não há que se falar em inversão de

direitos e deveres, quando o tempo todo Estado e indivíduo se complementam na realização

da idéia de fraternidade. Então, tanto há de se dizer de direito à fraternidade quanto de devei-

de fraternidade, de modo que o ser humano realizado a partir da existência do outro proceda,

por meio do Estado de direito", o dever ser humano. Nesse ponto, o que se tem é a relação

entre direito e dever, quando liberdade e poder se impõem pela democracia, reconhecidos os

direitos fundamentais do homem, seja essa a forma de governo na qual todos são livres para

tornar decisões e têm poder para fazê-lo. Não é à toa que Kant entende por "constituição civil"

Bohhio indica o individualismo metodológico segundo o qual o estudo da sociedade deve partir do
estudo das ações do indivíduo; o individualismo ontológico, que parte do pressuposto da autonomia
de cada indivíduo com relação a todos os outros e da igual dignidade de cada wn deles; o
ifl(liVi(lualism() ético, segundo o qual todo indivíduo é urna pessoamoral como versões do
individualismo que contribuem para (lar conolação positiva ao teflfl() que løi conotado
negativamente, quer pelas correntes de pensamento conservador e reacionário, quer pelas
revolucionárias.

' O ari. 20 da Declaração de 1789 inscreve que a conservação (los direitos naturais e imprescritíveis cio
homem "é o objetivo de toda associação política".

" Bohhio aponta OS direitos públicos subjetivos como caracterizadores cio Estado de direito. Para ele,
IR) estado despótico, os indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. No Estado absoluto, os
indivíduos jxssueni, CIII relação ao soberano, direitos privados. No Estado de direito, o indivíduo
tem, em face cio Estado, não só direitos privados, mas também, direitos públicos. "O Estado de
direito é o Estado dos cidadãos" (A era dos direitos, p. 61.) Salgado expõe-nos que o "Estado de
Direito é não só definido tbnnalmente como o Estado que se submete ao seu direito, mas é uunbémn
materialmente concebido como o Estado cuja constituição declara OS direitos hmndamentais. Para
realizá-los, estrutura-se e se organiza !bnnalmcnte segundo o modelo democrático, isto á, legitimado
Clualito à titularidade cio poder pela sua origem na vontade popular, organizado quanto ao exercício
do poder na divisão cia competência dos órgãos que exercem esse poder, o Legislativo, o Executivo
e o Judiciário. Define-se, pois, como o Estado ético por excelência, cuja finalidade ática á realizar os
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uma Constituição em harmonia com os direitos naturais dos homens, ou seja, uma

Constituição segundo a qual "os que obedecem à lei devem também, reunidos, legislar`,.

Bobbio, tornando Kant, inspira-se a dizer, a partir da convicção (te que o único direito

inato do homem é a liberdade, que "do ponto de vista da filosofia da história, o atual debate

sobre os direitos do homem - cada vez mais amplo, cada vez mais intenso, tão amplo que

agora envolveu todos os povos da Terra, tão intenso que foi posto na ordem do dia pelas mais

autorizadas assembléias internacionais - pode ser interpretado como um 'sinal premonitório'

(signun; prognoslicu'n) do progresso moral da humanidade'. Ora, aponte-se aqui que a

Bobbio não interessa perscrutar a idéia de progresso, mas interpor uma interrogação sobre o

destino do homem, e põe

assim como não podemos deixar de nos interrogar sobre sua origem, o que
só lx)demos Iii.er repito mais uma vez escrutando os sinais que os
eventos nos olerecem, tal como Kant o fez quando propôs a questão de saber
se o gênero hiunano estava em constante progresso para o melhor40.

Assim, podemos dizer que tanto em Bobbio como em Kant a questão do ser humano

aparece como referência evolutiva do homem. De toda maneira, a questão cia fraternidade, até

então, conforma-se vinculada à moral apenas, seja de acordo com uma visão religiosa do

inundo, seja do ponto de vista de uma ética racional. Mas, como observa Bobbio,

11(1 realidade, a fraternidade não tem, por si mesma, um valor moral. Tanto a
história sagrada quanto a profana mais próxima de nós nascem ambas Jxr
um moi ivo sobre o qual especularam todos OS intérpretes	(te um

Se todos os homens são fraternos porque humanos e assim se diga porque em

sociedade apostos, assim, se todos os homens são humanos devem ser fraternos.

Tomada a consciência hobbesiana de que o homem é o lobo do homem e que há uma

guerra irnanente de todos contra todos, fundamentando o que Hobbes pensa a respeito do

direitos fundamentais declarados na sua constituição, tarefa específica de um Judiciário
independente. (A idéia de/ustiça FIO FflUfl(IO conlemporáneo. p. 8.)

* KANT. lmmanuel. .Sc ii getterc U,flfl() via in costante progresso verso ii meglio (1798): scritti
polil ici e di filosofia dcliii storia e dcl diritto, p. 219-220 e 225.
BOBB lO, Norberto. A era dos direitos. p. 52.

" BOBBIO. Norberto. A era dos direitos. p. 53.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 58.

iç)
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estado natural em que vivem os homens, podemos dizer que se homem é o lobo do homem,

nessa perspectiva temos o animal, e não o ser humano. Não é à toa que não dizemos animal

humano, mas admitimos a expressão "bicho-homem". Tomemos, então, que o hornern é o

lobo do homem no estado natural, ou seja, esse é o modo de ser do homem antes do seu

ingresso no estado social. Assim, no estado de natureza, não há seres humanos, mas apenas

homens. E bem aponta Hobbes que no estado de natureza "a utilidade é a medida do

direito". Ora, a utilidade diz respeito às coisas como pudesse dizer respeito aos homens

enquanto animais, mas não enquanto seres humanos. A partir do entendimento de Hobbes,

urna equação se põe à solução, porquanto a destruição do próximo impõe urna vida solitária,

embrutecida e curta quando se é possível verificar o convencimento de que há no homem uma

disposição natural para viver em sociedade. Assim, de um lado, se põem os que entendem que

os homens não vivem em cooperação natural, quando em face do instinto de conservação os

indivíduos entram em sociedade só quando a preservação da vida está ameaçada, e, de outro,

os que se convencem de que o homem é um animal social quando a liberdade se constitui

corno norma e não corno fato, como imperativo e não como comprovação, de tudo o que

sossobra, a par das posturas que se queira, é que o homem se esforça para ser humano numa

coletividade em que, enquanto indivíduo se sabe em estado de sofrimento, de indigência, de

penúria e de miséria.

Se não se puder ser humano, nada mais poderá haja vista que

o sentido da variedade da história devida à variedade do próprio lioini: não
existe o Homem (como H maiúsculo) com certos caracteres lmixlainentais
sempre iguais e imutáveis, como pensavam OS jusnaturalisias; existem
homens, diversos entre si conl)nue a raça, o clima, o período liístórico...

E a clarificar o que se disse:

1 Aponte-se que embora no estado de natureza Hohhcs faça alusão já ao direito, talvez relevando O

que Wundi aponta como o código de leis não escrito mais antigo do homem: os tabus, sendo
suposição geral de que o tabu é mais antigo que os deuses e remonta a um período anterior a
existência de qualquer espie de religião, trazendo em si tun sentido de algo inabordável, sendo
principalmente expresso em proibições e restrições. (FREUD, Sigmund. Totem e tabu e outros
tr(jbalhos, v. XIII, p. 38.)
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A Constituição de 1 795 é feita pelo homem. Ora, não existem homens 110

inundo. Tenho visto, na minha vida, franceses, italianos, rUSSOS, etc.; e sei
também, graças a Moiitesquieu, que podem existir persas; mas, quanto ao
homem, declaro jamais lê-lo encontrado na minha vida; e se existe, por certo
é com meu descon [icei mento53.

A ambigüidade da história humana está na contraposição que o bem e o mal se

fazem". Bobbio não intenta uma explicação ou justificação na busca de um sentido para os

eventos históricos, mas pergunta:

Quem ousaria negar que o mal sempre prevaleceu sobre o bem, a dor sobre a
alegria, a infelicidade sobre a felicidade, a morte sobre a vida? [ ... ] Mas não
posso negar que uma Face clara apareceu de tempos em tempos, ainda que
com breve duração. Mesmo hoje, quando o inteiro decurso histórico da
humanidade aparece ameaçado de morte, há zonas de luz que até o mais
convicto dos pessimistas não pode ignorar: a abolição da escravidão, a
supressão em muitos países dos suplícios que outrora acompanhavam a pena
de morte e a própria pena de morte. E nessa zona ele luz que coloco, em
primeiro lugar, juntamente com os movimentos ecológicos e pacifistas, o
interesse crescente dos movimentos, partidos e governos pela atirmnação,
reconhecimento e proteção (los direitos do honieni.

Aqui é que nos interessa declinar nosso labor intelectual. E isso porque entendemos

que os esforços que o homem vem empreendendo para a adequação de um inundo melhor são

BOBBIO. Norberto. Oposiiivismo/uridico: lições de filosofia do direito, p. 48.
Bohhio aponta De Maistre, considerado um predecessor do historicismo, defensor do Ancien Regime
e opositor da Revolução Francesa, que afirmou o que se expôs, num panfleto anti-revolucionário,
C'o,msidtratio,,.e sur la /'rance, falando da Constituição francesa de 1795. (Cf. BOBBIO, Norberto. O
posiiim'i.smo/ioídico: lições ele filosofia elo direito. p. 48.
Aqui citamos, por exemplo, em Platão (429 .348 a.C.), a luta e a contradição dentro do próprio
homeni, entre almima e corpo, que o hilósof esclarece através (te sua teoria das três atinas: a alma
racional, que residiria na cabeça e cuja tarefa é governar e controlar todas as atividades, movinwntos
e Senhimnemitos do homem: a alma irascivel, que residiria no peito, e representaria e) ímpeto, a
generosidade, o entusiasmo, sentimentos belos que bemn governados pe)etem ser proveitosos ao
homenL a alma concupiscivel, que residiria no abdômen e seria e) princípio elos instintos de volúpia,
cobiça, covardia, etc. No diálogo Fxlro (Diálogos de Platõo, v. 1, p. 218), Platão ilustra esta teoria
com o mito elo carro puxado por uma parelha alada e conduzido por um cocheiro (alma racional),
sendo que uni dos cavalos é belo, bom e de boa raça (alma irascível), enquanto o outro é ele má raça
e ele natureza brava (alma concupiscível). Na República (Diálogos de I'laiõo, p. 284 e! seq.) Platão
traça outra inlagem também apontando unia tríplice divisão da aliiia. Sob a aparente unidade e
hannonia, que o homem exibe, há diversos seres: um primeiro, monstro cheio, por todos os lados, ele
cabeças ele animais domésticos e selvagens; um segundo, ele dimensões menores, leão; e finalmente,
em proporções reduzidas, umn homem. O monstro policéfalo representa o homem dos instintos,
alguns bons, outros perversos; o leão significa o homem agitado pelo sentimento ela cólera, agressão,
coragem, entusiasmo, etc: o homem verdadeiro é o espírito, razão e contemplação pelo que eleve
"agir e Falar ele tal modo que o homem interior se torne o mais forte dentro elo outro homem, e que
seja ele quem cuide ela besta policéfala favorecendo e cultivando, como (1111 bom lavrador, o que há
nela de miianso e impedindo o crescimento cio que há ele silvestre; e para isso buscará a Cooperação
eia natureza leonina, atendendo de nioelo igual a todos e fazendo-os amigos entre si e também ele si
mesmo." (Diálogos de I'latdo, p. 284-285.)
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, p. 54-55.



18

próprios de um ser que, em contraposição, se põe no mundo animal, animal social, diante de

si para dizer-se humano à medida que sua racionalidade, própria do animal racional, se põe a

serviço da concepção de regras que intentam a adequação das relações interindividuais,

ressalvado o indivíduo bem como o Estado, de modo que a sobrevivência no mundo da

natureza caminhe à vivência por sobre esse mesmo mundo de modo que o bicho-homem

perfaça, por meio do mundo da cultura s, , sua transmutação em ser humano. Portanto, o

homem é um ser humano à medida que racional e livremente conforma o 1ous social no qual

considera o outro igual e promove a sua felicidade.

Quem somos? O ser humano intenta perscrutar de si quem é sem se dar conta que é,

exatamente, aquele que é humano. Assim, por meio da própria racionalidade precisa tomar-se

como obra de si porquanto para ser humano é preciso que na ação de ser quem não é

encontre-se no seu devir como aquele que "mostra piedade, indulgência, compreensão para

com outras pessoas" (l-louaiss) 5 . Na possibilidade de expor o significado da expressão "ser

Vejamos que. como atinna Salgado, a Razão na história não se mostra diretamente sein esforço.
Seu sentido está imerso em meio às contingências. O Estado não deixa de estar pela mesma forma
sujeito a essas contingências que mascaram a sua verdadeira essência. A racionalidade que ele
expressa é, muitas vezes, nas suas manifestações empíricas, encoberta pela violência, pelos
privilégios, pela sujeição do interesse coletivo ao privado, pela irracionalidade, enfim. E necessário,
para que se possa conhecer o Estado no seu conceito, isto é, como realização da liberdade,
inlerpretar o momento histórico e assim interprar e descobrir o significado (lesse hicróglifi. da
razão (cine IIierog/iv'/ie der Vernunfi, die skli in der Wirklk/,Áeit (larsiell!), que Só SC decifra 'na
nuxlida em que nele se lê a idéia realizada na liberdade', pela qual a história não é uni destino e o
Estado o efeito abstrato de wim ddcrnunismo, ou o instrumento de arbítrio contrário à liberdade, mas
a superação dessas contingências pela autodeterminação objetiva do homem, segundo tuna
racionalidade imnanemite". (A ideia de/ivtiça em Hegel, p. 497.)
Miguel Reale escreve que natureza de hoje não é a mesma de um, dois ou três mil anos atrás,
porque o mundo circundante !oi adaptado à feição do homem. O homem, servindo-se de leis
naturais, que são instrumentos ideais, erigiu mmi segundo mundo sobre o inundo dado: é o mundo
histórico, o irituido cultural, só possível por ser o homem um ser espiritual, isto é, tun ente livre
(lotado do poder (te síntese, que lhe pennite conipor 1)nna.s novas e estruturas inéditas, reunindo em
unidades de sentido, sempre renovadas e nunca exauríveis, os elementos particulares e dispersos da
experiência. [... ] Que é que move o espírito nessa realização histórica, que não pertence a fulano ou
a beltrano, mas a totalidade da espécie humana, em sua universalidade? Que move o llolnenl nesse
projetar-se histórico'. Na resposta, (llvergemil as (hikacntes doutrinas. Dirão uns que são tendências
profundamente éticas, outros que é o anseio (te liberdade, outros ainda que nos (leternhiflam
necessidades econômicas inelutáveis flO SeIlti(lO do progressivo dOnhíflio) sobre a natureza". (REALE,
Miguel. Filosofia do direito, p. 186-187.)
Como nos atrevemos a tomar aqui meramente as palavras, convém-nos então anotar a reflexão de
Karl Rahner sobre a vocação do padre e do poeta quando joga com a palavra "Dichter": "Há

/
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humano" encontramo-la como frase, desempenhando uma ação completa no contexto

filosófico: a ação de ser humano, a que demanda do homem como sujeito. Ora, se temos que

humanidade é a "qualidade de quem realiza plenamente a natureza humana" (Houaiss), a

realização do ser que em humano deve ser se põe. Na antonímia de fraterno, temos que a

língua portuguesa nos oferece malvado (Houaiss) embora se nos diga que a significação da

palavra seja amigável, afetuoso, cordial. Malvado é "aquele cuja índole é perversa, que pratica

ou é capaz de praticar crueldades, mau, perverso" (Houaiss). De crueldades, toda sorte do que

oferece "prazer em derramar sangue, causar dor". Tornando-se a derivação por metonímia,

temo-Ia como "indiferença severa", "ação injusta", "injustiça", "propriedade de causar

sofrimento, desgraça". Nessa seqüência, podemos dizer que o não malvado é o mesmo que

não desumano, portanto, humano é o desumano negado como desumano. À medida que essa

análise é adequada (ou em que possamos torná-la adequada), tem o grande mérito de mostrar-

nos, justamente, corno o fato de a expressão sei- humano ter a significação que tem porque,

enquanto usuários da linguagem, dizemos que alguém é humano ou muito humano - dizemos

- é exatamente porque "não malvado", ou seja, fraterno na antinonímia ideal, visto que o

homem só é humano em relação a outro com quem se fraterniza. Como vimos, é exatamente a

contradição dialética que nos revela um sujeito que surge, se manifesta e se transforma graças

palavras que dividem, e palavras que unem; palavras que se pxlein lihricar artificialmente e
determiiiu arbitrariamente, e palavras, que já desde sempre eram ou nasceram como tuii milagre.
Palavras que dissolvem o todo, para explicar o singular, e palavras que, numa evocação, flizein
presente o que elas expressam à pessoa que se dispõe a escutá-las. Palavras que iluminam pouco,
clareando com parcimônia só uma parte da realidade, e palavras que nos tornam sábios, fazendo
ecoar juntos o múltiplo e o uno. Há palavras que delimitam e isolam. Mas também há palavras que
flizeimi transparecer nuiii objeto singular a inlinitude do real. São conio caraniujos ciii que, por
pCXjUCUOS que sejani, ressoa uni mar infinito. Elas nos iluminam, não somos nós que lhes damos
luz. Elas léui jxder sobre nós, porque são presentes (te Deus não artefatos criados pelos humanos,
mesmo que nos venham deles. Há palavras que são claras, porque chás, sem mistério. Contentam a
cabeça. Por meio delas nos apropriamos das coisas. Outras palavras podem ser obscuras, porque
evocam o mistério mais do que claro, o mistério das coisas. Elas ascendem do coração e fazem-se
ouvir em hinos. Escancaram OS Lxwtões para grandes obras e decidem sobre emm(lades. Essas
palavras que jorram do coração, que se a[xssamn (te nós, que unificam por mera evocação, essas
palavras que (,iilcvaiii e nos são doadas, eu gostaria (te chaniá-Ias prolopalavras. As restantes
poderiam chamar-se palavras úteis, palavras feitas, palavras técnicas. — (Priester und Dichier. 1,::
_______ &/,rifien zur l'/ieologie, p. 350.)

51';
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à contradição de seus predicados. Assim, em lugar de a contradição ser o que destrói o sujeito,

ela é o que movimenta e constrói o sujeito, fazendo-o síntese ativa de todos os predicados

postos e negados por ele.

A fraternidade define o ser humano porque nela temos a nós mesmos seja o que nos

achega por meio do pensamento e da linguagem. Ser humano é o triunfo do homem pelo que

nos apoderamos do uso da expressão para dizer que é nela que o homem afirma seu caráter

humano, sua opção pelo humanizar-se. A expressão "ser humano" nos reivindica a ação e

apoderando-nos da idéia de que se "ser homem significa ser um ente que fala"59 e se o

pensamento se materializa através da linguagem é possível encontrar nela a essência do que

para nós seja o homem.

Tomemos a inscrição de Miguel Reale de que o homem é o único ente que só pode ser

enquanto realiza seu dever ser, para dizer que o homem só pode ser humano na medida que

realizar o dever ser humano. De Salgado podemos tomar que

a lonuação da consciência é tun processo de formação e informação do
homem. Esse processo só é possível em um ser que se transforma segundo
suas potencialidades, não só cio ponto de vista Ontogenetico, mas também do
filogenético. O ser iimxiiato cio homem é negado por essas potencialidades
que dele flizein parte na consistência imediata do seu ser em si. Como puro ser
o homem é pura potencialidade, mas potencialidade não posta. Como
potencialidade posta, o homem precisa (lehnir-se, enquanto essência, não
conio mero vir-a-ser que pertence a esse ser como potencialidades, mas como
dever ser, isto é, autolonnar e não apenas trumslormar-se por determinações
dos códigos diretores das suas potencialidades. O dever ser e não o devir é o
que da nota essencial (10 homem, pois, como devir é determinado, como dever
ser é autodeterminação que, no caso, é autofonuação. Ora, o dever ser que dá
a nota da concepção do homem como ser que se projeta e auto-engendra, que
se fonua, implica uma concepção axiogênica, pela qual o homem tem de
postular-se como livre no processo da auto-educação que envolve tanto uma
busca permanente do saber do mundo e sua transformação, do qual ele faz
parte, como a busca do saber de si como livre e sua formação como tal, fluiu
mtuido por ele criado e que é o ambiente, o elemento da sua formação como
livre. Não é o trabalho, apenas, que, como força cega, impele o homem no
processo histórico, mas o trabalho do homem que inclui duas dimensões: o
pro j elo e a atuação, a idéia e a ação, a ciência ou o saber e a operação.°

50 MICHELAZZO, José Carlos. Do um como princípio ao dois como unidade: Heideggcr e a
reconstrução ontológica do real. p. 72.
SALGADO, Joaquim Carlos. A idéia de justiça no mundo contemporâneo: fundamentação e
aplicação cio direito como maximum ético, p22.
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Assim, para nós a fraternidade se conforma numa idéia da razão que sustenta o direito

como inaximu!? i ético, para a universalização máxima do direito na forma de direitos

fundamentais, de modo que os valores máximos reconhecidos universal e igualmente a todos

os homens sejam efetivados na fruição de todos. Já não se trata da norma jurídica como limite

dos arbítrios para a conformação da liberdade, mas a autonomia da vontade aposta para a

realização do ser humano como obra do homem, a liberdade de ser afora do mistério divino.

Como aponta Salgado, entre "deuses e feras, não existe ou não existiria o direito". Como o

direito é a forma de realização e objetivação da liberdade do conceito na estrutura de

totalidade do silogismo, ser humano deve ser humano de modo que o conceito se realize como

real e racional na sua unidade. Na dialética da razão, o ser humano caracteriza a ação do

homem na organização social, a ação positiva de ser humano, e não de outro modo, e o faz

enquanto ser livre que intenta uma finalidade. A finalidade de ser humano não se realiza na

natureza como liberdade. A finalidade humana, a fraternidade, só se realiza por meio da

razão. Na natureza não se tem o ser humano, mas apenas o homem, que só se humaniza, só

realiza seu conceito a partir de outros seres humanos.

Aponte-se que a realização racional do ser humano como obra de si atenta ao dever ser

humano quando a idéia de justiça se identifica como realização, dentre os valores igualdade,

liberdade e trabalho, com o valor fraternidade, atingindo a totalidade social. Ser humano não é

virtude moral, mas, antes, um ideal jurídico. A liberdade de ser é a dimensão máxima da

liberdade. É preciso ser humano para ser livre bem como é preciso ser livre para ser humano.

A liberdade de todos no plano universal conforma a idéia de urna humanidade livre. A idéia

de humanidade conforma a do ser humano que deve ser antes de poder ser. Sabendo ser livre

o homem que é, o ser humano cm si só efetiva essa liberdade quando se põe para si por

intermédio do outro 110 exercício de sua humanidade.

SALGADO, Joaquim Carlos. A idéia de justiça no mundo contemporáneo: lundamentação e
aplicação do direito coiiio maxi,nurn ático, P. 11.
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Nesse caminho, o direito posto como modo de realizar a liberdade, tanto mais a realiza

quanto realiza, do homem, a humanidade. A fraternidade é o direito da totalidade social, na

comunhão do universal e do particular, quando a razão confecciona o nós da liberdade efetiva

suportando no direito a vontade livre de ser o que é, ser humano diante do outro reconhecido

como seu próprio ser outro, ser humano também, o universal reconhecido, ser-para-si no

mundo da cultura, livre para ser aquilo que ele enquanto ele mesmo pode ser, portanto, na

efetividade da fraternidade como direito de todo ser humano que é e sendo deve ser, expressa

na ordem política racional"..

RAHNER, Karl. Curso fiuiidainental da l: introdução ao conceito de cristiaflisnio, p527.
Quando se atenta à racionalidade pala a confecção da fraternidade, o que se privilegia é a essência
humana incólume no homem ético e não aquela deteriorada em face da corrupção, que mantém
apenas a nossa similitude enquanto homens, animais em sua contextura orgânica, mas já não
identificando o ser humano como produto (Ia razão na depuração do Espírito, tomado este como
unidade entre a autoconsciência e o inundo, na dicção hegetiana. O Prof. Aloízio Gonzaga de
Andrade Araújo. distinguindo estrutura e sistema de Estado, muito bem elucida a questão ao
predizer que qualquer que seja ela, a estrutura "é jogada no tempo, que flui em cada Estado, cada
uma toma uma feição própria e se torna Sistema, em razão de sua mobilidade histórica, que faz
diferentes os Estados, uns dos outros, e é por isso que preferimos entender cada um COO dotado
de sistema jurídico-político próprio, porque inconfundivel com os demais, não obstante a
identidade de suas estruturas. Para melhor entendimento, se se lembrar de que o Brasil e os Estados
Unidos da América iêiii a mesma estrutura estatal, é fácil perceber, no entanto, que ambos, em
razão de suas formações culturais diferentes, fiuicionain como sistemas jurídico-políticos
inconfundíveis no tempo. Por exemplo, há alguns anos um Secretário da Fazenda de um Estado da
Costa Leste americana foi processado e julgado, sem ser afastado do cargo, por ter recebido
trezentos mil dólares de propina, pelo que li condenado a mais de 50 anos de prisão: flO (lia da
leitura da sentença, cujo vcr(xlicto já sabia OU imaginava, convocou a imprensa e, no curso de sua
entrevista, sacou de uma pistola Magnum e suicidou-se com um tiro na boca na frente de todos.
Sem dúvida não imaginamos no Brasil a ocorrência de fato semelhante, não obstante os princípios
da alininistração pública inseridos no capu( do ali. 37 da Constituição da República, regulados por
leis substantivas e pelas leis de processo em vigor. Talvez possamos encontrar a justificação dos
latos narrados na formação do Estado americano, que não corresponde à nossa. A partir dos
colonos desembarcados do May Flower, já trazendo Cartas Constitucionais, separaram os primeiros
imigrantes desde o início (Ia colonização, o público do privado, malgrado o retrocesso lá
reconhecido no século atrasado. Ao contrário, aqui a nossa memória atávica política, não obstante a
Constituição e as leis, compreende o Estado em larga escala como propriedade privada dos
governailtes, sem diferenciar muitas vezes o público do privado, em face da fnnação, sob o
aspecto de processo do Estado Brasileiro, que nasceu propriamente com as Capitanias Hereditárias,
(toadas pelo Rei de Portugal a seus próximos apaniguados nobres, que as podiam colonizar como
prorieda(les privadas. Esta nieiiiória atávica virou costume político, que, em geral, aceita a
corrupção dos altos servidores públicos, pelo que, praticamente nonualizado e nonuatizado mima
or(lemn nonnativa coslunleira paralela, é difícil de ser erradicado pela ordem nonnativa jurídica
brasileira, que, no entanto, por condenação recente (te alguns bodes expiatórios, tende, com o
tempo, a se impor. Oxalá". (ARAUJO, Aloízio Gonzaga (te Andrade. O direito e o estado corno
estruturas e sistemas: uni contributo à teoria geral do (lireito e do estado, p. 493-495.)
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A Revolução Francesa legou aos filósofos do direito, os valores da liberdade, da

igualdade e da fraternidade, que confeccionaram propostas maravilhosas para sua

compreensão. Eis a que se apresenta sobre a fraternidade, idealista na sua contextura

hegeliana, mas dada à compreensão da necessária efetivação dos direitos humanos para a

conformação de uma sociedade verdadeiramente humana, que só se fará sentir defronte a

construção do discurso normativo, da dialética na escolha do conteúdo da lei, haja vista que a

inclusão social e a cidadania emancipatória dar-se-ão a partir da racionalização da produção

normativa corri o conhecimento do direito e a devida publicidade da lei apondo-se entre a

presunção e a efetiva aproximação do cidadão, na seqüência do legado doutrinário que nos

expõe Fabiana de Menezes Soares4.
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RESUMO
Da dialética dos o1X)StOS põe-Se que humano é o não desumano, pois, ser hmnano, a sua realidade é a
negação da realidade do desumano. A questão do ser Inunano que se põe não se resolve com base na
natureza, porque não há o ser desumano, pelo que a solução está na razão. Assim, por meio da própria
racionalidade precisa tomar-se como obra de si, porquanto para ser humano é preciso que na ação de
ser quem não é encontre-se no seu devir. O produto (Ia ação de ser htunano é a realização de si
enquanto projeto, de sua idéia de ser humano. O produto não é artificial, mas o próprio ser que, sendo,
deve ser pelo que demanda do ordenamento jurídico a confecção da fraternidade, uma vez que nele o
homem subjaz autônomo e, portanto, livre. Logo, é pelo ordcnainento jurídico, e somente por ele, que
o homem se realiza objetivamente como ser humano.

ABSTRACT

The dialcctic of opposites estahlishes that human is ihat which is foi noiihumnan, since heing human,
his reality is to deny lhe reality of thal which is nonhuman. The question of heing human that is put
fortIm is foi setticd hased ou nature, hecause there is no such thing as a noninunan heing, and therefore,
lhe solution is to he found in reason. Thus, hy mcans of lis own rationality, a human must see himself
as his own produci, and therefore to he htunan ii is necessauy that in flue action of being who lie is not,
he ljnds huinsell' in lis becoming. The result o!' Lhe action o!' lhe htunan heing is lhe realization of
himself as a projeci, o! his idea of a human heing. The product is not artificial, hut Lhe bcing itself,
who, in heing, should he what ii is demanded from lhe legal sysiem for Lhe creation of fraternity, since
il is wilhin ii that man can he considered autonomous, and therefore, free. Thus, it is through the legal
system, and only through iL, that man realizes himnselfohjectively as a human heing.



A solução das antinornias jurídicas aparentes inseridas na consolidação das leis.

Bruno José Ricci Boaventura.

1. Introdução

A construção e a reconstrução são inerentes ao direito como característica da dinamicidade

dos conceitos jurídicos, com o subseqüente impedimento de mantença atemporal da

conceituação de seus elementos, sob pena de recair na vontade ideológica de manutenção de

uma ordem jurídica ineficaz.

Os mesmos fatos não são iguais em tempos diferentes, pois os olhos daqueles que já tentavam,

podem ou não, já não terem o mesmo olhar dos que passam a querer entende-los, pois os fatos

naturalmente mudam a cada piscar. Os olhares diferentes valoram fatos iguais de maneira

diferente, isto representa que os fatos iguais em tempos distanciados ganham, mesmo sob os

velhos olhares, novos valores. Assim os fatos velhos em um novo tempo são vistos por olhos e

olhares diferentes, e os fatos novos não podem ser vistos por olhares velhos, e necessariamente

em cada novo tempo, e a cada novo fato, os olhos velhos e novos, deveriam transmudar em

um só ponto de vista, gerando novos valores ou valores inovados.

O direito é como a nuvem, sempre em movimento, o vento sempre estará a soprar, e o homem

não parará de se repensar. O hoiiiem e o vapor são os elementos, instáveis, sempre a se

modificar. O vento e o pensamento, em algum tempo sempre virão, e o direito e a nuvem

então se movimentarão.O homem neutro é nuvem de chuva, sabe que o novo tempo virá, e

com o Sol terá que desaguar.

A função de construir e reconstruir o direito não é feita operando um sistema, que trará sempre

a previsão correta do tempo. O clima e o direito são necessariamente envolvidos por tantos e

quantos elementos complexos o suficiente para caracterizar a impossibilidade da padronização

perfeita da previsão de seu resultado. O direito, como produto do pensamento humano de

fbiina de organização social, é realizado, não em um sistema de padronização perfeito da



justiça corno resultado, mas em urna sistematicidade capaz de conceder ao jurista a tendência

de urna proporção maleável dos limites e liberdades para a concreção do seu fim. A

maliabilidade através da interpretação com uso de meios próprios e previstos para a aceitação

ou modificação pelo próprio jurista, como o processo de consolidação das leis. O uso destes

meios é na medida, suficiente e nada mais, para o propósito da justiça, não que tenhamos de

jogar sal a nuvem para ter chuva, mas a forma da nuvem é dada pelo grau de criatividade

daquele a quem a olha, e a justiça é alcançada pelo direito pelo grau de criticidade daquele

quem o aplica.

II. O papel das antinomias no processo de consolidação das leis

A consolidação é bem definida por Natália de Miranda Freire como a técnica legislativa que

implica o exame, triagem, seleção e posterior reunião das leis em coletâneas, facilitando assim

a consulta ao seu texto por parte dos que devam conhecê-las'. É, sobretudo, um trabalho de

tornar claro aquilo que se apresenta de forma multiplamente confusa. A clareza da linguagem

do Poder é quando podemos diferenciar facilmente aquilo que está do que não está de acordo

com o direito, como bem elucidou Luhmann.

A consolidação das Leis traz segurança jurídica bem equacionando a contribuição de

objetividade e previsibilidade da ordem jurídica com a concreta realização da idéia do direito,

na medida estabelecida por Atahualpa Fernandez 3 . A previsibilidade de qual norma regula o

fato e como regula, dará melhores condições da pessoa elaborar o próprio projeto de vida. É

esta a estreita ligação da segurança jurídica com o princípio constitucional fundante da

dignidade humana, corno pontilhada por Ingo Wolfgang Sarlet 4 . J.J Gomes Canotilho ainda

1 RI:lRl:. Nutúlaa de .'vlirundu. Inica e proces legislativo. SP: Dei Rcy, 2002. P85.
- 1,1 lIMA\. Nikies. 0 l'oder. Truduço: Martine ('reusot Martins. Brasília: Editora Uztiversidade de Brasilia. 1992. p29.

I . 1;RNA NDU, Atuhuulpu, Argumentaçito urídica e hermenéuticu. SI': Inipactus. 2006. p.l 18.
'SARI.I:l. logo W,,lígang.(armcm Lúcia Antunes(org.). Constituição e segurança jurídica. Belo Horizonte: Fórum. 2004. p94.



ressalta que o primado comando normativo da segurança jurídica advém do valor social da

confiabilidade no próprio poder público, e confiar no Estado é poder prever e calcular os

efeitos jurídicos dos fatos baseando-se nas normas estatais vigentes-5.

Gabriel Dezen Júnior já ressaltou que consolidar é oferecer unicidade material ao

ordenamento, ou seja, caracterizar as questões materiais de forma única e coerente no

ordenamento. Na elaboração do projeto de consolidação é necessária a sistematização das leis

pela confrontação das normas, seja vertical ou horizontal, com a aplicação dos critérios

solucionadores das antinomias nas seguintes ações: de fusão de disposições repetitivas ou de

valor normativo idêntico, na supressão de dispositivos revogados por leis posteriores e/ou

especiais, na a supressão de dispositivos declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal

Federal e pelo Tribunal de Justiça, na indicação de dispositivos não recepcionados pela

Constituição Federal ou Constituição Estadual.

II. As relações inter-normativas na sistematicidade jurídica

O sistema jurídico é na teoria da tridirnensionalidade de Miguel Reale, composta por três

subsisternas: o da norma, o de fatos e de valores. Reis Friede evidencia que para o pensamento

realeano a norma valora o fato na medida da evolução dinâmica e evolutiva do inundo real".

O fato, a norma e os valores não são as únicas dimensões a serem considerados no diagnóstico

do sistema jurídico. Ainda temos a disposição da norma em um determinado tempo e espaço,

formando assim o pentadimensional ismo axiológico, como dispôs 01 iveiros Liti'ento' °.

'i\N( >111 .1 itt. .Led Joa1uini (hiucs. l)ireito constitucional. Coimbra: Almedina, 1992. p377.
l)I:ZI:N JI Nu IR. (iahr,el. ia: () Instituto da Consolidaç8o: Panorama Histórico. Jurídico e Político. Disponível em:

htt p : www.ulm.eov.br p ublicucocsconsoliducaoleis/ahrjeLpdt Accssado em: IS de agosto de 2007.
7 Ação prevista nos Incisos III oXido parAgrafo 2°do artigo 13 da Lei Federal Complementar a. 6 95/98.
Aço prevista nos uei,os IX e X do parAgratb 26 do artigo t 3 da Lei Federal Complementar a. 6 95.98.
FRH:i)I:. Rçs. ( 'tAncia do direito, norma. nterpretaço e hermendutica jurídica. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2002. p.105-

106.
'° II IRJ:NTU, ()liveiros. Dialética e Técnica na Teoria Geral do Dircito.RJ: Forense. 1983. p. 83.

'1 *) Li'



Acaso a isornorfia entre os elementos dos subsistemas for quebrada, ou seja, um elemento

fático não ter correspondente normativo teremos uma lacuna, porém quando o fato for

valorado de duas formas diferentes, tal quebra é entre as unidades dos elementos do

subsistema normativo, teremos então uma antinomia. Algumas ordens podem ser contrárias

sem serem contraditórias, conforme os ensinamentos de João Baptista Machado, isto ocorre

quando: a) há uma aplicação cumulativa das duas normas produzindo-se tanto a conseqüência

jurídica de uma com a da outra; b) o indivíduo cuja esfera jurídica é afetada pelas

conseqüências jurídicas das duas normas pode optar por urna delas (aplicação alternativa).

Agora, quando as conseqüências jurídicas das duas normas se excluem reciprocamente, pelo

que apenas uma das normas em concurso pode ser aplicada, uma norma quer expressamente,

quer pelo seu sentido exclui a aplicação da outra quando ambas 'concorrem' sobre a mesma

situação concreta, ou seja, quando existe uma 'contradição' da lei, um 'conflito de normas', ou

melhor, conceituando, uma antinomia jurídica.'

III. O fenômeno da antinomia jurídica.

Primeiramente, devemos ao menos tentar resgatar a historicidade do entendimento jurídico da

contradição inter-normativa. Os conflitos, na Mesopotâmia, entre os primeiros textos

referentes a orientação da conduta da sociedade humana (códigos de Urukagina, de Ur-

Nammu, de Eshnunna, deLipit-lshtar de lsin, e de Hammurabi), e as prescrições locais foram

resolvidas pelo prevalência destes costumes, em uma caracterização daqueles códigos em

meros textos de caráter subsidiário, conforme ensinamento da assirióloga e jurista S. Lafonte,

trazido por Emanuel Bouzon. Os textos dos códigos representariam a ideologia do rei, em um

caráter auto-promocional, e significariam a intervenção do rei na sociedade e na economia,

\tA('IIAI)()	ltijtsta. Ambito de eticicia e âmbito de competéncia das leis: limites das leis e conflitos de leis. Coimbra Portugal:
Livraria A lmclu io. 1 ))t<. p. 216.



com fim propagandístico da imagem como um garantidor da justiça, como se denota nos

prólogos'-' . existência destes códigos, na verdade, seria ocasionada pela necessidade de

transmissão corri maior facilidade as futuras gerações dos costumes de conduta, e algumas

estelas denotam ser na verdade não normas, mas registro histórico realizado por escribas num

exercício meramente acadêmico.

A origem histórica do vocábulo anlinoinia, propriamente dita, nos remete ainda para Plutarco

de Queronéia, em sua concepção arbitrar uma antinomia é quando existe um conflito de

posições em que cada urna se apóia num modo de ver a mesma circunstância.

A tragédia grega de Sófocles, Antígona, traduz bem o nascedouro da antinomia como

fenômeno jurídico. A idéia central da peça, no bojo de uma discussão sobre antinomia entre

direito natural e direito positivo, é se uma só mulher poderia questionar o Estado ou o Estado é

inquestionável contra esta individualidade (privado versus público), ou seja, se Creonte deve

escutar Antígona. Assim Sófocles fez a história do mundo ocidental não sendo mais um poeta

trágico sentimentalista, e sim um grande ativista político poético, como bem ressaltou

Friedrich Nietzche' 3 , revolucionou o pensar dos antigos, resolvendo tal antinomia, erigindo a

individualização do homem à norma superior, construindo a subjetividade de direito, através

do único meio possível existente: a religião. Inverteu o papel de cidadão até então existente de

/iizer o que o Estado-individuo inunda pala o hei,: da coletividade, para inundar o Estado-

coletivo/azer O hei,: da individualidade. 4

Na idade média, quando a era das enciclopédias estava inaugurada, parece que quanto maior o

compêndio cientifico mais seria a sua credibilidade. Neste período a aparição de maior

destaque eclode em Rudolf Goclenius der Jüngere ou chamado também de Rudolf Gockel

12	JZ( N. Emanuel. Origem e Natureza das C'oleçóesdo Direito Cuneilorme. Revista Justiça e História. VoI.2. N.3. 2002. p. 22 -38.

NIET7,c1u. FricdriIi. Introitnço àtragédia de Sófocles: apresentaç go à ediçito brasileira, tradução do alem go e notas Ernani Chaves. Ri:
Jorge Zuhur Ed. 2006. p.T 1
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(1613), filosofo alemão e professor na Universidade de Marburg, a quem alguns atribuem a

concepção do termo ontologia. Em sua obra Lexicon plzilosopliicuin. quo Ianquain clave

phi losopl:iae fores aperiunlur, urna espécie de dicionário, o autor distinguiu a antinomia tanto

em sentido amplo, que ocorria entre sentenças e proposições, quanto a sentido estrito,

existente entre leis.

Já no século XVIII, Johann Heinrich Zedler (1732), na sua obra Grosses vollstündiges

Universal-Lexicon a/ler Wissensc/i q/jie,, und Künsle ("Great Complete Encyclopaedia of ali

Sciences and Arts"), no vocábulo Geseizwidrigkeit (antinomia normativa), a define como

conflito de leis que ocorrem quando duas leis se opõem ou mesmo se contradizem. Em 1770,

Alexander Gottlieb Baumgarten, faz menção à antinomia entre direito natural e direito civil,

no seu livro P/nlosoplua ,gcneralis. A Enciclopédia Perthensis, ou o Dicionário Universal das

artes, ciências e literatura, impressa em Edinburgh por .Alexander Aitchison no ano de 1796,

estabeleceu a possibilidade de contradição de dois artigos da mesma Lei, e ainda o início de

urna doutrina contra a co-existência conceitual de antinomias e

A Londrina Enciclopédia, ou Dicionário universal da ciência, arte, literatura e práticas

mecânicas: compromisso com a visão popular do presente estado do conhecimento, impressa

em 1.39, por T.Tegg, incluiu na descrição a oposição de lei entre a sistematicidade jurídica

externa e a prática jurídica interna de um país. Em 1í45 a Enciclopédia Metropolitana ou

- Dicionário Universal do Conhecimento, escrito pelos reverendos Edward Srnedley, Hugh

James Rose e Henry John Rose, definiu a antinomia corno: a law againsl; parlicularlv applied

to a law againsi lhe Ia"-, 1/te opposilion of law 0v rule Ia anal/ter law ar rule. 1 James

\'cr	o	textt	)iit it,nn	müe	do	indns Idk,	mÇ5o	do	direito.	i)ispi ni sei	cm:
wwss .res staduti'iiia.trl4.gos .hr ortigos edicooü l 7Bruno Boavcntura.htm
'AI I('IIISON. Alexunder. Eneydopedia perthensis. Universal dietiotsaty ofthe arts, sciences. literature. volume II. 2 Cd, 1796.p.244

TEGG. T. London encvclopaedta. or. Universal dtctionary ol sciencç, art. literature. and practical mechanies compromising a popular
vicu ot, the present state ofknowlege. I.ondon: Printcd for T. Tegg. 1839.

' SMEDLEY. Edward: ROSE. Ilugh James; ROSE. }Ienry John. Encyclopodta metropolitana. Universal dictonary of
knowlcdgc. 1.845. volume XIV. p.62.
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McElligot. em L846, descreveu antinornia corno contraposição em desfavor de uma obrigação

moral

A idéia do conflito normativo como premissa do conceito adotado modernamente surgiu no

período de consolidação de idéias políticas e jurídicas da Revolução Francesa. John Gilissen,

quando firmou a concepção do direito como sistema, tornou imprescindível para a

problemática jurídica a conceituação de antinomia em termos de profundidade. A partir do

século XIX, com surgimento do constitucionalismo, a idéia de sobreposição de uma norma

sobre outra ganha outro aspecto, além da temporalidade, a vinculariedade com a Constituição.

A doutrinadora francesa Sirnone Goyard-Fabre leciona que a idéia-força era o direito

elaborado sob a édige de urna ordem constitucional ganharia eficiência prática sob o manto de

uma diretividade normativa imperativa aos próprios textos legais 19 , impondo assim ao direito

consuetudinário a sobrevalência dos ditames estatais.

A antinomia jurídica é encarada na contemporaneidade como fenômeno inerente à

sisternaticidade jurídica, a naturalidade desta concepção se deve, como diria Hugo de Brito

Machado, em razão do ordenamnento jurídico ser elaborado por diversas pessoas, que atuam

em espaços diversos, motivados por interesses também diversos, em tempos diferentes°. O

fenômeno jurídico da antinomia estando presente no sistema jurídico, tal contradição deverá

ser suprida, pois o princípio da unidade do sistema jurídico formula a idéia teórica da

coerência. A professora Maria Helena Diniz aponta com maestria que é a própria ciência do

direito que indica os critérios para solução dos conflitos normativos na tentativa de

manutenção desta liannonia. Assim sendo toda e qualquer contradição, utilizando os

procedimentos via critérios pré-definidos, deverá ser eliminada para uma facilitação da

" \,I( 1 •.1 .1 1( i( ) 1 1 Juines N. Manual. alia I\llesl ind syntlicticol. i1 or(hogruphy nnd duIintLiisi Nen York: \lurk II. Ncvrnitt & Co. 1846.

''GOYARl)-FABkl. Sinionu. Os lindamciitosdn ordnrn jurídico. Iroduçilo; ('Inudin l3nrlincr. Silo l'outo: Mortins lontus. 2002. p. 111-1 3.

3



aplicação do direito. Esta supressão, primeiramente, é pela aplicação dos critérios pré-

definidos, ou pelo caminho da invalidez de eficácia de uma das Leis, respectivamente estas

são as classificações da antinornia jurídica em aparente ou real.

As antinomias são suscetíveis de existência em todo tipo de relacionamento de normas. É

necessário estabelecer urna classificação das antinomias jurídicas quanto ao tipo de

relacionamento. A antinomia jurídica não pode ser classificada corno antinornia lógico-

matemática, pois este tipo de antinomia restringe o produto, ou seja, o resultado invalida

automaticamente a norma sobrepujada. O sistema lógico matemático necessariamente deve

existir sem a presença de contradições, pressupondo assim a total coerência. O conceito

elementar é puramente lógico, sem influência valorativa como acontece no raciocínio jurídico.

Os conceitos numéricos da norma matemática são invariáveis, são sempre exatos, depende

desta unicidade perfeita a construção dos conceitos matemáticos em equações e teoremas. A

norma mais básica e as subseqüentes criadas em sua referência ao longo do tempo e espaço

sempre expressam o mesmo dado fático matemático, independentemente de quem a aplica.

O reconhecimento da possibilidade da existência de antinomia lógico matemática levaria a

impossibilidade da suscetibilidade de comprovação prática dos resultados obtidos com as

equações. Toda construção, a partir do momento da aceitação da antinomia, comprometeria a

perfectabilidade como produto, levando o sistema à falácia.

A antinomia de normas jurídicas não se classifica como uma contradição lógica, pois a sua

existência não implica em afirmar que uma norma necessariamente sempre será invalida e

outra será sempre válida. O conflito normativo quando é solucionado, não há eliminação da

norma, mas sim seguimento por um dos possíveis pressupostos, ou seja, por urna das normas,

MÀC1IÀI)( ).	d	Intr')duçao ao Estudo do Drcito.SP:\i..
'I)INIZ. Murii lkkoa. ('nthzo de normas. 4.c,J. SI': Sardiva, 2001p. 15.
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como bem dita Wilson de Souza Campos Batalha 2 . O pensamento kelsiano a rigor também

não caracteriza as antinomias jurídicas como lógicas-matemáticas, reconhece que este conflito

não pode ser comparado com uma contradição lógica, mas apenas duas forças atuantes em

direção aposta ao mesmo ponto. Max NVeber acredita que a impossibilidade de caracterização

da ordem jurídica corno algo sem contradição interna deve-se a sua relação com outras ordens,

corno a econômica''.

Marcos Fabus Quintiliano, conforme José Rodríguez Rivera, definiu que a antinomia jurídica

é do tipo semântica. As construções subjetivas da intenção do texto da Lei feito pelas partes

interessadas remetem a antinomia quando as concluem por sentidos opostos. A antinomia

jurídica seria uma manifestação de um conflito cornunicacional, ou seja, um problema da

construção de interpretações antagônicas de um mesmo dado lingüístico.24

A tese de Ferraz Júnior que coloca a antinornia jurídica no ângulo pragmático, pelo

preenchimento do pressuposto que uma instrução que para ser obedecida, deve ser ao mesmo

tempo ser desobedecida para ser obedecida, deixando o sujeito em indecibilidade, e já

confirmada por tantos outros, corno Roberto Carlos Batista", a de se considerada.

Porém Giuseppc Lorini, apud Fritz Schreier, esclarece que as conseqüências da antinomia

jurídica não são cornunicacionais, são efeitos jurídicos concretos, não podendo assim

BATÃI.IIA. Wilson dc Sii.'.ii Campos. lntrodu4o ao Estudo do Direito. Ri: Forense. 1986. p 366.
Para esse fim, assim procede: partindo da vigência empirica indubitável daquelas normas, procura classifica-las de modo a encaixa-las

num sistemu sem contradição lógica interna. lissa sistema é a "ordem jurídica no sentido jurídico do palavra. (.,.) Quando, apesar disso,a
ordem econômica e a jurídica estão numa rulaçüo bastante íntima, é porque esta última é entendida não em seu sentido jurídico mas
sociológico: como vigência empírica. O sentido da palavra 'ordem jurídica" mudu então completamente. No significa um cosmos de normas
interpretáveis como logicamente "corretas" mas um complexo de motivos efetivos que determinam as ações humanas reais." 'WEBER, Max.
Economia e sociedade: tijndurnciits 13 sociologia compreensiva. 4 cd. Brasilia: ed. CXII. 1998, p.209-2I0."

RIVERA.	Jose	Rodrigiicc	de.	Antinomias.	Disponível	em:
http:!suntvc.cç'paje.es ri verti; httses	 etistem.atitinomia.litnt. Acessado em: 7 de fevereiro de 2.007.

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Teoria da norma jurídica. 4 ed. RJ:Forcnse. 2006. p7.
BATISTA. Roberto Carlos. Antinomias jurídicos e critérios de rcsoluç80. Re'. isto de Doutrina e .Iurisprudéncia - Tribunal de Justiça do

Distrito Federal e dos Territórios - n°58 - set.dcz. de 1998. p.25-38.



classificá-las como do tipo semântica e nem pragmática, mas em uma classificação sui

gcllclis

111.1 A caracterização da real antinomia jurídica

O processo de consolidação tem o intuito de resolver as antinomias jurídicas aparentes e não

as reais, pois estas são necessariamente solucionadas corri a retirada de uma das normas da

sistematicidade jurídica, através da concreção de uma das opções valorativas em um devido

processo legislativo próprio. Em razão disso a tecnicidade do trabalho de consolidação

dependerá da correta caracterização das antinomias jurídicas.

Antinomia aparente é introdutoriamente tratada por Kelsen como conflitos normativos que

podem e devem ser resolvidos pela via interpretativa. É conciliável ao conceito de sistema

jurídico do direito, pois a mesma não fere, essencialmente, o princípio da unidade do sistema e

idéia da coerência entre os elementos normativos. O apontamento de uma lei em detrimento de

outra será por critérios preexistentes (cronológico, hierárquico e da especialidade).

O conceito de antinomia jurídica real por Tércio Sampaio Ferraz Júnior é a oposição que

ocorre entre duas normas contraditórias (total ou parcialmente), emanadas de autoridades

competentes num mesmo âmbito normativo que colocam o sujeito numa posição insustentável

pela ausência ou inconsistência de critérios aptos a permitir-lhe uma saída nos quadros de um

ordenamento dado. Assim para a configuração de uma antinomia como real é necessário o

preenchimento das seguintes condições: a) Ambas as normas sejam jurídicas, ou seja, é

inconfrontável legislações de gêneros distintos 30 b) .Ambas sejam vigentes e pertencentes a

l.()RINI. Guseppe. Jncourenza scni opp stione. Riviata Internazionalc dL Filosofia dei l)iritto. n.° 03. vol. 7 2. julho-setembro. Roma:
(Jtutrê I:dLtorc. 1995. p.562-586.

KI:I.S1:N. lisos. Teoria pura do direito. Traduçào: João Baptista Machado. SI': Martins Fontes. 1997. p. 29.
2 II:RRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Enciclopédia Saraiva do Direito. SI': Saraiva. 1978. p. 14.

No se caracteriza antinomia real um antagonismo entre uma lei físico ..- natural e uma norma jurídica ou ainda, uma norma moral e uma
norma jurídica.



um mesmo ordenamento jurídico'; c) Ambas devem emanar de autoridades competentes num

mesmo âmbito normativo, prescrevendo ordens ao mesmo sujeito; d) Ambas devem ter

operadores opostos (um permite e outro obriga) e os seus conteúdos (atos e omissões) devem

ser a negação interna um do outro 2 ; e) O sujeito, a quem se dirigem as normas conflitantes,

deve ficar numa posição insustentáveI3.

111.11 As demais classificações das antinomias inseridas no processo de consolidação.

As antinomnias jurídicas podem ser classificadas em conformidade com os seguintes critérios:

solução, conteúdo, âmbito e extensão da contradição. Ao processo de consolidação importa

saber quanto aos critérios de solução, já evidenciado, de conteúdo e extensão, pois a questão

do âmbito não se insere neste cotejo, em se tratando de antinomias entre normas de direito

interno e internacional.

É importante o conhecimento da classificação das antinomias quanto ao conteúdo, pois

clarifica os limites de atuação do projeto de consolidação das leis. O Critério de conteúdo

classifica a antinornia em própria e imprópria. A antinomia imprópria poderá se apresentar

como: de princípios, valorativa e teleológica.

A antinomia própria acontece quando urna norma é a negação da outra. As atitudes exigidas

pelas normas são inconciliáveis, pois uma proíbe e a outra autoriza. A antinomia própria é

solucionada com objetividade, ou seja, com a aplicação de um dos critérios de solução

objetiva: o cronológico ou o hierárquico, e em determinados casos o de especialidade. Esta

objetividade é tratada com maestria pelo Dr. João Baptista Machado, no sentido da solução ser

,1 Im se tratando do ordenamento jiidic ru,ulçir. nhi há antinomia real entre norma juridicu deste ordenumento com a norma jurídica do
ordenamento portugués não integrada.
' A contradição deve ser caracteriza na atitude exigida pelas normas conflitantes. assim são antinômicas a norma A que prescreve éperinitido
Junzar neste recinto e a 8, que estatui é obrigatória a omissão defumar neste recinto.' Quando a untinomia se dá entre normas cronológica, hierárquica e especialmente semelhantes e no há nos critérios existentes solução
capaz de desvendar qual a norma deve ser aplicada



encontrada através de uma justiça formal, sem um processo de justificação subjetiva, pois os

critérios são objetivamente fixos.

A antinomia imprópria OCOITC em virtude de conteúdo material das normas evidenciadas,

podendo ser: de princípios, valorativa ou teleológica. Os princípios são axiomas basilares da

ciência do direito. Os princípios gerais fundamentam todos os ramos do direito e os

específicos giram em torno dos seus respectivos ramos do direito. Antinomia imprópria de

princípios se dá quando estas idéias norteadoras do direito entram em contradição. Vale

ressaltar que tal antinomia pode ser aparente, pois é passível a co-existência entre princípios,

que em dado fato concreto se contradizem. Não cabendo no processo de consolidação das Leis

tratar especificadamente desta antinomia, em razão inclusive de sua própria natureza

eminentemente constitucional e não legal, como já bem posicionou Karl Larenz5.

.A antinomia imprópria valorativa se dá quando o legislador não foi' fiel a uma valoração por

ele próprio realizada, pondo-se em conflito com as próprias valorações. Um exemplo bem

nítido quando uma norma p1'C5cte'e pena mais leve para um delito considerado cnto mais

irave ou ainda quando no sistelna encontram-se normas que transcrevem penas diferentes para

condutas iguais. Também não há como na consolidação esmiuçar sobre tal tipo.

A antinomia imprópria poderá ainda ser da forma teleológica quando se apresentar

incompatibilidade entre os fins propostos por certa norma e os meios previstos por outra para

consecução daqueles fins. O legislador quer alcançar um determinado fim com uma norma,

porém em outra rejeita os meios para obter tal finalidade.

" N1A( IIADO, João Baptista. Àmhito de eficácia e âmbito de competéncia das tais: limites das leis e conflitos de eis. Coimbra - Portugal:
i.ivruriziAlmelina, 1998. p. 237-2311.

' "Estes critérios de valor, quando se trata de Investigar qual das interpretações de uma lei ordinária, possíveis segundo outros critérios, lhes
corresponde melhor. são vistos como uma grandeza fixa, que fornece efectiva orientação, quando o que está em causa é a interpretação
correcta dos próprios critérios constitucionais. A interpretação da Constituição pelo memios daqueles princípios cujo significado se não
confina estritamente ao direito do Estado torna-se assim numa questão prévia da totalidade da interpretação juridica, certo como é, segundo
doutrina hoje pacifica, que toda a norma jurídica deve ser interpretada "em conformidade com a Constituição —. mas a constituição, por sua
vez, carece ttintt,énide interpretação. Seguirá esta os mesmos princípios próprios da interpretação jurídica, ou haverá princípios próprios da
interpretação constitucional ? ( ... ) os problemas da interpretação constitucional não podem ser resolvidos com base numa hermeneutica
jurídica geral: é preciso concebã-los como "regras materiais de solução de problemas, elaboradas a partir dos próprios problemas" I,ARENZ,
Karl. tradução de José de Soiizii e Brito e José Antonio Vetoso.2 ed. Lisboa: Fundação ('alouste (iulbenkian. 1 9ó9 p. 177-1 78.
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Na consolidação as leis, haverá tão somente a resolução das antinomias de conteúdo

caracterizadas como própria, pois as impróprias, antinomias de ordem material, poderão ser

não resolvidas, mas indicadas para que haja a concreção das opções axiológicas sobre o

resultado pretendido pela sisternaticidade jurídica.

Em relevância ao critério da extensão a antinomia poderá se apresentar de maneira total-total,

total-parcial e parcial-parcial. A antinomia total-total é a incompatibilidade absoluta entre duas

normas, ou seja, entre uma norma e outra não poderá haver conciliação na aplicação. Urna

norma não poderá ser aplicada em nenhuma circunstância sem conflitar com a outra. Alf Ross

exemplifica: os fatos condicionantes de cada nonna são simbolizados por um círculo, existe

uma antinomia (lesse tipo quando ambos os círculos coincidem totalmente.

A questão é sabei- se há a possibilidade de conciliação da aplicação das normas. Caso seja

possível a conciliação entre as foi-mas, dependendo da abrangência desta conciliação teremos

a antinomia total-parcial ou antinomia parcial-parcial.

A antinornia total-parcial é visível quando uma das normas não puder ser aplicada, em

nenhuma circunstância, sem conflitai- com a outra, enquanto a outra tem um campo de

aplicação que conflita com a anterior apenas em parte. Esta situação antinôrnica é encontrada

na relação entre a norma geral e a norma especial, conforme preconizado por Norberto

BobbioZ. Os elementos especializantes de urna norma tornam a aplicável sem qualquer

contradição com a norma geral, é a busca da normatização da exceção a regra para dai- ao caso

um tratamento desigual proporcionalmente a sua desigualdade (igualdade material

aristotélica). A especificidade apresentada pela norma dei-rogadora é uma exceção à norma

derrogada. O outro tipo (te extensão da antinomia se dá quando as duas normas tiverem um

campo de aplicação, as duas normas apresentam tanto uma parte conflitante entre elas e urna

RI )SS. Ali. Direito c Justiça. l'ruJuçio c Ootus de l'ds,,n i3ini. São Paulo: EDWRO. 2903 p. 158.
' itOilBiu. Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução: Maria Cele ste C. J. Santos. tO.cd. Brasília: Universidade de Brasilia.
1999. P. 89, 90 e9'.
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outra parte conciliável. No processo de consolidação as partes das normas que são

conciliáveis, inclusive as exceções, deverão ser integradas.

IV. Os critérios solucionadores das antinomias jurídicas

Os critérios ou de regras fundamentais para solução de antinomia são de três tipos: o

cronológico, o hierárquico e o da especialidade. Os critérios solucionadores das antinornias

jurídicas são pressupostos implícitos colocados para a concreção da necessidade social de

uniformidade das decisões e também como uma via de saída para o aplicador e interprete das

normas. Os critérios cumprem o papel da necessidade social de uniformidade das decisões, ao

resolverem as antinomias, evitam o interprete recorrer a valorações altamente subjetivas, como

posiciona João Baptista Machado38 . Esta objetividade é mantenedora da segurança jurídica,

assim aqueles que buscam a justiça estão, teoricamente, afastados de urna subjetividade

extrema capaz de criar soluções para uma mesma antinomia a cada caso concreto. É de se

observar a existência desta objetividade nos julgados do Supremo Tribunal Federal39.

Os critérios podem não estar descrito no ordenamento jurídico, pois não fazem parte do

repertório, mas da estrutura do ordenamento, estabelecendo o conjunto de subordinação e

coordenação. No Brasil, a Lei de Introdução ao Código Civil traz algumas considerações sobre

as relações inter-normativas, como também foi feita, outrora, pela Lei da Boa Razão de

Marques de Pombal 4".

A não necessidade de previsão no ordenamento é em razão da caracterização dos critérios não

como um princípio lógico, mas sim um princípio jurídico-positivo que está evidentemente

' MA( 1 IADO,  João Ilapt ista. Amhit, d5 eficácia e ãmhito de c"[npÇ1è1w1a das leu , I um itei. das Is is e ciii 11 iv'.. de leis. ('oinibia	luri Liga1:
1 .uvrui'ui Almedina. 1998. p. 238,
A('O-AgR 597 .' SC - SANTA <-1 	RMS 22406 PI PI0(NAMIII 1 '1); ADI-MC 480 1)F - I)ISI'RITO FId)IRAL; Ixi 662:

PU IlR : IR' T2%62 SI - SÃO I'AUL(): IIC 71261 •' Ri - RIO DE JANFIR( 1'	68793 : Ri - RI DE JANEIRO: Rp 1028 AI. -
ALA( <)A8

40 GODOY. Arnaldo Moraes. A completudc do ordenamento jurídico na Leu da boa razão: a teoria de Norberto l3obbio e a experiência jurídica
pombalina. Disponível em: http:"w w.ueLbrccsa'dirpos'puhhcacoesll 0.SCIEN.° 020GODOY.rtti Acessado cm 15 de agosto de 2.007.
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implícito, como pondera Kelsen°. Os critérios têm uma dependência normativa, ou seja,

limitam-se a indicar a norma aplicável, e assim não valem por si, não se aplicam direta e

imediatamente às relações da vicia, aos comportamentos humanos, como colocou Batalha-'-'.

Os critérios cronológico e hierárquico são de natureza formal, pois ignoram como método de

solução a natureza material das normas antinômicas. Já o critério da especialidade levaria em

consideração a natureza material das normas e por isso seria um critério interpretativo.

O cronológico tem a sua idéia expressa no brocardo jurídico: lex posterior derogal legi priori.

Assim sendo a lei posterior derrogará a lei anterior dando ao sistema jurídico a sua

característica dinâmica. O preceito do presente critério é, justamente, a possibilidade da

transmudação das normas componentes do sistema, no sentido da visão social atual ou pelo

menos mais contemporânea.

O segundo dos critérios é o hierárquico, o seu comando é lex superiori derogai legi inferiori.

O uso deste critério para solução de antinomia remeterá o aplicador ou intérprete ao uso da

norma hierarquicamente superior, quando se tratar de normas de diferentes níveis. A norma é

inferior ou superior devido ao seu poder normativo. E isto é bem retrato por Bobbio:

"O cabo recebe ordem tio sargento, o sargento do tenente, o tenente do capitão até o general,
e mais ainda: mun exército ttla-se de unidade de comando porque a ordem do cabo p(xler ter
origem no general. O exército é um exemplo de estrutura hierárquica. Assim é o
ordenamenlo j LIrídiCO".4

O poder normativo da Constituição é mais abrangente por estar mais próximo da norma

fundamental (grunduorni) de legitimação do poder originário pelo povo, e por isso é superior a

".Niío e ii iiicipio lógico, mas um principio uridico-positivo, poder-se-ia objetar que uma norma que regula a realiziintc derrogação no caso
de conluio de normas, como norma expressamente estabelecida, em geral não se encontra num orJenamento positivo. A partir disto, á de se
explicar que o legislador muitas vezes deixa da normas expressamente porque ele o pressupõe como evidentemente implícito: KELSIN.
Ilans. Teoria geral das normas. 

p
orto Alegre: Sérgio Antonio Fabris editor. 1986. p. 162.

" "A soluço atigurasenos óhs ia: as normas de super-direito não são independentes: limitam-se elas a indicar a norma aplicável ou o
espírito com o qual deve ser a mesma aplicada. Não valem por si. não se aplicam direta e imediatamente As relações da vida, aos
comportamentos humanos. Nüo são normas autônomas, mas lt'mam um só corpo com as normas substanciais." 13AI'AlJIA. Wilson de
Sonsa Campos. Introdtiç8o ao Estudo do Direito. RJ: Forense. 1986. p 389

BOBBIO. Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Tradução: Maria Celeste C. J. Santos. lO.c,i. Brasilia: Universidade de Brasília. 1999.

p. 49-50.
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urna lei ordinária, assim como o poder normativo de uma lei é superior ao poder normativo de

um ato normativo.

O brocardo Ler specialis derogui legi generali descreve o critério da especialidade. A norma é

considerada especial, em seu sentido de especificidade, quando possuir todos os elementos

típicos da norma geral e ainda acrescentar outros, tanto de natureza objetiva ou subjetiva.

Estes elementos acrescidos pela norma especial são denominados, pela doutrina, de

especializantcs. Tais elementos trazidos pela norma especial aprofundam na situação fática

evidenciada pela norma geral. Bobbio chama este aprofundamento de diferenciação gradual,

na qual representa um aprofundamento no desenvolvimento do ordenamento, e bloquear a

norma especial frente à geral significaria paralisar esse desenvolvimentos

Alf Ross traduz bem o que vêm a ser na prática os tais elementos especializantes, colocando

que uma legra é particular em relação à outra se seu fato condicionante é um caso particular

do fato condicionante da outra regra45.

V. O efeito do conflito entre os critérios: a antinomia de segundo grau

Os próprios critérios de solução das antinomias jurídicas podem apresentar conflitos. Estes

conflitos são evidenciados quando uma mesma antinornia jurídica poderia, teoricamente, ser

solucionada não por um critério somente, mas sim por dois critérios. Um exemplo clarividente

é o caso de uma lei complementar anterior entrar em conflito com uma norma ordinária

posterior. A antinornia sendo solucionada pelo critério hierárquico encaminharia como norma

ab-rogadora a complementar, já o critério cronológico apresentaria corno resposta a norma

ordinária, pois esta é posterior. Norberto Bobbio define que o efeito deste conflito de critérios

é o surgimento das chamadas antinornias de segundo grau, caracterizadas pela

IíUJlllIU. Noberto. Teoria do ordnumvnto jurídico. Trnduço: Maria Celeste C. J. SunLos. lO.ed. L3rasilia: Universidade de Brasília, 1999.
p.96.
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incompatibilidade não das normas, mas sim dos critérios -"'. Os conflitos entre critérios podem

apresentar as seguintes formas: a) Hierárquico conflitando com o cronológico: quando urna

norma anterior-superior é antagônica a uma norma posterior-inferior; b) De Especialidade

conflitando corri o cronológico: quando uma norma anterior-especial é antagônica a urna

norma posterior-geral; c) Hierárquico conflitando com o de especialidade: quando uma norma

superior-geral é antagônica a urna norma inferior-especial.

No primeiro caso, ternos que a aplicação do critério hierárquico corno caminho revelará a

norma superior corno solução e usando o critério cronológico teremos a norma posterior. Está

instaurado o conflito entre os critérios solucionadores. A resposta a esta antinomia de segundo

grau é simples, o critério hierárquico prevalecerá em detrimento ao critério cronológico. Isto

se deve a dois elementos, o primeiro da relevância fundamental do princípio da ordem

hierárquica para o sistema jurídico, tal relevância baseia-se na unidade das normas como já

vimos, o segundo elemento é que o critério cronológico é solucionador para caso de antinomia

entre normas do mesmo nível hierárquico ou no mesmo plano. Tal procedimento constitui a

regra 1ev posterior inferior non derogai priori superiori.

No segundo critério há uma ressalva entre os doutrinadores. A norma anterior-especial

prevaleceria sobre a posterior-geral se usássemos o critério da especialidade e caso o uso do

critério cronológico, a norma posterior-geral seria a escolhida. A ressalva doutrinária nasce

quando a regra estabelecida, 1ev posterior gene,alis 1,0,, derogai priori speeiali, não é absoluta

corno solução para este conflito. Em detenriinados casos a regra estabelecida poderá ser usada

de maneira inversa.

' R(%%. Ali. Direito e Justiça. Tradução e notas de Edson Itini. São Paulo: EDII'RO. 2003 p. 1 5.

podem aplicar ao mesmo tempo dois critérios: os dois critérios so incompiiliveis. Aqui tvrns uniu incmpjiibilidade de segundo
grau: não se trata mais da incompatibilidade de que falamos ate agora, entre normas, mas da incompatibilidade entre os critérios válidos para
a solução da incompatibilidade entre as normas. Ao lado do conflito entre as normas, que dá lugar ao problema das antinomias. há o conflito
dos critérios para a solução das antiutomius, que dá lugar a urna antinontia de segundo grau". BOBBIO. Norberto. Teoria do ordenamento
uridico. Traduçao: Maria Celeste C. J. Santos. 10.ed. Brasilia: Universidade de Brasília. 1999.  p. 107.
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No último caso também ternos alguma controvérsia entre qual deverá ser a solução adequada.

Adotando o critério hierárquico, chegaremos a norma superior-geral como solução e adotando

o critério de especialidade a norma inferior-especial. A controvérsia é bem pesada por Bobbio,

em jogo estão representados dois valores fundamentais para a própria existência da

sistematicidade: o respeito a hierarquia, e a adaptação gradual do Direito 4.

Não tendo como se estabelecer urna regra, propriamente dita, a solução será sempre buscar a

Justiça ao caso concreto, conforme Maria Helena Diniz, através da consciência jurídica

-	 popular e com objetivos sociais4.

VI. A co-existência do conceito de sistema com o de antinomia.

A caracterização da ciência do direito como sistema jurídico é classificá-la como algo

ordenado por regras próprias, coordenadas e sem arbítrios com intuito de exemplificar e

projetar ao homem o sentido da vida social harmônica.

A classificação do direito como sistema pode ser encarado como um leve equivoco semântico,

pois é a ciência do direito que deve ser estudada de modo sistemático corno método para

facilitação do conhecimento e manejo daqueles que a aplicam.

A definição cientifica seja do direito ou da ciência do direito como sistema é impossível, não

há uma parametrização perfeita dos elementos dos conjuntos (normas), assim não é

cientificamente aceitável. A lição de lrineu Strenger é perfeita neste sentido: "Para que nossos

pensamentos não sejam contraditórios é preciso observar o princípio de contradição. Não deve

haver contradição formal em nenhum raciocínio, nem em qualquer sistema científico.""'.

'7 ç  .LiJe do on tI iL, dvriva do tal de que cst5o em, 1 , 1 6,1do is valores fundumeotuis de todo ordenuntenio juridico. o do respeito da
ordem, que coge o r xpelii da hierarquia e. potianto, do critério da superioridade, e o da justiça, que exige a adaptação gradual do Direito às
necessidades sdciiis e, portanto, respeito do critcrio da especialidade". BOBBIO. Norberto. 'teoria do orJunumunto jurídico. Tradução: Maria
('deste C. J. Santos. lO.od. Brasília: Universidade de Brasília. 1999. p. 109.

I)INIZ. Maria Ilekna. Conflito de normas. 4ed. SI': Saraiva. 2001. p52.
SI Rl:NGER. Irtneu.t.gica Jurídica SI': I.tr. 1999. p89.
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O sistema jurídico tem as suas características peculiares corno: a complexidade, a unidade, a

dinarnicidade, a coerência tendencial, a completude tendencial, a não linearidade, e a abetura.

O ordcnarnento jurídico é caracterizado por Bobbio corno complexo, por ter múltiplas fontes

geradoras de normas, em razão da recepção de normas já produzidas por ordenamentos

diversos e precedentes, e também, da delegação de poder produzir normas jurídicas a poderes

ou órgãos inferiores 50

A unidade do sistema jurídico repousa na sua disposição de forma hierárquica. O sistema tem

origem na norma fundamental, a g#-undnorn: kelsiana, a qual num Estado Democrático

necessariamente é a legitimação do poder originárop pelo povo de forma democrática, descrita

na sisternaticidade jurídica brasileira no parágrafo único do artigo 10 da Constituição Federal.

O sistema para ser considerado unitário a norma fundamental deve ter poder normativo a todas

as outras normas do sistema, ou seja, a norma fundamental deve ter influência direta ou

indiretamente em todas as outras normas. O poder constituinte originário deriva da norma

fundamental, assim como a Constituição deriva do poder constituinte originário e assim

sucessivamente. Esta forma hierárquica do sistema é a sua unidade, teorizada por Kelsen, na

construção escalonada do ordenamento jurídico. Vale ainda lembrar a lição de Claus-Wilhelrn

Canaris: "No que toca à unidade, verifica-se que este factor modifica o que resulta já da ordenação.

por não permitir urna dispersão nwna inultimude (te singularidades desconexas, antes devendo deixa-Ias

reconduzir-se a uns quintos princípios hitidamenlais.

A essência da relevância do princípio da unicidade, também chamado de princípio da não—

contradição, para o direito é configurada ao sabermos que o fato não será analisado sob a ótica

de unia norma, mas sim sobre o conjunto de normas formadoras do sistema jurídico. É o

sistema jurídico em sua totalidade que normatiza o fato e não apenas urna lei especifica. O

'° li( )B}UO. Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Truduçilo: Maria Celeste C. J. Santos. 10.ed. Brasiia: Uri crsidade de Brasília. 1999.
p. 38.
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doutor João Baptista Machado é contundente ao descrever tal assertiva como a totalidade dos

interesses considerados e tutelados pelo sistema jurídico global2.

A relevância desta questão é tamanha que alguns doutrinadores entendem que é inconcebível a

idéia da existência do sistema jurídico sem o cumprimento integral do princípio da não-

contradição, ou seja, não poderia haver antinomias jurídicas sem solução. Tal pensamento é

descartado ao encaramos o sistema como algo mutável e a nova valoração do fato sob ótica

condizente com o pensamento vigente no tempo será, em sua grande maioria, antagônica a

velha vontade, ali representada pela norma anterior. O doutrinador, Paulo Gusmão, como

tantos outros, descreve erroneamente, a resolução das antinomias como pressuposto da

existência da ordem jurídica.

O dogma da unidade como característica do sistema jurídico já ganhou ares teóricos e não

práticos, pois como bem ressalta Maria Helena Diniz, é impossível mesmo o legislador

conhecer todas as normas jurídicas que existem no ordenamento jurídico 4 . A aceitação da

existência conjunta dos conceitos de sistema jurídico e antinomia jurídica é um dos grandes

paradigmas já quebrados na atualidade.

O sistema jurídico é compreendido modernamente como dinâmico, mutável, pois as normas

que o compõem tentam acompanhar as valorações do seu tempo sobre os fatos já vividos até

então e sobre os novos fatos vivenciados pela sociedade humana. Os valores humanos se

transmudam ao longo do tempo, pois a sociedade humana evolui no transcurso do

aprofundamento das relações entre os indivíduos e destes com o meio. Antonio Carlos

5\,\(s ('lius-WiIhc1m.Pensornçnt .Nftr'.na:!c	cri cO t dc -:cLIr.,I rj c,cnc nt- S:;: L- c, - riJ Nicuetes ('ordeiro. 3. ed.I-undaçào
( 'aLuiste (hilhetl.ian:I ,isba. p. 1 e 1 3.

' \lA('IIAD. Joiio flaptisia Âmbito de eficácia e ãmhito de conipetdncia das leis: limites das leis e conflitos de leis. Coimbra Portugal:
livraria Alrnediiizi. 1 99. p. 21 3.

'' ( ISMAO. Paulo 1 )ourado. Introdução ao Itstudo do Direito. % cd. RJ: Forense. 1978. p. 214.

' J)INIZ. Maria Helena. Lei de introdução ao código civil interpretada. SI': Saraiva. 1994. p.S.



Wolkrner conceitua esta transrnudação como realidade histórico-social humana, na qual

valores e organização societária tentam a harmonia55.

A completude é bem tratada por Bobbio como a falta de lacunas. O sistema jurídico

tendencialmente anda em compasso corri a realidade fática vivida pela sociedade, porém

existem fatos juridicamente relevantes sem a devida valoração normativa.

O sistema normativo é do tipo aberto por estar em relação de importação e exportação com

outros tipos de sistema 57 . A característica da não linearidade explica as leis injustas, a

evolução normativa encontra profundos sobressaltos e equívocos, inclusive, por vezes ao

retrocesso significativo, como ressalta Atahualpa Fernandez 58 . Um exemplo pode ser retirado

da comparação do direito cuneiforme com outros de diferentes épocas. John Sassoon já

concluíra que o Código de Eshununna seria comparável em termos de reconhecimento dos

direito humanos à situação legal da Inglaterra de 1.150 d.c., assim como Código de

llammurabi representaria a Inglaterra de 1.250 d.c.5.

A contraposição de valores normatizados leva o coque de teses, que por sua vez levará, a cada

momento, uma superação em algum ponto de urna tese sobre a outra. Não que esta superação

não possa ser revista, e assim no embate não se enxerga uma nova tese vencedora, mas sim um

biend na qual a tese envelhecida é rejuvenescida pela preponderância da atualidade da maioria,

num jogo democrático em que o avanço social não poderá ser o único caminho. Caracterizado

em equilíbrio dialético reflexivo baseando-se em premissas verdadeiras e conclusões de ampla

aceitação no qual as forças empurram o círculo para traz ou para frente, e não numa linha

'( ) homem, enquanto realidade lustôrico-sticial. tende a criar e ti desenvolver, no contexto de um mundo natural e de uni muitdt, alorati s o.
lormas de vida ede orgtinizaç8o societúrin. A espécie humana lixa, na esfera de um espaço e de um tempo, tipos e expressões culturais,
sociais e políticas, demitrcudas pelo jogo dinêmico de forças móveis, heterodoxas e antagônicas. Cada indivíduo, vivendo na dimensão de um
mundo simbólico. lingilistico e hcrmenéuttco, retiete padrões culturais múltiplos e ciqiecilicos. Sendo a realidade social o reflexo mais claro
da globalidade de thrças e atividades humanas, a totalidade de estruturas de um dado grupo social precisará o grau e modalidade de
harmonizaço deste", Wol.KMER. Antonio Carlos. Ideologia. Estado e Direito. 3.cd. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2000. p. (4.

B( llllO. Ni'rbert,t, icorta do crdetiamento jurídico. Tradução: Maria Celeste C. J. Santos. lO,ed. Brasília: Universidade de Brasília. 1999.

I , JAMAZ ii Nl( IR. l't'cio Sumputo. Teoria dii normttjurídicii. 4' cd. RJ:Forvnse. 2006. p141.
II RNANDI /.. Ataltitalpa. ArgLtnientaçilo jurídica e hurmenéuttca. SP: Impactus. 2006. p60.

Si SASS( )N, j , j iti Atictent LuWS and Modem Prohlems: The Balance Betireen Justice and a Legal Systeni. bttellect Books. 2005. p.l68.



dialética de criação de antítese sobre tese. As forças, na tensão dialética do direito, ocorrem

entre aquilo que já de conquistou e aquilo que se deseja conquistar, entre a realidade e o ideal,

na dialética da complementaridade, na funcionalidade entre contrários, entre meios e fins,

entre forma e conteúdo, ou entre as partes e o todo, conforme a lição de Miguel Reale60.

As paIa ras de Reis Friede ratificam que são as próprias contradições a força motriz do

sistema, pois este evolui nutrindo-se desta dialética, não é a certeza ou a precisão que

compõem a cientificidade do direito, mas sua própria concepção antinôrnica.

A antinomia jurídica, devido a esta dinamicidade e complexidade, é um elemento inerente ao

sistema jurídico. Este fenômeno jurídico existe, e transforma o conceito teórico de sistema

jurídico no conceito prático da sistematicidade jurídica, a medida que o mesmo prevê critérios

para sua solução, por ser a coerência do sistema jurídico algo tendencial e não pressuposto da

existência do sistema. A consolidação resolvendo as antinomias, dentro de sua possibilidade,

refaz inversamente o caminho trazendo coerência a sistematicidade jurídica e aproximando

assim do conceito cientifico de sistema.

VII. Conclusão

O equilíbrio do meio jurídico segue pelo equacionamento da segurança jurídica, através de

uma prática comprometida com a maximização da justiça, seguindo a vertente axiológica da

reviravolta do pensamento ocidental aberta por Descartes e concluída por Kant, tendo como

preocupação principal a proporcionalidade da individualidade com a coletividade, do

naturalismo com o positivismo, do poder corri a opressão.

Os elementos considerados até então pela vertente axiológica do direito são eminentemente

teóricos, não é só o fato valorado pela norma, não são só o tempo e o espaço auto-definidos, o

e klAl.1. .\ligucl. liorizonies do Direito e da Ilistoriu. 3' ed. SP: Saraiu.
FRII!)I. Reis. ('incic do direito. norma, nterpretaçao e hermcnãutica jurídica. 5.ed. Rio de Janeiro: Forcese Universitária, 2002. p. 14-15.
(i()MlS. Alexandre Travessoni. () lïindamento da validade do direito. Kant e Kelsen. 3!!: Mandamentos, 2000. p9
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que na prática se apresenta é o homem projetando um processo de organização, no qual ele

mesmo participa como elemento. É o elemento humanidade que visualiza o processo, que

impulsiona os demais elementos, forjada na hermenêutica, no duplo processo de interpretação

do fato e da norma, corno forma de transformação e não contemplação.

Uma das ações que o homem deve fazer no seu mister de elemento prático do sistema jurídico

é trazer coerência àquilo que ele projetou e produziu, e a consolidação das leis é um dos

caminhos para a simplificação do direito, como modo de facilitação ao acesso à justiça, ensina

Mauro ('appelletti 3 . Resolvendo as antinomias jurídicas aparentes, através do processo de

consolidação, a multitude das normas jurídicas deixam se tornar desconexas para

tendencialmente a unidade ser não só um conceito teórico, mas também prático.

A consolidação faz corri que a linguagem das Leis seja mais compreensível, revelando com

mais facilidade a realidade normativa, trazendo a tona aquilo que o Poder Legislativo

produziu, tornando-o mais efetivo, como paralelamente extra-se dos ensinamentos de Hannah

Arrendt'4 . Ao legislador cabe a consciência que sua responsabilidade enquanto membro do

poder é primar pela qualidade e clareza de seu trabalho legislativo, invés de se demonstrar

apático à necessidade de sistematização através da consolidação, como ainda crêem alguns.

Um maior conhecimento das Leis, e conseqüentemente dos direitos, é maior a probabilidade

de reconhecimento do problema social como um problema jurídico, facilitando assim a justa

reivindicação, principalmente aos cidadãos de menores recursos, como já bem explicou

Boaventura Souza Santos.

Ao clarificar a sua produção o Poder Legislativo valoriza a sua atuação no pacto

governamental, harmonizando a relação entre os demais poderes, sobretudo com o mastodonte

('.I111.1,I1 II. Mauro. Acesso a Justiça, tradução de Elien (iracie Northticct, Proto Alegre: Fabris. 1998.p. 256.
' O poder só i etiivaJo enquanto a palavra C  ato não se divorciarem, quando as palavras não são vazias e os atos não são brutais, quando

as palavras não são empregadas para velar intcnçles mas para revelar realidades, e os atos não são usados para violar e destruir, mas para
criar relações e novas realidades." ARENDT, }lannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. RJ: Forense, 1983. p.1 2.

LARAIA. Ricardo Regis. Renas 1,otut'o (org.) Cadernos de Teoria Geral do Direito. Sistema juiidico e antinomia de normas. Curitiba:
Juru& 2000. p.l 84.
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do Executivo. Define de maneira mais evidente qual a valoração do fato está em vigência,

abrindo com mais vigor o número de pessoas que possam contrapô-la. Desfaz assim um pouco

o mito da linguagem legal como inacessível às pessoas comuns, esvaziando os tantos Hermes,

Moises-Aarão ' , Maotné-Abdula que ainda tenham exclusivamente para si a tarefa

transformadora da hermenêutica normativa como propulsora da evolução do sistema jurídico,

concretização o elemento democrático da cidadania inclusive trazida por Rober Dahl.

A crise da legalidade, que por alguns é a motivação para a tese constitucional ista do controle

de conformidade constitucional dos atos jurídicos, pode e deve ser superada através de

instrumentos, como a consolidação, que garantam que a lei seja efetivamente tini claro

de uma ação humana acessível e assim democrática, que visa melhores condições de vida ao

povo.

Bibliografia.

ulICI IISON. Alexander. Encvclopcdia peilhensis. Universal dictionar y 01 the arts, sciences, literaturc. volume li. 2 ed. 1796.
ARENI)l. 1 Iannah. A condição humana. Iradução de Roberto RaIx)so. Ri: Forense, 1983.
13AlA1.11\. Wilson (te Souza Campos. Introdução ao Estudo do Direito. Ri: Forense, 1986.
BATISIA. Roberto Carlos. Antinomias jurídicas e critérios de resolução. Revista de Doutrina e Jurisprudência - Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos] . enritórios - n°58 - set./dez. de 1998.
BOAVENIIJRA. Souza Santos. Pela mão de Alice. SI': Cortez. 1995.
1301313K). Norberto. Teoria do ordenamenlo jurídico. Tradução: Maria Celeste C. J. Santos. 10.ed. Brasília: Universidade de
Brasília. 1999.
1301 IZ( )N. Enianuel. Origem e Natureza das Coleções do Direito Cuneilrnie. Revista Justiça e 1 listória. Vol.2. N.° 3. 2002.
CANARIS. (laus-Wilhclm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. trad.: Menezes Cordeiro. 3.
cd.Fundação ( alouste Gulbenkian:l.islxta.
CANO 111.110. José Joaquim Gonies. Direito constitucional. Coimbra: .\lmedina. 1992.
CAPPEI.I.FF II. Mauro. Acesso à Justiça. Tradução de ElIen Gracie Northtlt. Proto Alegre: Fabris. 1998
l)A1l1. Robett Sobre a l)emocracia. Brasília: Ed. UNB. 2001.
l)EZLN JÚNIOR. (iabriel. In: O Instituto da Consolidação: Panorama 1 iistórico. Jurídico e Político. Disponível em:
lfltp: www. g lmit. vbi/oubhcacoçs/çQn.solIdaçaolets/iabneltxlI1 Acessado em: 15 de agosto de 2.007.
1)INIZ, Maria 1 lelcita. Conflito de normas. 4,ed. SP: Saraiva, 2001.
FERNANI)1 Z. Atahualpa...gumentação jurídica o henuenêutica. SP: Inipactus, 2006.
FERRA?. J( JNI( )R. lércio Sampaio. Enciclop&lia Saraiva do Direito. Si': Saraiva. 1978.

lutmduçao ao estudo do direito. 4 ed. S1 >:Atlas. 2003.
leoria da norma jurídica. 4' ed. RJ: Forense, 2006.

FREIRE. Natália de Miranda. Técnica e processo Legislativo. SP: I)cl Rcy, 2002.
FRIEI)E. Reis. Ciência do direito, norma, interpretação e hermenéctica jurídica. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2002.
FRILDE, Reis. Ciência do direito, norma. interpretação e hcnucnêutica jurídicaS. ed. Rio de Janeiro: Forense universitária.
2002.

BOAVINI RA. Souza Santos. Pela mo de Alice. St': ('ortez. 1995. p.170.
' FERRA?. JUNIOR. t'ércio Sampaio. lntroduçao ao estudo do direito. 4 cd. Si':Atln. 2)3.
DAttt.. Rohert Sobre a Democracia. Brasilia: Ed. UNB. 2001. p. 35



(i( )l)OY. Arnaldo Nloraes. A completude do ordenarnento jurídico na lei da boa razão: a teoria de Norberto l3obbio e a
experiência jurídica pombalina. i)isIx)nível cm: http:/íwww.ucLLr/cesaJdir/poiil,ublícaeocs/I 0.SCIEN.%2000DOY.rtf.
Acessado em IS de agosto dc 2.007.
(( )MNS. Alexandre Iravessom. O tiindamento da validade do direito. Kant e Kelsen. Bit: Mandamentos. 2000. GOYARD-
l\llRI, Simone. Os lundamentos da ordem jurídica. Tradução: Claudia l3erliner. São Paulo: Martins Fontes. 2002.
(IISMAO. Paulo Dourado. Introdução ao Estudo do Direito. 8 ed. Ri: Forense. 1978.

1 li )UAISS. Dicionário 1 louaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva. 2001.

KI1SEN, Ilans. O Problema da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

	

-	. teoria geral das normas. Porto Alegre: Séigio Antonio Fabris editor. 1986.
Icona pura do direito. Iradução: João Baptista Machado. SP: Martins Fontes. 1997. p. 29.

I..\RAIA, Ricardo Re-is. Renan l.otulo (org.) Cadernos de Icoria Geral do l)treito. Sistema jurídico e antinomia de ,,ormas
Curitiba: Juruá. 2000.
I.ARENZ. Karl. tradução de José de Souza e Bri(o e José Antonio Veloso.2 cd. Lisboa: Fundação ('alouste Gulbcnkian. 1969
l.ITRENrO. Oliveiros. Dialética e Téenica na Teoria Geral do 1)ireito.Ri: Forense. 1983.
l.ORINI. Giuscppe. Ineoercnza senza oplx)sizione. Rivista Intcrnazionalc di Filosofia dei l)iiit(o. n.° 03. vol. 72. julho-
setembro. Roma: Oiutliè Editore, 1995.
l.UIIMAN. Niklas. O Poder. Tradução: MartineCreusot Martins. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1992.
MA( '1 IAIX). 1 logo de Brito. Introdução ao Estudo do l)ireiio.SP: Atlas. 2004.
MA( '1 lADO. João Baptista. Ambito de eficácia e âmbito de competéncia das leis: limites das leis e conluios de leis. Coimbra

Portugal: 1.ivrana Almedina. 1998.
M('Fl.LIGOI'l.James N. Manual, analvtical and syntheiieal, oforthography and detinition. New York: Mark lI. Newman &
Co. 1846.
NlEIZCIIE. Friedricli. Introdução á tragédia de Sólbcles: apresentação à edição brasileira, tradução do alemão e notas Ernani
Chaves. RJ: Jorge Zahar Ed. 2006.
RFAI.E. Miguel. 1 lorizontes do Direito e da 1 listoria. 3 cd. SP: Saraiva, 2003.

	

Rl VI : RA.	José	Rodriguez	de.	Antinomias.	Disponível	em:
hitp: sunwe.ccpade.es i'ivera'bascs teorepistcrncglosai epistemiantinomia.htin. Acessado em: 17 de fevereiro (le 2.007.
R( )SS. AI]. Direito e Justiça, tradução e notas de Edson l3ini. São Paulo: El)ll'RO. 2003.
SARI .EI'. Ingo WolIang.Cannem Lúcia Antunes (org. ). Constituição e segurança jurídica. Belo 1 lon/Ájnte: Fórum. 2004.
SASSON. John. Ancieni l,aws and Modem Problcms: rhe Balance Bctweeii Justice and a Legal System. lntelieet Books.
2005.
SNIE 1)1EV. Edward: ROSE, 1 lugh James: ROSE, Henrv John. Encyclopcdia metropolitana. Universal

dictonary ofknowledge. 1.845. volume XIV.

lEG(i. 1. l.ondon encvclopaedia. or. Universal dictionaiy ai sclenee, ao. literature, and praetieal meehanies : eomnpromising
a popular view oItlie present stale ol'knowlege. l.ondon: Pnnted tr T. legg. 1$39.
W( )l .KMER. Antonio Carlos. Ideologia. Estado e Direito. 3.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2000.

Resumo.

A COflSOli(laÇãO apresenta-se como processo de clarificação (bis normas vigentes, através da rC'sOlUÇã()
das antinomias jurídicas aparentes. Resolver tais antinomias é possibilitar uma maior licilidade de
acesso às disposições legais, tornando seus efeitos niais efetivos, eurnpnndo a.ssimn com
responsabilidade social a atribuição de legislar do Estado.

Abstraci

A consolidation is a process ol' to niake clear lhe efftive nonns, by resolution o!' law's antinonnes.
Vith that resolulion is possible an casier access of the considerations of law, making thcir effects more

valid. and, linaily. the Estale can fttltill lhe atiribution to lcgislate witit a social responsihiliiy.



A ATIVIDADE LEGISLATIVA E O EXERCÍCIO DE LIBERDADES PÚBLICO-

POLÍTICAS COMO LOCUS DE EMANCIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

David Francisco Lopes

SUMÁRIO: 1 - As revoluções liberais do século XVIII e a relação entre liberdade e

necessidade; II A questão social à luz de tradições políticas e paradigmas jurídico-

estatais distintos; III - O paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito

e o reconhecimento da relação interna entre autonomia pública e autonomia privada:

desenvolvimento social e legística

4 - As revoluções do século XVIII e a relação entre liberdade e necessidade

Se houve matizes que distinguiram as duas grandes revoluções de fins do século

XVI 11, a ponto de ser mesmo possível falar mais em diferenças do que em semelhanças

entre os dois processos revolucionários considerados em sua totalidade, um deles

certamente diz respeito à questão social.

Por outro lado, se pode haver dúvidas e hipóteses várias sobre as reais influências

reciprocas dos movimentos revolucionários norte-americano e francês, um ponto que

emerge como relevante, embora poucas vezes citado, relaciona-se também ao problema

social.

Graduando da Faculdade (te Direito da Universidade Federal de Minas Gerais
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De fato, não obstante se tenha por hábito destacar os possíveis influxos de

correntes filosóficas francesas na Revolução Americana e das formas das declarações e

constituições americanas na Revolução Francesa, o grande aprendizado desta em relação

àquela era pré-revolucionário.

O que aos europeus mais tocou não foram os debates políticos ou mesmo teóricos

que possam ter havido em solo americano. Do ponto de vista da revolução que eclodiria -

e marcaria não só a História européia, mas toda a História mundial - o mais importante

para a Europa foi a constatação de que do outro lado do Atlântico havia uma ordem social

onde, pela primeira vez, não era possível encontrar a distinção abrupta entre ricos e

pobres, entre o luxo e a miséria. A verdade que por todos os séculos dominara o campo

dos assuntos humanos - e, portanto, também os assuntos políticos - qual seja, a de que

sempre haverá possuidores e despossuídos, era, de maneira inédita, colocada em xeque.'

Quando a Revolução Francesa derramou-se sobre Paris, transbordando os limites

da Assembléia Nacional Constituinte, ficaria fácil perceber as conseqüências daquela

singularidade social norte-americana vista pelos olhos europeus.

Restam poucas dúvidas acerca de se uma das principais causas do sucesso da

Revolução Americana e do fracasso da Revolução Francesa tenha sido a inexistência em

uma, e a existência na outra, da questão social. 2 Porém, não foi o simples existir da

questão social o grande problema francês, mas sim o modo como ele foi entendido, isto é,

como algo que deveria fazer sucumbir diante de si toda e qualquer liberdade, em nome da

revolução e da superação das dificuldades materiais que então assolavam a multidão. Em

outras palavras, o aspecto político da revolução foi deixado de lado diante da emergência,

ARENI)F, 1988. p. 17-20.
2 ARIN1)T, 1988. p. 47-91.
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em duplo sentido, do aspecto econômico-social e a busca pela liberdade deu lugar à

batalha pela satisfação das necessidades.

Isso ganha maior relevância diante do fato, central para o que neste trabalho se

desenvolve, de que as demais revoluções que tiveram lugar no mundo após a virada do

século XVIII foram interpretadas à luz da França, e não do que viria a constituir os

Estados unidos da América . Ou seja, os processos revolucionários dos séculos XIX e

XX, e mesmo os que já se mostram no amanhecer do século XX!, foram construídos e

lidos a partir da concepção de que acima do problema político encontra-se o problema

social, e que, consequentemente, este deve ser resolvido em primeiro lugar.

As investigações de Marx e a força que o marxismo, em todas as suas distintas e

mesmo contraditórias vertentes, ganhou em terreno revolucionário, ajudaram a consolidar

aquilo que seria a marca, e a semente da frustração, de todas as tentativas de construção

de urna sociedade ao mesmo tempo livre e igualitária. Pois, na modernidade, essa

empresa sempre foi compreendida corno se fosse impossível a vivência da liberdade antes

que se estivesse libertado do jugo das necessidades humanas elementares, como o

alimento, a moradia, a saúde pública e o emprego.

Não é necessário um conhecimento muito profundo em História para ser possível

afirmar que, de todos os projetos revolucionários, mesmo os que foram mais longe,

nenhum conseguiu jamais ultrapassar a fase de supressão (Ias carências materiais e chegar

ao estágio de gozo da liberdade política. Ao contrário, o que se viu foi urna perpetuação

no poder daqueles a quem supostamente caberia o papel histórico de conduzir o povo a se

tornar livre, perpetuação essa que usou dos mais absurdos subterfúgios, da violação física

à intelectual, para tentar conservar o dogma de que ainda chegaria o momento em que a



população deixaria a condição de objeto e assumiria seu papel de sujeito ativo na

narrativa dos assuntos seculares.

II - A questão social à luz de tradições políticas e paradigmas jurídico-estatais

distintos

A noção de que a liberdade só é possível após a satisfação das necessidades, quer

dizer, a idéia de que a autonomia pública dos cidadãos somente pode ser exercida por

aqueles que tenham já alcançado de fonna plena a autonomia privada, não esteve restrita

doutrinas oriundas do marxismo. Tal maneira de pensar também se fez presente nas

duas principais tradições do pensamento democrático moderno. As conclusões foram

diferentes, mas as premissas eram sempre as mesmas.

Para o pensamento republicano, ligado ao ideal da democracia grega ou da

república romana, cabia resolver a questão do trabalho. Nos modelos que tomava por

base, a existência de mão-de-obra escrava liberava os cidadãos para que pudessem fazer

uso de suas virtudes políticas e gozar de sua liberdade pública. No contexto de uma

democracia moderna, em que a escravidão tendia a desaparecer e em que cada vez mais

se defendia - fosse teoricamente, fosse pela pressão das próprias revoluções - a ampliação

da participação popular nos assuntos políticos, restava o dificil problema de como

construir um modelo econômico capaz de sustentar e ao mesmo tempo permitir que uma

parcela crescente da população estivesse presente às discussões públicas.

Ou seja, para o republicanismo, a dificuldade estava em encontrar um sistema de

reprodução econômica que liberasse o povo de suas necessidades vitais, condição

ARENDT, 1988. p. 44-46. 175-176.
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essencial para que pudessem deixar a esfera privada e participar do espaço público-

político, devendo este ter sempre prevalência sobre aquela.

O liberalismo enfrentada o mesmo problema, mas de forma distinta. O que

importava era que o espaço político deveria servir apenas para que se garantisse o

exercício das liberdades individuais, numa opção pela autonomia privada em detrimento

da autonomia pública, contrariamente à tradição republicana. Porém, só poderiam

participar das decisões e dos assuntos políticos aqueles que já houvessem exatamente

alcançado a liberdade individual. Afinal, se o exercício das liberdades públicas destinava-

se simplesmente a assegurar a autonomia privada, nada mais justo do que conceder

aquelas a quem tivesse de antemão conquistado esta, o que significava estar dispensado

de preocupações materiais vitais, conquista e dispensa essas que deveriam se dar no

âmbito de uma sociedade organizada sob a forma de mercado.

De toda sorte, o que caracteriza tanto o republicanismo quanto o liberalismo é a

concepção de que há uma relação de oposição entre autonomia pública e autonomia

privada, de que uma sempre ser preterida em relação à outra. Além disso, une-os também

a consideração de que a política não é o espaço adequado para a discussão de questões

sociais. Para ambos, ainda que de maneira distinta, estas devem ser resolvidas antes que

se possa adentrar o espaço público.

Como é sabido, o republicanismo perdeu lugar diante do avanço das concepções

liberais sobre o mundo. Tal avanço acabou por consolidar um paradigma jurídico-estatal

próprio, isto é, uma forma específica de auto-compreensão do direito, de seus conceitos,

de sua estrutura e de seu papel, por parte de uma sociedade determinada no tempo e no

espaço.
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Pode-se dizer que o paradigma liberal traduziu para o código do direito os

postulados presentes na tradição do pensamento político que lhe servia de embasamento.

Assim, configurou-se um direito formal, caracterizado por normas gerais e abstratas,

destinadas indistintamente a toda sociedade. A essas normas cabia assegurar um espaço

de não-intervenção do Estado nos assuntos individuais, destacando-se os direitos

negativos conferidos aos cidadãos, representados principalmente pelo binômio histórico

liberdade e propriedade, entendidas ambas como essencialmente privadas.4

As falácias liberais não demorariam a aflorar frente ao recrudescimento das

tensões sociais, principalmente a partir das conseqüências da Revolução Industrial. Sua

incapacidade em apresentar soluções adequadas àquelas tensões exigiria uma revisão de

seus postulados.

A legislação infraconstitucional foi o lugar onde ocorreram as primeiras

mudanças, ainda no final do século XIX.

Contudo, a eclosão da Primeira Guerra Mundial, ou melhor, os motivos que

levaram a que se chegasse a tal ponto, impôs um rumo mais radical aos assuntos políticos

e sociais. A partir da constituição do México, em 1917, e da de Weimar, em 1919, teria

início uma transição do constitucionalismo liberal para o que viria a se configurar como o

constitucionalismo social. Ou seja, as revisões das doutrinas liberais não estavam mais

restritas à legislação infraconstitucional, mas passavam a ter lugar na própria

constituição. Dessa forma, e embora seus princípios remontem à Primavera dos Povos de

194 na França,5 emergia um novo paradigma jurídico-estatal, o do Estado do Bem-Estar

Social, ou simplesmente Estado Social.

(A IJ( )NI 1
'
OLIVEIRA,  2002. p. 46-74.

QI JADROS 1W MA(iAI IIÃES, 2002. p. 27.



Em relação ao modelo liberal, a principal alteração correspondia à compreensão

do papel do direito e do Estado. Este não deveria servir mais somente para garantir a

liberdade, a propriedade e a segurança privadas dos indivíduos, abstendo-se de qualquer

intervenção no espaço dos assuntos econômico-sociais. A ele caberia agora exatamente o

oposto: intervir na ordem econômico-social para evitar os abusos e desvios a que ela se

havia mostrado tendente se deixada sem uma regulamentação efetiva."

O direito já não deveria tratar a todos partindo do pressuposto da igualdade formal

entre eles Ao contrário, caberia a ele reconhecer e tratar igualmente os iguais e

desigualmente os desiguais na medida de suas igualdades ou desigualdades,

respectivamente.

Em outros termos, se no paradigma liberal o direito era apenas limite ao exercício

do poder político, no Estado Social ele aparecerá como um importante instrumento do

governo na busca pela consecução de seus objetivos. Em vários momentos, essa

dimensão de instrumento acabaria por desfigurar e perverter o próprio sentido de justiça

que deveria acompanhar o direito, servindo para atender a caprichos e abusos dos que

haviam conseguido alcançar os cargos de poder.

De qualquer maneira, pese a que tenha havido não só urna ampliação, mas

também uma redefinição dos direitos fundamentais no paradigma do Estado Social, não

houve praticamente avanço algum no tocante às concepções estritamente políticas a ele

subjacentes. Isto é, apesar de que o paradigma liberal houvesse caído por terra, seus

postulados políticos continuaram subjacentes ao Estado Social.

'(A1 1 ( )N 1 DI (ii IVI IRA, 2002.p.46-74.
CAI 1 ( )NI 1)I ( )I IVIIRA, 2002. p. 46-74.



Isso significa que as mudanças trazidas pelo Estado do Bem-Estar Social não

vieram acompanhadas de um incremento da participação política dos cidadãos.

Continuou-se a entender que autonomia privada e autonomia pública estavam numa

relação de oposição, que aquela tinha prevalência sobre esta e que liberdades públicas

serviam puramente para assegurar o exercício de liberdades individuais.

Mais uma vez, somente aqueles que haviam já alcançado a superação das

necessidades privadas deveriam poder preocupar-se com os assuntos público-políticos.

Assim, embora fosse possível constatar uma dilatação significativa do direito de voto, a

restrição dos canais de participação fazia com que o poder decisório permanecesse nas

mãos de poucos. Os problemas sociais não eram algo a ser debatido e deliberado pública

e igualitariamente na esfera política. Eram simplesmente uma questão de governo. A

quem chegasse ao poder caberia decidir as medidas a serem tomadas para assegurar, aos

que ainda não gozavam do exercício satisfatório de sua autonomia privada, condições

para tanto.

O grande problema do modo corno o Estado Social entendeu a questão social é

que, sob o argumento de buscar defender direitos de minorias ou ampliar as bases de

igualdade material entre grupos diversos da sociedade, o que acabou acontecendo muitas

vezes foi precisamente o contrário. Isto é, ao formular as políticas públicas para a redução

das desigualdades materiais, de maneira a permitir que no futuro um número maior de

cidadãos tenha condições de adentrar os assuntos políticos, o que o Estado Social acabou

por fazer foi perpetuar aquela condição de desigualdade, isso quando não a tornou ainda

mais crítica. Afinal, todas essas medidas voltadas à solução de problemas legados pelo

igualitarismo formal do liberalismo foram tomadas sem que se ouvissem os próprios
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interessados. Corno estes estavam ainda limitados pelas necessidades privadas das quais

as políticas públicas viriam libertá-los, não haveria como participarem da elaboração

dessas últimas.

Não poucas vezes, o tratamento desigual voltado à diminuição da desigualdade

resultou num agravamento mais ou menos trágico dessa própria desigualdade. Um bom

exemplo de como isso se deu foram as tentativas de conceder um tratamento diferenciado

às mulheres Ao invés de beneficiá-las, medidas corno as ligadas à gravidez e à

maternidade prejudicaram-nas ainda rnais.

III - O paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito e o

reconhecimento da relação interna entre autonomia pública e autonomia privada:

desenvolvimento social e legística

Tanto a tradição republicana quanto a tradição liberal, tanto o paradigma liberal

quanto o paradigma do Estado do Bem-Estar Social não foram capazes de fornecer

alternativas plausíveis quanto á questão social e à sua relação com a política. Em outras

palavras, houve um fracasso geral no que diz respeito á relação entre liberdade e

necessidade. E as teorias e práticas derivadas do marxismo ortodoxo não foram muito

diferentes. A distinção fundamental, e trágica, é que, se o Estado Liberal e o Estado

Social conseguiram manter, ainda que de forma excludente, conservadora e ideológica, a

liberdade política de alguns, o Estado Socialista, o Socialismo Real, fez sucumbir essa

liberdade de praticamente todos.

8 CAITONI DE OLIVEIRA, 2(X)4.1).186; IIABERMAS, 2002. p. 296.
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Em suma, todas essas perspectivas entenderam o problema social como uma

oposição insuperável entre o imperativo das necessidades e o anseio das liberdades, um

hiato entre as autonomias privada e pública.

De toda sorte, a partir exatamente da constatação daquele fracasso e das razões

que o motivaram, a teoria discursiva habermasiana do direito e da democracia e sua

concepção procedimenta lista do Estado Democrático de Direito, distinta das anteriores

compreensões liberal e social, apresentam uma nova perspectiva para o entendimento do

problema e para a suscitação de possíveis soluções.9

Um dos pontos fundamentais das propostas de Haberinas é o reconhecimento de

que não cabe falar-se de oposição entre autonomia privada e autonomia pública e, muito

menos, de prevalência de uma sobre a outra.

Em verdade, não há autonomia pública sem autonomia privada. Somente é

possível vivenciar plenamente a liberdade pública se se pode, ao mesmo tempo, ter

certeza de que está igualmente assegurada a autonomia privada, sob pena de que as

preocupações e violências (em sentido amplo) desta interfiram e deturpem o sentido e o

conteúdo daquela.

Porém, e como mostraram tão bem as contradições do Estado Social, a autonomia

privada dos indivíduos somente pode ser verdadeiramente garantida se a eles for

permitido participar ativamente da construção das decisões políticas que sobre eles se

voltarão. Isto é, se lhes estiver assegurado o exercício concomitante da autonomia

pública. Do contrário, corre-se o risco, a todo tempo, de assistir-se a uma perversão de

objetivos e a uma emergência de paternalismos Sutis e variados.

1IAI3I1MAS, 2002. p. 285-297.



Logo, a única conclusão que resta como possível é que há entre as autonomias

privada e pública urna conexão interna, uma relação de co-originalidade e equi-

priinordialidade. '°

Dessa forma, a solução para a antiga questão social não pode ser entender que há

urna oposição entre necessidade e liberdade, mas sim que é possível haver uma mediação

entre elas, de modo que a superação da primeira deve dar-se no âmbito da segunda.

Somente através da participação dos cidadãos nos processos de construção da opinião e

da vontade, interferindo ativamente nas decisões políticas sobre quando devem ser

tratados como iguais e quando corno desiguais, é possível que haja urna erradicação

consciente e perene das desigualdades sociais gritantes que ainda hoje assolam não

poucas partes do mundo globalizado. Desse modo, tal erradicação não dependerá mais da

boa-vontade de um ditador ou de qualquer outro fator semelhante, mas residirá na própria

consciência histórico-política dos sujeitos responsáveis pelo processo do qual ela

resultou.

Não se pode mais pretender que seja aceita pacificamente a idéia de que uma elite

iluminada deva guiar os rumos políticos até que o povo tenha condições para tanto. E

muito menos o argumento correlato de que a essa mesma elite cabe o papel de fornecer

tais condições:

"Sabemos, a (ltuas penas, que a deimminada 'democracia possível',
postulada por unia elite burocrático-dirigente que, na tareli de lrnecer as
coli(llÇõeS materiais pala o exercício da liberdade e da igualdade de iodos,
acreditando-se detentora de um saber inquestionável, absoluto e eterno.
Supostanielite cieiitilico, iiao é nem democrática, nem constitucional"'

IIAItFRMAS, 2002. p. 25-297.



Nesse ponto, fica claro que a questão do desenvolvimento social, ao menos de um

desenvolvimento social não-ilusório e verdadeiramente ernancipatório, passa pelo âmbito

público-político de formação da opinião e da vontade e de elaboração das normas

juridicamente vinculantes. E esse âmbito não é mais o espaço restrito estruturado no

Estado Liberal e mantido, com sutis e insuficientes alterações, no Estado Social. O

espaço político necessário a um desenvolvimento social perene deve ser entendido como

um 1ous amplo e igualitário, não centrado apenas no Estado, mas distribuído ao longo de

toda urna sociedade reconhecidamente plural e diversificada.' ,» Ou seja, um espaço

político que se caracterize pela devida institucionalização de esferas periféricas de

deliberação pública,' 3 nas quais todos os possíveis afetados pelas normas jurídicas, em

maior ou menor grau, tenham a possibilidade de participar de sua elaboração.

Igualmente clara é, nesse sentido, a relação entre desenvolvimento social e

legística, pelo menos de uma perspectiva interna. Se o desenvolvimento social passa pela

construção pública e democrática das leis, é de fundamental importância um estudo

sistematizado acerca destas, quer quanto à sua estrutura, quer quanto ao seu processo de

elaboração ou a qualquer outro aspecto relacionado.

É claro que a defesa do referido estudo não é no sentido de que ele possa ser

utilizado como argumento antidemocrático, fortalecendo a tese de que só os que têm

conhecimento técnico para tanto deveriam poder participar do processo legislativo.

Embora esse seja sempre um risco que se corre diante de discursos que ainda hoje

continuam procurando formas de deslegitirnar a democracia, o que aqui se pretende ao

defender a importância da legística é exatamente o contrário. O objetivo é que um

('ARVAI .110 NElIO apuci (A'lR)NI DE 01 .IVFIRA, 2006. p—20.
2 ('ATIONI DE OLIVEIRA, 2002. p. 30-35.



conhecimento sistematizado relacionado às questões legislativas possa, urna vez colocado

à disposição da população, contribuir para evitar exatamente o discurso tecnicista, ao

mesmo tempo em que seja capaz de ajudar a evitar que desvios sutis e não explicitados ao

longo do processo legislativo firam o ideal de um direito democraticamente construído.
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Resumo:

Este artigo aborda a relação entre desenvolvimento social e liberdades políticas, a partir da
perspcClIVa de urna conexão interna entre autonomia pública e autonomia pnvada, na teoria
discursiva de Jürgen Habermas

Abstract:

This article approaclies lhe relation hetween social developmenl and political liberties ftoin time
perspective ol au internal conn1ion between public and private autonorny 011 time discursivc
llmcory ot' Jürgen Hahc'nnas.
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Introdução

Toda exposição sobre qualquer assunto deve empreender um corte temático, a fim de

se selecionarem ângulos de análise preferenciais. Sobretudo quando se trata de um tema

aberto, como este relativo aos limites e potencialidades da lei. Faremos uma abordagem

sistêrnica, partindo da consideração de que o padrão de funcionamento de qualquer sistema

consiste em sua organização em rede. O sistema jurídico não foge a esta regra, de modo que a

lei, conquanto importante, é apenas um de seus elementos operativos, cuja funcionalidade

depende, em grande medida, da intrincada rede institucional de que se compõe tal sistema.

Assim, a lei deve almejar alcançar um padrão de uniformidade interpretativa que, para além

da qualidade técnica de seu texto, depende fundamentalmente do hipertexto em que ela se

insere, representativo do inundo da vida, com todos os condicionamentos histórico-sociais

que o modelam.

No curso da exposição, buscamos proceder à identificação de alguns paradoxos que

representarn óbice a que a lei cumpra a sua função ordenadora da sociedade, naturalmente

tentando apontar alguns caminhos para a superação desses paradoxos. Será também

examinada toda a complexa rede institucional envolvida no processo de produção e

reprodução do direito, quando então procuraremos trabalhar alguns exemplos práticos que

tornem mais clara a exposição. De fato, uma abordagem crítica dos limites e das

potencialidades da lei deve cogitar do órgão que a edita, o Legislativo, daqueles que a aplicam

(a administração pública, que age de oficio, o Judiciário, que age por provocação em situações

de conflito de interesses, e até os cidadãos, no cumprimento espontâneo das leis). Deve-se

cogitar também de instituições como o Ministério Público, a Defensoria Pública, e o Tribunal

de Contas. Objetiva-se demonstrar que nosso grande problema consiste não numa suposta

fragilidade normativa, mas sim numa grande fragilidade institucional, noção que buscaremos

clarear mais adiante.



A lei como fator de estabilização de expectativas coinportainentais

Numa primeira aproximação conceitual, pode-se dizer que a lei é o ato estatal

revestido de imperatividade, de generalidade e de abstração, que tem por objetivo regular a

vida em sociedade. O caráter cogente, imperativo da lei se traduz na possibilidade de coação

estatal para fazer cumprir os seus ditames. Assim, a lei se impõe à observância compulsória

de todos. A nota de generalidade consiste no fato de que a lei irradia os seus efeitos de modo

difuso na sociedade, alcançando indistintamente a todos que se enquadrem na sua hipótese de

incidência nonrativa. Quanto à abstração, essa decorre do fato de que a lei se exterioriza por

meio de uma proposição hipotética, que prevê, em termos abstratos, uma determinada

conseqüência jurídica sempre que a hipótese legal se verifique no plano da realidade empírica.

É precisamente em virtude da abstração que a nonna legal se torna suscetível de aplicações

recorrentes, desde que, como visto, ocorram no plano fático situações que guardem

correspondência com o modelo legal.

Fsse conjunto de características lógico-sernânticas da lei permite que ela cumpra sua

função de pacificação social, de controle social, de modo que podemos afirmar que a função

essencial da lei é a estabilização de expectativas de comportamento'. Não fosse a existência

de instrumentos legais que disciplinam a conduta humana, nós teríamos a barbárie, ou o

arbítrio, com a opressão dos mais fortes sobre os mais fracos. Faz-se necessário, pois, que

haja um mínimo de previsibilidade. de segurança jurídica, nas relações havidas no seio da

sociedade. l importante que as pessoas possam saber antecipadamente quais as conseqüências

que advirão de seus atos. A par dessa função de cunho mais genérico, a lei cumpre também

um papel mais específico, tendo em vista o setor da realidade social que ela visa a disciplinar.

Assim, uma lei que institui um tributo objetiva carrear para os cofres públicos os recursos

necessários ao cumprimento dos vários encargos que tocam ao Estado. A lei que regula a

1.IJIIMANN, 1997.
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licitação tem urna dupla finalidade: assegurar o melhor contrato para o poder público e

proporcionar igualdade de oportunidades a todos os particulares que queiram contratar com a

administração; a lei que institui o Código de Trânsito Brasileiro objetiva disciplinar o tráfego

de veículos, e vai por aí afora.

Hiperinilação legislativa e o paradoxo da insegurança jurídica

C'ontbrme visto, não há como prescindir da lei para que haja condições mínimas de

segurança para a coexistência entre as pessoas. Porém, é preciso alertar também para o risco

de se propender para o extremo oposto, o da superabundância de leis. E aqui chegamos ao

primeiro paradoxo. A lei foi feita para gerar segurança jurídica, para trazer previsibilidade.

Porém. em meio à verdadeira barafunda de normas jurídicas existentes, os operadores do

direito, bem como os cidadãos, acabam se perdendo, sem saber ao certo em que sentido

aponta o direito. Na profusão de leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias,

decretos, resoluções, instruções e quejandos, tem-se, paradoxalmente, uma sensação de

anomia, de ausência de normas. Sobretudo aqui no Brasil, em que a medida provisória se

torna um instrumento normativo de uso corrente, sendo editadas aos milhares, num ritmo

alucinante.

Naturalmente, há vários fatores que geram esse paradoxo, que está intimainente

associado à questão dos limites do direito ou da lei, conforme dissemos anteriormente.

Merece críticas a visão simplista que se tem da lei como panacéia para todos os males,

cuidando-se de editar sempre uma lei para fazer face a um problema qualquer, que muitas

vezes demanda outras intervenções estatais, que não no plano legiferante. Tome-se como

exemplo o projeto de lei apresentado no Congresso Nacional que pretendia proibir o uso de

expressões estrangeiras. Urna proposição corno essa desconhece os limites e as possibilidades

de um ato normativo, principalmente por tentar intervir no campo da linguagem, que

seguramente não se deixa regular por lei.
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Nem mesmo as Constituições são poupadas desses devaneios legislativos. No Brasil,

as emendas constitucionais são aprovadas aos borbotões. A título comparativo, vejamos o

exemplo norte-americano: a Constituição americana, que data de 177 - tendo, pois, mais de

duzentos anos -, mal chegou a receber 30 emendas. Lá existe o que nós podemos chamar de

internalização do sentimento de Constituição. Já a Constituição brasileira, uma jovem de 19

anos, já se encontra totalmente devassada, alterada por mais de 50 emendas, sendo que

tramitam no Congresso aproximadamente 1000 propostas de emendas constitucionais ( e esse

número não é força de expressão! ). De que adianta aprovar uma emenda constitucional

prevendo o direito à moradia, se nossa realidade econômica nega de modo peremptório

qualquer possibilidade de aplicação prática dessa norma? A Constituição do Peru contém uma

disposição vedando o golpe de Estado, como se a mera existência de tal dispositivo pudesse

funcionar como impeditivo á ocorrência de um golpe militar diante de condições histórico-

sociais que lhe fossem favoráveis.

A proliferação de normas constitucionais inexeqüíveis só faz aumentar o sentimento

generalizado de desestima à Constituição. Aqui, nós identificamos um outro paradoxo. O

poder de emenda constitucional foi concebido precisamente para assegurar a permanência cia

Constituição, permitindo que esta pudesse adaptar-se às constantes mudanças sociais e às

novas demandas da sociedade. Na prática, as emendas à Constituição só têm feito o contrário.

Transformaram o texto constitucional em verdadeiro periódico e contribuíram para a

disseminação de um sentimento de desprezo e de desestima pela Constituição. Isto se deve em

grande parte ao fato de que os nossos governantes não raro são acometidos daquilo que o

professor Luís Roberto Barroso chama de narcisismo constitucional, pois ao invés de

adequarem os seus governos à Constituição, buscam exatamente o contrário, isto, é, adequar a

Constituição aos seus governos.
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Portanto, deve-se assegurar o grau de exeqüibilidade de uma lei. Há que se ter um

mínimo de eficácia. Neste ponto, cabe uma observação importante: desde logo é bom frisar

que o não-direito é condição de existência do próprio direito. De fato, se todas as leis fossem

rigorosamente cumpridas por todos, não haveria a necessidade do direito. A nota de

coercibilidade do direito existe exatamente para coibir condutas desviantes. Por outro lado, se

o direito não fosse minimamente cumprido, ele não teria nenhum préstimo. Assim, sempre vai

haver um coeficiente de inobservância das normas jurídicas, o qual deve variar entre um

mínimo e um máximo, que não podem ser ultrapassados.

É importante dizer também que contribui para essa enxurrada de leis a inobservância

dos limites constitucionais, de ordem formal e material, quando da elaboração legislativa. Ou

seja, são editadas várias leis que apresentam vícios de inconsti til cionalidade.

Também pode ser apontado corno causa dessa inflação legislativa o apego a uma

concepção estritamente legalista do direito, o que impele o legislador a tudo disciplinar, como

se lhe fosse possível prever e normatizar todas as relações sociais. Assim, várias situações

demandantes de solução jurídica, que poderiam muito bem ser resolvidas com base numa

visão principiológica do direito, acabam ensejando a edição de leis para resolvê-las, quase

sempre corri resultados bem piores. Veja-se o exemplo do instituto da renúncia, que no Brasil

está virando sinônimo de impunidade. O que fazer diante da renúncia de um político com o

propósito de evadir-se da condenação em um processo de cassação? Ora, o processo não pode

ser extinto, se já iniciado, ou deixar de ser instaurado, se ainda não tiver principiado, sob pena

de se ter a violação de um princípio jurídico da maior relevância, segundo o qual ninguém

pode valei--se da própria torpeza em beneficio próprio. Ao invés de se acolher essa orientação

inteipretativa, bem mais condizente com o sentimento (te justiça de qualquer cidadão, prefere-

se alterar a Constituição dela fazendo constar um dispositivo de clareza meridiana, segundo o

qual o político não pode renunciar se for instaurado processo contra ele. Aí nós estamos
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vendo esse festival de renúncias diante de denúncias de corrupção, as quais se verificam antes

de iniciado o respectivo processo de cassação. Trata-se de urna interpretação míope que

privilegia a literalidade da norma em detrimento do espírito que a anima.

Então é necessária uma legislação de base principiológica, com normas abertas,

diretivas, até porque o princípio jurídico é vocacionado a adaptar-se com mais facilidade às

constantes e inevitáveis mudanças sociais. A vã tentativa do legislador de abarcar toda a

realidade com a sucessiva edição de regras jurídicas assemelha-se à tentativa de nos

aproximarmos da linha do horizonte dando sempre um passo adiante.

O devido processo legislativo como condição de legitimidade das leis

É preciso que haja boas leis, um arcabouço legislativo de boa qualidade, normas

jurídicas que efetivamente busquem salvaguardar finalidades públicas. Se a lei objetiva

regular a conduta humana, e se nós pensarmos que o ser humano age orientado a fins, que na

verdade refletem valores a serem perseguidos, corno determinar os valores que devem recebei-

a proteção jurídica do Estado, a tutela jurídica do Estado? Naturalmente esse objetivo deve ser

alcançado por meio do mais amplo debate público, de modo que todas as correntes político-

ideológicas possam manifestar-se de maneira igualitária e pluralista. De fato, toda decisão

legislativa é de cunho axiológico, finalístico. Urna proposição legislativa, na medida em que

prescreve uma conduta, não se sujeita a um juízo de falso ou verdadeiro, mas sim a um juízo

de plausibilidade, de razoabilidade, que deve resultar de um procedimento discursivo

racionalmente estruturado. Daí a necessidade de um processo legislativo formal. Nesse passo,

nós podemos identificar um novo paradoxo: costumamos dar grande importância à lei e

menosprezamos o processo de sua formação. Trata-se de um grande paradoxo, pois todo o

prestígio dc que goza a lei no sistema de fontes do direito decorre precisamente do fato de que

a lei (leve resultar de um procedimento idealmente concebido para que haja a maior discussão



pública possível a respeito da matéria legislada. No entanto, há pouca atenção dispensada ao

processo legislativo.

Logicamente que o órgão que fará emanar a lei deve revestir-se de legitimidade

popular para empreender essas escolhas valorativas, ou seja, para escolher os valores que a

sociedade reputa mais importantes e por isso mesmo merecedores de proteção jurídica. Daí a

necessidade de um processo legislativo formal, de uma via democrática, discursiva, dialética.

Dessa perspectiva, é possível ver a importância da exigência constitucional de lei para que

alguém seja privado de seus bens ou de sua liberdade. Infelizmente, nossa prática política tem

demonstrado que o processo legislativo não raro tem sido urna mera fonnalidade, a ser

diligentemente providenciada à custa de rnensalôes e outras práticas nada abonadoras...

Neste ponto da exposição, deve-se chamar a atenção para uma distinção

importantíssima entre igualdade perante a lei e igualdade na lei. Há uma máxima segundo a

qual todos são iguais perante a lei. Isso significa, obviamente, que a lei deve ser aplicada

igualmente a todos. Mas alérri dessa igualdade de todos perante a lei, não podemos esquecer

da igualdade de todos na lei. Foi dito anteriormente que as características lógico-semânticas

da lei (generalidade, imperatividade, abstração) são relevantes, mas é preciso dizer que não

são suficientes para assegurar urna legislação justa. Essa é a razão pela qual, no Brasil, não há

a possibilidade jurídica de um regulamento criar ou extinguir direitos de forma autônoma.

Embora tenha as características da generalidade, da imperatividade e da abstração, um

regulamento depende de uma lei que lhe dê respaldo jurídico. E essa preeminência da lei

decorre do fato de ela resultar de um procedimento de discussão pública, diversamente do que

ocorre com o regulamento. Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta as vantagens da lei em

face de um ato normativo infra-legal: maior confiabilidade, maior controlabilidade, maior

publicidade, maior qualidade normativa, entre outras.

- BANDEIRA l)l MII 10. 1995.
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Portanto, a lei, nas suas disposições, não pode incorrer em discriminações

injustificadas. E importante ressaltar que é próprio da lei discriminar, porém, ao selecionar

determinadas hipóteses situacionais às quais ela liga determinadas conseqüências jurídicas, é

preciso proceder corri isonornia, de modo a não tratar diferentemente situações que, na

essência, se equivalem. Daí a necessidade de que aqueles que vão ser os destinatárias da

norma possam sentir-se os seus autores, participando de sua formação. É bem verdade que

essa participação na formação das leis se dá entre os representantes da população, integrantes

das diversas correntes político-partidárias. Portanto, o direito não pode fundar-se apenas no

seu caráter impositivo, funcional. Há que se ter a aceitabilidade racional das decisões

legislativas, o que é possível pela via democrática, discursiva, dialética. A lei deve ostentar

urna pretensão de correção, para usarmos urna expressão de Robert Alexy 3 . Muitas leis que

não "pegam" são um reflexo dessa ausência de pretensão de correção, de aceitabilidade

racional de suas disposições. Disso decorre a ausência de internalização do conteúdo da lei

por parte da sociedade, que é a sua principal destinatária.

Não faltam exemplos de leis desprovidas de razoabilidade, de legitimidade. Isso só faz

demonstrar que o Legislativo tanto pode apresentar-se como uma instância de construção de

cidadania, como pode degenerar-se em um espaço de exclusão de cidadania, espaço que se

deixa privatizar, atendendo a interesses de poucos e distanciando-se do interesse público.

Houve por exemplo urna lei federal que concedia anistia por crimes eleitorais. É o típico caso

de legislação em causa própria. Na campanha eleitoral, os políticos abusam da prática de

transgressões à legislação eleitoral. Urna vez chamados a responder judicialmente por isso,

aprovam uma lei que lhes concede anistia. Projetos desse tipo costumam ser aprovados em

tempo recorde. Felizmente tal norma foi extirpada do ordenamento jurídico após o julgamento

de uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil.

AIiXY, 2001X
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No Estado do Amazonas, houve urna lei que concedia adicional de 1/3 de férias para

servidores aposentados! Era uma lei de urna imoralidade aberrante, que também teve sua

inconstitucionalidade declarada por motivos óbvios. Mas se nós ternos esses contra-exemplos,

por outro lado nós temos leis como a Lei de [)iretrizes e Bases da Educação, que resultou de

amplo debate público, com a realização de seminários com os segmentos da sociedade civil

interessados na matéria, com audiências com especialistas; temos o Estatuto do Idoso, o

Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A própria

Constituição Federal e também a Carta Estadual refletiram um momento de intensa

mobilização da sociedade para a elaboração dos textos constitucionais. Temos também, no

plano estadual, a lei de incentivo à cultura, o código de águas, a lei de elaboração e

consolidação legislativas. Durante a tramitação dessa lei houve um seminário de altíssimo

nível na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com a presença de renomados juristas,

inclusive do ministro do STF, Gilmar Mendes.

Diante desses exemplos e contra-exemplos é possível ver com mais nitidez a distinção

conceitual, empreendida pelo eminente jurista português Canotilho, 4 entre representação e

representatividade. Representação nada mais é do que um esquema de seleção

fundamentalmente baseado na eleição dos governantes, indispensável para a

institucionalização cio exercício do poder político. Já a representatividade traduz a efetiva ou

real correspondência entre a composição de um órgão representativo e os indivíduos ou

grupos sociais dos quais ele é expressão. Obviamente que urna situação ideal deveria

expressar a colTespondência semântica desses conceitos.

Uma outra observação pertinente é que esses exemplos e contra-exemplos bem

demonstram que a lei tanto pode exprimir uma grande força emancipatória, em sintonia com a

justiça, como pode, ao contrário, expressar uma força opressora, sendo contrária aos

('AN( ) FILHO, 1998
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princípios e valores contidos na ordem jurídico-constitucional, o que torna ainda mais

evidente a importância do controle de constitucional idade das leis.

A insuficiência de um bom arcabouço legislativo: da elaboração das leis à sua

efetiva aplicação

A esta altura da exposição, podemos afirmar que é necessária a existência de leis, mas

não o excesso (te leis. É necessária uma boa qualidade normativa. Mas também só isso

evidentemente não basta. As leis têm que ser cumpridas. Nós acabamos de citar boas leis em

nosso ordenamento jurídico, inclusive a Constituição Federal, que do ponto de vista formal, é

considerada bem avançada. Mas essas normas devem ser cumpridas, ou melhor, bem

cumpridas. O ministro Carlos Ayres de Britto, no IV Congresso Brasileiro de Direito

administrativo, utilizou uma imagem bastante expressiva dessa idéia de que é preciso

implementar os direitos consignados nos textos normativos, de modo a eliminar a distância

abissal que vai da criação da lei à sua implementação. Segundo ele, nós temos vigência

normativa, falta-nos vivência normativa.

Quando se fala em aplicação do direito, ganha relevo o Judiciário. Toda lei se dá a

conhecer por textos, os quais devem ser interpretados e aplicados. E imprescindível, pois, a

mediação do intérprete, do aplicador do direito. Já dizia Recasen Siches que o direito não se

esgota na obra do legislador, que empreende uma valoração abstrata, mas deve ser

complementada pela obra do aplicador, que empreende uma valoração concreta. Norma

alguma se auto-aplica. É óbvio que o redator da lei deve esmerar-se na elaboração do texto,

sempre buscando torná-lo o mais claro possível. Porém, há um limite intransponível, a

linguagem não se deixa aprisionar, ela é sempre fugidia. Assim, uma disposição jurídica deve

ser vista como um ponto de partida aberto a inúmeras possibilidades inteipretativas. É o

aplicador da norma que, em última instância, determina o seu sentido, estabilizando

expectativas de comportamento.



Portanto, por mais diligente que tenha sido o legislador, sempre remanescerá no texto

normativo uma inafastável indeterminação semântica, a desafiar a atividade interpretativa do

aplicador da norma. Nesse ponto, é importante ressaltar que o texto normativo funciona corno

um "link" para um hipertexto, representado pela realidade mesma, a que o texto normativo se

conecta. Há, pois, urna distinção que deve ser feita entre texto normativo e norma. O texto é o

ponto de partida, a norma é o ponto de chegada. Para se passar do ponto de partida, ou seja,

do texto, para o ponto de chegada, a norma, deve-se analisar todo o complexo contextual de

que se compõe o direito, que engloba o conjunto de valores dominantes em um dado

momento histórico-social, a pragmática social ou a gramática de práticas sociais, a situação de

aplicação, com todas as suas particularidades. O signo lingüístico, por si só, é pouco.

Assim, a norma resulta da interação entre texto e contexto. Müller, citado por Paulo

Bonavides5 , lança mão de urna imagem bastante feliz para expressar essa idéia. Segundo ele,

o texto normativo é tão-somente a ponta do iceberg normativo.

Um significativo exemplo do relevo da mediação interpretativa pode ser colhido na

Constituição norte-americana, que tem mais de duzentos anos e que passou por diversas

mutações constitucionais, ou seja, mudanças do sentido das normas jurídicas sem que

houvesse qualquer alteração redacional, formal. Tome-se o exemplo dos negros em face da

cláusula constitucional que assegura a igualdade, a isonomia entre os indivíduos. Nos

primórdios do constitucionalismo norte-americano, os negros foram considerados escravos, e

como tais, não eram sujeitos de direitos. Posteriormente, a Suprema Corte passou a acolher a

tese da igualdade de direitos entre negros e brancos, ressalvando, porém, a segregação: iguais,

porém separados (equal, but separated). Transporte coletivo idêntico, porém um reservado aos

brancos, outro aos negros. Banheiros públicos idênticos, mas aqueles reservados aos brancos,

estes aos negros. Num momento seguinte, a evolução jurisprudencial afastou a segregação, a
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discriminação. Recentemente, a Suprema Corte passou a examinar a chamada discriminação

positiva, ou ação afirmativa, que consiste justamente em conceder um tratamento privilegiado

aos negros como forma de compensação diante das desigualdades efetivas que há entre eles e

os brancos, daí a política de reserva de cotas para negros em universidades, por exemplo.

Note-se que o dispositivo constitucional relativo à igualdade, subjacente a todas essas

interpretações, não sofreu nenhuma alteração formal, porém ensejou sentidos diferenciados

em cada contexto histórico-social. Isso ocorre em grande medida em função da tessitura

principiológica do ordenamento jurídico. Os princípios jurídicos encerram valores e a

concepção acerca de valores altera-se ao longo dos tempos. Daí essa grande força expansiva

dos princípios, que têm grande capacidade de adaptação às inevitáveis mudanças sociais.

Um outro exemplo interessante, trabalhado por Perelman, pode ser colhido na

jurisprudência belga, relativamente ao caso de uma mulher que havia se doutorado em direito,

mas que teve negada sua inscrição na Ordem dos Advogados. Na época, tal instituição não

contava corri nenhuma mulher em seus quadros. A pretendente alegara a inexistência de

qualquer dispositivo jurídico que lhe negasse o direito à inscrição e invocava a sua condição

de doutora em direito. A Corte de Cassação argumentou que a ausência de qualquer

dispositivo legal vedando o ingresso de mulheres se devia ao fato de que se tratava de

tamanha obviedade que dispensava inclusive a proibição expressa. Seria como que um

silêncio eloqüente. É evidente que passados vários anos, o "silêncio eloqüente" passou a

indicar o sentido diametralmente oposto. De há muito que as mulheres encontraram

reconhecimento social e espaço para ascenderem na sociedade, de modo que a Corte de

Cassação teve que rever o seu posicionamento original. Esse exemplo belga é bastante

elucidativo da importância do silêncio como signo essencial da linguagem, como fator
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atributivo de sentido em face de problemas hermenêuticos. É a pragmática social como

atributiva de sentido aos signos lingüísticos.

Vejamos um outro exemplo: a lei pune comportamentos atentatórios à moral e aos

bons costumes. Evidentemente que, para aferir se uma dada conduta é ofensiva à moral e aos

bons costumes, deve-se ter em vista a pauta de valores dominantes na sociedade, deve-se

avaliar o conceito que se tem de motal segundo as condicionalidades histórico-sociais de cada

época. Numa avaliação como essa, seguramente os nossos avós seriam bem mais rigorosos do

que nós, no que respeita aos parâmetros morais.

Assim, é imperativo que se combata a chamada interpretação retrospectiva, expressão

utilizada por Luís Roberto Barroso e que expressa a atitude de ver o novo com os olhos do

passado. Exemplo disso foi a interpretação dada pelo STF ao instituto do mandado de

injunção, que foi concebido para viabilizar o exercício de direitos constitucionais que

dependem de regulamentação normativa, que nunca vem. Segunda a melhor doutrina e

mesmo a regra elementar do bom-senso, sempre que alguém impetrasse um mandado de

injunção com vistas ao exercício de um direito constitucional obstado por ausência de

regulamentação, o juiz deveria prover a regulamentação faltante para aquele caso concreto, de

modo a possibilitar o exercício do direito em questão. Não foi esse, porém, o entendimento do

Supremo, que praticamente desnaturou o instituto ao decidir que, nesses casos, fosse

notificada a autoridade faltante do dever de regulamentar a matéria para que providenciasse a

regulamentação. Bastou uma interpretação retrógrada para a neutralização de um instituto que

tinha um grande potencial dinamizador do direito constitucional.

Uma outra crítica que pode ser feita aos aplicadores do direito é que muitas vezes eles

se prendem de modo excessivo à literalidade do texto na tarefa interpretativa. Perde-se de

vista o fato de que o legislador, ao elaborar a lei, procede a partir de um juízo generalizante,

que é totalmente insuficiente para abarcar toda a riqueza de possibilidades situacionais que a
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realidade oferece. Por mais previdente que seja o legislador, é absolutamente impossível que

ele possa antever todos os fatos suscetíveis de ocorrer na realidade. Daí a necessidade de

adequar a letra da lei ao espírito que a anima, adequando a lei à realidade, a partir de

interpretações restritivas ou extensivas do texto normativo em atenção às singularidades e

especificidades do caso concreto. Mesmo disposições jurídicas aparentemente simples podem

ensejar problemas hermenêuticos quando de sua aplicação a determinadas hipóteses, as quais

impõem que se ultrapasse a literalidade da norma. Vamos a um exemplo clássico: na entrada

de uma estação de trem existe urna placa proibitiva da entrada de cães. Seria o caso de barrar

um cego que se fizesse acompanhar de seu cão-guia? É evidente que não. Tomemos um outro

exemplo, fornecido por Perelrnan 7 : em um parque público, é vedada a entrada de veículos

motorizados. Mas seria o caso de se proibir a entrada de urna ambulância para prestar SOCO1TO

a uma pessoa que sofreu um ataque cardíaco e necessita de atendimento urgente?

O STF teve ocasião de julgar um caso em que uma mãe adotiva teve negado o pedido

de licença-gestante. O Supremo decidiu pela negativa do beneficio por considerar necessário

o fenômeno biológico da gestação, o que poderia ser deduzido da própria literalidade do

beneficio: licença-gestante. Ora, quem vê somente a literalidade do texto muitas vezes não vê

a norma. A licença-gestação, antes de se tratar de um direito da mãe, é um direito fundamental

da criança, que, na tenra idade, necessita dos cuidados da mãe. É esse o fim social da norma:

evitar que, prenm ida pela necessidade de trabalhar, a mãe deixe de dedicar ao filho a atenção e

o cuidado de que ele necessita. Pouco importa se se trata de filho natural ou adotivo. Aliás, a

própria Constituição veda qualquer designação discriminatória relativa à filiação, garantindo

aos filhos, havidos ou não da relação de casamento, os mesmos direitos e qualificações (art.

227, § 6°). Vejam aqui que um direito consignado na lei pode não cumprir a sua função social

em razão de urna interpretação distorcida.
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Estes exemplos bem demonstram que quem só vê a literalidade do texto não vê a

norma. Já o apóstolo São Paulo dizia que "a letra mata, o espírito vivifica."

Um outro mal que aflige parcela de nossa magistratura é o excessivo apego ao

formalismo. Neste ponto, nós podemos identificar mais um paradoxo. Figure-se o exemplo da

legislação processual, que foi concebida para viabilizar o acesso à justiça, para viabilizar o

direito, mas que, em muitas situações, em decorrência do manejo equivocado dessa

legislação, tem-se transformado em óbice ao acesso à justiça. De fato, grande parte dos feitos

judiciais são extintos com base em questões processuais, sem que o juiz chegue a enfrentar a

questão do mérito da demanda. Ora, a forma não pode se tornar um fim em si mesmo. Forma

não é fôrma, como pensam erroneamente alguns (pseudo) operadores do direito. Portanto,

deve-se repelir o culto da forma pela forma. Na verdade, forma e matéria estão imbricados,

estão numa relação de complementaridade. A forma existe para viabilizar o conteúdo. Não se

pode superdimensionar a forma em detrimento do conteúdo e nem vice-versa. Conforme

afirma Eros Grau, em prefácio a Juarez Freitas 8 e com apoio em Elígio Resta, deve haver um

equilíbrio nessa relação, que na verdade expressa a ambigüidade do fármaco: rompido o

equilíbrio necessário, o remédio se transforma em veneno.

Vejamos um outro problema que compromete a boa aplicação das leis: o dogmatismo

excessivo, que na verdade decorre de urna crença exacerbada na razão, a revelar a pretensão

de uma racionalidade absoluta. Muitas vezes questões judiciais complexas, que envolvem um

conflito relevante de direitos, são decididas com base em formulações conceituais que, no

plano da mera construção abstrata, no plano lógico, fazem todo o sentido, mas, na prática

podem demonstrar inadequação. Na verdade, as formulações conceituais são incapazes de

abranger toda a realidade, elas sempre deixam restos sobrando. Segundo Arthur Kaufmann,

citado por karl Laren,, uma conceituação sem resíduos é inatingível. Muito mais do que um

1 : 1(1] IAS, 2002. p. 15
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componente lógico, o direito possui um componente axiológico, estimativo, finalístico. Para

urna decisão judicial, há que se considerar um conjunto de fatores que devem ter um peso

bem maior do que uma mera formulação conceitual, uma máxima jurídica, um dogma

jurídico. Vamos a um exemplo: no direito, há um princípio segundo o qual o acessório segue

o principal. Pois, bem. Voltando à questão da renúncia, quando o ex-Presidente Collor

renunciou, a alegação de seu advogado era de que, com a renúncia, a pena principal do

impeachment ( a destituição do cargo ) deixava de existir e, com isso, o mesmo haveria de

ocorrer com a pena de suspensão dos direitos políticos, pena acessória, já que o acessório

segue o principal. Esse é um exemplo claro de que o apego a urna visão estritamente lógico-

dedutiva pode conduzir a situações que repugnam a consciência jurídica das pessoas e

agridem o seu sentimento de justiça.

Muitas vezes, para a atribuição de sentido ao texto normativo diante de um caso

concreto, lança-se mão de máximas, como: a lei não contém palavras inúteis", ou "é vedada

a utilização de termos sinônimos", "a mesma idéia deve ser expressa com a mesma palavra".

Ora, é evidente que o redator de leis deve procurar orientar-se por essas máximas. Mas para o

aplicador da norma, essas máximas não devem ser sobrevalorizadas, sob pena de deturpação

de sentido, de injustiças evidentes, em face de outros fatores hennenêuticos que mereceriam

um peso bem maior na tarefa interpretativa, e que poderiam conduzir a uma decisão mais

consentânea com a justiça e menos presa a abstrações.

Deve-se, pois, combater essa aura de perfectibil idade que muitos vêem em torno do

legislador, corno se ele fosse infalível no momento de elaborar abstratamente a norma. .A

realidade é bem diferente.

Neste ponto da exposição, deve-se ressaltar que o apUcador da norma deve aliar o

sentimento à racionalidade. O apego irrestrito à fria letra da lei pode levar, corno vimos, a

grandes injustiças, precisamente pelo fato de que a lei é uma abstração que precisa adequar-se
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à realidade. É por isso que a justiça tem um viés generalizante, mas tem também um viés

individualizante, tendo em vista as especificidades e singularidades de um caso concreto. E

esse viés individualizante é detectado por aqueles que aliam o sentimento à racionalidade.

Aliás, foi essa idéia o fio condutor da brilhante exposição do Ministro Carlos Ayres de Britto

rio l\' Congresso Brasileiro de Direito Administrativo: ele enfatizava a necessidade de

incorporar sentimento à aridez racionalizante do discurso jurídico. Diga-se de passagem, a

idéia era mais do que oportuna para o momento, pois esse congresso foi realizado em tributo à

memória do grande jurista Paulo Neves de Carvalho, que sabia como POUCOS Conjugar O

sentimento e a racional idade para manejar adequadamente o direito, sempre tendo em conta a

preciosa lição de Miguei Reale de que "o direito existe para a vida, e não a vida para o

direito."

A Defensoria Pública como condição de possibilidade para o exercício dos

direitos dos mais necessitados

Vamos prosseguir. Nós já dissemos que são necessárias leis, não o excesso de leis.

Deve-se ter leis de boa qualidade. Deve-se ter uma boa aplicação da lei, sobretudo pelo

Judiciário. Mas nós não podemos nos esquecer de que, via de regra, o Judiciário age por

provocação. Assim, diante da violação de um direito, deve-se recorrer ao Judiciário para que

este recomponha o estado dejuridicidade então rompido. Considerando que a ordem jurídica

foi concebida para amparar todos os indivíduos, sem distinção, não se pode negar a

importância da Defensoria Pública, que presta assistência judiciária gratuita aos necessitados.

Vê-se, portanto, mais uma instituição que emerge dessa complexa rede institucional que

condiciona o cumprimento do papel social que toca à legislação. Faz-se necessária uma

Defensoria Pública fortalecida, autônoma, com ótimos quadros técnicos.

REAL ,F. 199(,
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O reconhecimento da importância da Defensoria Pública deve, pois, traduzir-se em

garantia de infra-estrutura adequada, de remuneração condizente com a importância de seus

profissionais, de modo a evitar urna situação de assimetria técnica nos processos judiciais,

contrapondo, de um lado, aqueles que podem arcar com caros honorários advocatícios (o que

aumenta as possibilidades de êxito na causa ) e, de outro, aqueles que devem recorrer ao

advogado público mal remunerado e dispondo de precária infra-estrutura para sua atuação

profissional. É isso que se quer evitar. Ainda a propósito dessa questão do acesso ao

judiciário, não poderíamos deixar de apontar mais um paradoxo engendrado por nossos

legisladores, qual seja a promulgação de urna lei estabelecendo valores elevadíssimos para as

custas e emolumentos judiciais, o que praticamente inviabilizava o exercício do direito

constitucional de acesso ao Judiciário. Felizmente, o STF declarou tal lei inconstitucional.

O Ministério Público e os direitos transindividuais

Mas existem direitos que não são suscetíveis de titularização individual, são os

chamados direitos difusos, de natureza transindividual, que não têm um sujeito determinado,

mas vários sujeitos indeterminados, corno, por exemplo, o direito a um meio ambiente

ecologicamente equilibrado, saudável, o direito à preservação do patrimônio histórico e

artístico, são direitos que, uma vez violados, acarretam danos não a um indivíduo

especifica mente considerado, senão à coletividade como um todo. A efetiva implementação

das leis que consignam tais direitos se encontra intimamente ligada à atuação do Ministério

Público, que é o órgão que detém a prerrogativa constitucional de propor ação civil pública

em defesa de tais direitos. É importante lembrar também que o MP, na pessoa do Procurador-

Geral da República, detém legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. É

evidente, pois, a relevância do MP para o assunto de que estamos a tratar, concernente aos

limites e às potencialidades da lei, que será tanto mais efetiva quanto mais atuante e operante

for o Ministério Público.
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A função fiscalizadora e a efetividade da legislação

Numa abordagem sobre as potencialidades da legislação, nós não poderíamos deixar

de aludir à importância de mecanismos de controle, de fiscalização institucional. E nesse

ponto ganha relevo o próprio Legislativo, que tem como missão constitucional empreender a

tmnção fiscalizadora do Executivo. Também ganha importância, nesse enfoque, o Tribunal de

Contas, órgão auxiliar do Legislativo no controle do Executivo.

Assim, de nada adianta uma excelente legislação sobre licitação, se não há

mecanismos eficientes de controle que assegurem uma boa aplicação dessa legislação. Aquilo

que originariamente fora feito para assegurar, de um lado, a isonomia entre os particulares que

queiram contratar com a administração, e, de outro, a melhor proposta de contratação para o

poder público acaba gerando, na prática, direcionamento do processo licitatório e

superfaturamento.

A tareía fiscalizadora repercute de modo significativo no âmbito dos chamados

direitos sociais, OS quais sào os mais afetados pela corrupção sistêmica, pois a implementação

de tais direitos passa necessariamente pela existência de condições materiais, as quais tendem

a escassear diante da corrupção desenfreada. .A efetivação dos direitos sociais fica sempre

condicionada pela chamada teoria do "possível orçamentário".

Nem é preciso dizer que, no Brasil, os mecanismos de controle institucional

funcionam de modo precário. Basta dizer que os grandes escândalos que surgem no País só

vêm a público não porque tenham funcionado os mecanismos institucionais de controle, mas

por razões totalmente diversas e contingentes, motivadas, muitas vezes, pelo trabalho da

imprensa investigativa, a colher elementos de convicção surpreendentes, como o inusitado

depoimento de um motorista, ou de uma secretária, ou de um caseiro, ou mesmo de um

político enredado em atos de corrupção sistêmica, como no malsinado episódio de venda de

votos congressuais, conhecido como "mensalão".



Quanto ao Tribunal de Contas, outro órgão encarregado da função fiscalizadora, é

preciso dizer que tal órgão deveria ser eminentemente técnico, mantendo o necessário

distanciamento das paixões políticas, que muitas vezes rendem ensejo a conchavos e

articulações contrários ao interesse público. Neste ponto, é importante dizer que a

legitimidade que respalda a função julgadora difere daquela que sustenta a ação política. Na

função julgadora não é conveniente que haja a investidura em mandato popular.

Na verdade, muitos políticos flagrados em atos de corrupção invocam em sua defesa a

aprovação de suas contas pelo Tribunal de Contas. Trata-se, muitas vezes, de um controle

meramente formal, e não substancial, de fundo, em face das indevidas injunções políticas.

Ainda sobre o Tribunal de Contas, é importante trazer à reflexão a proposta do eminente

publicista argentino Prof Roberto Dromi, que sugere a realização de parcerias entre

universidades e o Tribunal de Contas, para que haja assistência técnica àquele órgão julgador.

Essa medida conduziria a um maior compromisso dos professores com a vida pública,

promovendo um maior engajamento social da classe docente.

A relevância da sociedade civil no processo de produção e reprodução do direito

Evidentemente nós não poderíamos deixar de analisar a importância da sociedade

civil, sobretudo no contexto do Estado democrático de direito, cujo grande ganho institucional

foi precisamente uma intensificação da participação popular no processo político,

contrariamente ao que ocorria nos paradigmas anteriores. De fato, o cidadão não pode mais

ser visto como um mero receptador passivo de provimentos civilizatórios, mas, ao contrário,

deve fazer-se influente no processo de tornada de decisão. Trata-se do caráter dinâmico, e não

estático da cidadania, fazendo expandir os espaços públicos informais de geração da vontade

e da opinião pública, constituindo como que urna rede periférica que deve conectar-se aos

centros institucionalizados da política, como o Parlamento, por exemplo, com vistas a

determinar o conteúdo da agenda política. Da interação entre essa esfera pública
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culturalmente mobillizada, para usarmos uma expressão de Habermas 11 , e as instâncias

institucionalizadas de poder devem derivar deliberações políticas revestidas de maior

legitimidade.

Essa participação é importante não só no processo de produção das leis, mas também

no processo de sua implementação. Cite-se, por exemplo, a relevância do disque-denúncia

para a elucidação de ilícitos penais, contribuindo para a efetivação da legislação penal.

Temos, ainda, o exemplo das associações de donas de casa, com intensa atuação junto

aos PROCONS, com vistas à defesa dos direitos dos consumidores, as organizações não

governamentais voltadas para a defesa do meio ambiente, contribuindo para a implementação

da legislação ambiental.

Conclusão

O (Ilícito, nas suas múltiplas manifestações, como a lei, a sentença judicial, a doutrina,

se dá a conhecer mediante textos escritos, mediante a palavra. E a palavra, nós bem sabemos,

mantém uma relação ambígua com o sentido, pois, ao mesmo tempo em que ela pode revelar,

ela pode também ocultar, esconder, dissimular. Daí se conclui que o direito tanto pode ser

empregado como um instrumento de transformação social, de emancipação, voltado, pois,

para a realização da justiça, como pode também ser utilizado como instrumento de opressão,

de manutenção e reprodução de desigualdades, de manutenção do "status quo". Tudo vai

depender, para além da qualidade técnica das nossas leis, do funcionamento dessa intrincada

rede de que se compõe o sistema jurídico, da solidez ou da fragilidade de nossas instituições,

da pauta de valores da sociedade. das práticas sociais, que são atributivas de sentido aos

signos jurídicos. O texto jurídico, na verdade, opera corno um link para o hipertexto,

constiiido do mundo da vida, com a tábua de valores sociais, a pragmática social, as

1 LIABERMAS. 1997



coordenadas de tempo e de espaço e as singularidades e especificidades da situação de

aplicação da norma.

Dito isso, caberia indagar: será que o uso abusivo de medidas provisórias entre nós é

fruto de urna má redação do texto constitucional, ao referir-se aos requisitos de relevância e

urgência.' Será que o fato de a renúncia, no Brasil, ter-se transformado em sinônimo de

impunidade de políticos que se vêem na iminência da cassação resulta da má qualidade de

nossa legislação? Será que o mandado de injunção, instrumento processual que surgiu como

alternativa para viabilizar direitos constitucionais dependentes (te regulamentação que nunca

vem, se transformou em algo praticamente inútil em virtude de urna redação deficiente do

texto constitucional que o instituiu? Se o STF prontamente declarasse inconstitucional a

primeira medida provisória que contraditasse os requisitos de relevância e urgência nós

teríamos tido a disseminação dessa prática distorcida em nosso meio? Se o primeiro político à

beira da cassação, ao renunciar ao mandato, ainda assim fosse condenado e considerado

inelegível, teríamos o festival de renúncias que escandalizam a sociedade brasileira? Com a

agravante de que, mais tarde, tais políticos, valendo-se das mazelas e das falhas de nosso

FOCCSSO eleitoral, bem como do poderio econômico, retornam à cena política, quase que a

escarnecer da sociedade. Se o primeiro mandado de injunção a desaguar no STF tivesse tido

uma interpretação adequada, nós não teríamos à disposição um eficiente instrumento de

efetivação da Constituição?

A propósito de tudo isso é bastante positiva a decisão histórica do STF relativa ao

acatamento da denúncia do Procurador-Geral da República referente ao "mensalão", uma vez

que o recado é claro para os políticos mais afeiçoados a práticas desabonadoras. Fosse outra a

decisão, será que a sociedade brasileira dormiria tranqüila, diante de um salvo-conduto

expedido pelo STF para a prática de condutas ilícitas?



A reflexão acerca dessas indagações reforça a premissa de que o direito tanto pode

operar corno um instrumento de transformação social e de realização de justiça, corno pode,

ao contrário, degenerar-se em um instrumento de opressão, de dominação, o que nos coloca

diante da necessidade indeclinável de um esforço permanente voltado para o aprimoramento e

o fortalecimento de nossas instituições, único caminho possível para a consolidação de um

verdadeiro Estado Democrático de Direito.
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Resumo
As potencialidades e OS limites da legislação são examinados a partir de urna perspectiva

sistêmica, que busca identificar e superar os paradoxos que niarcani nossa produção legislativa. Sob
esse prisma, a lei, embora importante. é apenas um dos elementos operativos do sistema urídico, cuja
luiicionalidadc, para além da boa qualidade das leis, depende do fortalecimento da intrincada rede
institucional dc que se compõe tal sislemima.

Ahstract
Thc potenlial mnd limitmtion ol ilie law are examined Iromu a syslcmnic perspective with lhe

purpose ol i(leI1lif'ing and overcomning lhe pamadoxes of our legal system. No muatier how Importani
lhe Iaw, ii is html one ol thc many elemncnts of lhe legal system, lhe functionality of which. bcyond die
quality ofthc legal text, depends on lhe strenghtening of lhe intricate institucional nel it constmtutcs.
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O ESTADO LEGISLADOR RESPONSÁVEL

Júlio César dos Santos Esteves

1. INTRODUÇÃO

Indissociável da noção de Direito, a idéia de responsabilidade assume na Ciência Jurídica

a condição de categoria jurídica, apresentando-se, assim, nos dizeres de Creteila Júnior, como

instituto "comum ao direito privado e ao direito público".'

A abrangência do tema vem sintetizada na lição de Aguiar Dias, para quem "toda

manifestação humana traz em si o problema da responsabiIidade" ou ainda, na enfática sentença

de Eduardo Soto Kloss: Quien dice derec/io, dice ,esponsahilidad

Com a natureza de instituto basilar, a responsabilidade encontra adequada alocação na

Teoria Geral do Direito, sendo certo, porém, que, em sua vertente patrimonial, o instituto ganha

delimitação e desenvolvimento no domínio do Direito Civil.

Colhe-se ali que, com a responsabilização patrimonial, busca-se a recomposição da relação

jurídica rompida com ou sem culpa, quando tal se mostra possível, ou a compensação daquela

ruptura.

Trata-se, pois, de proteger as relações jurídicas afetadas pelo dano e, portanto, de assegurar

a própria harmonia social. A idéia nuclear inspiradora da imposição do dever de reparar o dano

causado assenta-se no multimilenar princípio da proibição de ofensa: neniinem /aedere. que, como
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ensina Pontes de Miranda, "sintetiza a realidade formal do direito,"" pressupondo-se em qualquer

estágio da vida social.

O caráter principiológico e universal do dever de reparar, como forma de compensação do

ofendido e de restituição do equilíbrio social vem, ainda, enfatizado, por Sílvio Rodrigues:

"Princípio geral do direito, informador de toda a teoria da
rponsahilidade encontradiça no ordenamenio jurídico de todos OS

POVOS civilizados e sem o qual a vida social é inconcebível, é aquele
que impõe a quem causa dano a outrem o dever de reparar"

Ostentando a mencionada abrangência e situando-se como condição de preservação da

ordem social, a responsabilidade civil irradia-se por quadras diversas do Direito, conforme os

bens jurídicos lesados e a intensidade da lesão.

Ao presente estudo interessa, particularmente, a responsabilidade civil do Estado. Nesse

campo, o estudioso do Direito Administrativo há de deparar uma da mais admiráveis

transformações científicas operadas no âmbito do Direito Público. Trata-se, com efeito, de

surpreendente evolução que se inicia como o dogma do Estado irresponsável para alcançar, na

atualidade, a afmnnação de uma responsabilidade especial, delineada sob a égide do Estado de

Direito, da delimitação do poder estatal e dos princípios democráticos que informam a relação

entre o ente político e a sociedade.

Trata-se, ademais, de responsabilidade marcada pela tendência de expansão, o que, de

resto, assinala, no inundo contemporâneo, o instituto como um todo, incluída a instância privada.

No particular do dever estatal de responder pelos danos causados a terceiros, tal propensão

ampliativa justifica-se pela ruptura dos modelos absolutistas, personalista e autocrático do Estado,

mas também pela gradativa ampliação do papel do ente público. Deveras, a expansão da atuação

estatal, inaugurada na fase intervencionista e mantida diante da complexidade da vida moderna,

MIRANI)A.p17
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multiplica continuamente os campos em que se dá o relacionamento, tornando,

consequentemente, maiores os riscos de que da atuação estatal, falha ou não, resultem prejuízos

para terceiros.

Curioso, pois, que ainda se admita a existência de um campo de atuação da pessoa política

subtraída ao dever de ressarcimento. É, todavia, o que ocorre no campo da atuação legislativa. A

natureza essencialmente material da atividade administrativa somada a largueza e elasticidade dos

campos em que se verifica, torna maior a potencialidade e recorrência de danos no âmbito desta

- messe estatal e, conseqüentemente, mais facilmente percebido, aceito e aplicado o dever estatal de

ressarcir pelo exercício da função administrativa. Daí a afirmação de Caio Mário: " mais

freqüente é a responsabilidade do Estado por atos do Poder Executivo."('

Tarefa mais árdua, conquanto em tempos recentes assumida e desenvolvida com crescente

determinação, é a de se cogitar da obrigação estatal de indenizar nas hipóteses dos atos judiciais e

legislativos.

O propósito de dispensar tratamento especializado determina que a especulação deste

estudo se limite à responsabilidade extracontratual do Estado por sua atividade legislativa. É de

se registrar, todavia, que a tendência de assimilação da responsabilidade civil pela atuação

jurisdicional do listado ganha terreno, revelando-se irreversível. E o que assinala Rui Stoco, ao

considerar que, mesmo timnidamente, a doutrina pátria e alienígena vêm, aos poucos, se curvando

a essa tendência, "mas sempre em caráter de cxcepcionalidade." Demais disso, cuidou a

Constituição de 19 de consagrar, na condição de fundamental, o direito do condenado por erro

judiciário e do que ficar preso além do tempo fixado na sentença de ser ressarcido pelo Estado

(art. 5.°, LXXV)

R( )1)R1( .1 J1S
PFRlIRi\.p.13()
SI (K'( )p3()
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Maiores dificuldades, contudo, apresentam-se no que se refere ao reconhecimento do

dever estatal de ressarcir danos resultantes do exercício da função legislativa, o que leva a se

constatar, com Celso Antônio Bandeira de Mello que

"no que respeita às funções públicas suscetíveis de gerarem
compromisso estatal por danos, seu marco superionuenle avançado é a
responsabilidade por aios legislativos o que já sucede em alguns casos,
flOS teflipOs Ili)diCrflOS."

Ainda nessa linha, a observação de Otávio de Barros, citado por Yussef Said Cahali, no

sentido de que " a responsabilidade do Estado resultante a aplicação da lei é a que no direito

público surge cronologicamente em último lugar, tanto que inúmeras nações não a afirmaram."9

2. EMBARGOS À ACEITAÇÃO E APLICAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO POR ATO LEGISLATIVO

Parece, deveras, contraditório e paradoxal pretender responsabilizar-se o Estado pelo exercício

da função legislativa, que, por excelência, transmite a noção de soberania, materializando, no

sistema representativo, o que se considera a vontade geral. O caráter principal da atividade

legiferante, que molda o exercício das demais funções do Estado , e a liberdade de

conformação que só encontra limites na Constituição e que se revela indispensável a evolução

do Direito surgem como fatores aparentemente antitéticos da ocorrência de danos causados

pela lei e da admissão da responsabilidade do Estado legislador.

Cumpre, assim, verificar, de modo mais analítico, as várias barreiras que se apresentaram e

em boa medida ainda se apresentam à aceitação da tese da responsabilidade do Estado por sua

função legislativa.

I3ANI)i IRA DE MELIO.p.502
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2.1 Identificação de lei e soberania

A infalibilidade e a onipotência reconhecidas ao monarca, no Estado absolutista impediam

que de modo geral, se reconhecesse o dever estatal de indenizar, o que se traduziu nas

conhecidas máximas da realeza medieval: use ki,ig wi do no wrong, le vos 'se peul mal

/ uive, ou ainda, quod principi placui! legis Jiabei vigorei?:.

O advento do Estado Liberal, embora suprimindo o absolutismo, não logrou, de

logo, alterar significativamente esse quadro, posto que as antigas garantias do monarca

tenham sido, de algum modo, transferidas ao legislador.

Deveras, a fase da irresponsabilidade estatal, própria do Estado Absolutista,

prolonga-se relativamente ao Estado Liberal, projetando seus fundamentos, ainda que sob

outra roupagem, na tentativa de assegurar, nesse campo, a insubmissão do ente estatal ao

dever jurídico de reparar danos, como observa Miguel Marienhoff:

"En iun comienzo negábase Ia resposabilidade dcl Estado por sus aclOS
legislativos. Tal critério se hasaba en que "legislar" implica ciercício de
la soberania, eu tanto que los agravios causados rxr ei soberano no se
reparali. Incluso Ilego a decirse que Ia ley, causa dcl prejwcio, es Ia
expresion de la voluntad genral y por consiguiente de Ia voluntad de los
que sufren cl dai'io.1'

Apesar das alterações do sistema político, que já não mais se compadece com as idéias de

uma supremacia absoluta do parlamento, permanece, incorporada a noção de que, como expressão

da vontade geral, antecedente e superior aos demais atos estatais, a lei corporificaria, com

exclusividade, a soberania do Estado, razão por que não poderia, per se, empenhar a

responsabilidade estatal.

('AH.Al .1 I.p.(5 1
10 N4ARI 1 N 1 I( )FI.p.703
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A liberdade defeida ao legislador para, de modo primário, fixar a conformação da ordem

jurídica é considerada, por muitos, incompatível com o dever de indenizar, daí decorrendo a

ilação de que a obrigação só se imporia diante de aquiescência expressa de legislador, como

sustenta Jean Rivero:

Se nada previsto, o princípio tradicional é o da irresponsabilidade do
Estado legislador: como regra geral, os sacriticios que a lei pode impor
aos cidadãos não deveriam ser compensados por uma iil(lellilaÇã()
quando o próprio legislador nào encarou essa indenização. O princípio
justifica-se facilmente: é jurídica e politicamente impossível uni culpa
na atividade legislativa, soberana por vontade do legislador, quer dizer.
sem se substituir a este, fizer derivar da lei uma responsabilidade sem
culpa.''

2.2	Os atributos da abstração, generalidade impessoalidade da lei.

Ostentando, em regra, as qualidades de comando abstrato e impessoal, mediante o qual o

Estado se manifesta corri generalidade máxima, a lei não poderia, a princípio, causar prejuízos.

Em outros dizeres: evidenciar-se-ia incoinpossível a existência de um nexo causal entre o ato

legislativo e o evento danoso.

Surgiria, em face dos citados atributos, a seguinte conseqüência: a lei, por sua

natureza, não ocasiona prejuízos, mas, se de algum modo, danos resultarem de um ato legislativo,

os mesmos atributos que lhe são inerentes impediram uma responsabilização. E o que se traduz na

questão formulada por José Cretella Júnior:

"Se a lei ato geral e impessoal que se dirige à grande massa dos
adininisliadores estabelecendo situação de igualdade para todos; se a lei
em princípio inatacável, porque expressão do anseio médio da
coletivadade. Se a lei, produto de exigente, requintada e complexa
técnica legislativa, a bem dizer se identifica coin o próprio Estado, que
a ela também se submete, em decorrência do princípio da legalidade
(paicre Ieem quani feeisit), como pretender responsabilizar a pessoa
jurídica pública política, matriz por imposição legislativa que cause

R IVIiR(). p.34()
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danos ao cidadão, pessoa política essa também interessada em acertar,
porque abrangida pelo aio editadoTL

A dificuldade vem também apontada por Rui Medeiros, mediante invocação de Gomes

Canoti lho:

"A abstração e a generalidade da lei, características alicerçadas na
tradição rosseauniana da lei geral e no movimento idealista alemão,
defensor da lei da razão e da liberdade lOflecein um importante
argumento contra a aceitação de urna obrigação de reparar (limOs
causados por leis

2.3 O necessário poder de inovação da ordem .Iurídica

Contrariamente à aceitação da responsabilidade estatal por ato legislativo, apresenta-se

ainda o argumento de que a aludida margem de liberdade, ínsita da atividade legislativa, seria

indispensável à necessária e constante modificação do ordenamento jurídico, independentemente

de acatamento dos direitos garantidos pela legislação revogada.

Não de todo condicionado pelo Direito, que se lhe comete criar, o Legislativo estaria por

eneinia de Ia 1ev, no dizer de Pedro Guilierno Altarnira, citado por Júlio Altamira Gigena.14

Informando que o argumento encontrou apoio em Paul Duez, Maria Emilia Mendes

Alcântara assim o sintetiza:

"A lei não tem por conseqüência a violação de nenhum direito
preexistente, visto que a partir de sua emanação eventuais direitos
anteriores passam a não Ter existência ou a existirem dentro dos
contornos traçados pela nova lei."

Coiolaria dessa argumentação, a objeção no sentido de que a aceitação da teoria da

responsabilidade do Estado legislador levaria ao amesquinhamento ou mesmo à paralisação da

função legislativa, posto quer, correspondendo a verdadeira supressão da liberdade criativa e

('RI 1111 A .II 'JNI( )R.pl 1-20
Mll)FIR( IS. p.9

4 AI. 1A\1IR\ (U(iENA. P146
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idealizadora do legislador, tal responsabilidade implicaria deter o progresso social. Esse, ainda, o

raciocínio de Paul Duez registrado por Herman Garcia Mendoza:

"Reconocer cl derecho a Ia indemnizacion supondría parahzar Ia
evolution legislativa, por la enorme cuantia de Ias sumas que habrian de
abonarse. El progresso social no puxlc dctcrnse a causa de los interesse
individualues."

2.4 Natureza da relação entre legislador e representados e a proteção das imunidades
parlamentares

Corno acentua Santi Romano, "as câmaras eletivas nos Estados modernos são as

instituições nas quais a representação política da coletividade popular (...) encontra a sua ampla

expressão." O caráter eminentemente representativo do parlamento também já serviu, ainda que

em menor escala, de argumento para justificar a irresponsabilidade do Estado legislador.

Emprestando conteúdo civilista à relação de representação política e, desse modo,

admitindo estrita vinculação entre a vontade de eleitores e representantes, parte a mencionada

opinião da consideração de que a outorga eletiva importaria direta comunicação entre a vontade

popular e os atos legislativos, daí resultando conclusão assim sintetizada por Maria Emilia

Mendes Alcântara.:

"A lesão causada por ato legislativo tem por autor o próprio lesado,
enquanto membro da sociedade, que elege seus representantes ,ara ()
Parlamento, não cn.scjando por conseguinte a responsabilidade do
Estado pelos danos cIcIe derivados.""

Paralelamente ao argumento da representação e como forma de fortalecê-lo, usou-se ainda

ao instituto da imunidade parlamentar, para refutar o dever de responsabilização do Estado

legislador.

6 ALCÂNtARA. p55
(iAR('IA Ml NI)OZA.p. 12
ROMANO. p286

K A1.CANIARA. p219
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Asseguradas, corno registra Raul Machado Horta,' 9 nas Constituições dos Estados Unidos

da América (art.1. seção 6.1) e na Constituição Francesa de 1791 (seção V, art. 7. já na

implantação do Estado Liberal, as imunidades parlamentares disseminaram-se pelos textos

constitucionais modernos. A inviolabilidade pelas opiniões, palavras e votos dos parlamentares,

afastando a possibilidade de que figurem como réus em ações civis ou penais, resultaria na

irresponsabilidade do Estado pelos atos de tais agentes políticos.

A idéia vem expressa na assertiva de Aguiar Dias: "A imunidade parlamentar é outra razão

da irresponsabilidade. Se as diversas partes de um todos são irresponsáveis, irreponsáveis também

ele deve ser."°

Uma visão, ainda que breve, do conjunto de fundamentos pelos quais se sustentou - e em

alguma medida ainda se sustenta a irresponsabilidade do Estado legislador é bastante a

demonstrar sua insuficiência. De modo geral, as bases teóricas que, ao longo do tempo,

desenvolveram-se pala dar respaldo ao dever jurídico estatal de indenizar prejuízos decorrentes de

seus atos contrapõem-se, vigorosamente, como se verá, a essa reserva setorial de

irresponsabilidade, cujos argumentos revelam-se, no dizer de Marienhoff, "equivocados y

especiosov

Ainda, assim, como realisticamente sustenta González Peréz, "Ia ie.vpoisabiiidad dei

Estado por actos legislativos está iejos de es/ar consagrada eoiis carácter general en los

ordena,nientos jurídicos." O desacerto dos fundamentos contrários à admissibilidade das

responsabilidade patrimonial do Estado legislador parece admitido pela doutrina majoritária. O

reconhecimento prático dessa, responsabilidade é, todavia, algo que ainda se constrói. A

lIOR IA. p592
° ACj(JIAR DIAS. p219

IvIARII N 1 I()FF. p703
22 (jON/Ál Iz PERI ' Z. p47
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controvérsia, di-lo Rui Medeiros, "passa essencialmente, pela determinação dos fundamentos e

pressupostos dessa responsabilidade."

3. RECONHECIMENTO E FUNDAMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO POR ATO LEGISLATIVO

A afirmação da responsabilidade do Estado legislador ainda que, como visto, em fase de

desenvolvimento, reflete, o ciclo evolutivo do instituto da responsabilidade do Estado, in s.'iwrc

considerado. Alguns países comparecem, em especial pela contribuição doutrinária, com destaque

na construção dessa teoria» sendo certo, porém, que a afirmação de Renê Chapus, citado por

Guies Daicy»no sentido de que, em França, a responsabilidade do Estado legislador é ainda um

produto de luxo, pode ser se estendida ao conjunto das nações.

A pluralidade de concepções encontráveis no Direito alienígena tendentes a justificar a

responsabilidade do Estado legislador é, em si, evidência de que a questão ainda se encontra

aberta. Por praticamente todas as correntes, preconiza-se, todavia, o alargamento da

responsabilidade do Estado, de modo a considerá-la abrangente de todas as suas formas de

atuação como um imperativo do Estado de Direito.

Ainda que não se tenha atinado com urna fórmula ideal para se compatibilizar o caráter

essencialmente livre da atividade legislativa e a submissão do Estado ao dever de reparar danos

que o particular sofra em conseqüência da atividade legiferante, têm-se como superados os

argumentos clássicos utilizados na defesa da irresponsabilidade do ente político pelo exercício da

função legislativa. Convém, assim contrastar, topicamente, as citadas objeções.

MFl)IIROS. p25

A visão comparada. abrangendo o estudo do tema no Direito francês, português, espanhol,
italiano, uruguaio, argentino, chileno e norte-americano pode ser encontrada em nosso
Responsabilidade civil do Estado por Ato Legislativo, p,99-145

DARUY. p.l 12
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3.1 Inexistência de uma soberania estatal incontrastável no exercício da função legislativa

O argumento tradicional que vê, na lei, genuína e incontrastável manifestação da soberania

estatal não resiste à constatação de Rui Barbosa, citado por Caio Mário da Silva Pereira, no

sentido de que" A lei tem seus poderes confinados pela Constituição."

A possibilidade de que o legislador venha a romper os limites demarcados pela ordem

constitucional desmente a afirmação do caráter incontrastável da lei, desconfigurando a idéia de

aparente contradição entre atividades legislativas e responsabilidade.

Toda atividade estatal é, ademais, tributária da soberania, posto que a função de qualquer

dos Poderes constituídos traduz e reflete o poder estatal, uno e indivisível. Não haveria, pois,

como justificar a incidência da responsabilidade civil unicamente sobre uma ou algumas das

funções estatais, ao mesmo tempo em que se desonera a atividade legiferante.

Não se desconhece a distinção do vinculo constitucional entre o administrador, que

executa a lei ou mesmo entre o juiz, que a aplica ao caso concreto para dirimir litígios, e o "papel

juridicamente criativo do legislador, na aplicação constitucional." A vinculação, todavia, existe

também nesse caso, sendo indubitável que legislação, como produto da atividade estatal, confina-

se nos limites definidos pela outorga constitucional.

A invocação da soberania, na defesa da exclusão de campos de atividade estatal da

incidência do princípio da responsabilidade patrimonial, constitui, assim, como assevera Phillipe

Ardant, em cita de Augusto D' Amaral Dergint, "un argumente de mmmusée."

' l > FRlIRA. 1.).
SIRRANO. 1)18

28 1)1 R;IN1. p. 130

'2 '
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3.2 Potencialidade lesiva do ato legislativo

O caráter primário, geral e abstrato da função normativa não impede, na atual concepção

do Estado, sejam editadas as chamadas leis-providência ou leis de efeitos concretos, destinadas a

atingir determinado indivíduo ou um grupo certo de indivíduos.

Há que se constatai-, nesse sentido, a profunda alteração do conceito de lei - no que tange

a função e conteúdo - ocorrida no Estado Intervencionista. Já não mais se tem a predominância

da norma com as características que imperam no Estado Liberal. Corno observa Tércio Sampaio

Feri-az Júnior, referindo-se aos atributos do Estado legislativo " A nota da abstração também

resulta de um preconceito de liberalismo do século XIX, que, com aquela noção de lei, tentava

contornar também o mencionado risco de arbítrio' ., ,29

No Estado Social, firmou-se a concepção de lei corno instrumento estatal para interferir

diretamente em determinados setores da sociedade, de modo a viabilizar os fins do Estado. Para

tanto, faz-se necessário controlar a economia, organizarem-se as atividades produtivas, garantir-se

a função social da propriedade e assegurar o planejamento urbanístico, entre outras providências

demandadas do ente estatal e não raro veiculadas pelo ato legislativo, a caracterizar as

mencionadas leis-medidas identificadas, entre outros - e para citar apenas a doutrina nacional,

por José Aguiar Dias, José Cretelia Júnior, Lúcia Valie Figueiredo, Álvaro Lazzarini, Maria

Emília Mendes Alcântara, Almiro Couto e Silva, Fernando Facuiy Scaff, Letícia Cristina Carbin

Arlanch, Mansa Helena D'arbo Alves de Freitas e Maurício Jorge Pereira da Mota, referenciados

por Júlio César dos Santos Esteves.°

No direito moderno, a generalidade já não mais se apresenta como pressuposto infalível da

lei, nem mais ostenta a função primordial e quase exclusiva de resguardar a isonomia. Corno

lembra Rui Medeiros, "a igualdade, no Estado de Direito Social, justifica-se, por vezes, a
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admissibilidade de leis individuais e, por isso, generalidade não deve ser considerada

característica essencial da lei."'

A transfiguração da concepção da lei nos sistemas atuais é registrada ainda por José

Joaquim Canotilho, em citação de Maria Emília Mendes Alcântara:

"Muitas das modernas leis não SIO já nonuas gerais e abstratas,
mas sim reações estaduais tendentes a resolver problemas concretos e
singulares, situações de necessidade carecidas de rcmlio urgente,
dota(las de executividade iimxliata e aderente e um facto
deteniiinado."'2

Acrecente-se que, conquanto abstrata e impessoal, a lei cumpre a vocação de se realizar no

plano concreto, vale dizer, de encontrar a situação hipotética descrita e sobre ela incidir. Assim,

ainda que genérica e impessoal, poderia a lei, assimilada na realidade prática, produzir efeitos

laterais ou acessórios que impliquem o sacrifício de direitos; constrangimentos considerados

necessários, pela vontade política, à realização do interesse geral perseguido pela norma. Nem se

diga que, nesse caso, a norma teria perdido, em sentido material, seu caráter de ato legislativo.33

3.3 A legislação como função do Estado e a inexistência de uma inviolabilidade do Estado-
legislador

Ao refutar a existência da responsabilidade por ato legislativo, propõe Hely Lopes

Meirelles a seguinte questão:

'Onde. portanto, o fundamento para a responsabilidade da Fazenda
Pública se é a própria coletividade que investe os elalxradores da lei na

11RRAi JIINIOR. p. 123
IS IlVIS. p. 153-191
MI:l)hll(us. p. 17
AI('ANlARA. p. 55
Registra-se, nesse passo, a opinião contrária do Santolim que considera que a questão dos danos

causados por leis de efeitos concretos e particularizados resolve-se no domínio da
responsabilidade do Estado pelo exercício da função administrativa. SANTOLIM. A
responsabilidade civil do Elrtado por aio legislativo. In Estudos jurídicos.
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tinção legislativa e neiilmma ação disciplinar têm os demais poderes
sobre OS agentes políticos?'4

Na questão fundem-se dois argumentos clássicos da ilTesponsabildiade do Estado

legislador: aquele que reputa a legislação corno função da sociedade, encarregada de, por eleição,

compor o parlamento; e o que vê, no instituto da imunidade parlamentar, óbice ao reconhecimento

do dever ressarcitório do Estado por danos causados por lei.

•\ superação da idéia da existência de uma dicotomia entre Estado e sociedade demonstra a

imprestabilidade e a insuficiência do primeiro argumento. Como afirma Maria Emilia Mendes

Alcântara, a idéia de que os danos resultantes da legislação traduzem a vontade social, não sendo

lícito imputá-los ao Estado, " não se encontra em correspondência com o processo integrativo

Estado-Sociedade dos dias atuais, deixando de ter qualquer validade ao se verificar o

desaparecimento de seu pressuposto soei ólogico."5

Alinha-se ao pensamento exposto a concepção de Jorge Miranda:

"As duas perspectivas sobre Estado que a experiência (ou a intuição)
revela o Estado-Sockxlade (ou Estado-coletividade) e o Estado-
poder(ou Estado-governo ou Estado-aparelho) não serão senão dois
aspectos de uma mesma reilidade.

Igualmente sem préstimo o segundo argumento que vê na inviolabilidade do parlamentar

fator impeditivo da responsabilidade do Estado.

A premissa de que, em face da natureza popular do mandato legislativo, a lesão causada

por ato legislativo tem como autor o próprio lesado é indubitavelmente falsa. Em primeiro lugar,

porque a responsabilidade patrimonial do Estado, segundo a definição constitucional, é de

natureza ob j etiva, não pressupondo culpa ou dolo do agente público. O poder-dever de regresso,

insculpido na norma do § 6.°, art.37, da Lei Maior, decorre do princípio da indisponibilidade dos

'4 MEIRII.1FS. p. 561
AL('ÃNiARA. p56
MIRANDA, p21

t.. j
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bens e interesses públicos, não se erigindo todavia em requisito da responsabilização do Estado,

que, por isso mesmo pode resultar também da prática de atos lícitos. Trata-se, no dizer de Luiz

Antônio Soares Hentz, de disposição adicional de preceito constitucional que não interfere "no

dever imposto do Estado de, em primeiro plano, responder pelo prejuízo sofrido pelos

particulares." Demais disso, o chamamento do agente público para integrar a lide não constitui,

como vêm decidindo nossos tribunais, condição da imposição do dever de ressarcir.

Considera-se, de outra parte, superada a teoria do mandato ou da delegação de poderes

corno fundamento da representação política. Como explica Paolo Biscaretti di Ruffia, tais

teorias prevaleceram no pós-Revolução Liberal, determinando a já abandonada concepção do

mandato imperativo que pressupunha a transferência da assim entendida soberania do corpo

eleitoral para o parlamento.

No mesmo sentido, a lição de Maurício Jorge Pereira da Motta, que reflita a idéia de

transposição da vontade popular consubstanciada em relação de representação no sentido técnico-

jurídico em que usualmente concebida sob a égide do Direito Privado, para concluir que a

composição das casas legislativas explica-se por uma relação de investidura que faz com que os

eleitos adquiriam o "conotativo de órgãos do Estado" tomando-se, assim, partes da pessoa

estatal. Assim, a manifestação de vontade exteriorização pelo parlamento, "segundo as respectivas

atribuições forma a vontade unitária da pessoa jurídica. Nstado (.....

Fosse correta a tese de que a inviolabilidade parlamentar consubstancie cláusula de

proteção ou privilégio do Estado, ter-se-ia como defeso o controle judicial de constitucionalidade

das leis ou da adequação da conduta dos legisladores às normas constitucionais conformadoras do

processo legislativo, o que, por óbvio, desatenderia o princípio do Estado democrático de Direito.

11lNI •/.	22
" 1)1 RUI FIA. p242
°MOTA. p127
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4. CONCLUSÃO

Assentada a insuficiência dos argumentos utilizados na tradicional defesa da

irresponsabilidade do Estado-legislador propósito primeiro desse estudo que, por óbvio não

esgota a inquirição do tema - é de se concluir que a responsabilidade do Estado-Legislador

encontra fundamento jurídico-filosófico no princípio da solidariedade social, manifestado no

reconhecimento de um dever que perineia o grupo social, incidindo sobre todos os seus

membros, no sentido de suportar sacrificios gerais em favor do bem coletivo. A incidência

particularizada do sacrificio, por imposição legal, constitucional ou não, rompe a noção de

igualdade inspiradora da referida solidariedade geral, determinando, na projeção da

responsabilidade do Estado, o dever geral de ressarcir o membro da coletividade que tenha

suportado o sacrifício.

Na ruptura do ordenamento constitucional, vale dizer, no desbordamento dos limites da

delegação constitucional, reside a mais comum e evidente manifestação prática do dever de

indenizar por fato de lei. À lei inconstitucional corresponderá, nesse plano especial de

enforque da responsabilidade do Estado, a noção de ato ilícito, a traduzir a ruptura das balizas

jurídicas impostas ao agente público - no caso do legislador e a empenhar o dever estatal

de ressarcir os danos daí decorrentes.

As circunstâncias mais comuns da casuística em que se evidência a responsabilidade do

Estado por lei inconstitucional ligam-se à quebra do princípio da igualdade, em regra

conjugada com a ruptura do princípio da proporcionalidade, ao malferimnento do direito de

propriedade, da proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, e à ocorrência do

° MOI A, p. 127
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desvio de finalidade no exercício da função legislativa, As hipótese, ainda que muito

escassamente, têm sido admitidas na jurisprudência pátria.

Também da lei constitucional poderá resultar o dever de indenizar. É o que conclui, entre

outros. ('retella Júnior, com a autoridade de quem se dedicou longamente ao tema. Tal se

daria, na visão do autor, todas as vezes que a lei sem os atributos da impessoalidade e

generalidade "enquadra uma só pessoa ou restrito número de administrados."

Na hipótese de ato lícito, ou mais particularmente de lei constitucional, afigura-se nos

necessária a ocorrência de especialidade e anormalidade do dano causado pela lei. É que a

vantagem coletiva extraída da norma que, sem ofensa a Constituição, impõe sacrificios

generalizados, compensa-se pelos ônus igualmente generalizados e, assim, tidos corno

normais e necessários à vida em sociedade. Não se evidenciaria, nessa hipótese, o dever de

indenizar, já que preservado o princípio da igualdade que se projeta na noção valorativa da

repartição eqüitativa das vantagens e cargas públicas. Nem é de se admitir que o ato

legislativo que dispense tratamento diferenciado a determinada categoria de indivíduos, sem

perseu ir o interesse coletivo, fosse considerado constitucional.

Repugna à consciência jurídica a noção de que atos estatais de qualquer espécie possam

acoitar-se da obrigação geral de indenizar. Desperta mesmo certo travo de ironia e frustração

aceitar-se que a lei, concebida como instrumento máximo de contenção do poder do Estado e

de proteção individual, possa se converter em espaço de afirmação de irresponsabilidade da

pessoa política.

Há, pois, que se empenhar na busca do reconhecimento e da adequada fórmula de

aplicação da responsabilidade civil do Estado legislador, o que longe de obstar a evolução do

BRASil..
42 ('R111I i A JÚNIOR. p. 195
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Direito e o processo social, resultará em um parlamento mais cônscio de seu mister e de seus

limites.
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O artigo trata da responsabilidade civil do Estado por ato legislativo, buscando as

causas da dificuldade no reconhecimento deste campo da responsabilidade estatal, assim como

investigando o fundamento deste dever estatal.

This aiticle analyses the Estate's responsability for damages caused by legislative acts. It

explores the resistence in abolishing a pertense immunity in this field of liability and tries to find

out the basis ofthis responsability


