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Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, v. 10, n. 15, p. 3-4, jan./dez. 2008

EDITORIAL

Nesta edição dos Cadernos da Escola do Legislativo,
completados 15 anos de existência da publicação, resolvemos
inovar. Com efeito, a crescente aproximação entre a Escola do
Legislativo e a academia, que tem resultado em diversos
projetos desenvolvidos em parceria com instituições de ensino
superior mineiras, andava a indicar a necessidade de repensar-
mos o nosso veículo de reflexão teórica e técnica. Ademais, a
ampliação da circulação dos conteúdos técnico-científicos, as
iniciativas de democratização do ensino superior, o fortaleci-
mento de iniciativas não-formais de geração e transmissão do
conhecimento, entre as quais se insere o trabalho desta Escola
do Legislativo, também vinham apontando para a necessidade
de reformulação do modelo anterior dos Cadernos.

Sem perder a qualidade teórica, marca sempre perse-
guida da publicação, adotamos um conjunto de estratégias
voltadas para ampliar a sua circulação entre o universo de
autores e leitores preocupados com os temas que interessam à
sociedade e ao Estado. Por outro lado, implantamos medidas
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que visam conferir aos Cadernos um perfil mais próximo da
produção acadêmica. As chamadas de artigos para recebi-
mento, em fluxo contínuo, de propostas de textos têm resul-
tado em contribuições importantes, oriundas de pesquisado-
res e profissionais de diversas áreas do conhecimento. A
submissão das propostas de artigos a especialistas renomados
nas suas áreas de atuação, que opinam anonimamente sobre o
conteúdo das peças, revelou-se, tal como ocorre nos periódi-
cos acadêmicos stricto sensu, um mecanismo valioso de
qualificação da publicação.

E, sobretudo, a organização de um corpo editorial
múltiplo, oriundo dos distintos campos do conhecimento aos
quais está relacionada a atividade legislativa, formado por
intelectuais e técnicos de diversas procedências institucionais
e áreas geográficas de atuação, inseriu-se como mudança
decisiva nessa nova política editorial.

Mantêm-se, por outro lado, os objetivos que nortearam
a publicação desde a sua primeira edição, entre os quais
figuram como os principais o debate e a reflexão teórica sobre
os dilemas, impasses e conquistas que marcam a trajetória das
relações entre a sociedade e o Estado em um mundo cambiante
e multifacetado.

O editor
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Resumo

O trabalho tem o propósito de extrair da vigente Consti-
tuição da República os traços reveladores da autonomia muni-
cipal, levando em consideração o novo critério do interesse local
como parâmetro para a delimitação da competência dos Muni-
cípios, especialmente a elaboração da Lei Orgânica. Para tanto,
o estudo apresenta um desdobramento da tríplice autonomia
política, administrativa e financeira dos entes locais e dá ênfase
à sua posição no sistema federativo brasileiro. Ademais, destaca
a ampliação da competência municipal em face da Constituição
de 1988 e lança uma reflexão sobre a necessidade de se repensar
o conceito de interesse local. Quanto à Lei Orgânica, há uma
preocupação em explicitar seus traços característicos para
diferençá-la dos outros atos normativos editados pelos Municí-
pios e enquadrá-la como uma autêntica Constituição, dotada de
valor fundante e originalidade.

Palavras-chave: Autonomia e federação. Interesse local. Lei
Orgânica Municipal

Abstract

This paper aims at identifying indicators in the Brazilian
Constitution which point to municipal authonomy, using the
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new concept of local interest as a guide line to define the limits
of local authonomy, particularly in the aspects which concern
the drafting of the Local Statute (Municipal Constitution). For
this purpose the paper analyses the developmet of the threefold
authonomy – political, administrative and financial – of local
government and emphasizes its status within the Brazilian
federative system. Furthermore, it  highlights the broadening
of municipal authonomy, as regulated in the 1988 Constitution,
and offers a theme for further consideration: the need to
redefine the concept of local interest. As for the Local Statute,
the main concern is to point out the specific aspects which
distinguish it from other laws issued by local legislatures, and
the originality and founding capacity which characterize it as
an authentic Constitution.

Keywords: Autonomy and federation. Local interest. Munici-
pal Organic Law

Introdução

A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 introduziu profundas alterações no ordenamento consti-
tucional então vigente, a começar pela inserção formal do
Município na Federação e pela significativa ampliação de sua
autonomia política, administrativa e financeira. Além de
enquadrá-lo como entidade político-administrativa de grande
relevância no sistema federativo nacional, o que pode ser
constatado pela interpretação dos arts. 1º e 18 da Lei Maior, o
Constituinte de 1988 assegurou ao Município competência
exclusiva para a elaboração da Lei Orgânica, manifestação
inequívoca de sua capacidade de auto-organização, e substi-
tuiu a clássica fórmula do “peculiar interesse”, que já gozava
de quase um século de consagração constitucional, por “inte-
resse local”, expressão ampla, que parece abrigar uma
pluralidade de matérias afetas à municipalidade.
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De todos os atos legislativos editados pela comunidade
local, não há dúvida de que a Lei Orgânica é o mais importante,
uma vez que deve estabelecer as diretrizes básicas da organi-
zação política do Município e os princípios retores da Admi-
nistração Pública local. Não obstante ser a Lei Orgânica o ato
político por excelência da municipalidade, existe uma contro-
vérsia doutrinária sobre sua verdadeira natureza jurídica. Seria
ela uma Constituição, uma quase-Constituição, uma mini-
Constituição ou uma lei especial da comuna, que tem primazia
sobre os demais atos normativos?

O objetivo deste artigo é destacar, no texto da Consti-
tuição da República, os traços fundamentais reveladores da
autonomia municipal, com ênfase especial na Lei Orgânica.
Procuramos extrair da redação do art. 29 os elementos
identificadores e característicos dessa lei auto-organizatória,
os quais são da maior importância para a verificação de sua
verdadeira natureza jurídica.

O artigo começa dando destaque, ainda que de maneira
sucinta, à posição do Município na Federação brasileira para,
em seguida, analisar o princípio da autonomia municipal e
seus desdobramentos, a saber, a autonomia política, adminis-
trativa e financeira, oportunidade em que damos ênfase às
principais competências deferidas aos Municípios pela vigen-
te Carta Republicana de 1988. Uma vez abordados esses
aspectos de significativa relevância, passamos ao exame do
item relativo à capacidade auto-organizatória propriamente
dita da municipalidade, com base no qual vamos analisar as
peculiaridades da Lei Orgânica, seus atributos essenciais, seu
conteúdo e suas limitações, assuntos nucleares deste estudo.

A ausência de sanção por parte do Executivo e o
quorum qualificado de 2/3 dos membros da câmara para a
aprovação da Lei Orgânica têm o condão de equipará-la a uma
Constituição? Quais as matérias que devem constar necessa-
riamente nesse ato legislativo? Quais os limites a serem
observados pelos vereadores no exercício do poder de auto-
organização?
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Assim, os aspectos de natureza formal e material da Lei
Orgânica são objeto de reflexão à luz das diretrizes constitu-
cionais, razão pela qual esperamos dar uma razoável contribui-
ção a um dos temas mais interessantes que envolvem a
municipalidade.

O Município e a Federação brasileira

De maneira geral, o Estado Federal, ou, simplesmente,
Federação, é caracterizado pela distribuição de competências
entre o poder central e as coletividades regionais. O ponto
nuclear de qualquer Federação reside precisamente na repar-
tição constitucional de atribuições entre a União e os Estados
membros, também chamados de Estados Federados, o que
implica a existência de duas ordens jurídicas distintas: a ordem
jurídica nacional e a ordem jurídica parcial. Portanto, no
Estado Federal, o poder político é fracionado em função do
território, não sendo uma exclusividade do poder central. A
União, que é uma pessoa jurídica de Direito Público, resulta da
aglutinação de cada um dos Estados membros, que participam
da formação da vontade nacional. Todas as entidades político-
administrativas componentes do sistema federativo são autô-
nomas, mas apenas o poder central (União) exerce as prerro-
gativas de soberania. Como exemplos de Federação, podem-
se mencionar os Estados Unidos da América, o Canadá, o
México, o Brasil, a Alemanha, a Áustria, a Suíça, a Argentina
e a Venezuela, entre outros. Todavia, mesmo adotando a forma
federativa de Estado, cada Federação apresenta suas peculia-
ridades, pois o grau de autonomia das coletividades regionais
varia de acordo com a tradição histórico-cultural de cada
Estado.

Diferentemente do Estado Federal, o Estado Unitário é
caracterizado pela centralização do poder político, que não é
objeto de fracionamento. Nesse tipo de Estado, existe unidade
de comando, unidade de direção, não havendo espaço para a
existência de ordens jurídicas regionais. Só há a ordem jurídica
nacional. Assim, no Estado Unitário, os entes territoriais
porventura existentes não desfrutam de capacidade política



AUTONOMIA MUNICIPAL E LEI ORGÂNICA

11

consagrada na Constituição, mas tão-somente de poderes
administrativos. França, Inglaterra, Portugal e Grécia são
exemplos de Estados Unitários.

Não há como confundir descentralização política com
descentralização administrativa. O Estado membro é uma
pessoa jurídica de Direito Público de capacidade política, ou
seja, uma forma de descentralização política, ao passo que as
autarquias e fundações públicas são pessoas exclusivamente
administrativas criadas pelo Estado para a prestação de servi-
ços públicos. Na França, os estabelecimentos públicos, que
correspondem às entidades autárquicas do Direito brasileiro,
são formas de descentralização administrativa de caráter
institucional, enquanto as comunas e os departamentos são
mecanismos de descentralização administrativa de base
territorial.

Vê-se, pois, que a descentralização administrativa pode
ocorrer tanto no Estado Federal quanto no Estado Unitário.

A Constituição da República de 1988 inseriu o Municí-
pio como unidade integrante do sistema federativo, a teor do
disposto nos arts. 1º e 18. O primeiro estabelece que a República
Federativa do Brasil é formada pela “união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal...”, ao passo que o
art. 18 determina que a “organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende a União, os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos
termos desta Constituição”.

Pela primeira vez na história do constitucionalismo
brasileiro, o Município passou a integrar efetivamente a Fede-
ração, dispondo de poderes próprios assegurados no texto
constitucional da mesma forma que a União e os Estados
Federados. Atualmente, o Município não é uma simples divi-
são administrativa do Estado. Não se trata de mera circunscri-
ção territorial, mas de uma peça importantíssima da Federa-
ção, dotada de autonomia política, financeira e administrativa,
conforme explicitaremos mais adiante. A elevação do Muni-
cípio à condição de entidade federada constitui a peculiaridade
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da Federação brasileira, embora a concepção clássica do
federalismo não inclua a figura municipal.

Sobre a posição do Município no contexto federativo,
vejamos o magistério de Meirelles (1996, 43):

Em face dessas atribuições, já não se pode sustentar,
como sustentavam alguns publicistas, ser o Municí-
pio uma entidade meramente administrativa. Diante
de atribuições tão eminentemente políticas e de um
largo poder de autogoverno, a sua posição atual, no
seio da Federação, é de entidade político-adminis-
trativa de terceiro grau, como bem salientavam os
comentadores da Constituição.

Tese semelhante é adotada por Dallari (1988, 232),
cujas lições merecem reprodução literal:

Na Constituição anterior, o Município não figurava
expressamente entre os integrantes da Federação;
havia alguma discussão acadêmica sobre se o Muni-
cípio integrava ou não integrava a Federação, por-
que o modelo de Federação não comportava a pre-
sença do Município. Ora, o modelo que não compor-
tava era o americano, o modelo norte-americano,
dos Estados Unidos... Quando o constituinte de 1891
criou a República no Brasil, já, desde então, o
Município era dotado de autonomia. Resultado: esse
debate sobre se integra ou não integra a Federação
não tem mais propósito, porque agora ele está ex-
pressamente contemplado como ente integrante da
Federação”.

A nosso ver, com a promulgação da vigente Constitui-
ção da República, o Município passou a receber o tratamento
que sempre mereceu no Direito Constitucional Positivo, a
saber, o de entidade político-administrativa componente do
Estado Federal, cuja ampliação da tríplice autonomia política,
financeira e administrativa reforça a tese de sua inserção no
seio da Federação brasileira. Essa posição singular do Muni-
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cípio, que tem sua esfera própria de competências assinalada
na Lei Maior, constitui o ponto mais interessante e original do
Estado Federal brasileiro.

Entretanto, alguns autores, como Silva (1998, 475) e
Castro (1996, 45), não concordam com o atual modelo fede-
rativo, por incluir o Município na categoria de ente político,
apresentando os seguintes argumentos para excluí-lo da Fede-
ração: inexistência de representação no Senado Federal;
inexistência de Poder Judiciário próprio; impossibilidade de
intervenção federal no Município; e impossibilidade de apre-
sentação de emendas à Constituição da República pelas Câma-
ras Municipais.

Embora sejam procedentes tais argumentos, entende-
mos que são insuficientes para retirar as comunas da posição
que desfrutam no ordenamento constitucional em vigor, já que
a dimensão federativa dada ao Município é uma realidade
incontestável, está claramente enunciada no art. 1º do Título I
(dos princípios fundamentais) e no art. 18 do Capítulo I do
Título III (da organização político-administrativa).

O princípio da autonomia municipal

O Município, na condição de pessoa jurídica de Direito
Público de capacidade política, goza de prerrogativas análogas às
das demais entidades federadas, tomando-se por base o comando
do caput do art. 18 da Lei Maior, que lhe assegura autonomia, nos
termos da Constituição. Essa autonomia municipal corresponde
a um círculo de competências ou esfera de atribuições em que lhe
é permitido atuar de maneira livre para melhor atender às conve-
niências da comunidade local, observados os princípios da Cons-
tituição Federal e da Constituição Estadual.

Autonomia significa capacidade para editar normas
jurídicas, prerrogativa para elaborar o seu próprio Direito,
segundo as peculiaridades de cada ente. Não se deve confundir
os conceitos de soberania e autonomia. Aquele é o poder
supremo do Estado, o poder dito incontrastável na ordem
interna e que não tem paralelo dentro do território estatal. A
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soberania é a expressão mais elevada do poder político, sendo
um dos elementos essenciais do Estado. No caso do Estado
brasileiro, as prerrogativas a ela inerentes só podem ser
exercidas pela União, a teor do disposto no art. 21 da Consti-
tuição Nacional. Todas as entidades da Federação são autôno-
mas sob o ângulo político, administrativo e financeiro, mas
somente o poder central desfruta de capacidade para exercer as
prerrogativas de soberania. Como exemplo, pode-se mencio-
nar a competência da União para declarar a guerra e celebrar
a paz, decretar o estado de sítio e o estado de defesa, emitir
moeda e elaborar planos nacionais e regionais. Não teria
sentido atribuir aos Estados Federados e aos Municípios
atividades dessa natureza, pois tais matérias envolvem o
interesse da Nação.

Portanto, a idéia de soberania é peculiar ao Estado Federal
como um todo, cabendo à União a prática dos atos necessários ao
seu exercício, notadamente os elencados no mencionado art. 21
da Carta Magna. A autonomia do Município encontra limites no
ordenamento constitucional, assim como a autonomia de qual-
quer outro ente dessa natureza. O termo “autonomia” comporta
uma pluralidade de significados e desdobramentos, quais sejam,
a capacidade de autogoverno, de auto-organização, de edição de
normas próprias e de auto-administração.

É importante destacar que a autonomia municipal é um
princípio fundamental do sistema constitucional brasileiro,
que deve ser observado pela União e pelos Estados Federados.
O desrespeito dessa autonomia por parte do Estado membro
pode dar ensejo a intervenção federal, conforme prescreve o
art. 34, VII, “c”, da Constituição.

Uma das principais manifestações da autonomia dos
entes locais consiste na capacidade de auto-organização, que
se traduz na prerrogativa de elaboração da Lei Orgânica
Municipal, que é o objeto central deste artigo e atribuição
exclusiva da câmara de vereadores. Aliás, não há dúvida de que
o exercício dessa competência se enquadra perfeitamente na
fórmula do interesse local, pois diz respeito direta e imediata-
mente à vida da municipalidade.
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Autonomia política

A manifestação inequívoca da autonomia política dos
entes locais reside na capacidade de escolha do prefeito, do
vice-prefeito e dos vereadores, conforme determina o inciso I
do art. 29 da Constituição Federal. Essa prerrogativa de
escolher livremente as principais autoridades do governo
municipal pode ser entendida como a capacidade de
autogoverno, já que o Executivo e o Legislativo são Poderes
independentes e harmônicos, não havendo qualquer relação de
subordinação entre eles. A prefeitura e a câmara municipal são
os órgãos políticos por excelência de qualquer municipalidade,
cabendo a ambos tomar as decisões mais importantes relacio-
nadas à vida da comunidade local.

O prefeito, como chefe da Administração Pública Mu-
nicipal e representante legal do Município, goza das prerroga-
tivas inerentes aos chefes do Poder Executivo, entre as quais
se destacam: a iniciativa de lei; o poder de sancionar, promul-
gar e publicar as leis; o poder de veto; o poder de baixar
regulamentos de execução de lei; o poder de desapropriar bens
móveis e imóveis, nos termos da lei federal; o poder de nomear
e exonerar livremente os secretários municipais, entre outras
atribuições arroladas na Lei Orgânica.

Verifica-se, pois, que o prefeito exerce atividade de
natureza política ou administrativa. No primeiro caso, desfruta
de destacada liberdade ou discricionariedade política para a
tomada de decisões, ao passo que a função administrativa é
inteiramente submissa ao domínio da lei, especialmente aos
princípios que norteiam a administração pública (legalidade,
moralidade, publicidade, impessoalidade e eficiência), previs-
tos no caput do art. 37 da Lei Maior, que são de observância
obrigatória para todos os entes da Federação.

O Poder Legislativo local é exercido pela câmara
municipal, órgão político independente constituído de repre-
sentantes do povo, eleitos pelo voto direto e secreto para um
mandato de quatro anos, nos termos do inciso I do art. 29 da
Constituição da República. A câmara municipal dispõe de um
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complexo de atribuições, muitas delas consagradas na Lei
Orgânica e outras no Regimento Interno da corporação
legislativa. As principais competências da câmara municipal
são as seguintes: competência organizante, por meio da qual
elabora a lei por excelência da comuna; competência legislativa
ou normativa, mediante a qual dispõe sobre os assuntos de
interesse local; competência deliberativa, que consiste em
tratar de matérias da alçada privativa da câmara, as quais
dispensam a participação do prefeito ; competência
fiscalizadora, por intermédio da qual o Legislativo local con-
trola e fiscaliza os atos da administração pública direta e
indireta do Poder Executivo; e a competência julgadora, em
caráter excepcional, com base na qual a câmara julga as
infrações político-administrativas praticadas pelo prefeito,
sendo a penalidade principal a perda do mandato.

Ainda como desdobramento da autonomia política
pode-se mencionar o poder de auto-organização deferido ao
Município pela atual Constituição da República, mais precisa-
mente no caput do art. 29. Ao ensejo, saliente-se que, no
ordenamento constitucional anterior, cabia ao Estado membro
estabelecer a organização política dos Municípios por meio de
uma Lei Orgânica válida para todos os entes locais, não
obstante as desigualdades existentes entre eles, disposição que
era totalmente incoerente e desprovida de razoabilidade, visto
que cada comunidade tem suas peculiaridades, seus proble-
mas específicos e suas tradições histórico-culturais. Esses
fatores exigem que a Lei Orgânica atenda às conveniências da
localidade e corresponda à realidade municipal, sob pena de
não ter qualquer aplicação prática.

A autonomia administrativa

A capacidade de auto-administração do Município
brasileiro encontra-se insculpida em diversos incisos do art. 30
da Constituição Federal, entre os quais se destacam os que
estabelecem competências para “legislar sobre assuntos de
interesse local” (inciso I); “criar, organizar e suprimir distritos,
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observada a legislação estadual” (inciso IV); “organizar e
prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial” (inciso V); e “promover,
no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupa-
ção do solo urbano” (inciso VIII).

A autonomia administrativa consiste no poder de gerir
os próprios negócios da comunidade local de maneira mais
compatível e coerente com a realidade da administração
municipal, sem a interferência de outras entidades federadas.
O critério mais importante para delimitar o campo de atribui-
ções da municipalidade refere-se à fórmula do “interesse
local”, introduzido pela vigente Carta Política em substituição
ao tradicional critério do “peculiar interesse”, que figurava no
ordenamento positivo brasileiro desde a primeira Constituição
Republicana de 1891.

O que se entende por interesse local? Significa a mesma
coisa que peculiar interesse? Qual a razão que levou o Cons-
tituinte de 1988 a substituir a fórmula clássica do peculiar
interesse por interesse local?

Uma boa parte da doutrina tem definido o interesse
local da mesma maneira que se definia o peculiar interesse,
ou seja, dando destaque para a idéia da predominância do
interesse do Município sobre o eventual interesse regional ou
nacional e excluindo a idéia de interesse exclusivo ou priva-
tivo da localidade. A esse respeito, vejamos as lições de
Costa (1999, 103):

Assim, os assuntos de interesse local são aqueles em
que existe uma predominância dos interesses dos
habitantes de determinada área, em que o Municí-
pio, como entidade pública, tem maiores condições
de resolver e implementar que as demais entidades
federadas. É imensa a gama de atividades atribuídas
aos agentes públicos do Município, sendo-lhes fixa-
do competências de natureza administrativa, mas
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também política, onde se ressalva sua autonomia,
observados os critérios de conveniência e oportuni-
dade, que nem sequer o Judiciário pode violar.

A idéia básica da predominância de interesse também pode
ser extraída do magistério do saudoso Mestre Meirelles (1996,101):

Interesse local não é interesse exclusivo do Município;
não é interesse privativo da localidade; não é interesse
único dos munícipes. Se se exigisse essa exclusivida-
de, essa privatividade, essa unicidade, bem reduzido
ficaria o âmbito da administração local, aniquilando-
se a autonomia de que faz praça a Constituição.
Mesmo porque não há interesse municipal que não o
seja reflexamente da União e do Estado membro,
como também não há interesse regional ou nacional
que não ressoe nos Municípios, como partes integran-
tes da Federação brasileira. O que define e caracteriza
o ‘interesse local’, inscrito como dogma constitucional,
é a predominância do interesse do Município sobre o
do Estado ou da União.

Na verdade, a expressão “interesse local”, introduzida
pelo atual regime constitucional, compreende um amplo cam-
po de atribuições da municipalidade, alcançando tudo que
estiver relacionado diretamente com a vida dos seus habitantes
e as conveniências da administração local. Entendemos que a
nova fórmula tem amplitude maior que a prevista no regime
anterior, pois a autonomia municipal foi reforçada em vários
dispositivos da Constituição Federal, especialmente nos arts.
18, 23, 29 e 30. Enquanto o Município não foi inserido
formalmente no seio da Federação brasileira, prevaleceu o
critério clássico do peculiar interesse como peça-chave para a
definição de suas atribuições. Todavia, a partir do momento
em que ele passou a integrar o Estado Federal, o legislador
Constituinte de 1988 adotou a fórmula do interesse local, que,
no nosso entendimento, abarca maior número de atividades a
cargo da comuna, principalmente se se levarem em considera-
ção as competências exclusivas que lhe foram asseguradas
pelo art. 30 do Estatuto Fundamental.
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Em relação à elasticidade de matérias que comporta a
fórmula do interesse local, ensina Bastos (1990, 277):

A imprecisão do conceito de interesse local, se por
um lado pode gerar a perplexidade diante de situa-
ções inequivocamente ambíguas, onde se entrela-
çam em partes iguais os interesses locais e os regio-
nais, por outro, oferece uma elasticidade que permite
uma evolução da compreensão do Texto Constituci-
onal, diante da mutação por que passam certas
atividades e serviços. A variação de predominância
do interesse municipal, no tempo e no espaço, é um
fato, particularmente no que diz respeito à educação
primária, trânsito urbano, telecomunicações, etc.

As inovações constitucionais relativas aos Municípios
exigem uma reformulação do conceito de interesse local, que
não é exatamente idêntico ao peculiar interesse. Se ambas as
fórmulas tivessem o mesmo alcance jurídico, não teria ne-
nhum sentido a modificação efetivada no plano constitucional,
sobretudo pelo fato de o critério anterior desfrutar de quase
cem anos de consagração legal. Nesse caso, seria mais interes-
sante e coerente manter a terminologia tradicional, muito
comum no meio acadêmico e na literatura jurídica pátria.
Parece-nos, pois, que a atual fórmula adotada para estabelecer
o raio de ação legislativa e administrativa da esfera municipal
é mais adequada e compatível com o novo modelo de Federa-
ção instituído pela Lei Maior.

Partindo desse ponto de vista, não teria sentido afirmar
que ambos os conceitos são iguais ou, o que é ainda mais grave,
que o critério atual é mais limitado que o precedente, razão pela
qual discordamos radicalmente do posicionamento de Castro
(1996, 166), segundo o qual não se deve entusiasmar com a
capacidade legislativa do Município sobre assuntos de inte-
resse local (art. 30, I). Ela é mais restrita que a antiga fórmula
do peculiar interesse. Aqui e alhures, a preeminência da
União e do Estado exaure a sua regência respectiva.

Discordamos também do posicionamento de Temer
(1993, 101), para quem peculiar interesse significa interesse
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predominante. Interesse local é expressão idêntica a peculiar
interesse.

À luz do ordenamento constitucional, o Município
dispõe de competência exclusiva ou privativa e de competên-
cia comum. A competência exclusiva reside no art. 30 da Carta
Magna, que enumera as matérias que só podem ser objeto de
atuação do poder público local, o que afasta a possibilidade de
interferência pelos demais entes federados. Assim, são assun-
tos exclusivamente tratados pela municipalidade: a elaboração
da Lei Orgânica e do Plano Diretor, obrigatório para os
Municípios com mais de 20 mil habitantes; a instituição de
regime jurídico para os servidores da administração local; a
prestação de serviços públicos de interesse local, seja direta-
mente ou mediante concessão ou permissão, na forma da lei;
a instituição e arrecadação de tributos de sua competência; a
promoção do adequado ordenamento territorial; a organiza-
ção, criação ou supressão de distritos, na forma da legislação
estadual, entre outras atividades.

No que tange especificamente aos serviços públicos de
interesse da comunidade local, podem-se mencionar os seguintes:
transporte coletivo municipal; saúde pública; assistência social;
higiene, coleta de lixo; limpeza das vias públicas; proteção ao
meio ambiente e ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico e
arqueológico; serviços de água e esgoto sanitário; iluminação
pública; pavimentação e calçamento das vias de circulação;
arruamento, alinhamento e nivelamento; mercados e feiras muni-
cipais; matadouros, serviço funerário; programas de habitação
popular; e proteção às pessoas portadoras de deficiência.

A competência comum dos entes da Federação está
prevista no art. 23 da Constituição da República, de modo que
as matérias nele enumeradas podem ser tratadas pela União,
pelos Estados membros, pelo Distrito Federal e pelos Municí-
pios, para atender às necessidades de cada nível de governo,
observadas as diretrizes emanadas da Lei Maior. Em outras
palavras, cada ente político adota as medidas que entender
vantajosas para a solução dos problemas nacionais, regionais
ou locais, conforme o caso.
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No exercício da competência comum, da qual é titular
juntamente com as outras unidades federadas, o Município
pode exercer as funções administrativa e legislativa, não
ficando sua atuação restrita aos atos de aplicação da lei ao caso
concreto. Na verdade, ele dispõe da faculdade de editar
normas jurídicas sobre os assuntos elencados no citado art. 23,
as quais terão validade e eficácia apenas no âmbito territorial
de cada localidade. Quando se trata de competência comum,
a idéia básica é de cooperação entre os entes federados.

Dessa forma, é lícito ao Município legislar e praticar
atos concretos que visem à assistência pública e proteção da
saúde; dos documentos e obras de valor histórico, artístico e
cultural; do meio ambiente; do patrimônio público; e os que
visem proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação
e à ciência, entre outras atividades.

Em relação à competência legislativa concorrente, de
que cogita o art. 24 do Estatuto Fundamental, é oportuno
assinalar que tal prerrogativa foi consagrada explicitamente
apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal, ficando os
Municípios excluídos formalmente do preceptivo constitucio-
nal. À primeira vista, a interpretação isolada do mencionado
artigo levaria o intérprete a concluir que o Município não foi
dotado de competência legislativa concorrente. Entretanto,
existe outro artigo do texto constitucional que cuida especifi-
camente das atribuições do ente local, a saber, o art. 30, cujo
inciso II lhe confere competência para “suplementar a legisla-
ção federal e a estadual no que couber”.

Ora, se ele pode editar normas suplementares à legisla-
ção federal ou estadual, isso significa que, sob o ângulo
material, o Município goza também de competência legislativa
concorrente, apesar de não constar tal disposição no texto do
art. 24. A esse respeito, é oportuno trazer à colação as lições
precisas de Rocha (1997, 245):

A competência concorrente é, formal e expressamen-
te, conferida pela Lei Fundamental da República à
União, aos Estados membros e ao Distrito Federal
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(art. 24, caput). É de se notar que, formalmente, se tem
excluída a competência concorrente de Municípios
por essa norma, embora estes sejam entidades da
Federação brasileira, por força do disposto no art. 1º
da Constituição. Entretanto, materialmente, a compe-
tência concorrente dos Municípios é posta, transver-
salmente, pela determinação contida no art. 30, II, da
mesma Lei Maior. Ali se estabelece que ‘compete aos
Municípios [...]: II – suplementar a legislação federal
e a estadual no que couber’.

Nesse caso, a existência de lei federal ou estadual não
impede o ente local de estabelecer normas específicas para
atender às suas conveniências ou necessidades, seja em caráter
complementar, seja mediante o suprimento de lacunas.

Talvez a omissão da figura municipal da redação do
caput do art. 24 tenha sido intencional, visto que já existe em
outro dispositivo do Texto Magno o conjunto das competên-
cias deferidas especificamente à comunidade local e que só
podem ser exercidas por ela, sob pena de se contrariar o
princípio da autonomia municipal, que é fortemente protegido
na Constituição Federal.

No exercício da competência legislativa concorrente, a
União tem a primazia de elaborar as normas gerais, que
vinculam os demais entes federados, a teor do comando
contido no § 1º do referido art. 24. A competência da União
para editar normas gerais não afasta a competência suplemen-
tar dos Estados Federados, que poderão exercer a competência
legislativa plena para atender a suas conveniências e necessi-
dades específicas, consoante dispõem os §§ 2º e 3º do mesmo
art. 24. Na hipótese de superveniência de lei federal sobre
normas gerais, as disposições da lei estadual terão sua eficácia
suspensa se houver incompatibilidade entre elas, segundo a
dicção do § 4º do artigo supracitado. Diga-se de passagem que
o Município não foi contemplado com a prerrogativa de
elaborar normas gerais para atender a suas particularidades,
ficando tal competência restrita aos Estados Federados.
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A norma geral em referência tem o caráter de lei nacional,
pois estabelece regras básicas que se aplicam a todas as entida-
des federadas. Suas diretrizes devem ser observadas nos três
níveis de governo, havendo uma hierarquia entre a lei nacional
e as leis estadual e municipal que disciplinam a matéria.

O Município desfruta de competência para legislar
sobre Direito Administrativo, Direito Tributário e Direito
Urbanístico, entre outras matérias. O Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais, a legislação sobre serviços públicos
locais e sobre licitação e contratos administrativos são exem-
plos incontestáveis de sua capacidade para editar regras pró-
prias de Direito Administrativo. No entanto, neste último caso
a lei municipal deve manter fidelidade às normas gerais
emanadas da União (Lei nº 8.666, de 21/6/93). A lei municipal
que disciplina o IPTU, determina a base de cálculo do tributo,
fixa a alíquota e estipula as formas de arrecadação revela sua
competência para ditar regras de natureza tributária, observan-
do-se as normas gerais de âmbito nacional. Analogamente, a
lei municipal que institui o Plano Diretor (obrigatório para as
cidades com mais de 20 mil habitantes), nos termos do art. 182,
§ 1º, da Constituição da República, é uma manifestação
inequívoca da competência desse ente político para legislar
sobre Direito Urbanístico. Nesse caso, as regras específicas
adotadas pela municipalidade devem estar em sintonia com a
Lei Federal nº 10.254, de 10/7/2001, que estabelece as diretri-
zes gerais da política urbana, mais conhecida como Estatuto
das Cidades.

Quando se cogita de competência legislativa concor-
rente, parece-nos que a idéia central é de integração entre os
entes políticos, já que a União adota regras gerais de amplo
alcance e de aplicação obrigatória em todo o território nacio-
nal, cabendo às outras entidades políticas instituir normas
específicas que atendam às necessidades regionais e locais.

Por derradeiro, cumpre chamar a atenção para um
detalhe extremamente interessante do texto constitucional no
tocante à repartição de competências. Os arts. 23 (competência
comum) e 24 (competência legislativa concorrente) da Lei
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Maior dispõem sobre matérias que neles se repetem, com
pequenas variações de redação, mas a essência é a mesma.
Para comprovar tal assertiva, basta verificar o seguinte: o
inciso II do art. 23 corresponde ao inciso XIV do art. 24
(proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência); o
inciso III do art. 23 corresponde ao inciso VII do art. 24
(proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico
e paisagístico); o inciso IV do art. 23 equivale ao inciso VIII
do art. 24 (proibição de destruição e descaracterização de
obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico ou
cultural); os incisos VI e VII do art. 23 equivalem ao inciso VI
do art. 24 (proteção ao meio ambiente, combate à poluição e
preservação das florestas, da fauna e da flora).

Essa duplicidade de matérias serve para reforçar a tese de
que a ausência formal do Município da redação do caput do art.
24 não tem o condão de eliminar sua competência legislativa
concorrente. Aliás, os assuntos listados nos dispositivos anteri-
ormente mencionados podem ser objeto de disciplina legal por
parte de todos os entes federados, ficando a cargo da União
determinar as regras gerais de alcance nacional. Portanto, essa
repetição de comandos legislativos demonstra que o Município
brasileiro, como entidade política autônoma, goza, efetivamen-
te, de poder normativo concorrente. Outra não poderia ser a
interpretação, sob pena de se contrariar o espírito da Lei Magna
e o princípio federativo do Estado.

Autonomia financeira

A capacidade do ente local para instituir tributos de sua
competência e aplicar suas rendas está garantida no art. 30, III,
da Constituição da República, como matéria exclusivamente
da esfera municipal. Assim, de acordo com a determinação do
art. 145 do texto constitucional, é facultado ao Município
instituir impostos, taxas e contribuição de melhoria, esta
decorrente da execução de obras públicas. Os impostos são
instituídos e arrecadados para satisfazer as necessidades bási-
cas da coletividade, ao passo que as taxas têm por fundamento
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o exercício do poder de polícia e a prestação de serviços
públicos específicos e divisíveis.

A competência do Município para a instituição de
tributos listados na Carta Magna não pode ser objeto de
delegação a outra entidade política ou administrativa.
Exemplificando, o ente local não pode delegar à União ou ao
Estado Federado o poder de criar o IPTU ou o ISS, pois a
Constituição não admite atos dessa natureza. O que pode ser
delegado é tão-somente a prerrogativa para a arrecadação do
imposto, seja por ato unilateral ou bilateral.

Tributo é um termo genérico que compreende os im-
postos, as taxas e as contribuições de melhoria. Os impostos de
competência do Município estão elencados no art. 156 da Lei
Maior, a saber: imposto sobre a propriedade predial e territorial
urbana – IPTU; imposto sobre transmissão “inter vivos”, a
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
imposto sobre serviços de qualquer natureza, não compreen-
didos no art. 155, II, definidos em lei complementar.

A autonomia financeira do ente local é um traço funda-
mental de sua autonomia, pois é com base nos tributos que
institui e arrecada que ele adquire os recursos financeiros
necessários à prestação de serviços públicos e à realização de
obras de interesse da coletividade. Infelizmente, a grande
maioria dos Municípios brasileiros possuem uma população
inexpressiva, e sua arrecadação de recursos financeiros é
insuficiente para a realização dos serviços e obras de maior
vulto, ficando eles na dependência do repasse de verbas do
governo federal ou estadual. A proliferação acentuada do
número de Municípios no Brasil tem trazido sérios problemas
para a administração local.

No regime constitucional anterior, era facultado à
União, por meio de lei complementar, estabelecer isenções
de impostos municipais, o que era um claro desrespeito ao
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princípio da autonomia municipal. Felizmente, a atual Car-
ta Política não repetiu disposição dessa natureza, assegu-
rando à municipalidade o poder de conceder isenções de
tributos de sua competência exclusiva, observados os prin-
cípios insculpidos nas Constituições Federal e Estadual,
bem como as diretrizes consagradas na Lei Complementar
nº 101, de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade
Fiscal.

A auto-organização e as peculiaridades da Lei Orgânica

Com o advento da Constituição de 1988, o Município
passou a usufruir da prerrogativa de elaborar o ato legislativo
mais importante da esfera local: a Lei Orgânica. Como foi dito
alhures, no regime constitucional anterior era o Estado Federado
que detinha a competência para elaborar a Lei Orgânica
Estadual, válida para todos os Municípios de seu território, o
que expressava verdadeira afronta ao princípio da autonomia
dos entes locais. Apenas o Estado do Rio Grande do Sul, por
meio de lei, assegurava competência aos Municípios para a
adoção de Cartas Próprias, dispondo sobre sua organização e
administração, exemplo posteriormente seguido por Santa
Catarina, Maranhão, Espírito Santo, Bahia e Paraná, embora
nestes dois últimos Estados tal prerrogativa fosse atribuída a
determinados Municípios.

Em um país de grande dimensão territorial como o
Brasil, que conta com acentuado número de Municípios e
apresenta tantas desigualdades e diferenças regionais e locais,
não tem o menor sentido atribuir ao Estado membro o poder de
elaborar uma Lei Orgânica Estadual a ser acatada por todas as
comunas. Segundo dados da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, existem atualmente 5.561 Municípios
no País. Minas Gerais é o Estado que possui o maior número,
853, enquanto Roraima conta com apenas 15, sendo o Estado
membro detentor do menor índice de Municípios. Cada comuna
tem sua própria identidade e características, razão pela qual deve
ser detentora exclusiva da competência para a elaboração da Lei
Orgânica, que deve refletir a realidade da administração local.
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Apenas a título de comparação, a França, que é um
Estado Unitário, possui aproximadamente 38 mil comunas,
distribuídas em um território 17 vezes menor que o do Brasil,
das quais muitas não possuem sequer 500 habitantes. Todavia,
o nível de autonomia das comunas francesas é bem menor que
o dos Municípios brasileiros, pois aquelas são formas de
descentralização administrativa de base territorial, ao passo
que os entes locais do Direito brasileiro são formas de
descentralização política.

O fundamento da capacidade auto-organizatória muni-
cipal reside no caput do art. 29 da Constituição Federal:

O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em
dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e
aprovada por dois terços dos membros da Câmara
Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do
respectivo Estado e os seguintes preceitos:[ ...].

Podem-se extrair do comando legislativo alguns ele-
mentos essenciais à configuração da natureza da Lei Orgânica:
promulgação pela câmara municipal, votação em dois turnos
com interstício mínimo de 10 dias e aprovação por 2/3 dos
membros da corporação legislativa. A análise desses elemen-
tos nos levará a responder à seguinte indagação: A Lei Orgâ-
nica, não obstante essa denominação, pode ser considerada
uma Constituição do Município?

Se a Lei Orgânica deve ser promulgada pela câmara
municipal, isso significa que ela não é passível de sanção pelo
prefeito, que não participa de sua elaboração nem a ratifica.
Por via de conseqüência, o que não pode ser sancionado
também não pode ser vetado, de maneira que o Executivo não
desfruta de prerrogativa constitucional para deliberar ou ma-
nifestar aquiescência em relação à lei organizatória da comu-
nidade local. Esse aspecto serve para demonstrar que a Lei
Orgânica não se confunde com a lei complementar ou ordiná-
ria, uma vez que estas dependem de sanção por parte do
prefeito e são passíveis de veto, que é uma negativa de sanção.
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Ora, existem nítidas diferenças entre sanção e promul-
gação. A primeira é ato político de competência exclusiva dos
chefes do Poder Executivo e corresponde à aquiescência
manifestada pelo Executivo à proposição de lei aprovada pelo
Legislativo. Enquanto não ocorrer a sanção não existe lei, mas
tão-somente um projeto de lei que já cumpriu seu ciclo de
formação e tramitação no órgão legislativo. Além disso, a
sanção é uma mera prerrogativa, uma faculdade, e não um
dever de transformar o projeto em lei, já que o Executivo
poderá vetá-lo, por razões de inconstitucionalidade ou de
interesse público, nos termos da Lei Maior.

A promulgação é o ato político que atesta e proclama
formalmente a existência da lei, para torná-la executória. Ela
incide sobre lei e não sobre proposição de lei, o que demonstra
ser ela um requisito de eficácia, razão pela qual a promulgação
não revela uma simples prerrogativa, mas um dever da autori-
dade competente para chancelar a lei preexistente. A compe-
tência para promulgar a lei pode ser do Executivo ou do
Legislativo, conforme o caso.

A respeito da promulgação, ensina o constitucionalista
Ferreira Filho (1995, 241):

Incide ela sobre ato já perfeito e acabado. Isso se
depreende com facilidade do art. 66, § 7º, da Cons-
tituição, onde já se menciona como lei o ato a ser
promulgado. Com razão assinala José Afonso da
Silva que da promulgação decorrem dois efeitos –
um é ‘tornar conhecidos os fatos e atos geradores da
lei’; o segundo é indicar, até que os tribunais se
pronunciem em contrário, que a lei é válida,
executável e obrigatória – válida e eficaz –; quer
dizer: a comunicação administrativa por intermédio
de uma autoridade, investida de altos poderes pela
Constituição, carrega, a respeito do ato-lei – objeto
da comunicação –, uma presunção juris tantum de
que a lei é apta a produzir todos os seus efeitos
jurídicos próprios.
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O fato de a Lei Orgânica ser promulgada pela câmara
municipal e, conseqüentemente, não depender de sanção por
parte do Executivo já demonstra, por si só, que essa lei de auto-
organização goza de certa primazia e superioridade em relação
às leis complementares, ordinárias ou delegadas, pois essa
peculiaridade é típica de Constituição. Para exemplificar, a
Constituição da República também é promulgada pelo Con-
gresso Nacional, no exercício de competência exclusiva, da
mesma forma que a Constituição dos Estados Federados é
promulgada pelas respectivas assembléias legislativas, não
havendo a participação de órgão estranho à corporação
legislativa na aprovação do texto legal.

Outro traço inerente à Lei Orgânica reside na votação
em dois turnos com interstício mínimo de 10 dias. Essa
exigência constitucional de caráter procedimental não está
presente nos demais atos normativos da municipalidade. Cada
turno corresponde a um momento ou etapa específica de
votação da Lei Orgânica, de modo que o reexame do mesmo
texto no turno seguinte permite uma nova reflexão sobre o que
foi objeto de aprovação no turno anterior.

Para a aprovação da Lei Orgânica, é necessário o voto
favorável de 2/3 dos membros da corporação legislativa, o que
revela a importância da matéria nela contida, a ponto de se
exigir maioria superqualificada para a aprovação do texto.
Esse requisito formal de deliberação também serve como
critério para constatar que a Lei Orgânica não se confunde com
a lei complementar ou ordinária. Aquela depende de maioria
absoluta para ser aprovada, isto é, necessita do voto favorável
de, pelo menos, metade mais um dos membros da casa
legislativa, enquanto a lei ordinária requer maioria simples, ou
seja, metade mais um dos vereadores votantes, desde que
esteja presente na sessão a maioria dos membros da câmara
municipal.

Por outro lado, deve-se salientar que a matéria discipli-
nada na Lei Orgânica abrange aspectos de organização políti-
ca do Município, relações entre a prefeitura e a câmara, enfim,
estabelece as diretrizes norteadoras da administração munici-
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pal, envolvendo, ainda, outras questões que não podem ser
reguladas em outro ato normativo, conforme analisaremos no
próximo item.

Esses elementos peculiares à Lei Orgânica, tanto de
natureza formal quanto de caráter material, revelam sua origi-
nalidade e superioridade em relação aos demais atos legislativos
da comunidade local. Por via de conseqüência, ela deve
funcionar como fundamento de validade para toda a produção
normativa da municipalidade. As leis complementares, ordi-
nárias ou delegadas editadas na esfera local só terão validade
se estiverem amparadas pela Lei Orgânica, da mesma maneira
que as normas anteriores e incompatíveis com a nova Carta
Política estarão tacitamente revogadas.

Dessa forma, defendemos a tese de que a Lei Orgânica
é a Constituição do Município, porém, sujeita aos princípios
da Constituição da República e do Estado Federado, bem
como aos preceitos enumerados no art. 29 da Carta Magna.

A respeito da natureza da Lei Orgânica, vejamos o
ensinamento de Ferrari (1993, 74):

Ela nada mais é do que a Constituição Municipal, que
organizará a administração e a relação entre os órgãos
do Executivo e Legislativo, disciplinando a competên-
cia legislativa do Município, observadas as peculiari-
dades locais, bem como sua competência comum,
disposta no art. 23 e sua competência suplementar,
disposta no art. 30, inciso II, da Constituição Federal.

Posição semelhante é adotada por Aguiar (1995, 63),
para quem a lei orgânica é uma espécie de constituição
municipal. Não se confunde com a lei ordinária nem com a lei
complementar, tampouco com lei delegada, resolução ou
decreto legislativo.

Essa polêmica doutrinária não escapou ao exame atento
de Santana (1998, 100), cujas lições merecem transcrição:
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Discussão demasiadamente acadêmica se coloca
como inevitável ao transcurso de nossas observa-
ções. É a questão de ser ou não a Lei Orgânica uma
‘Constituição Municipal’ ou ‘uma espécie de Cons-
tituição Municipal’. A corrente chamada
‘municipalista’ afirma que, na verdade, se trata de
autêntica Constituição Municipal: tem forma de
Constituição, essência e função constitucionais, ape-
nas que designada Lei Orgânica.

Seja Constituição Municipal ou não, o fato é que a
Lei Orgânica é documento disciplinador no âmbito
municipal e, nessa esfera, a partir do momento de sua
promulgação, passa a constituir o fundamento de
validade de todas as demais normas que gravitem,
por destino, no interior de tal seara.

Ora, se se trata de documento legislativo dotado de
valor fundante, que vincula toda a produção normativa inferior
dentro da esfera local, a Lei Orgânica não pode ser outra coisa
senão a própria Constituição do Município.

Além dos argumentos expendidos anteriormente, diga-
se ainda que a modificação da Lei Orgânica obedece a proces-
so legislativo especial, a começar pela apresentação de emen-
das, que pode ser por iniciativa de l/3 dos membros da Câmara
ou do prefeito, observados os dois turnos de votação e o
quorum qualificado para a aprovação da matéria, em confor-
midade com os parâmetros definidos na Lei Maior. Assim, a
lei de auto-organização do Município não pode ser modificada
por lei complementar, ordinária ou delegada, mas tão-somente
por meio de procedimento legislativo específico previsto na
própria Lei Orgânica, semelhante ao modelo adotado nos
planos federal e estadual.

Conteúdo da Lei Orgânica

Um dos pontos mais interessantes da administração
municipal refere-se às matérias a serem tratadas na Lei Orgâ-
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nica. Qual deve ser, afinal de contas, o conteúdo desse ato
político legislativo?

Por se tratar de uma verdadeira Constituição, ela deve
estruturar os órgãos políticos da municipalidade; estabelecer
as relações entre o Executivo e o Legislativo; fixar as
competências do Município de acordo com o critério do
interesse local; determinar as atribuições privativas do pre-
feito e da câmara municipal; estipular regras atinentes ao
processo legislativo; fixar o número de vereadores, que
deverá ser proporcional à população do Município, nos
termos do inciso IV do art. 29 da Constituição Federal;
estabelecer os princípios que regem a administração pública;
e discriminar os tributos de competência da municipalidade,
especialmente os impostos.

A nosso ver, essas matérias são tipicamente de caráter
constitucional. Todavia, é muito comum a Lei Orgânica tratar
de questões que poderiam ser reguladas em lei complementar
ou ordinária. Isso faz parte da tradição cultural do legislador
municipal. Mas não apenas dela. A Constituição da República
de 1988, além de estabelecer princípios ou dogmas de elevado
teor de generalidade e abstração, é extremamente detalhista,
prolixa, entrando em pormenores que deveriam ser da alçada
do legislador infraconstitucional. Se isso ocorre no âmbito
federal, não seria diferente nas esferas estadual e municipal.
Além disso, é freqüente a repetição de comandos que já estão
consagrados na Lei Maior e nas Cartas Estaduais. Embora seja
muito cômodo proceder a tal repetição, não é o melhor
caminho para o aperfeiçoamento da ordem jurídica local, que
poderá ganhar em quantidade, mas perder em qualidade.
Alguns Municípios introduzem em suas leis auto-organizatórias
todas as disposições do art. 5º da Constituição Federal, relati-
vas aos direitos e garantias fundamentais. Qual a vantagem
dessa duplicação de normas jurídicas? Nenhuma, pois o que já
consta na Carta Magna tem aplicação ampla e vincula todas as
entidades políticas, razão pela qual não necessita de reprodu-
ção em outro documento legislativo de qualquer natureza, a
não ser que a repetição se justifique para fins didáticos, o que
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não é o caso. A repetição desmedida de normas da Constitui-
ção Federal ou Estadual na Lei Orgânica constitui grave vício
de técnica legislativa.

Outro fato digno de nota, que ocorre com relativa
freqüência nos Municípios do interior, é a adoção pura e
simples da Lei Orgânica do Município da Capital do Estado,
normalmente mais bem redigida em função do assessoramento
técnico prestado aos vereadores. Essa prática é lamentável e
deve ser erradicada o quanto antes, pois cada ente local tem a
sua maneira de ser, o seu grau de desenvolvimento e maturi-
dade política, em suma, a sua identidade. É claro que os
problemas enfrentados pelos Municípios que são Capitais não
são idênticos aos dos Municípios do interior dos Estados, a
começar pelo contingente populacional, pela localização geo-
gráfica e pela movimentação de recursos financeiros. Ora, a
Lei Orgânica deve refletir a realidade local, o que não ocorrerá
nunca enquanto prevalecer a prática de copiar modelos de
outras unidades federadas.

Apesar da enorme desigualdade que existe entre os
Municípios brasileiros, há características comuns a todos eles,
independentemente da dimensão territorial ou da localização
geográfica. Assim, em toda organização municipal estão pre-
sentes dois elementos fundamentais: o elemento sociológico e
o jurídico. O primeiro corresponde ao agrupamento de pessoas
em um mesmo território visando ao alcance de objetivos
comuns. O segundo refere-se à condição de pessoa jurídica de
Direito Público, nos termos do art. 14 do Código Civil Brasi-
leiro, a qual é titular de direitos e obrigações e dispõe de
poderes de supremacia para melhor defender o interesse da
coletividade. Se esses atributos são inerentes à municipalidade
como um todo, parece razoável admitir a tese de que algumas
matérias da Lei Orgânica são comuns a todos os entes locais.
O que varia são as particularidades e conveniências de cada
Administração, de modo que a lei de auto-organização deve
estipular normas que reflitam especificamente essa realidade,
deixando de copiar as disposições que cristalizam os interesses
e as conveniências específicas de outras unidades federadas.
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Limites ao poder de auto-organização

O legislador municipal não é totalmente livre para
elaborar a Lei Orgânica, pois deve acatar os princípios da
Constituição da República, da Constituição Estadual e os
preceitos mencionados no art. 29 da Lei Maior, entre os quais
se destacam: eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vere-
adores, para mandato de quatro anos, mediante pleito direto e
simultâneo realizado em todo o País (inciso I); posse do
prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subse-
qüente ao da eleição (inciso III); número de vereadores propor-
cional à população do Município, observados os limites defi-
nidos no inciso IV do art. 29; subsídios do prefeito, do vice-
prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de inici-
ativa da câmara municipal (inciso V); inviolabilidade dos
vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do
mandato e na circunscrição do Município (inciso VIII); julga-
mento do prefeito perante o Tribunal de Justiça (inciso X);
organização das funções legislativas e fiscalizadoras da câma-
ra municipal; e iniciativa popular de projetos de lei de interesse
específico do Município, da cidade ou de bairros, mediante a
manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado
(inciso XIII).

No plano específico dos princípios, é evidente que os
vereadores não podem estabelecer regras na Lei Orgânica
que desrespeitem: os fundamentos da República Federativa
do Brasil elencados no art. 1º da Constituição Nacional (a
soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo
político); os direitos e as garantias fundamentais enumera-
dos no art. 5º; o voto direto, secreto, universal e periódico,
que é a expressão por excelência do regime democrático; o
sistema republicano de governo, a natureza federativa da
organização política local; e o postulado da separação dos
Poderes, que são vetores fundamentais do Estado Federal,
a teor do disposto no § 4º do art. 60 da Carga Magna;
também não podem desobedecer aos princípios norteadores
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da administração pública (legalidade, moralidade,
impessoalidade, publicidade e eficiência), arrolados no
caput do art. 37, pois são vinculantes para todos os entes da
Federação. Devem os vereadores observar o princípio do
concurso público para o ingresso no quadro efetivo da
Administração local, nos termos do inciso II do referido art.
37; as diretrizes referentes à proibição de acumulação
remunerada de cargos, empregos e funções públicas a que
se referem os incisos XVI e XVII do mesmo artigo; e as
regras básicas atinentes à prestação de contas e ao controle
da administração pública, contidas nos arts. 70 e 71 da
Constituição da República.

A Lei Orgânica Municipal deve acatar também as limi-
tações do poder de tributar a que se referem os arts. 150 e 152
da Constituição da República, bem como os princípios gerais da
atividade econômica, arrolados no art. 170 da mesma Carta
Política (soberania nacional, propriedade privada, função social
da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor e do
meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais,
busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empre-
sas de pequeno porte constituídas segundo as leis brasileiras e
que tenham sua sede e administração no País).

A observância obrigatória dessas premissas fundamen-
tais por parte do legislador municipal não significa que ele seja
destituído de liberdade criativa para a elaboração da Lei
Orgânica. Não é isso. Existe uma liberdade relativa para a
edificação da ordem jurídica local, mas esta discricionariedade
política está condicionada aos parâmetros gerais da ordem
jurídica nacional e regional. Nesse pormenor, ensina Rocha
(1996, 292):

Poder-se-ia asseverar que o imperioso acatamento dos
princípios constitucionais nacionais e estaduais tolhe-
ria o legislador municipal, impedindo criações signifi-
cativas nesse plano. Não é isso exatamente verdade,
quando se leva em conta que os princípios limitadores,
materialmente, do legislador municipal são aqueles
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que se referem à Democracia, à República, à participa-
ção popular, enfim, princípios que podem ser aplicados
e exercidos de variadas formas, o que permite um raio
de ação do legislador bastante interessante.

A Lei Orgânica, na condição de Constituição do Muni-
cípio, não deve descer a minúcias para tratar de assuntos que
se encartam no domínio da lei ordinária ou complementar.
Nessa linha de raciocínio, não é compatível com a natureza de
documento constitucional a criação, transformação ou extinção
de cargos públicos; a fixação de reajuste de vencimentos dos
servidores públicos; a regulação de matérias próprias do
regime jurídico dos servidores da administração local; e a
criação de órgãos na estrutura do Poder Executivo, assuntos
que se enquadram no campo de iniciativa reservada ao prefei-
to, cuja disciplina jurídica é própria de lei infraconstitucional.

O Supremo Tribunal Federal já declarou a
inconstitucionalidade de vários dispositivos de Constituições
Estaduais que versavam assuntos típicos do Estatuto dos
Servidores Públicos, que é de competência privativa do gover-
nador do Estado, por meio de lei, sob a alegação de desrespeito
ao princípio da separação dos Poderes. O referido Tribunal
entende que o § 1º do art. 61 da Carta Magna, que estabelece
a iniciativa privativa do presidente da República para a
deflagração do processo legislativo sobre as matérias nele
mencionadas, deve vincular o processo legislativo estadual,
com as devidas adaptações.

Para ratificar tal assertiva, vejamos duas decisões do
Pretório Excelso relacionadas ao tema, embora haja várias
outras nesse sentido:

ADIn-1391/SP
Relator MINISTRO CELSO DE MELLO
Requerente: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Requerida: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DE SÃO PAULO
Julgamento: 1/2/1996 – TRIBUNAL PLENO
A disciplina normativa pertinente ao processo de
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criação, estruturação e definição das atribuições dos
órgãos e entidades integrantes da Administração
Pública estadual traduz matéria que se insere, por
efeito de sua natureza mesma, na esfera de exclusiva
iniciativa do Chefe do Poder Executivo local, em face
da cláusula de reserva inscrita no art. 61, § 1º, II,
“e”, da Constituição da República, que consagra
princípio fundamental inteiramente aplicável aos
Estados membros em tema de processo legislativo.
Precedentes do STF.
O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo de
positivação do Direito, gerado pela usurpação do
poder sujeito à cláusula de reserva, traduz vício
jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrên-
cia reflete típica hipótese de inconstitucionalidade
formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a
própria integridade do ato legislativo eventualmente
editado. Precedentes do STF.
ADIn-276/AL
Relator MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE
Requerente: GOVERNADOR DO ESTADO DE
ALAGOAS
Requerida: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DE ALAGOAS
Julgamento: 13/11/1997 – TRIBUNAL PLENO
EMENTA: I. Processo legislativo: modelo federal:
iniciativa legislativa reservada: aplicabilidade, em
termos, ao poder constituinte dos Estados membros.
1. As regras básicas do processo legislativo federal
são de absorção compulsória pelos Estados mem-
bros em tudo aquilo que diga respeito – como ocorre
às que enumeram casos de iniciativa legislativa
reservada – ao princípio fundamental de indepen-
dência e harmonia dos Poderes, como delineado na
Constituição da República.
2. Essa orientação – malgrado circunscrita em prin-
cípio ao regime dos poderes constituídos do Estado
membro – é de aplicar-se em termos ao poder cons-
tituinte local, quando seu trato na Constituição esta-
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dual traduza fraude ou obstrução antecipada ao
jogo, na legislação ordinária, das regras básicas do
processo legislativo, a partir da área de iniciativa
reservada do Executivo ou do Judiciário: é o que se
dá quando se eleva ao nível constitucional do Estado
membro assuntos miúdos do regime jurídico dos
servidores públicos, sem correspondência no mode-
lo constitucional federal, a exemplo do que sucede na
espécie com a disciplina de licença especial e parti-
cularmente do direito à sua conversão em dinheiro.

Se o Estado Federado deve guardar obediência às
regras básicas do processo legislativo previstas na Constitui-
ção da República, especialmente no que tange à iniciativa
privativa de lei, é óbvio que o modelo federal deve vincular
também o legislador municipal. Assim, à luz da jurisprudência
do órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, a Lei Orgânica não
pode conter disposições típicas do regime jurídico dos servi-
dores públicos, pois o assunto deve ser disciplinado em lei de
iniciativa privativa do prefeito.

Conclusão

A inserção formal do Município no seio da Federação
brasileira pela Constituição da República de 1988 não foi obra
do acaso, mas uma exigência da sociedade e dos municipalistas,
que se empenharam em ver a comuna como peça-chave da
organização político-administrativa, o que é uma realidade
incontestável. Essa nova posição do ente local no sistema
federativo brasileiro veio acompanhada de uma nítida ampli-
ação da autonomia do Município no tríplice aspecto político,
administrativo e financeiro. Isso equivale a dizer que ele
desfruta de autogoverno, auto-organização, auto-legislação e
auto-administração.

A substituição da fórmula tradicional do “peculiar
interesse” por “interesse local” revela uma maior abrangência
das matérias a cargo da municipalidade, pois, caso contrário,
não teria o menor sentido trocar uma fórmula já consagrada no
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Direito Constitucional Positivo por outra desconhecida, não
obstante a grande maioria dos doutrinadores considerá-las
expressões sinônimas, de mesmo alcance. A nosso ver, esse
critério utilizado pelo art. 30, I, da Constituição Federal para
delimitar a competência das comunidades locais é digno de
maiores reflexões, sobretudo em face das inovações
introduzidas pela Lei Maior. Quando se trata de assuntos de
interesse local, a competência do Município é exclusiva, o que
afasta a interferência de outras unidades federadas.

Além de ser dotado de competência comum juntamente
com a União, os Estados e o Distrito Federal para tratar das
matérias elencadas no art. 23 da Carta Magna, que compreen-
de as ações legislativas e administrativas, o Município brasi-
leiro desfruta, materialmente, de competência legislativa con-
corrente, apesar de a redação do caput do art. 24 não mencioná-
lo. Essa competência normativa concorrente resulta da inter-
pretação do inciso II do art. 30, que garante aos entes locais
competência para “suplementar a legislação federal e a estadu-
al no que couber”. Ademais, ressalte-se que determinadas
matérias enumeradas no art. 23 da Lei Maior, que trata da
competência comum, estão reproduzidas no art. 24, que cuida
da competência legislativa concorrente, como é o caso da
proteção das pessoas portadoras de deficiência (inc. II do art.
23 e inc. XIV do art. 24) e da proteção do meio ambiente (inc.
VI do art. 23 e inc. VI do art. 24), entre outras matérias. Essa
sistemática constitucional reforça a tese de que o Município
dispõe, efetivamente, dessa prerrogativa concorrente, caso em
que deve observar as normas gerais emanadas da União.

Diferentemente do regime constitucional revogado, o
Constituinte de 1988 assegurou ao ente local competência
exclusiva para a elaboração da Lei Orgânica, observados os
princípios da Constituição da República, da Constituição
Estadual e dos preceitos elencados no art. 29. Ora, essa lei de
auto-organização é promulgada pela própria câmara munici-
pal, não sendo passível de sanção ou veto por parte do
Executivo, que não participa de sua feitura ou aprovação.
Isso demonstra que ela não se confunde com a lei comple-
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mentar ou ordinária, cuja sanção é obrigatória. Além disso,
a Lei Orgânica depende de maioria qualificada de 2/3 dos
membros da corporação legislativa para ser aprovada, o que
a deixa em uma  posição destacada em relação à lei comple-
mentar, que exige maioria absoluta, e à lei ordinária, que
requer maioria simples.

Sob o ponto de vista material, a Lei Orgânica deve cristalizar
regras básicas relativas à estruturação dos órgãos políticos locais, às
relações entre o Legislativo e o Executivo, à fixação do número de
vereadores, ao estabelecimento dos princípios elementares da
administração pública e às diretrizes referentes ao processo legislativo
municipal, entre outras matérias.

Tais peculiaridades revelam uma supremacia da Lei
Orgânica em relação aos demais atos legislativos da
municipalidade, os quais somente serão considerados válidos
se guardarem fidelidade às premissas estabelecidas na lei auto-
organizatória, o que é típico de Constituição. Sendo assim,
tendo em vista os traços originais da Lei Orgânica e o valor
fundante que lhe é peculiar, nossa conclusão é de que se trata
de uma autêntica Constituição Municipal.
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Resumo

O estudo que ora se apresenta tem por objetivo delinear os
principais aspectos do processo de elaboração das leis enquan-
to processo de justificação democrática do Direito, analisado
sob a perspectiva da Teoria Discursiva do Direito e da Demo-
cracia, de Jürgen Habermas. Exemplificativamente, lançou-se
um olhar sobre a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. A partir do entendimento de que o processo legislativo
corresponde a uma cadeia procedimental, construída
discursivamente por representantes democraticamente legiti-
mados, destinada à produção da lei como provimento final,
procurou-se destacar a importância da jurisdição constitucio-
nal como meio de controle suplementar dos procedimentos
internamente adotados pelo próprio órgão legiferante.

Palavras-chave: Direito e democracia, teoria do discurso,
processo legislativo, Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais

Abstract

The present study aims to delineate the main aspects of the
statute elaboration procedure as a process of Law’s democratic
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justification, analyzed under the perspective of Jürgen
Habermas’ Discourse Theory of Law and Democracy. As an
example, it glances at the State Legislature of Minas Gerais.
From the understanding that the legislative process corresponds
to a procedural chain, discursively constructed by
representatives democratically legitimized and ultimately set
to produce the statutes, it seeks to underline the importance of
the constitutional jurisdiction as a mean of supplemental
control of the procedures internally adopted by the legislature.

Keywords: Law and democracy, theory of discourse, legislative
process, Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

1. Introdução

A partir da noção de que a concretização da democracia
depende do reconhecimento dos cidadãos como co-autores
das leis que os regem e de que as formas de comunicação
correspondentes no âmbito da formação política racional da
vontade precisam ser institucionalizada juridicamente, o pro-
cesso legislativo afigura-se como essencial para garantir aos
cidadãos o exercício de direitos fundamentais entre os quais se
incluem os direitos de participação política.

Aqui, pressupõe-se uma concepção renovada de pro-
cesso, sendo considerado como espécie do gênero procedi-
mento, da qual resulta o entendimento de que o processo
legislativo corresponde a uma cadeia procedimental, construída
discursivamente por representantes democraticamente legiti-
mados, destinada à produção da lei como provimento final.

Assim, sob a perspectiva da Teoria Discursiva do
Direito e da Democracia, de Jürgen Habermas, procurar-se-
á redefinir o conceito de democracia, explicitando a função
do Direito como meio de integração social fundamentado
na expectativa racional de resultados produzidos democra-
ticamente.

Nesta esteira, constituindo o objeto do terceiro capítu-
lo, buscar-se-á delinear os principais aspectos do processo de
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elaboração das leis enquanto processo de justificação demo-
crática do Direito, traçando-se, dogmaticamente, os atos es-
senciais que integram a cadeia procedimental. Destarte, exa-
minar-se-á toda a tramitação da proposição na Casa Legislativa
de forma que o processo de elaboração da lei seja observado
desde a sua iniciativa até a publicação. Como modelo de
estudo, elegeu-se o desenvolvimento do processo político de
criação da lei ordinária na Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, tomando-se como referência o seu Regimen-
to Interno e a Constituição do Estado.

No quarto capítulo, traçar-se-á os limites da jurisdição
constitucional sobre o processo legislativo. Para tanto, serão
inicialmente expostos os principais procedimentos de “contro-
le” realizados internamente pelo órgão legiferante e externa-
mente pelo Poder Judiciário.

Quanto a este último, recorrendo à melhor doutrina e
retomando a jurisprudência da mais alta instância judicial
brasileira, salientar-se-á a importância de serem revistos
certos posicionamentos a respeito das formas de controle
atualmente adotadas pelo Supremo Tribunal Federal para a
fiscalização do processo legislativo, sobretudo no que
concerne à sanabilidade do vício de iniciativa governamental
pela sanção do Chefe do Executivo e à necessária superação
da chamada doutrina dos atos interna corporis, cuja susten-
tação não condiz com a concepção de um Estado Democrá-
tico de Direito em que se pretende a universalização do
processo político.

2. Direito e democracia

A abordagem do tema proposto, conduz, necessaria-
mente, ao estudo da democracia e do papel desempenhado
pelo Poder Legislativo, sobretudo no exercício de sua função
precípua de elaboração das leis.

Não interessa aqui, dada a impossibilidade de sua
verificação nos dias atuais, tratar a chamada democracia
direta, na qual o poder era exercido diretamente pelo povo.
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Assim, pretende-se expor, a partir da Teoria Discursiva
do Direito e da Democracia elaborada por Jürgen Habermas,
uma noção do que seja democracia procedimental e as mudan-
ças conceituais que decorrem de tal concepção. Para tanto, é
essencial resgatar as concepções liberal e republicana, para
então demonstrar em que consiste a democracia procedimental.

Antes, porém, é preciso introduzir alguns conceitos
fundamentais da Teoria Discursiva do Direito. Habermas
entende que a linguagem é o único meio capaz de produzir
consenso, assim, o seu pensamento se estrutura a partir do giro
lingüístico-pragmático, abandonando a filosofia da consciên-
cia para alicerçar a sua filosofia na linguagem1.

Desta feita, a linguagem assume papel central no pro-
cesso de formação da opinião e da vontade dos cidadãos, o qual
pressupõe a existência de um espaço público não restrito ao
âmbito estatal, uma comunidade de homens livres e iguais
capazes de criar as leis que os regem e onde os próprios
envolvidos têm de entrar em acordo, prevalecendo a força do
melhor argumento. Trata-se de uma sociedade descentrada,
em que o eu da comunidade jurídica desaparece nas formas de
comunicação sem sujeito.2

A partir da concepção teorético-discursiva, a soberania
popular é vista de forma anônima, diluída no conjunto dos
cidadãos através dos processos fluidos de comunicação de que
resultam deliberações e decisões racionais, abandonando a
idéia de uma vontade coletiva, ilusória e unívoca, ou concre-
tamente representada por indivíduos autônomos identificáveis.
Recoloca-se a questão, portanto, a partir da adoção de um
conceito aberto e plural de povo que precisa ser absorvido.3

Todavia, a influência pública só se transforma em
poder político através do filtro dos processos institucionalizados
da formação democrática da opinião e da vontade, depois de
transformar-se em poder comunicativo e infiltrar-se em uma
legislação legítima, e antes que a opinião pública, concreta-
mente generalizada, possa se transformar numa convicção
testada sob o ponto de vista da generalização de interesses e

1 A guinada lingüísti-
ca teve como princi-
pais representantes
Gadamer e
Wittgenstein, res-
pectivamente res-
ponsáveis pelo giro
hermenêutico e giro
pragmático.

2 HABERMAS. Três
modelos normativos
de democracia, p.7.

3 Como resposta à
indagação “Quem é o
povo?”, Friedrich
Müller tece valiosas
considerações em
que classifica vários
sentidos para expres-
são povo. Assim o
povo ativo correspon-
de à totalidade dos
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capaz de legitimar decisões políticas. Para gerar poder políti-
co, a influência da soberania do povo tem que abranger,
também, as deliberações de instituições democráticas da for-
mação da opinião e da vontade, assumindo uma forma autori-
zada, consubstanciada em decisões formais.4

Portanto, é crucial para a construção da democracia a
configuração de uma esfera pública, ou seja, de uma rede
adequada para a comunicação de conteúdos, tomada de posi-
ção e opiniões, onde os fluxos comunicacionais sejam filtra-
dos e sintetizados, de modo a resultarem em opiniões públicas
enfeixadas em temas específicos5. A chamada esfera pública
política, por sua vez, é aquela que se forma a partir dos
contextos comunicacionais das pessoas virtualmente atingi-
das e cuja função consiste em captar e tematizar os problemas
da sociedade como um todo.6

De modo simplificado, pode-se dizer que “a forma-
ção informal da opinião pública gera a ‘influência’; esta é
transformada em ‘poder comunicativo’ por meio dos canais
das eleições políticas; e o ‘poder comunicativo’ é, por sua
vez, transformado em ‘poder administrativo’ por meio da
legislação”.7

Tendo em vista essas considerações preparatórias, é
possível delinear brevemente os modelos normativos liberal e
republicano, para depois expor o conceito de democracia
cunhado pela teoria do discurso.

Na interpretação liberal, o processo democrático tem
por fim precípuo legitimar o exercício do poder político, o que
ocorre através do direito ao voto, do resultado das eleições, da
formação de corpos parlamentares e da justificação do exercí-
cio do poder governamental. Os direitos políticos são conce-
bidos como direitos negativos, exercitados perante uma ordem
constitucional destinada a regular uma sociedade estruturada
economicamente de modo a garantir a livre afirmação de
direitos privados dos cidadãos.

Por outro lado, segundo a perspectiva republicana, o
processo de formação democrática da vontade das pessoas

eleitores de determi-
nado Estado, exclu-
indo-se os estrangei-
ros que habitam seu
território; o povo como
instância global de
atribuição de legitimi-
dade possui sentido
mais amplo e, nesta
acepção, atuaria
como justificador do
sistema jurídico na
medida em que não
se revolta contra ele,
aqui se incluem tanto
os eleitores como os
não eleitores e os ven-
cidos pelo voto, for-
mando um substrato
mais sólido no qual
deve se assentar o
sistema de legitima-
ção das democraci-
as; o povo como ícone
consiste em desreali-
zar a população, em
mitificá-la e homoge-
neizá-la para torná-la
um grupo composto
à imagem e seme-
lhança dos atores do-
minantes, de forma
que os cidadãos são
ungidos como povo,
fingidos como consti-
tuintes e mantene-
dores da Constitui-
ção; o povo como des-
tinatário de presta-
ções civilizatórias do
Estado é visto como
a totalidade dos indi-
víduos efetivamente
atingidos pelo Direito
vigente e pelos atos
decisórios do poder
estatal, ou seja, aque-
les que se encontram
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privadas é constitutivo da própria sociedade como uma comu-
nidade política. Trata-se de um auto-entendimento ético-
político, onde os membros da comunidade reconhecem-se
reciprocamente como parceiros livres e iguais. Aqui, os direi-
tos políticos adquirem conotação positiva, pois garantem a
possibilidade de os cidadãos participarem da práxis de
autolegislação cívica.

A Teoria do Discurso incorpora elementos das duas
tradições, para propor um modelo procedimental de democracia:

Na linha do republicanismo, ela coloca no centro o
processo político da formação da opinião e da von-
tade, sem porém entender a constituição do Estado
de direito como algo secundário; [...] ela entende os
princípios do Estado de direito como uma resposta
coerente à pergunta acerca do modo de
institucionalização das formas pretensiosas de co-
municação de uma formação democrática da opi-
nião e da vontade.8

A partir da visão habermasiana, o “êxito da política
deliberativa depende não da ação coletiva dos cidadãos, mas
da institucionalização dos procedimentos e das condições de
comunicação correspondentes.”9 Dessa forma, configura-se
uma sociedade descentrada em que cabe aos procedimentos
democráticos institucionalizar as formas de comunicação ne-
cessárias para uma formação racional da vontade.

Esse processo democrático estabelece um nexo in-
terno entre considerações pragmáticas, compromis-
sos, discursos de auto-entendimento e discursos da
justiça, fundamentando a suposição de que é possível
chegar a resultados racionais e eqüitativos. Nesta
linha, a razão prática passa dos direitos humanos
universais ou da eticidade concreta de uma determi-
nada comunidade para as regras do discurso e as
formas de argumentação, que extraem seu conteúdo
normativo da base de validade do agir orientado
pelo entendimento e, em última instância, da estrutu-

no território do Esta-
do. Todas essas ma-
neiras de conceituar
o povo são excluden-
tes e inaceitáveis em
uma verdadeira de-
mocracia que recla-
ma o alargamento do
conceito para corres-
ponder à totalidade
dos indivíduos real-
mente residentes no
território do Estado:
uma multiplicidade
em si diferenciada,
mista, constituída em
grupos, mas organi-
zada de forma iguali-
tária e não discrimi-
natória. (Cf. MÜLLER.
Quem é o povo? A
questão fundamental
da democracia, 2003.)
4 HABERMAS. Direi-
to e Democracia:
entre facticidade e
validade, v. II, p.105.
5 HABERMAS. Direi-
to e Democracia:
entre facticidade e
validade, v. II,p. 92.
6 HABERMAS. Direi-
to e Democracia: en-
tre facticidade e va-
lidade, v. II, p. 97.
7 HABERMAS. Três
modelos normativos
de democracia, p.6.
8 HABERMAS. Direi-
to e Democracia:
entre facticidade e
validade, vII, p.21
9 HABERMAS. Três
modelos normativos
de democracia, p.6.
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ra da comunicação lingüística e da ordem
insubstituível da socialização comunicativa.10

Concebendo o princípio da soberania popular, o princí-
pio parlamentar e o princípio do pluralismo político como
princípios do Estado de Direito11, Habermas afirma que todo
poder político é deduzido do poder comunicativo dos cidadãos,
de maneira que se legitima através de leis criadas pelos seus
próprios destinatários. Assim, na medida em que a soberania do
povo implica a atribuição da competência legislativa a todos os
cidadãos, faz-se necessária a criação de corporações deliberativas
representativas, cujas as ações devem se orientar pelo princípio
do discurso. Por fim, deve-se destacar o papel de uma formação
informal da opinião na esfera pública política, acessível a todos
os cidadãos, e que necessariamente deve complementar a for-
mação da opinião e da vontade parlamentar.12

Entretanto, decisões emanadas da corporações
legislativas são de fato o destino final das comunicações
políticas dos cidadãos.

A formação da vontade visa a uma legislação, por-
que ela, de um lado, só interpreta e configura o
sistema de direitos que os cidadão se reconhecem
mutuamente através de leis e porque, de outro lado,
o poder organizado do estado , que deve agir como
uma parte em função do todo, só pode ser organizado
e dirigido através de leis. A competência legislativa,
que fundamentalmente é atribuída aos cidadãos em
sua totalidade, é assumida por corporações parla-
mentares, que fundamentam as leis de acordo com
um processo democrático.13

Isso significa que as formas de comunicação corres-
pondentes no âmbito da formação política racional da vontade,
precisam ser institucionalizadas juridicamente para garantir
aos cidadãos o exercício de direitos fundamentais, entre os
quais se incluem os direitos de participação política.

Nessa esteira, diferindo das interpretações clássicas, a
Teoria do Discurso afirma a eqüiprimordialidade entre as

10 HABERMAS. Di-
reito e Democracia:
entre facticidade e
validade, v. I, p.19.
11 Cf. HABERMAS.
Direito e Democra-
cia: entre facticidade
e validade, v. I, p.
213-214.

12 (...) a formação
discursiva da opi-
nião e da vontade
não se limita, de for-
ma nenhuma, aos
parlamentos. Por-
que as circulações
comunicativas nos
diferentes níveis da
esfera pública políti-
ca dos partidos polí-
ticos e das associa-
ções, das cor-
porações parlamen-
tares e dos gover-
nos, estão articula-
das, influenciando-
se mutuamente.
(HABERMAS. Direi-
to e Democracia:
entre facticidade e
validade, v. I, p. 231)
13 HABERMAS. Di-
reito e Democracia:
entre facticidade e
validade, v. I, p. 215.
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autonomias pública e privada, sendo ambas essenciais para o
desenvolvimento dos pressupostos da comunicação que per-
mitirão aos cidadãos criarem legitimamente as leis que regerão
a sua vida em sociedade.14

Esse processo de institucionalização recorre à regra da
maioria para a produção do consenso a partir de processos de
deliberação. A decisão tomada por maioria deve sempre ser
entendida como um resultado provisório de uma formação
discursiva da opinião.

Nas palavras de Habermas,

[...] a minoria inferiorizada só dá o seu consentimento
e a autorização para a maioria, se ficar assegurada a
possibilidade de que ela possa vir a conquistar a
maioria no futuro, na base de melhores argumentos,
podendo, assim modificar a decisão ora tomada; [...]
esta [modificabilidade das condições de maioria] é,
todavia, uma condição necessária para que a regra da
maioria não subtraia a força legitimadora de um
processo de argumentação que deve fundamentar a
suposição da correção de decisões falíveis.15

Portanto, não é qualquer maioria que pode ser racional
e legitimamente aceita, mas tão somente aquela que
presumivelmente considerou todos os objetos do conflito sob
os pressupostos comunicativos de um discurso corresponden-
te, sobretudo aqueles apregoados pela minoria.16

Nesse sentido, bem sintetiza Carvalho, destacando o
papel legitimador das normas que regem o processo
legislativo:

Ao garantirem a participação da minoria no pro-
cesso político, as normas do processo legislativo
trabalham também em favor da legitimidade do
sistema jurídico e das decisões normativas: em
primeiro lugar, reforçando a aceitação dos resulta-
dos da produção normativa; em segundo lugar,
obrigando à formação de uma maioria verdadeira,

14 “Não há direito al-
gum sem a autono-
mia privada de pes-
soas do direito. Por-
tanto, sem os direitos
fundamentais que
asseguram a autono-
mia privada dos cida-
dãos, não haveria
tampouco um
medium para a
institucionalização ju-
rídica das condições
sob as quais eles
mesmos podem fazer
uso da autonomia
pública ao desempe-
nharem seu papel de
cidadãos do Estado.
Dessa maneira, a au-
tonomia privada e a
pública pressupõem-
se mutuamente, sem
que os direitos huma-
nos possam reivindi-
car um primado so-
bre a soberania po-
pular, nem essa so-
bre aquele.”
HABERMAS. A inclu-
são do outro, p. 293.
15 HABERMAS. Di-
reito e Democracia:
entre facticidade e
validade, v. I, p. 224.
16 HABERMAS. Di-
reito e Democracia:
entre facticidade e
validade, v.I, p. 223.
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para deliberar, ou seja, cristalizando as opiniões
dispersas na sociedade, até sedimentar uma deci-
são efetivamente majoritária; em terceiro lugar,
apresentando alternativas para discussão e delibe-
ração, de maneira a aperfeiçoar o processo de
escolha; em quarto lugar, permitindo à minoria
colocar-se como alternativa viável de Governo, de
maneira a induzir o respeito às regras da ética e da
justiça: finalmente, explicitando as posições em
confronto para o público externo ao Parlamento,
caso em que favorece a publicidade e o controle dos
representantes pelo eleitorado.17

A Constituição de 1988 consagra o princípio da repre-
sentação partidária, adotando o sistema eleitoral da represen-
tação proporcional18, e estabelece a filiação político-partidária
como condição de elegibilidade (art.14, §3°, V), tornando-a
obrigatória para todo aquele que desejar pleitear um cargo
eletivo.

Por conseguinte, o cenário delineado no Poder
Legislativo é a formação de blocos partidários, reunião de
representantes do mesmo partido ou de interesses assemelha-
dos, o que termina por polarizar duas correntes bem delineadas:
a bancada de apoio ao governo e a oposição.

Em nível federal, até mesmo em razão do número de
parlamentares, a tendência é de que hajam variados grupos de
deputados que não tenham atingido número suficiente de
representantes para fazer valer a sua vontade. Estes segmen-
tos, considerados “a minoria”, em geral, tendem a oscilar entre
aqueles dois pólos, governo e oposição, ora se alinhando de um
lado, ora de outro, de acordo com a posição que melhor se
coadune com seus interesses.

Em nível estadual e, principalmente no âmbito munici-
pal, as orientações partidárias costumam ser mais constantes e
bem definidas, diante da necessidade de cooperação para
aprovação das proposições legislativas de cada deputado ou
vereador.

17 CARVALHO. Con-
trole judicial e processo
legislativo, p. 63-64.

18 No mandato propor-
cional é o desempe-
nho partidário que de-
termina os eleitos, uma
vez que os votos são
p r i m e i r a m e n t e
contabilizados como
“votos para a legenda”.
A legenda pode rece-
ber indicação direta,
voto na legenda, ou in-
direta, quando é indica-
do um candidato que a
integra. Um partido ape-
nas terá direito a repre-
sentantes na Casa
Legislativa se atingir o
mínimo de votos (quo-
ciente eleitoral). Só en-
tão, saber-se-á quais
serão os candidatos a
ocupar cadeiras con-
quistadas pela legen-
da, obedecida a ordem
de votação nominal. A
regra se aplica a todo o
Legislativo, com exce-
ção do Senado Fede-
ral.
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No interior de uma democracia cuja concretização
depende do reconhecimento dos cidadãos como co-autores
das leis que os regem, o pluralismo político e social constitui
elemento indispensável para que os indivíduos, igualmente
cidadãos, sejam livres para desenvolver seus próprios projetos
de vida.

Destarte, esse pluralismo também precisa se manifes-
tar no nível dos partidos políticos, haja vista que são compo-
nentes essenciais para o exercício da democracia, na medida
em que viabilizam, no desempenho de suas atividades, a
ligação entre o sistema político, a opinião pública e a socie-
dade civil, contribuindo para formação da vontade política
do povo.19

Outrossim, o jogo político é inerente ao processo de
formação das leis, haja vista ter a Constituição adotado uma
democracia de partidos políticos, os quais, por definição,
defendem interesses de determinados segmentos da comu-
nidade de cidadãos e, por isso, são parciais. Contudo, o
espaço de formação da vontade política não pode ser
controlado por atores que simplesmente se utilizam de
relações pessoais na formação discursiva do poder, de
forma a influenciar a produção do Direito com a intenção de
conquista sobre o poder comunicativo, programando-o e
controlando-o.

O equilíbrio entre os espaços público e privado neste
processo significa um incremento positivo às instituições
político representativas. Todavia, o confronto de interesses
políticos, ora públicos, ora puramente privados, embora
constitua elemento do processo legislativo, convive direta-
mente com o sempre presente risco de ser corrompida a
atuação partidária a tal ponto que comprometa a regularidade
da atividade parlamentar, assim obstando a construção de
uma verdadeira democracia; perigo que se acentua atualmen-
te no Brasil, onde se tem promovido a desjuridicização das
questões de regularidade regimental do processo legislativo,
tratadas pelo Supremo Tribunal Federal como matéria inter-
na corporis.

19 Cf. HABERMAS.
Direito e Democracia:
entre facticidade e
validade. v. II, p. 101.
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3. O processo legislativo

3.1. Considerações iniciais

À luz da Teoria Discursiva, o Direito adquire um novo
sentido, devendo ser entendido como um dos mecanismos
responsáveis por garantir a integração social, estando intima-
mente relacionado à Moral, mas sem se subordinar a ela.20

Outrossim, se Direito e Moral constituem-se como
sistemas funcionais autônomos, há porém, uma relação de
complementaridade entre eles. Confira-se as palavras de
Chamon Júnior :

[...] na medida em que os discursos jurídicos também
se baseiam em um ‘princípio moral’ de tratar todos
como livres e iguais, temos que a efetividade de tais
normas legítimas, embora não possa ser cobrada de
um ponto de vista moral, pode ser determinada desde
uma ótica jurídica, o quem vem, então, justamente,
justificá-lo moralmente  –  na medida da igualdade  –
tanto do ponto de vista da efetividade quanto da
exigibilidade  – como complemento da Moral, pois se
nesta há necessidade de observância da norma por
todos, todos devem individualmente reconhecê-las e
motivar-se por elas; no campo jurídico tal déficit é
superado funcionalmente ainda que o Direito seja
justificado moralmente.21

O Direito está aberto a razões éticas e pragmáticas,
possui natureza institucional e se relaciona com a Política
enquanto não o faz a Moral. Diferentemente da Moral, que se
justifica pelo princípio moral da universalização, o Direito
“justifica-se através de processos democráticos
institucionalizados que se abrem, dentro de certos limites, à
possibilidade para negociações, barganhas, em razão, inclusi-
ve, da própria necessidade funcional de decisão.”22

O Direito moderno garante a integração social, de
modo artificial, obtendo sua legitimação da estrutura discursiva
da formação da opinião e da vontade e não de bases éticas,

20 “Em síntese: a Mo-
ral encontra-se-ia no
interior do Direito; sem,
contudo, esgo-tá-lo.
Essa moralida-de não
se refere ao conteúdo
jurídico – como queri-
am os jusnaturalistas
– mas direciona-se
aos procedimentos de
justificação e aplica-
ção das normas jurídi-
cas. No primeiro caso,
a legitimidade jurídica
deriva do princípio
moral que levanta uma
exigência de assenti-
mento geral para que
se alcance a imparci-
alidade – princípio de
universalização. Ao
passo que, nos pro-
cessos de aplicação
do Direito, a idéia de
imparcialidade decor-
re da compreensão
adequada de todos os
aspectos relevantes
da situação concreta
– senso de adequa-
bilidade.” (PEDRON.
Uma proposta de com-
preensão procedi-
mental do requisito de
transcen-dência/re-
percussão geral... p.
185-186)
21 CHAMON
JUNIOR. Filosofia
do Direito na Alta
Modernidade: incur-
sões teóricas em
Kelsen, Luhmann e
Habermas, p. 215.
22 CATTONI DE OLI-
VEIRA. Devido pro-
cesso legislativo, p.
126.
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tradicional e naturalmente arraigadas. Em outras palavras, o
Direito desempenha sua função social e integradora funda-
mentado na expectativa racional de resultados produzidos
democraticamente.

O direito é um medium que possibilita o translado
das estruturas de reconhecimento recíproco “que
reconhecemos nas interações simples e nas relações
de solidariedade natural“ para os complexos e cada
vez mais anônimos domínios de ação de uma socie-
dade diferenciada funcionalmente, onde aquelas es-
truturas simples assumem forma abstrata, porém
impositiva. Internamente, porém, o direito se estru-
tura de tal forma que um sistema político configura-
do juridicamente, só pode continuar as realizações
naturais de integração “ que se realizam sob o nível
de articulação do direito formal “ num nível reflexi-
vo. Ou seja, a integração social, realizada politica-
mente, tem que passar através de um filtro discursivo.23

Ante o exposto, chega-se à inevitável conclusão de que
o Direito moderno não se sustenta apenas por meio de ameaças
de sanções estatais (facticidade), mas reclama também a
legitimidade no processo de sua instituição (validez/validade),
de forma que estes dois âmbitos convivam em permanente
tensão.

Esse duplo aspecto integra nossa compreensão do
direito moderno: consideramos a validade de uma
norma jurídica como um equivalente da explicação
para o fato de o Estado garantir ao mesmo tempo a
efetiva imposição jurídica e a instituição legítima do
direito “ ou seja, garantir de um lado a legalidade do
procedimento no sentido de uma observância média
das normas que em caso de necessidade pode ser até
mesmo impingida através de sanções, e, de outro, a
legitimidade das regras em si, da qual se espera que
possibilite a todo momento um cumprimento das
normas por respeito à lei.24

23 HABERMAS. Direi-
to e Democracia: en-
tre facticidade e vali-
dade, v. II, p. 45-46.

24 HABERMAS. A
inclusão do outro, p.
287.
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Isso posto, tem-se que a lei, como norma escrita, geral
e abstrata, que cria, modifica ou extingue situações jurídicas,
surge no mundo jurídico, com coercibilidade e imperatividade
após passar por um procedimento especial de criação, segundo
as regras traçadas pelo ordenamento jurídico, ao qual se
convencionou chamar processo legislativo, e que tem papel
fudamental para legitimidade do sistema jurídico e das deci-
sões normativas.

No Brasil, o processo de elaboração das leis conjuga a
vontade política tanto do Poder Legislativo, quanto do Poder
Executivo, haja vista não só o fato de existirem matérias
específicas, cuja deflagração do processo é de competência
privativa do chefe do Executivo, o que também ocorre com o
Poder Judiciário, mas sobretudo pela existência do momento
de sanção ou veto, indispensável para constituição da maioria
das espécies normativas primárias, com exceção das propostas
de emenda à Constituição, decretos legislativos e resoluções.

Ademais, cumpre lembrar que o Legislativo assume
papel crucial na consolidação do regime democrático, enquan-
to espaço de institucionalização do poder político e garantia de
direitos fundamentais, da mesma forma que a pluralidade
partidária, constituída por partidos políticos constitucional-
mente estruturados, torna-se indispensável para a manifesta-
ção do pluralismo democrático, garantido o direito de partici-
pação das minorias e a regularidade do processo legislativo.

Intenta-se, no decorrer deste estudo, analisar o processo de
elaboração das leis desde a sua iniciativa, analisando toda a sua
tramitação na Casa Legislativa25, passando pelo momento de
sanção ou veto do chefe do Poder Executivo, até a sua publicação.

3.2. Processo e procedimento

A etimologia da palavra processo remonta ao latim
procedere e significa “seguir adiante”, “marchar avante”.
Entretanto, a melhor compreensão do fenômeno não pode
reduzi-lo a uma mera sucessão de atos, ou a uma série de atos
concatenados – procedimentos – destinados à produção de um

25 Neste exame, op-
tou-se por observar o
desenvolvimento do
processo legislativo
na Assembléia Legis-
lativa do Estado de
Minas Gerais.
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ato final total, como o faz a doutrina instrumentalista, mas sim
como uma espécie de procedimento, aquele desenvolvido
discursivamente, de forma a assegurar a simétrica participação
dos envolvidos. Essa última noção, pressuposto das conside-
rações do presente estudo, remonta à tese de Elio Fazzalari,
sobre a qual, no Brasil, se debruçou e explicitou Aroldo Plínio
Gonçalves, como se verá a seguir.

Historicamente, o processo foi estudado a partir de
duas concepções antagônicas: a substancialista e a formal. De
acordo com a primeira, o processo é visualizado a partir de seu
procedimento, mais propriamente através de cada ato do
procedimento, singularmente considerados dentro de uma
cadeia de atividades desenvolvidas para atingir um resultado
final. Assim os atos do procedimento são vistos apenas no ato-
procedimento, como um todo único, que na verdade se resume
ao ato final. Na vertente formal, porém, não se analisa os atos do
procedimento em sua singularidade e dinamicidade próprias,
mas sim o modo pelo qual se procede.26

Tradicionalmente, difundiu-se na doutrina brasileira,
ainda muito respeitada e adotada pela jurisprudência, diferen-
ciação entre processo e procedimento, como sendo este último
menos abrangente que o primeiro. Por esta visão, o processo
remontaria à idéia de relação jurídica, enquanto fenômeno
abstratamente considerado como uma sucessão encadeada de
atos com vista à obtenção de um resultado final, portanto, uma
noção essencialmente teleológica, e o procedimento nada
mais seria do que mera forma, uma “manifestação extrínseca
deste, o meio pelo qual a lei estampa os atos e fórmulas da
ordem legal”.27

Todas estas correntes, seja por serem demais simplista
ou formalista, são manifestamente insuficientes para entender
o fenômeno processual no Estado Democrático de Direito,
sobretudo a partir da perspectiva da Teoria Discursiva do
Direito da Democracia.

Destarte, impõe-se um conceito mais atual e renovado
de procedimento e processo. Nas palavras de Gonçalves,

26 Cf. CARVALHO
NETTO. A sanção no
p r o c e d i m e n t o
legislativo, p.  228-229.

27 ARAÚJO CINTRA;
D I N A M A R C O ;
GRINOVER. Teoria
Geral do Processo,
p. 277-278.
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remontando a Fazzalari, o procedimento, como conceito geral
de Direito, pode ser definido como uma atividade preparatória
de um determinado ato estatal, regulada por uma estrutura
normativa específica. Essa estrutura é constituída por uma
seqüência de normas, de atos e de posições subjetivas, que se
desenvolvem em uma dinâmica própria, regendo a seqüência
de seu desenvolvimento, de forma que o cumprimento de uma
norma da seqüência é pressuposto da incidência de outra
norma e da validade do ato nela previsto, na preparação de um
provimento. O provimento é um ato estatal de caráter impera-
tivo, produzido pelos órgãos do Estado, no âmbito de sua
competência, seja um ato administrativo, um ato legislativo ou
um ato jurisdicional. É parte do procedimento, seu ato final, o
último ato da estrutura.28

Por sua vez, o processo apresenta-se como espécie do
gênero procedimento, caracterizado pela participação dos
“interessados” na atividade de preparação do provimento,
juntamente com o autor do próprio provimento. Interessados
são todos os potenciais atingidos pelo provimento, em sua
esfera particular. Assim, na consagrada expressão de Fazzali,
processo é procedimento realizado em contraditório. Aqui, a
idéia de contraditório, mais do que a possibilidade de argu-
mentar e contra-argumentar, significa essencialmente a garan-
tia de simétrica paridade de participação dos interessados nos
atos que preparam o provimento.29

Dessa forma, como todo procedimento visa à produção
de um provimento, de um ato final, ele se manifesta no
exercício de todas as funções de Estado. Assim, pressupondo
a garantia do contraditório, manifestar-se como processo
jurisdicional ou judicial30 quando no exercício da função
jurisdicional, do qual resulta um ato judicial; no caso da função
administrativa, em que se busca a produção de um ato admi-
nistrativo, tem-se o processo administrativo; e sendo a lei a
meta a ser atingida, portanto, como manifestação da função
legislativa, tem-se o processo legislativo.

O procedimento de elaboração das leis, sempre será
processo legislativo, pois é procedimento através do qual o

28 GONÇALVES.
Técnica Processual
e Teoria do Proces-
so, p.102 et seq.

29 GONÇALVES.
Técnica Processual
e Teoria do Proces-
so, p. 111 et seq.

30 Como ressalta
Cattoni de Oliveira,
Serio Galleotti, embo-
ra também este consi-
dere ser o procedimen-
to gênero do qual o
processo é espécie,
utiliza “a finalidade”
como critério de dife-
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povo, por meio de seus representantes eleitos, participa da
atividade de preparação do provimento. Desta feita, “sempre se
realiza como ‘espécie’ processo, sempre se realiza com partici-
pação de parlamentares que representam e reproduzem os
interesses divergentes dos grupos e comunidades de cidadãos”31

Cattoni de Oliveira, combinando as teses de Elio
Fazzalari, Serio Galeotti e Peter Häberle à luz da Teoria
Discursiva do Direito e da Democracia de Jürgen Habermas,
bem caracteriza o processo legislativo:

Nesse quadro, o processo legislativo, enquanto pro-
cesso de justificação democrática do Direito, pode
ser caracterizado como uma seqüência de diversos
atos jurídicos que, formando uma cadeia
procedimental, assumem seu modo específico de
interconexão, estruturado em última análise por
normas jurídico-constitucionais, e, realizado
discursiva ou ao menos em termos negocialmente
equânimes ou em contraditório entre agentes legiti-
mados no contexto de uma sociedade aberta de intér-
pretes da Constituição, visam à formação e emissão
de ato público-estatal do tipo pronúncia-declaração,
nesse caso, de provimentos normativos legislativos,
que, sendo o ato final daquela cadeia procedimental,
dá-lhe finalidade jurídica específica.32 (grifos no
original)

A observância a um processo, ao caminho traçado pelo
ordenamento jurídico mediante a certeza da geração de uma
decisão participada, no exercício das funções de Estado, é
garantia não só de legalidade, como da legitimidade dos atos
dele emanados.

Especificamente em relação ao processo legislativo, é
preciso destacar que ele se filia aos discursos de justificação
normativa, de produção do Direito, e não de sua aplicação, e,
por isso, engloba argumentos de toda ordem, não só jurídicos,
mas também morais, políticos, econômicos. Ao contrário do
que ocorre nos discursos de aplicação no processo jurisdicional,

renciação, de forma
que o termo processo
fica reservado para o
exercício do Poder
J u r i s d i c i o n a l .
CATTONI DE OLIVEI-
RA. Devido processo
legislativo, p.114.
31 GONÇALVES.
Técnica Processual
e Teoria do Proces-
so, p.118.

32 CATTONI DE OLI-
VEIRA. Devido proces-
so legislativo, p.109.
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em que devem prevalecer apenas argumentos de ordem
deontológica, construídos a partir da aplicação do código
binário do Direito a casos concretos.

3.3. Fases do processo de elaboração das leis

A partir do entendimento de que o processo legislativo
se constitui por uma cadeia procedimental, construída
discursivamente por agentes legitimados, pois representantes
democraticamente eleitos, destinada à produção da lei como
provimento final, é possível dividi-lo, didaticamente, em três
fases, marcadas de acordo com o momento em que se exercem
os atos procedimentais33. São elas: instaurativa ou de iniciati-
va, constitutiva ou perfectiva, e integrativa de eficácia.34

O desencadeamento destes atos são disciplinados regi-
mentalmente, variando de acordo com cada Casa Legislativa.
Para os fins deste estudo, analisar-se-á a tramitação de lei
ordinária35 na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, à luz da disciplina traçada no seu Regimento Interno
(RIALMG).

A fase instaurativa corresponde ao momento inicial
que desencadeia o prosseguimento de todo o processo; é
quando o órgão legislativo toma ciência da proposição e passa
a encaminhá-la para a prática dos demais atos procedimentais.
No Brasil, essa etapa compõe-se, necessariamente, de dois
atos principais: apresentação da proposição e juízo de
admissibilidade.

Na Assembléia de Minas, o exame prévio de
admissibilidade da proposição é feito pelo presidente da Casa
de forma que apenas seja aceita aquela redigida com clareza e
observância da técnica legislativa, que esteja em conformida-
de com o texto constitucional e com o Regimento Interno, que
não guarde identidade nem semelhança com outra em tramitação
e desde que não constitua matéria prejudicada (art.173).

Do não recebimento da proposição, no caso de
inconstitucionalidade, caberá recurso à Mesa da Casa, no

33 Essa demarcação
remonta aos ensina-
mentos de Galleoti
que pontua a existên-
cia de três momentos
básicos no desenvol-
ver-se do procedi-
mento legislativo: um
momento inicial, no
qual se abre juridica-
mente a possibilida-
de de criação da lei,
um momento central,
no qual a lei se faz
perfeita, ou seja, ad-
quire relevância jurí-
dica como ato
legislativo, e um mo-
mento conclusivo,
onde a lei, perfeita e
existente como ato
jurídico, mas ainda
não eficaz, torna-se
capaz de produzir os
efeitos a ela atribuí-
dos, entrando em vi-
gor. Apud:. CARVA-
LHO NETTO. A san-
ção no procedimento
legislativo, p. 246.
34 A doutrina apre-
senta diferentes no-
menclaturas e divi-
sões quanto a estas
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prazo de dois dias, sendo este encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça para emissão de parecer no prazo de dez
dias da remessa, após o que será enviado ao Plenário para
discussão e votação (art. 173, §1° c/c art. 167, §§1°, 2° e 3°).

Depois de recebida, promove-se a distribuição da pro-
posição às comissões, tendo início a fase constitutiva. É neste
momento que ocorre a apreciação da proposição pelas comis-
sões permanentes ou especial, a depender da espécie normativa
em análise; a discussão e votação em Plenário36, exceto para as
espécies que tramitam em regime conclusivo; e a sanção ou
superação do veto37 do chefe do Executivo, quando a lei torna-
se perfeita, deixando a condição de mero projeto.

A distribuição de proposição às comissões é feita pelo
presidente da Assembléia (art. 181), sendo examinada preli-
minarmente pela Comissão de Constituição e Justiça e por, no
máximo, três comissões38 para exame de mérito, salvo as
proposições apreciadas conclusivamente pelas comissões per-
manentes (art. 182 c/c art. 103). Cada comissão emitirá seu
parecer. No 1° turno, se a proposição depender de parecer das
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Finan-
ceira e Orçamentária, serão estas ouvidas em primeiro e
últimos lugares39, respectivamente. No 2° turno, a proposição
retornará apenas a uma comissão para o exame dos aspectos
relativos ao mérito (art. 184, caput e §§1° e 2°).

Após receber parecer nas comissões, o projeto de lei
ordinária é enviado à Mesa da Assembléia, quando será
publicado e então incluído na ordem do dia para discussão e
votação em 1° turno. No decorrer da discussão, podem ser
apresentadas emendas que, depois de publicadas, serão enca-
minhadas com o projeto a comissão competente para recebe-
rem parecer. Aprovado e publicado este último, será a propo-
sição incluída na ordem do dia para votação (art. 188).40

Aprovado em 1° turno, o projeto segue para a comissão
competente para receber parecer para o 2° turno. Havendo sido
o projeto aprovado com emendas, o parecer conterá a redação
do vencido. No 2° turno, não serão admitidas emendas que

fases. Para Ferreira
Filho, o processo de
formação da lei, con-
siderada um ato
complexo, apresen-
ta uma fase introdu-
tória, a iniciativa, a
qual considera não
ser propriamente
uma fase do proces-
so legislativo, e sim
o ato que o desen-
cadeia; uma fase
constitutiva, que
compreende a deli-
beração e a sanção,
e a fase complemen-
tar, na qual se ins-
creve a promulga-
ção e publicação.
FERREIRA FILHO.
Do processo
legislativo, p. 202.
José Afonso da Sil-
va, por sua vez, que
concebe o processo
legislativo como um
conjunto de atos
destinados a reali-
zar um fim, a forma-
ção da lei, aponta a
existência de cinco
fases: a introdutória
ou da iniciativa, a de
exame dos projetos
nas comissões per-
manentes ou comis-
são especial, a das
discussões do pro-
jeto em Plenário, a
decisória, e a
revisória. SILVA.
Processo constituci-
onal de formação
das leis, p. 276.
35 De acordo com o
RIALMG, “proposi-
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contenham matéria nova, salvo se decorrer de acordo de
Lideranças e desde que seja pertinente à proposição, tampouco
aquelas que contenham matéria prejudicada ou rejeitada.
Concluída a votação em 2° turno, o projeto segue para a
Comissão de Redação (art. 189). Terminada a verificação da
técnica legislativa, é a proposição remetida ao Plenário para
discussão e votação (art. 268, § 2°). Então, aprovada a redação
final, a matéria é enviada, em dez dias, à sanção do governador
do Estado na forma de proposição de lei (art. 271).

Recebida a proposição de lei, o governador deverá, no
prazo de quinze dias úteis contados da data do seu recebimen-
to, sancioná-la, se aquiescer, ou vetá-la, total ou parcialmen-
te41, se a considerar, no todo ou em parte, inconstitucional ou
contrária ao interesse público. Transcorrido o prazo sem
manifestação, o silêncio do chefe do Executivo importa san-
ção tácita. Em caso de veto, o governador do Estado o
publicará e, em quarenta e oito horas comunicará seus motivos
ao Presidente da Assembléia Legislativa (art. 70, caput, I e II,
§§1° e 3° da Constituição do Estado de Minas Gerais).

O veto total ou parcial, depois de lido no Expediente42

e publicado, será distribuído a comissão especial que emitirá
parecer em vinte dias. No prazo de trinta dias contados do
recebimento da comunicação do veto, a Assembléia Legislativa
sobre ele decidirá, em escrutínio secreto e turno único, e sua
rejeição só ocorrerá pelo voto da maioria de seus membros (art.
70, § 5°, da Constituição do Estado de Minas Gerais e art. 222,
§ 2° do RIALMG). Esgotado este prazo, sem deliberação da
Casa, o veto será incluído na ordem do dia da reunião seguinte,
sobrestando-se a deliberação quanto às demais proposições,
até a sua votação final, ressalvado o projeto de iniciativa do
governador do Estado com solicitação de urgência e com
prazo de apreciação já esgotado (art. 70, § 7°, da Constituição
do Estado de Minas Gerais e art. 222, §3° do RIALMG).
Apreciado e rejeitado o veto, neste caso, conclui-se a fase
perfectiva, devendo a lei ser encaminhada ao governador do
Estado para promulgação (art. 70, §6° da Constituição do
Estado de Minas Gerais e art. 222, § 4° do RIALMG).

ção é o instrumento
regimental de forma-
lização de matéria
sujeita à apreciação
da Assembléia
L e g i s - l a t i v a ”
(art.170) e são pro-
posições do proces-
so legislativo: a pro-
posta de emenda à
Constituição, o pro-
jeto de lei comple-
mentar, lei ordinária,
lei delegada e de re-
solução, e o veto a
proposição de lei e
matéria assemelha-
da (art. 63 da Consti-
tuição do Estado de
Minas Gerais e art.
171 do RIALMG).
36 Na Assembléia
Legislativa de Minas
Gerais, como regra,
os projetos tramitam
em dois turnos, sen-
do cada turno cons-
tituído de discussão
e votação (arts. 176
e 177 do RIALMG).
37 Neste caso, a fase
perfectiva somente se
completa após a apre-
ciação e rejeição do
veto pelo Legislativo.
38 Nas comissões
temáticas, o debate
pode ser ampliado
pela realização de
audiências públicas
com entidades da
sociedade civil, in-
clusive em regiões
do Estado, para sub-
sidiar o processo
legislativo (art. 100,
V e V do RIALMG).
39 Neste aspecto, o
p r o c e d i m e n t o
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Finalmente, chega-se à fase integrativa de eficácia,
através da qual, a lei, perfeita, porém ainda ineficaz, torna-
se apta a produzir todos os efeitos jurídicos que lhe são
esperados. Nesta, desenvolvem-se os atos de promulgação
e publicação.

A promulgação é ato declaratório da existência da lei,
destinado a certificar oficialmente a regularidade de seu
processo de formação, a partir da presunção de que a lei é
válida, e, igualmente, a afirmar sua força executória e poten-
cialmente obrigatória. Sancionado o projeto, caberá ao chefe
do Executivo promulgá-lo e remetê-lo à publicação. Em se
tratando de veto, da mesma forma, no caso de não ser este
mantido pelo Legislativo, será a lei enviada ao governador do
Estado para promulgação. Se a lei não for promulgada dentro
de quarenta e oito horas pelo governador, o presidente da
Assembléia Legislativa a promulgará, e, se este não o fizer
em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo É o que
estabelece a Constituição Mineira no artigo 70, § 8° e o art.
222, 5° do RIALMG.43

A publicação, por sua vez, como último ato do proce-
dimento legislativo, consiste na comunicação da existência da
lei aos seus destinatários, aos quais não é dado alegar o seu
desconhecimento para justificar eventual descumprimento,
conforme estabelece a Lei de Introdução ao Código Civil em
seu artigo 3°. Caberá àquele que promulgar a lei promover-lhe
a publicação.

Completado o processo legislativo, é a lei incorporada
ao ordenamento jurídico, sendo norma válida, coercitiva e
obrigatória, potencialmente destinada a produzir todos os seus
efeitos e pretensamente legítima.

A estrutura formada na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais para a elaboração das leis além de visar à legalidade das
normas produzidas, garantindo a integridade da Constituição
em seu aspecto formal e material, tende a favorecer o debate e
a construção do consenso em torno das proposições, gerando
uma decisão participada. Isso ocorre, sobretudo, pelo fato de um

legislativo mineiro
afasta-se do rito ado-
tado nacionalmente
na Câmara dos De-
putados (art. 139, II,
‘a’ e ‘c’), onde pri-
meiro a proposição
é examinada pelas
comissões de méri-
to para só então ser
remetida à Comis-
são de Constituição
e Justiça e Redação
para emissão de pa-
recer quanto à sua
constitucionalidade,
legalidade, juridici-
dade, regimentali-
dade e técnica
legislativa. Em Mi-
nas, quando a Co-
missão de Constitui-
ção e Justiça (CJU)
conclui pela incons-
titucionalidade, pela
ilegalidade ou pela
antijuridicidade da
proposição, esta é
enviada à Mesa da
Assembléia para in-
clusão do parecer na
ordem do dia. Se o
Plenário aprovar o
parecer, a proposi-
ção é arquivada e,
se o rejeitar, é a pro-
posição encaminha-
da às outras comis-
sões a que tiver sido
distribuída para dar
continuidade ao pro-
cesso (art. 185, caput
e §1° RIALMG).
Destarte, esta ordem
tem sido reiterada-
mente questionada
pelos parlamentares
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projeto, antes de ser submetido à deliberação dos parlamentares,
ter sua matéria previamente analisada pelas comissões de Cons-
tituição e Justiça e temáticas, que realizam estudos e emitem
pareceres sobre o assunto em pauta, além de ser a votação
precedida pelos debates em Plenário.

É possível, ainda, como demonstrado, ampliar a parti-
cipação da sociedade civil na criação das leis, por meio da
promoção de audiências públicas, instrumento de democracia
que proporciona influência direta sobre os parlamentares e que
tem sido amplamente utilizado pela Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, não só na Capital, onde possui sua sede, mas
também no interior do Estado.

4. Controle do processo legislativo

4.1. Esclarecimentos preliminares

Traçadas as fases do processo de elaboração das leis e
marcados os seus principais atos, cumpre agora tecer algumas
considerações sobre as formas de controle deste fenômeno,
salientando algumas questões que têm sido amplamente deba-
tidas pela doutrina e jurisprudência ao se tratar da matéria,
sobretudo no que concerne à extensão da jurisdição constitu-
cional sobre o processo legislativo.

Não se intenta, aqui, em tão parcas linhas, esgotar o tema,
o qual, aliás, tem sido objeto de estudos de grandes mestres
nacionais e estrangeiros44, mas tão somente delinear seus prin-
cipais aspectos e abordar, de forma sucinta, pontos controverti-
dos, expondo a interpretação atualmente dada pelo Supremo
Tribunal Federal quanto ao assunto e demonstrando como ela
interfere na regularidade do processo legislativo, enquanto
processo de justificação do Direito, fonte de legitimidade do
regime democrático e garantia de direitos fundamentais.

À luz da Teoria Discursiva do Direito e da Democracia,
a legitimidade da ordem jurídica não pode mais se justificar a
partir de argumentos meramente legais, baseada em critérios
exclusivamente formais, senão depende da efetiva possibili-

mineiros pelo fato de,
na prática, o recebi-
mento de parecer
negativo da CJU sig-
nificar o sepultamen-
to de qualquer pos-
sibilidade de discus-
são da matéria obje-
to da proposição.
Não obstante, este
modelo impede a
tramitação de maté-
rias inconstitucionais
desde o início, evi-
tando o trabalho des-
necessário das co-
missões seguintes.
40 O projeto que re-
ceber parecer con-
trário, quanto ao
mérito, de todas as
comissões a que ti-
ver sido distribuído,
será considerado
rejeitado, salvo se
houver recurso ao
Plenário (art. 191).
41 O veto parcial so-
mente poderá recair
sobre texto integral de
artigo, de parágrafo,
de inciso ou alínea
(art. 70, § 4° da Cons-
tituição do Estado de
Minas Gerais e art.
222, § 1° do RIALMG).
42 Cf. arts. 24 e 25 do
RIALMG.
43 A estes dispositivos
correspondem o art.
66, §§ 3° e 7°, sendo o
presidente e vice-pre-
sidente do Senado,
respectivamente, os
responsáveis pela pro-
mulgação no caso de
recusa do presidente
da República.
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dade de participação de todos os atores envolvidos no processo
de criação do Direito.

Para tanto, além da atuação desenvolvida pelo próprio
Poder Legislativo no controle da regularidade na prática dos
atos da cadeia procedimental, mostra-se igualmente impres-
cindível a possibilidade de análise deste processo pelo Poder
Judiciário. Como órgão, ao menos a princípio, imparcial
quanto aos aspectos políticos envolvidos, o exame pelo Judi-
ciário deve ocorrer não só a posteriori e in abstrato, mas
também concomitantemente e de forma incidental durante a
tramitação do projeto de lei, quando, excepcionalmente, esti-
verem ameaçados direitos fundamentais diretamente relacio-
nados com o princípio democrático de maneira a impedir que
a efetiva participação de todos os concernidos no processo
político seja obstada.

Com este intuito, adotar-se-á a definição de controle
cunhada por Serio Galeotti, pela qual:

[Controle é] o poder que, destinado à salvaguarda de
valores expressos ou institucionalmente tutelados pela
autoridade controladora, em face do exercício, atual ou
potencial, de poderes ou faculdades jurídicas, concre-
tiza-se em um juízo com base nos valores tutelados
sobre o modo de agir ou sobre o modo de ser dos
operadores jurídicos, juízo que, em caso de valoração
desfavorável, dá lugar, por si mesmo ou por provimento
posterior, a uma medida, em sentido amplo, obstativa
do comportamento ou da situação anormal.45

Nesse sentido, afiguram-se indispensáveis alguns re-
quisitos objetivos: a) que o órgão controlador efetivamente
disponha de poderes para substituir a vontade do controlado,
no caso de constatação de irregularidades; b) que os órgão
controlador e controlado sejam distintos e independentes; c)
que haja relação de causa e efeito entre o processo de controle
em relação ao controlado.

Dados estes pressupostos iniciais, passa-se a examinar
as possíveis formas de controle do processo legislativo.

44 Para maiores infor-
mações, conferir
C A R V A L H O
NETTO, Menelick de.
A sanção no procedi-
mento legislativo;
CATTONI DE OLI-
VEIRA, Marcelo
Andrade. Devido Pro-
cesso Legislativo;
FERREIRA FILHO,
Manoel Gonçalves.
Do processo legisla-
tivo; SILVA, José
Afonso da. Processo
constitucional de for-
mação das leis; CAR-
VALHO, Cristiano
Viveiros de. Controle
judicial e processo
legislativo: a obser-
vância dos regimen-
tos internos das Ca-
sas Legislativas
como garantia do
Estado Democrático
de Direito ;
GALLEOTTI, Serio.
Contributo alla Teo-
ria del Procedimento
Legislativo; MAIER,
Maurice. Le veto
Législatif du chef de
l’Etat.
45 Apud CARVALHO.
Controle judicial e pro-
cesso legislativo, p. 76.
Ressalta, ainda Vivei-
ros, que para Galeotti,
a finalidade do contro-
le não é apenas iden-
tificar e garantir a re-
gularidade, como pos-
sibilidade de correção,
daquilo que não
corresponda aos va-
lores e exigências tu-
telados, mas principal-
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4.2.  Controle realizado pelo Poder Legislativo

Neste tópico, procurar-se-á demonstrar os principais
mecanismos de monitoramento da regularidade da atividade
de produção das leis realizado pelo próprio órgão responsável
pelo seu desenvolvimento. Assim, trata-se de falar do “contro-
le” interno realizado pelo Poder Legislativo quanto às suas
próprias decisões, o qual, a partir do conceito traçado no item
antecedente, não caracterizaria um controle propriamente dito
pela identidade entre órgão controlador e controlado.

Todavia, apesar da necessária ressalva e dos conheci-
dos limites deste “controle”, haja vista faltar-lhe imparcialida-
de, existem de fato procedimentos adotados no âmbito do
Parlamento que visam garantir o respeito e a integridade do
processo de elaboração das leis, evitando violações primárias
e grosseiras à ordem jurídica.

Considerando o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, modelo adotado nesta
pesquisa, é possível apontar claramente alguns instrumentos
de controle.

O primeiro deles é o juízo prévio de admissibilidade das
proposições a cargo do Presidente da Casa de forma que
apenas sejam aceitas aquelas que estejam redigidas com
clareza e observância da técnica legislativa, em conformidade
com o texto constitucional e com o Regimento Interno, que não
guardem identidade nem semelhança com qualquer outra em
tramitação e desde que não constituam matéria prejudicada
(art. 173 do RIALMG).

Como próximo filtro, tem-se a análise da proposição
pela Comissão de Constituição e Justiça (CJU)46, órgão
colegiado permanente a quem cabe primeiro examinar o
projeto, uma vez recebido pelo presidente da Assembléia. São
matérias de sua competência: os aspectos jurídico, constitucio-
nal e legal das proposições; o recurso de decisão de questão de
ordem, de decisão de não recebimento de proposição por
inconstitucionalidade e o recurso do não recebimento de
requerimento que solicite a instauração de Comissão Parla-

mente, impedir que,
frente à incompatibili-
dade verificada pelo
controle jurídico, os
atos desconformes
continuem a existir ju-
ridicamente. Assim, o
controle pressupõe o
poder de impedir que
os atos violadores per-
maneçam em vigor.
Op. cit., p. 77 et seq.

46 Para uma análise
mais detalhada so-
bre a atuação da
Comissão de Cons-
tituição e Justiça da
A s s e m b l é i a
Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais,
conferir SIMÕES,
Marília Horta. Con-
trole preventivo de
constitucionalidade
na ALMG. Belo Hori-
zonte: Assembléia
Legislativa do Es-
tado de Minas Ge-
rais,  Relatórios do
Nepel, 3. Disponí-
vel  em: <http://
www.almg.gov.br/
publicacoes/nepel/
nepel_4.pdf>.
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mentar de Inquérito; a adequação de proposição às exigências
regimentais, além de outras atribuições que ora não possuem
maior relevância (art. 102, III do RIALMG).

Mencione-se, ademais, as questões de ordem, instru-
mento que pode ser manejado por qualquer deputado para
esclarecer dúvidas sobre interpretação de dispositivos regi-
mentais na sua prática, isto é, na sua aplicação na condução dos
trabalhos do processo legislativo, ou quanto a esclarecimentos
relacionados ao texto constitucional (art. 165 do RIALMG).

Cita-se, ainda, a possibilidade de recorrer ao Plenário
da decisão de questão de ordem resolvida pelo residente de
Comissão ou da Casa, nos termos dos artigos 167 e 168 do
RIALMG.

Por fim, o quorum especial de votação também confi-
gura um tipo de controle intraórgão, na medida em que força
a constituição de uma maioria mais sólida, obrigando, por
vezes, a negociação com a minoria que passa a gozar de
maiores poderes para fazer-se ouvir e provocar a obstrução da
votação47.

Todas estas normas que traçam o caminho de uma
proposição até que ela se torne lei formal, visam não só
assegurar a legalidade do procedimento, impedindo a criação
de leis inegavelmente inconstitucionais, mas também a sua
própria legitimidade, na medida em que tendem a proporcio-
nar a efetiva participação de todos os representantes no proces-
so de discussão e votação do projeto, sendo oportunizado a
cada um deles pronunciar-se sobre a adequabilidade da futura
norma, ainda que o seu argumento, a favor ou contra, não seja
o melhor, não sendo acolhido pela maioria dos parlamentares.

4.3. Controle judicial do processo legislativo

Se por um lado, é pacífica a possibilidade de controle
judicial de constitucionalidade da regularidade do processo
legislativo realizado abstratamente pela via direta quando é a
lei válida e eficaz , são muitas as controvérsias quando se trata

47 Para mais infor-
mações sobre o as-
sunto conferir
LOEWENSTEIN,
Karl. Political Power
and the Government
al Process.
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de intervenção do Poder Judiciário durante o processo de
elaboração legislativa.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, con-
tinua-se a adotar a tese do interna corporis, cuja conseqüência
é criar uma reserva de matéria em que o processo legislativo
está imune à sindicabilidade do Judiciário. Todavia, registra-
se paulatinamente uma evolução da interpretação da Corte, de
modo que registram-se algumas posições, embora ainda
minoritárias, no sentido de admitir a jurisdição constitucional
diante de ofensa a qualquer ato do cadeia procedimental, sejam
normas constitucionais ou cláusulas regimentais mandatórias,
desde que haja ofensa a direitos públicos subjetivos titularizados
pelos parlamentares, pois interpretação diversa compromete-
ria a regularidade e legitimidade do processo de válida forma-
ção das leis.

O controle de constitucionalidade das leis realizado
pelo Supremo Tribunal Federal quanto a questões de regula-
ridade do processo legislativo tem se restringido a declaração
de vícios formais, os quais remontam à identificação de vícios
de iniciativa, invasão de competência e inadequação do
instrumento legislativo.

O primeiro destes vícios, não só pela complexidade das
questões que envolve, mas também pela mudança de entendi-
mento do STF sobre a matéria, receberá neste trabalho, maio-
res considerações que os outros dois, sobre os quais não
pairam grandes controvérsias.

A iniciativa, como tivemos oportunidade de mencionar
no item 2.3 deste trabalho, integra a fase instaurativa e, sendo
o primeiro ato do processo legislativo, desencadeia, ativa, o
prosseguimento de todos os demais. É ela o ato do qual resulta
a decisão política de legislar.

A Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece,
genericamente, em seu art. 65, que a iniciativa de lei comple-
mentar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão da
Assembléia Legislativa (iniciativa parlamentar), ao governador
do Estado (iniciativa governamental), ao Tribunal de Justiça, ao
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Tribunal de Contas, ao procurador-geral de Justiça e aos cida-
dãos (iniciativa popular), nos termos por ela definidos.

O exercício do poder de iniciativa no processo de
elaboração legislativa manifesta-se dentro dos limites traça-
dos pela Constituição, em todos os níveis da Federação.
Assim, há matérias cuja titularidade da iniciativa é geral,
competindo a decisão de legislar, concorrentemente, ao Go-
vernador do Estado, a qualquer deputado e ao povo por meio
da iniciativa popular. Existem matérias, entretanto, para as
quais se reserva a decisão de criar direito novo a apenas um
titular legitimado, e neste caso, diz-se que a matéria é de
iniciativa reservada, privativa de um órgão. Por configurar
exceção, portanto, como princípio geral de hermenêutica, a
iniciativa reservada apenas prevalece quando expressamente
prevista na Constituição, e no Estado de Minas Gerais figura
nos incisos do artigo 66.

Destaca-se que, em regra, não se verificam grandes
conflitos em torno da iniciativa privativa dos Tribunais e do
Ministério Público, senão a partir de emendas parlamentares
por vezes apresentadas indiscriminadamente, de forma exces-
siva e desarrazoada, terminando por descaracterizar a propo-
sição legislativa.48

Maiores controvérsias pairam a respeito da iniciativa
do chefe do Executivo, sobretudo quando se indaga quanto à
sanabilidade ou não do vício de iniciativa49 pela sanção,
expressa ou tácita. Na doutrina brasileira, há defensores de
ambas as posições.

José Afonso da Silva50 e Menelick de Carvalho Netto51

sustentam a possibilidade de convalidação do vício de inicia-
tiva pela sanção do chefe do Executivo. Entende o primeiro
que a sanção supre a falta de iniciativa governamental, porque
a regra de reserva é imperativa ao subordinar a formação da lei
à vontade exclusiva do titular de iniciativa. Todavia essa
vontade pode atuar em dois momentos, no da iniciativa ou no
da sanção. Portanto, desde que ela incida, ainda que tão
somente com a sanção, a norma é válida, pois satisfeita a razão

48 Destaca-se a res-
peito, a conturbada
tramitação do proje-
to de lei complemen-
tar n° 17/2007, que
dispunha obre a or-
ganização do Minis-
tério Público de Mi-
nas Gerais e dava
outras providências,
e tramitou perante a
A s s e m b l é i a
Legislativa de Minas
Gerais, de iniciativa
privativa do procura-
dor-geral de Justiça,
recebeu tantas
emendas que o Pro-
curador pediu sua
retirada de tramita-
ção, recusada pelos
parlamentares. Veta-
da pelo governador,
foi a proposição pro-
mulgada pelo Presi-
dente da Assembléia,
dando origem à Lei
Complementar n° 99/
2007. Analisando a
lei estadual, o STF
suspendeu liminar-
mente a sua eficácia
por verificar a ocor-
rência de vício de ini-
ciativa.
49 Nos processos de
iniciativa privativa
dos Tribunais ou do
procurador-geral de
Justiça, por óbvio,
não há se falar em
sanabilidade do ví-
cio de iniciativa, pois
não lhes é oportuni-
zado outro momento
para que manifestem
a sua vontade quan-
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da norma de reserva. Caso não houvesse a possibilidade de o
chefe do Executivo recusar validamente a sanção, por meio do
veto, aí sim seria possível falar-se em insanabilidade do vício
de iniciativa, comprometendo todo o processo de formação da
lei. E em caso de recusa, não poderá o Legislativo derrubar o
veto e promulgar a lei, pois seria esta nula por faltar-lhe a
necessária vontade do Executivo na sua elaboração52. Carva-
lho Netto, por sua vez, ao tratar do tema, sustenta a tese da
sanabilidade do vício por entender que, em observância aos
princípios da unicidade e da economia procedimental, e con-
siderada a vinculação direta, imediata e principal reservada à
sanção do chefe do Executivo e o caráter estruturalmente
indireto, mediato e secundário da iniciativa no procedimento
legislativo, não se poderia chegar a conclusão diversa. “O ato
total daí resultante revela-se como perfeitamente idôneo,
precisamente por contar com a aquiescência daquele a quem
competia iniciá-lo, no momento mesmo de sua constituição”.53

De outra vertente, apregoam Manoel Gonçalves Ferreira
Filho54 e Alexandre de Moraes. Para Ferreira Filho, que
considera ser a formação da lei ordinária no Direito Brasileiro
um ato complexo,55 não se afigura possível concluir pela
convalidação do defeito de iniciativa pela sanção governa-
mental é admitir a convalidação de ato nulo, pois a inobservância
da forma, prazo e rito prescritos para a elaboração das leis não
são menos inconstitucionais que violação a outros direitos e
garantias assegurados constitucionalmente. Disso resulta ser a
nulidade a única conclusão possível se se pretende resguardar
a supremacia da Constituição. Por fim, argumentam que o
raciocínio dos que sustentam a possibilidade de sanabilidade
do defeito de iniciativa remonta a uma visão exclusivamente
privada do fenômeno legislativo. Se a prerrogativa do Execu-
tivo de propor leis é uma função exercida em favor do Estado,
não poder ele concordar com eventual convalidação simples-
mente pelo fato de que não pode aquiescer com a usurpação
daquilo que não é propriamente seu. Ademais, tão importante
quanto a reserva de iniciativa é o ‘momento’ em que deve ser
o processo legislativo deflagrado, frente a grande diferença,
quanto aos efeitos políticos, entre a decisão de vetar e de não

to à criação ou não
daquela norma jurí-
dica.
50 Cf. SILVA. Proces-
so constitucional de
formação das leis.
51 CARVALHO
NETTO. A sanção
no procedimento
legislativo.
52 SILVA, J. A. Pro-
cesso constitucional
de formação das
leis, p. 345 et seq.

53 CARVALHO
NETTO. A sanção no
p r o c e d i m e n t o
legislativo, p.  248 et
seq.
54 Cf . FERREIRA
FILHO. Do proces-
so legislativo.
55 Para definir ato com-
plexo, Ferreria Filho re-
monta ao conceito de
Roberto Lucifredi para
quem há ato comple-
xo sempre que “duas
ou mais vontades ho-
mogêneas tendentes
a um emsmo fim se
fundem numa só von-
tade declarada, idônea
a produzir determina-
dos efeitos jurídicos
que não poderiam de
modo algum produzir-
se, se faltasse tal con-
curso de vontades.
Apud FERREIRA FI-
LHO. Do processo
legislativo, p. 202.
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propor56. Moraes, na mesma linha de pensamento, acredita não
ser possível suprir o vício de iniciativa com a sanção, pois tal
vício macula de nulidade toda a formulação da lei, haja vista
sofrer de pecado original que a sanção não tem o condão de
apagar57.

No que concerne à jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, em revisão à posição anterior, e distanciando-se da
melhor doutrina, verifica-se que esta tem defendido a impos-
sibilidade de convalidação do vício de iniciativa pela sanção
do Poder Executivo.

A Corte sustentou em outras épocas entendimento
oposto, havendo, inclusive, pacificado a questão com súmula
n° 5, pela qual “A sanção do projeto supre a falta de iniciativa
do Poder Executivo”. Aprovada em sessão plenária de 13 de
dezembro de 1963, portanto, ainda sob a égide da Constituição
de 1946, a súmula n° 5, embora continue inscrita no rol das
súmulas do STF não subsiste desde o julgamento da Represen-
tação n° 890, julgada em 1974, em cuja ementa se lê que “A
sanção não supre a falta de iniciativa, ex vi do disposto no art.
57, parágrafo único da Constituição (de 1967, na redação da
Emenda n° 1/69), que alterou o direito anterior.”

Embora a decisão pela insanabilidade do vício de
iniciativa remonte à década de setenta, este mesmo
posicionamento continua a ser reiterado em decisões recentes
do Supremo, como se observa a seguir.

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE – PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA
POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS
REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLI-
COS – PROCESSO LEGISLATIVO – INSTAURA-
ÇÃO DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITU-
CIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO – DIPLOMA LEGISLATIVO
ESTADUAL QUE RESULTOU DE INICIATIVA –
SANÇÃO TÁCITA DO PROJETO DE LEI –
IRRELEVÂNCIA – INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA

56 FERREIRA FILHO.
Do processo legislativo,
p. 210 et seq.
57 MORAES. Direito
c o n s t i t u c i o n a l ,
p. 524-525.
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N° 5/STF – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
– EFICÁCIA DA REPRISTINATÓRIA DA
DECLARAÇAÕ DE INCONSTITUCIONALIDADE
PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABS-
TRATO – AÇAÕ DIRETA JULGADA PROCEDEN-
TE . OS PRINCÍPIOS QUE REGEM O PROCESSO
LEGISLATIVO IMPÕEM-SE À OBSERVÂNCIA DOS
ESTADOS MEMBROS. O modelo estruturador do
processo legislativo, tal como delineado em seus as-
pectos fundamentais pela Constituição da República,
impõem-se, enquanto padrão normativo de compul-
sório atendimento, à observância incondicional dos
Estados membros. Precedentes. A usurpação do po-
der de instauração do processo legislativo em matéria
constitucionalmente reservada à iniciativa de outros
órgãos e agentes estatais configura transgressão ao
texto da constituição da república e fera, em conse-
qüência, a inconstitucionalidade formal da lei assim
editada. Precedentes. A SANÇÃO DO PROJETO DE
LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE
INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE DA
USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. A ulte-
rior aquiescência do chefe do Poder Executivo, medi-
ante sanção do projeto de lei , ainda quando dele seja
a prerrogativa usurpada, não tem o condão de sanar
o vício radical de inconstitucionalidade. Insubsistência
da Súmula n° 5/STF. Doutrina. Precedentes. SIGNI-
FICAÇÃO CONSTITUCIONAL DO REGIME JURÍ-
DICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E
MILITARES). A locução constitucional “regime jurí-
dico dos servidores públicos corresponde ao conjunto
de normas que disciplinam os diversos aspectos das
relações estatutárias ou contratuais, mantidas pelo
estado com seus agentes. Precedentes. A QUESTÃO
DA EFICÁCIA REPRISTINATÓRIA DA DECLARA-
ÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE “IN
ABSTRACTO”. A declaração final de
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inconstitucionalidde, quando proferida pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa
abstrata, importa – considerado o efeito repristinatório
que lhe é inerente – em restauração das normas
estatais anteriormente recogadas pelo diploma
normativo objeto do juízo de inconstitucionalidade,
eis que o ato inconstitucional, por ser juridicamente
invalido (RTJ 146/461-462), sequer possui eficácia
derrogatória. Doutrina. Precedentes (STF).

(ADI 2867-ES, relator Min. Celso de Mello, julga-
mento em 03/12/2003. DJU 09.02.2007)

Ante o exposto, observa-se que no Direito Brasileiro,
segundo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, a quem
é dado dizer o Direito em última análise, uma vez usurpada a
iniciativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar o
processo legislativo, este vício não se supre pela posterior
emissão de vontade do Executivo por meio da sanção. E por se
tratar de norma de repetição obrigatória, ainda que as Consti-
tuições Estaduais ou Leis Orgânicas Municipais estabeleçam
previsão diversa, não se sustenta a convalidação, sendo
inconstitucional qualquer previsão em sentido contrário ao
entendimento do STF. Destaca-se, aqui, o artigo 70, § 2° da
Constituição do Estado de Minas, o qual dispõe que “A sanção
expressa ou tácita supre a iniciativa do poder executivo no
processo legislativo”. Pelas razões expostas, está o dispositivo
desprovido de qualquer força normativa.

Quanto aos outros dois vícios, invasão de competência
e inadequação do instrumento legislativo, pode-se afirmar
que o primeiro ocorre com a usurpação da esfera de competên-
cia de um ente da Federação por outro, sobretudo em relação
às matérias privativas de cada um deles, e o segundo pela
eleição de espécie normativa imprópria para disciplinar deter-
minado assunto, por exemplo, quando se pretende regular por
lei ordinária assunto reservado à lei complementar.

Findas estas observações sobre o controle judicial in
abstrato das questões formais do processo legislativo, passa-
se a analisar a possibilidade ou não de incidência da jurisdição
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constitucional concomitante ao desenvolvimento do processo
de elaboração normativa pelo Poder Judiciário.

O estudo deste tema remonta necessariamente à doutrina
das questões políticas e matéria interna corporis. Neste aspecto,
salienta-se a diferenciação entre ato discricionário, questão
exclusivamente política e atos interna corporis exposta pelo
Ministro Moreira Alves em voto no MS n° 22.503.3-DF:

Ato discricionário é aquele em que o Poder Judiciá-
rio não pode interferir para a verificação da sua
conveniência, oportunidade ou justiça. Questão ex-
clusivamente política é questão de discricionariedade
política, também infensa ao controle jurisdicional.
Já com referência aos ato interna corporis, esta
Corte, por vezes, a meu juízo, tem entendido que são
os que dizem respeito a questões relativas à aplica-
ção de normas regimentais, quando não violam
direitos subjetivos individuais, quer de terceiros –
como foi o caso do impeachment do presidente da
República –, quer dos próprios membros do Con-
gresso. Portanto, essa exceção (reconhecimento do
direito público subjetivo dos parlamentares de não
serem compelidos a votar, tendo em vista proibição
constitucional formal – MS n° 20.257) não abrange
normas regimentais que dizem com o processo
legislativo, normas estas meramente ordinatórias.
(Grifos nossos)

Isso posto, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal
vem paulatinamente permitindo a sindicabilidade do Judiciá-
rio, embora ainda bastante restrita, sobre os atos do processo
legislativo, registrando-se alguns votos de vanguarda a defen-
der a intervenção judicial em casos excepcionais quando
ameaçado o direito de participação das minorias.

Ao requerer a intervenção judicial, neste caso, têm-se
optado pela via mandamental do mandado de segurança,
destacando-se como paradigmas os Mandados de Segurança
n° 20.471, 20.247 e 22.503. O primeiro deles veda totalmente
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qualquer conhecimento do conflito suscitado por se tratar de
matéria interna corporis; no segundo reconhece-se alguma
possibilidade de apreciação da controvérsia e no terceiro,
embora tenham sido vencidos, os ministros Marco Aurélio e
Celso de Mello defendem o exame da questão pelo STF por
entenderem que interpretação diversa seria tolerar o uso arbi-
trário do poder e admitir a desconsideração dos direitos dos
grupos minoritários, que integram o Parlamento como legíti-
mos representantes do povo, de participar efetivamente do
processo político de elaboração legislativa.

A atual visão do Tribunal admite exceção ao conheci-
mento da chamada matéria interna corporis, e neste caso não
seria propriamente reconhecida como tal, quando se observa
afronta a dispositivo constitucional. Assim, restariam imune
ao controle do Judiciário as demais regras do processo
legislativo que tivessem hierarquia meramente regimental –
como se a inobservância destas não afetasse igualmente a
regularidade do processo legislativo.

Ao proferirem seus votos, os ministros vencidos no MS
22.503, procuram introduzir a teoria do “devido processo
legislativo” de maneira que a elaboração legislativa diga
respeito ao interesse público e não apenas ao interesse interno
do Legislativo, portanto, não se trata de matéria interna
corporis. As normas processuais seriam, então, complemen-
tos necessários das leis constitucionais, logo igualmente cons-
tituem garantia de caráter constitucional.

Disto resulta a observação de que

o desrespeito às formalidades que inerem ao processo
legislativo, o desprezo às cláusulas regimentais
mandatórias e constitucionais que condicionam o pro-
cesso de formação das leis e das emendas à Constitui-
ção, as interpretações que frustem os direitos essenciais
dos grupos parlamentares minoritários e os comporta-
mentos institucionais que concretizem ofensa aos atos
de elaboração parlamentar das normas jurídicas qua-
lificam-se como procedimentos intoleráveis, destituí-
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dos de qualquer legitimidade jurídica, ainda que bus-
cando justificação para esses desvios arbitrários na
prevalência da vontade da maioria, cujo predomínio,
no âmbito do processo formativo das leis, há de resul-
tar, no entanto, no incondicional respeito aos direitos e
às prerrogativas dos grupos minoritários (RT 442/193-
grifos do original)58.

Não há que se falar, aqui, em violação ao princípio da
separação de poderes, pois ao Poder Judiciário é dado, no
exercício de sua função precípua, rever com definitividade os
atos dos demais poderes constituídos. Ademais, a opção pelo
Estado Democrático de Direito reclama conseqüências efeti-
vas no plano de sua organização política institucional. Por
óbvio, não se pode perder de vista que ao Judiciário não é dado
assumir a preponderância no processo político fazendo-se
substituir ao Poder Legislativo quanto aos aspectos de conve-
niência e oportunidade.

A jurisdição constitucional incidental sobre os atos do
processo legislativo deve ser sempre analisada com cautela,
constituindo via excepcional manejada tão somente quando
estiverem ameaçados direitos intimamente relacionados com
o princípio democrático, sobretudo aqueles que assegurem sua
principal característica, os direitos de participação de todos os
interessados no processo de elaboração normativa. Todavia, o
risco de ocorrerem abusos estará sempre presente e, assim,
apenas o caso concreto evidenciará os direitos violados e
quando será necessária a intervenção judicial para assegurar a
regularidade do processo legislativo.

5. Conclusão

Optou-se no presente artigo, por inserir considerações
e propostas ao longo de seu texto e não apenas ao final. Assim,
neste tópico, far-se-á apenas um retrospecto das principais
conclusões expostas no decorrer do estudo.

Primeiramente, procurou-se evidenciar os principais
aspectos da Teoria Discursiva do Direito e da Democracia de

58 Apud Celso de
Mello, voto proferi-
do no julgamento do
MS 22.503.
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Jürgen Habermas, pela qual se atribui papel central à lingua-
gem no processo de formação da opinião e da vontade, e onde
a institucionalização de procedimentos é essencial ao exercí-
cio da cidadania. O Direito desempenha sua função social e
integradora fundamentado na expectativa racional de resulta-
dos produzidos democraticamente.

Isto posto, chega-se à inevitável conclusão de que as
formas de comunicação correspondentes no âmbito da formação
política racional da vontade precisam ser institucionalizadas
juridicamente para garantir aos cidadãos o exercício de direitos
fundamentais entre os quais se incluem os direitos de participação
política. No processo de institucionalização, cujo campo mais
fértil é o processo legislativo, recorre-se à regra da maioria para
a produção do consenso a partir dos processos de deliberação, não
se olvidando do fato de que a decisão tomada por maioria deve
sempre ser entendida como um resultado provisório de uma
formação discursiva da opinião, haja vista que a minoria somente
dá seu consentimento e autorização à maioria, se lhe é assegurada
a possibilidade de que ela possa vir a conquistar a maioria no
futuro, na base de melhores argumentos.59

Destarte, reconstruiu-se os conceitos de processo e
procedimento, sobretudo à luz das considerações de Elio
Fazzalari. Dessa forma, o processo foi concebido sob uma
perspectiva renovada, sendo considerado como espécie do
gênero procedimento. Logo, entendeu-se o processo legislativo
como correspondente a uma cadeia procedimental, construída
discursivamente, ou ao menos em simétrica paridade de par-
ticipação, por representantes democraticamente legitimados,
destinada à produção da lei como provimento final.

Então, passou-se a descrever os principais atos da
cadeia procedimental a partir da sua enucleação em fases.
Neste momento, foram citadas as disposições regimentais
mais relevantes no tocante à matéria, tomando-se como exem-
plo a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Por fim, foram abordados os controles interno e externo
do fenômeno legislativo, salientando-se aspectos que têm sido

59 HABERMAS. Di-
reito e Democracia:
entre facticidade e
validade, v. I, p. 224.
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amplamente debatidos pela doutrina e jurisprudência ao trata-
rem da matéria, com especial enfoque à extensão da jurisdição
constitucional sobre o processo legislativo.

A opção pelo Estado Democrático de Direito reclama
conseqüências efetivas no plano de sua organização política
institucional. A legitimidade da ordem jurídica, neste contexto,
não mais se justifica a partir de critérios exclusivamente formais,
senão depende da efetiva possibilidade de participação de todos
os atores envolvidos no processo de criação do Direito.

Especificamente no contexto estudado, entendeu-se
que estrutura formada na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais para a elaboração das leis, além de visar à legalidade das
normas produzidas, garantindo a integridade da Constituição
em seus aspectos formal e material, tende a favorecer o debate
e a construção do consenso em torno das proposições. Isso
ocorre, sobretudo, porque um projeto de lei, antes de ser
submetido à deliberação dos parlamentares, ter sua matéria
previamente analisada pelas comissões de Constituição e
Justiça e temáticas, que realizam estudos e emitem pareceres
sobre o assunto em pauta, podendo ainda, estas últimas,
promover audiências públicas com representantes da socieda-
de civil, acrescido o fato de ser a votação da proposta pelos
deputados precedida pelos debates em Plenário.

Não obstante, diante da sua improvável imparcialidade,
não basta a atuação desenvolvida pelo próprio Poder Legislativo
no controle da regularidade na prática dos atos da cadeia
procedimental. Como órgão, ao menos a princípio,
desvinculado dos aspectos políticos envolvidos no processo
legislativo, o exame pelo Judiciário deve ocorrer não só a
posteriori e in abstrato, quando a lei é válida e apta a produz
todos os seus efeitos, mas também concomitantemente e de
forma incidental durante a tramitação do projeto de lei na Casa
Legislativa, quando, excepcionalmente, estiverem ameaçados
direitos fundamentais diretamente relacionados com o princí-
pio democrático de maneira a garantir a efetiva participação de
todos os concernidos no processo político.



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

78

Nessa esteira impõe-se revisão do atual posicionamento
do Supremo Tribunal Federal, restando superada a tese da
impossibilidade de convalidação do vício de iniciativa pela
sanção do Chefe do Executivo, mas sobretudo a doutrina
mitigada da matéria interna corporis para reconhecer a inco-
erência de se diferenciar, para fins de verificação da regulari-
dade do processo legislativo, normas meramente regimentais
e normas que importem violação constitucional. Sempre que
estiver presente lesão a direitos subjetivos dos interessados a
participar do processo político, desrespeitado estará o princí-
pio democrático, e independentemente o status da norma
diretamente afetada, a conduta violará a Constituição e recla-
mará a possibilidade de controle jurisdicional.

Ao elaborar este texto, não se teve a pretensão de
abarcar toda a complexidade do processo legislativo, mas tão
somente destacar a relevância do tema a partir do que se
considera serem os seus principais aspectos, ressaltando algu-
mas das distorções observadas no processo de elaboração das
leis no Brasil.

Contudo, apesar das imperfeições, espera-se que estas
considerações possam servir de orientação àqueles que se
aventurarem ao estudo da matéria no Direito Brasileiro.
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Resumo

Este artigo analisa o comportamento dos partidos no
interior da Assembléia Legislativa de Minas Gerais na relação
com o governador do Estado. O principal argumento é que a
dinâmica de funcionamento da Casa segue o padrão encontra-
do na Câmara dos Deputados, ou seja, centralização decisória
com alta coesão partidária e expressivos graus de apoio à
agenda do Executivo. Mais interessante é observar que a
oposição, em votações nominais “custosas”, não se comporta
como esperado.

Palavras-chave: Partidos, relação política, Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais

Abstract

This paper explores the parties’ behavior inside of the
Minas Gerais Legislative. The main argument is that the
pattern observed in this Legislative is very similar if compared
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with that found on the Brazilian National Congress. It means,
decision centralization, high levels of party cohesion and
significant grades of Executive agenda support.

Keywords: Parties, political relation, Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais

Introdução

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento
dos partidos políticos no nível subnacional de governo, sobre-
tudo no que se refere a seu relacionamento com o Executivo.
Particularmente, o foco desta análise está voltado a explorar o
grau de apoio obtido pelos governadores nas votações dos
projetos de sua autoria no interior do Legislativo.

Devido à característica federalista do sistema político
brasileiro, entender a lógica de funcionamento dos governos
subnacionais se torna uma tarefa de primeira importância para
se compreender o sistema como um todo. De acordo com a
literatura, eleições nacionais, sejam elas para o Executivo ou
para o Legislativo, estão bastante relacionadas com as eleições
estaduais – seja para influenciar o resultado final destas, seja
para ser influenciadas por elas (SAMUELS, 2000; POWELL
JR., 2000; et al) –; donde pode-se concluir que é preciso manter-
se atento ao que se passa nessa esfera da política brasileira.

Abrúcio (2002) foi um dos primeiros analistas políticos
brasileiros a se debruçar sobre a política estadual pós-
redemocratização. Ao analisar o período de Governo estadual
de 1982 a 1994 em 15 Estados brasileiros, o autor afirma que a
esfera estadual de governo é caracterizada por um
ultrapresidencialismo, já que está marcada por dois traços
singulares: (1) o governador é o agente principal no processo de
governo; e (2) os mecanismos de controle do poder público são
pouco efetivos. Para Abrúcio (2002), o Executivo estadual
mantém sua centralidade no processo de governo inibindo os
checks and balances característicos de sistemas presidencialistas,
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cooptando seus potenciais fiscalizadores: o Legislativo e o
Judiciário. Para o autor, “a formação de uma maioria governista
sólida nas Assembléias foi a arma fundamental utilizada pelos
governos estaduais para controlar o processo decisório”
(ABRÚCIO, 2002). Se a isso se acrescenta o fato de que as
assembléias legislativas funcionam com baixo grau de especiali-
zação e profissionalização, configura-se um cenário em que o
poder dos governadores se impõe sem contestação.

Anastasia (2001), ao analisar as reformas institucionais
realizadas no interior da estrutura da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais (ALMG), afirma que em relação
a maioria das demais casas legislativas do Brasil, a ALMG
tem-se apresentado como uma das mais desenvolvidas
“institucionalmente”. Esse grau de desenvolvimento
institucional foi alcançado, segundo a autora, pelas mudan-
ças que o Legislativo mineiro sofreu a partir do final da
década de 1980. Esse processo de inovação institucional
sinalizou claramente a passagem de um perfil de organização
legislativo exclusivamente voltado para a viabilização de
políticas distributivistas para outro, que gera ganhos de
especialização e políticas públicas mais consistentes, além
de possibilitar a incorporação institucional dos cidadãos à
arena parlamentar.

É nesse debate que o presente trabalho se insere: se, por
um lado, as observações empíricas realizadas até 1994 apon-
tam para um padrão de relacionamento entre os Poderes no
nível estadual que favorece a predominância do Executivo e,
por outro, observa-se no interior do Legislativo mineiro mu-
danças significativas no sentido de emponderá-lo para o
processo de tomada de decisão; surge a oportunidade de
confrontar essas duas conclusões, na tentativa de explorar
quais os resultados observados no padrão de relacionamento
entre os Poderes no âmbito do Estado de Minas Gerais após
1994. O objeto escolhido, a ALMG, gera a oportunidade de
checar o ultrapresidencialismo sob um contexto em que o
Legislativo, relativamente ao Executivo, não é tão frágil
quanto descreve Abrúcio (2002).
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Ademais, são escassos os estudos sistemáticos sobre o
comportamento dos partidos políticos nas assembléias
legislativas, o que permite a formulação de algumas perguntas
que nortearão o desenvolvimento deste trabalho: como se
comportam os partidos políticos nas votações de projetos de
autoria do governador? Qual é o tamanho e a consistência do
apoio dado pelos deputados estaduais aos projetos do Execu-
tivo? Mais ainda, tal tamanho e consistência variam?

Parte-se do pressuposto de que uma casa legislativa
com partidos estruturando a tomada de decisão gera ganhos
de governabilidade (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999;
SANTOS, 2001). O campo de incertezas é reduzido quando
partidos caracterizados por bancadas coesas compõem coa-
lizões de governo. A possibilidade de previsão dos resulta-
dos é muito maior, já que os governadores podem fazer os
“cálculos” para obtenção da maioria necessária para apro-
var sua agenda. Uma taxa de convergência reduzida, por
exemplo, pode transformar uma coalizão majoritária em
minoritária.

Este trabalho conecta duas dimensões cruciais: coesão
partidária e apoio legislativo. Nesse sentido, buscar-se-á en-
tender como a coesão dos partidos mineiros abala o nível de
apoio legislativo obtido pelo governador às propostas de sua
autoria. Trabalha-se com a hipótese de que o alto grau de
desenvolvimento institucional não é suficiente para modificar
a lógica do ultrapresidencialismo estadual.

O trabalho está organizado em três seções. Na primei-
ra, contrapõe-se a literatura que analisa o funcionamento do
governo nacional com aquela centrada no nível estadual,
explorando as especificidades e as semelhanças de ambas.
Na segunda e terceira seções, passa-se à análise mais siste-
mática da Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG).
Na segunda seção, discute-se: (a) o Regimento Interno da
Casa no que se refere à relação entre os dois Poderes,
particularmente no que concerne às votações nominais e aos
tipos de projetos que tramitam na Assembléia; e (b) a dinâ-
mica partidária da Casa na 13ª, na 14ª e na 15ª Legislaturas.
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A terceira seção é utilizada para testar as hipóteses aventadas
pela análise (c) da taxa de convergência dos partidos nas
votações nominais de projetos de autoria dos governadores
mineiros entre os anos de 1994 e 2005; e (d) do grau de apoio
dos partidos às proposições de autoria do governador, assim
como sua taxa de sucesso no mesmo período. Por fim, são
apresentadas as considerações finais do trabalho e a direção
para que tais conclusões apontam.

Coesão partidária e apoio legislativo

Algumas importantes linhas de investigação vêm sendo
desenvolvidas no Brasil acerca do comportamento parlamen-
tar, sobretudo no que se refere aos deputados federais. Tais
linhas seguem pressupostos e predições de quatro importantes
enfoques analíticos que, para explicar o funcionamento do
sistema político brasileiro, destacam concentração e dispersão
de poder, por um lado, e alta ou baixa capacidade de decidir e
implementar políticas, por outro. Um primeiro enfoque sus-
tenta que o sistema político brasileiro seria caracterizado por
“um desenho institucional de baixa eficácia quanto à decisão
e implementação de políticas públicas” (PALERMO, 2000).
Para tal corrente, o sistema político brasileiro seria marcado
pela dispersão do poder decisório e apresentaria problemas
de governabilidade. O cerne da questão, segundo esse ponto
de vista, é que diversos fatores institucionais reforçam-se
mutuamente para “dispersar ainda mais o poder em um sistema
fragmentado” (MAINWARING, 1993) e gerar crises de
governabilidade. Um segundo enfoque trabalha com a noção
de que prevalece uma pauta conflitiva na interação dos Pode-
res, com base exatamente nos mesmos traços institucionais e
da morfologia partidária identificadas no tipo anterior. No
entanto, para superar os riscos extremos de paralisia decisória,
o presidente se vale das prerrogativas de que desfruta. O
elemento central dessa perspectiva é a utilização excludente,
por parte da Presidência, dos expressivos poderes legislativos,
administrativos e distributivos de que dispõe. Esse enfoque
combina concentração de poder decisório e tendência à
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ingovernabilidade. Uma terceira abordagem conjuga, em sua
análise, concentração de poder decisório e governabilidade.
Para esses autores, a pauta de discussões entre o Legislativo e
o Executivo não é conflitiva. A cooperação entre os dois
Poderes se dá, então, devido à concentração do poder decisório
nas mãos do Executivo e à organização legislativa que concen-
tra poderes nas mãos dos líderes partidários. Sendo assim, o
Congresso está longe de constituir-se em um obstáculo à ação
do Executivo. Por fim, há um último e mais recente enfoque
que acredita que o sistema político brasileiro caracteriza-se
pela combinação entre dispersão e concentração de poder que
resulta em governabilidade (FIGUEIREDO e LIMONGI,
1999; ANASTASIA e MELO, 2002). Para esse enfoque, os
poderes pró-ativos, a montagem do gabinete de coalizão e a
forma como se dá o trâmite dos projetos do Executivo no
Legislativo são instrumentos importantes para a aprovação da
agenda presidencial. Essas diferentes abordagens estão em
diálogo direto com a literatura norte-americana, que estuda
comportamento legislativo sob três enfoques, os chamados
“modelos” distributivo, informacional e partidário.

O argumento dos defensores do modelo distributivo é
que congressistas guiados pela lógica eleitoral – a busca da
reeleição – estarão interessados, quase que exclusivamente,
em aprovar políticas de cunho particularista. As coalizões
legislativas são vistas como instáveis, dependendo, principal-
mente, da distribuição de preferências dos atores em operação.
As comissões são, portanto, o locus apropriado para que os
interesses da constituency do deputado sejam atendidos. Em
outras palavras, os deputados buscarão fazer parte das comis-
sões relacionadas ao temas de interesse de seus eleitores, o que
aumentaria suas chances de, se realizado um bom trabalho,
alcançar a reeleição (MAYHEW, 1974, 2005; FENNO, 1978;
FIORINA, 1977; et al).

Já que cada congressista tenta levar o máximo possível
de políticas para seus redutos, tal modelo preconiza que a
relação entre eles é conflituosa. Para Weingast & Shepsle
(1981) tal dilema não existe. O fato de que um parlamentar
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participa de uma comissão por certo tempo leva-o a fazer
acordos longitudinais, ou seja, existe a possibilidade de que ele
e seus pares negociem e troquem apoio. Nesse contexto,
observam-se ganhos para todos os deputados em um ambiente
em que os custos de transação são reduzidos e os ganhos de
troca são possibilitados. O problema de tal argumento está na
incerteza quanto ao apoio dos outros parlamentares quando
suas demandas já estiverem sido satisfeitas. Weingast &
Shepsle (1981) reagem à crítica, afirmando que as comissões
são as instituições capazes de estabilizar tais acordos. “Na
versão distributivista, as comissões estruturam e permitem a
ocorrência estável das trocas de apoio necessárias à aprovação
de políticas distributivistas” (LIMONGI, 1994).

Diferentemente da perspectiva distributivista, o mode-
lo informacional privilegia os ganhos de informação que são
possibilitados pela organização das comissões no interior do
Legislativo (KREHBIEL, 2005). O espaço interativo possibi-
litado pelas comissões as gabaritam como locus de delibera-
ção, discussão e aprendizado, tendo como resultado um maior
e melhor quantum de informações para subsidiar as ações do
Legislativo. De acordo com o modelo informacional, é o
Legislativo, e não apenas o deputado, que ganha com o
adensamento das comissões. Interessa ao Legislativo, como
instituição, que as decisões tomadas sejam mais informadas e,
por isso, a maioria concorda em delegar poderes para que as
comissões gerem incentivos à especialização temática dos
deputados. A propósito, segundo Krehbiel (1991), o resultado
observado é uma legislação mais próxima do ponto ideal do
legislador mediano, já que mais informações reduzem os
níveis de incertezas quanto às conseqüências esperadas.

Ainda que bastante diversas, as versões distributivista
e informacional guardam um ponto essencial em comum: o
reconhecimento da centralidade das comissões como eixos
estruturadores da atividade legislativa.

Os teóricos da versão partidária, terceira abordagem
trabalhada neste texto, rejeitam a dicotomia que preconiza a
diferenciação da organização legislativa ou por comissões ou
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por partidos. De acordo com seus proponentes, o sistema de
comissões deve ser entendido tomando por referência os
partidos políticos. Esses autores vêem as comissões como uma
forma de organização legislativa que depende dos partidos. Ou
seja, segundo o modelo partidário, os partidos agem por
intermédio das comissões.

O poder dos partidos no interior do Congresso estaria
baseado em sua capacidade de controlar a agenda decisória,
isto é, de determinar quando e o que será objeto de apreciação
pelo Plenário e pelas comissões (COX & MCCUBBINS,
1993, 2005; ROHDE, 1991; BINDER, 1997). Nesse sentido,
não se pode afirmar que apenas as comissões teriam poder de
agenda, desconsiderando a influência tanto das lideranças
como do speaker. Na verdade, sustentam os defensores dessa
perspectiva, o poder partidário está no controle que seus líderes
têm de poderes de agenda negativos – poderes de veto –, que
inviabilizam a tramitação de matérias que poderiam vir a
comprometer a coesão do partido majoritário. O partido majo-
ritário é o responsável pela agenda legislativa. Ele coordena o
processo decisório e fornece os meios para que a cooperação
se dê. Tudo isso porque é ele o detentor dos principais cargos
e está nas principais posições do Congresso.

Há certa controvérsia acerca da aplicação direta de tais
abordagens para o entendimento do comportamento legislativo
e da relação entre os Poderes no Brasil. Mas não há como negar
que tais enfoques deram suporte para muitos trabalhos que
foram desenvolvidos à luz da experiência brasileira. Particu-
larmente, utilizando-se da discussão sobre as três perspecti-
vas, Anastasia (2003) estuda a teia de interações desenvolvi-
das entre principals e agentes na ALMG e seus impactos sobre
a organização, o comportamento e a produção legislativa. Seu
argumento é que as inovações institucionais em curso na
ALMG afetam as relações entre agentes e principals e incidem
positivamente sobre os graus de responsiveness e accountability
do Legislativo mineiro perante os cidadãos. Segundo apresen-
ta a autora, a ALMG obteve, como resultado de mudanças
institucionais que possibilitaram maior proximidade entre
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representantes e representados, ganhos significativos no
quantum e no qualis de informação das diversas áreas envol-
vidas no processo legislativo. Resta saber se tal tendência é
capaz de modificar a dinâmica do ultrapresidencialismo. Ou
melhor, seria possível afirmar que os benefícios advindos do
fortalecimento da relação vertical (Legislativo-cidadãos) me-
lhorariam o funcionamento dos checks and balances entre os
dois Poderes no nível estadual?

Um ponto de congruência de parte da literatura neo-
institucionalista da escolha racional que aplica os modelos
analíticos apresentados acima para o caso brasileiro é a com-
preensão de que o Poder Legislativo é muito menos ativo que
o Poder Executivo no período pós-882. Essa assertiva baseia-
se nos estudos de Figueiredo e Limongi (1999) que demons-
tram que, entre 1989 e 1998, apenas 14% das leis aprovadas
foram de autoria do Legislativo. Segundo os autores, tal dado
é resultado da manutenção, na Constituição de 1988, dos
poderes legislativos do Executivo, além da centralização da
organização legislativa nas mãos dos líderes partidários, de
modo a garantir a esse Poder o controle da agenda legislativa
do País.

No que diz respeito às motivações subjacentes à atua-
ção dos parlamentares, algumas análises acerca do tema
convergem para o reconhecimento de que, devido aos incen-
tivos paroquiais gerados principalmente pelo sistema eleitoral
de lista aberta para a Câmara dos Deputados, os candidatos a
cadeiras parlamentares teriam como melhor estratégia de
campanha o cultivo do voto personalizado, em detrimento de
estratégias que enfatizassem a sigla e o programa dos partidos.
Por outro lado, a consecução eficaz de estratégias centradas no
voto personalizado levaria os candidatos a tentar capturar
estreitas clientelas eleitorais, de base geográfica ou setorial,
dentro de seus respectivos Estados. Por fim, os deputados
assim eleitos deveriam, em sua atuação legislativa, patrocinar
leis que canalizassem benefícios para suas clientelas eleitorais
a fim de maximizar as suas chances de reeleição (AMES,
1995; CAREY e SHUGART; 1995; MAINWARING, 1993).

2 Uma boa referência
para se compreender
a relação entre o Exe-
cutivo e o Legislativo
levando-se em conta
o grau de atividade
na apresentação e
aprovação de proje-
tos de lei nos dois
períodos democráti-
cos recentes está em
P E S S A N H A ,
Charles. Relações
entre os Poderes
Executivo e Legisla-
tivo no Brasil: 1946-
1994. 1997 Tese de
Doutorado.
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Ames (2003) contesta a tese de que o presidencialismo
brasileiro “funcione muito bem”. Crítico do trabalho de
Figueiredo e Limongi (1999), ele afirma que mesmo o Execu-
tivo tendo prerrogativas legislativas que fazem dele um forte
candidato à aprovação de sua agenda, deve-se levar em conta
que o Congresso é obstrucionista e tem como foco objetivos
paroquiais, bloqueando a pauta do Executivo até que suas
demandas localizadas sejam atendidas. Desse ponto de vista,
a produção legislativa seria muito pequena e pouco relevante,
já que o desenho institucional brasileiro privilegiaria o
imobilismo decisório. Para Ames, a tese de um Congresso
cooperativo e disciplinado peca ao não computar as iniciativas
que o Poder Executivo deixa de encaminhar por já prever a
derrota; por considerar exclusivamente as votações nominais,
deixando de fora as negociações e as barganhas que são
realizadas fora do Plenário, no momento anterior ao da vota-
ção; e ao não perceber que o comportamento parlamentar é
definido por muitas variáveis e não pode ser explicado apenas
pela indicação do líder. Seu argumento é o de que o que melhor
caracteriza o arranjo institucional brasileiro é o excessivo
número de veto players, que surgem devido ao desenho
descentralizador dos sistemas eleitoral e partidário, do sistema
federalista de organização e do fisiologismo tradicional brasi-
leiro.

Contudo, o principal problema na análise de Ames é que
ele aponta a existência de diversas conexões eleitorais na Câmara
dos Deputados (1. concentrado e dominante; 2. concentrado e
não-dominante; 3. fragmentado e dominante; e 4. fragmentado e
não-dominante), mas, estranhamente, todas elas levam a um
mesmo tipo de comportamento parlamentar, o distributivista
(CARVALHO, 2003). Melo (2006)3 mostra ainda que, além de
não associar a existência de incentivos eleitorais distintos a
comportamentos legislativos diferenciados, Ames não demons-
tra a prevalência do paroquialismo: “suas evidências, além de
frágeis, são restritas aos processos orçamentários da Legislatura
1987-1991, antes, portanto, das mudanças processadas após o
escândalo dos sete anões e que limitariam drasticamente a mar-
gem de manobra dos deputados individualmente”.

3 Para melhores de-
talhes dessa crítica
ver MELO, C. R. F.
As instituições Polí-
ticas Brasileiras fun-
cionam? Rev. Sociol.
Polít., Curitiba, 25, p.
247-250, jun. 2006.
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Em contraposição à visão apresentada acima, Figueiredo
e Limongi (1999) sustentam que não é possível afirmar que a
produção legislativa do Congresso seja localista. Em seu
trabalho as conclusões apontam para uma divisão política do
trabalho legislativo: o Congresso se ocupa, majoritariamente,
de leis de cunho social; e o Executivo, preponderantemente, da
produção na área econômica e administrativa. Nesse mesmo
sentido, Lemos (2001) afirma que, dos 817 projetos de lei
apresentados por deputados e senadores entre 1989 e 1994
(relativos às áreas de saúde e educação), 60% visavam à
transferência difusa de recursos ou à regulação difusa de
determinadas atividades. Ou seja, observa-se que os deputa-
dos atuam de forma a produzir benefícios difusos e nacionais.
Lemos explica a pouca existência de leis de cunho clientelista
no bojo da produção da Câmara pela incapacidade institucional
dos legisladores de iniciar legislação orçamentária e tributária.

Amorim Neto e Santos (2002) avançam na análise da
produção legislativa e chegam a resultados próximos aos dos
dois autores anteriores, além de incluir em seu estudo os
decretos legislativos da Câmara dos Deputados e as resoluções
do Senado Federal. Segundo os autores, “o esperado
paroquialismo dos políticos brasileiros não se manifesta em sua
produção de leis”, mas se desenvolve por meio da aprovação de
decretos. “Podemos afirmar que os incentivos eleitorais paro-
quiais se manifestam na produção legislativa dos deputados
federais através da distribuição de direitos para explorar servi-
ços de rádio e televisão” (AMORIM NETO e SANTOS, 2002)4.

Em um dos mais importantes e recentes trabalhos que
debatem essa temática, Carvalho (2003) procura apontar insu-
ficiências em ambas abordagens e defende que a melhor manei-
ra de compreender o Congresso brasileiro é utilizando-se dos
dois modelos: o distributivista e o partidário. Ele identifica
diferentes comportamentos dos partidos e dos parlamentares
com base na tipologia desenvolvida por Ames. A crítica a Barry
Ames é feita quando o autor afirma que tantos padrões de
votação existentes não poderiam gerar apenas uma forma de
comportamento na Câmara dos Deputados. No que se refere à

4 Ver mais sobre o
tema em Amorim
Neto, Octavio; San-
tos, Fabiano. O se-
gredo ineficiente re-
visto: o que propõem
e o que aprovam os
deputados brasilei-
ros. Dados, Rio de
Janeiro, v. 46, n. 4,
2003; ou em Ricci,
Paolo. O conteúdo
da produção legisla-
tiva brasileira: leis
nacionais ou políti-
cas paroquiais?. Da-
dos, Rio de Janeiro,
v. 46, n. 4, 2003.



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

94

análise de Figueiredo e Limongi, Carvalho procura refutar o
argumento de que a “estrutura centralizada dos trabalhos
legislativos seria suficiente para neutralizar todos os incentivos
oriundos da arena eleitoral” (FIGUEIREDO e LIMONGI,
1999). Tais incentivos, segundo o autor, operariam relaciona-
dos aos diversos tipos de conexão eleitoral possíveis. Sendo
assim, interesses diversos, e até opostos, orientariam a ação dos
parlamentares no Legislativo; alguns mais paroquialistas, os
eleitos com votação concentrada e dominante; outros mais
universalistas, com votação tipicamente fragmentada e não-
dominante ou eleitos pelas capitais. Dessa forma, o autor
acredita que o comportamento parlamentar é resultado tanto do
efeito descentralizador da legislação eleitoral quanto da posição
dos partidos no espectro ideológico, bem como do relaciona-
mento construído entre Legislativo e Executivo5.

Mas o que pode ser dito da dinâmica do presidencialis-
mo estadual brasileiro6? Nesse sentido, Abrúcio volta a ser
referência. Para o autor, a esfera estadual tem sido marcada por
uma lógica ultrapresidencial de governo. Existiria uma espé-
cie de “pacto homologatório” entre governadores e deputados
estaduais, por meio do qual os legisladores aprovariam, sem
maiores discussões, as iniciativas do Executivo em troca da
distribuição de recursos paroquiais7. Com todos esses traços,
resta aos deputados o “governismo”. Frente à força do Execu-
tivo e à fraqueza dos partidos no nível estadual, os deputados
se vêem compelidos a apoiar o governo.

Nota-se uma aproximação das literaturas nacional e
estadual que analisam os Legislativos: o traço centralizador
parece marcar o sistema político brasileiro como um todo.
Presidentes e governadores são os capitães das naus para as
quais foram eleitos. Eles comandam e coordenam seus gover-
nos, mesmo que usando recursos diferentes em alguns casos.
Porém, para os casos estaduais, tal tendência foi empiricamente
mostrada usando dados do segundo período democrático
brasileiro, até meados de 1994. Essencialmente por isso, fez-
se necessário trabalhar com algumas dessas hipóteses no
período que se estende de 1995 a 2005.

5 Em trabalho recen-
te, Inácio (2006) apre-
senta evidências que
atestam a importân-
cia da contigüidade
ideológica das coa-
lizões de governo
sob o comportamen-
to dos partidos. Nes-
te trabalho, tal di-
mensão não será
explorada, mas,
sem dúvida, deve
ser incorporada às
novas agendas de
pesquisa.
6 Caracterizo o sis-
tema político esta-
dual como presiden-
cialista, já que ele
apresenta todas as
condições estabe-
lecidas por Sartori
(1996).
7 Uma contribuição
do argumento de
Abrúcio é a respos-
ta a “como o gover-
nador obtém maio-
ria Legislativa?”.
Como não é o tema
central deste traba-
lho, deixar-se-á
para explorá-lo mais
adiante.
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A Assembléia Legislativa de Minas Gerais (1995-2005)

Regimento Interno8

Em um trabalho de referência para os estudos
legislativos, sobretudo brasileiros, Figueiredo e Limongi (1999)
mostram a importância das regras regimentais e constitucio-
nais na formatação da relação entre os Poderes no sistema
presidencialista. As principais prerrogativas legislativas do
Executivo nacional no pós-88 são: (1) poder de editar medidas
provisórias; (2) poder de veto total e parcial; (3) solicitação de
urgência na tramitação dos projetos; e (4) exclusividade na
legislação orçamentária. Além dos poderes constitucionais, a
centralização dos trabalhos legislativos também contribui para
a formatação de uma relação desequilibrada entre os Poderes
para o lado do Executivo. Segundo os autores:

o Regimento Interno da Câmara dos Deputados
consagrou um formato decisório centralizado que se
harmoniza com esse papel preponderante do Execu-
tivo. Se no plano constitucional foram mantidos os
mecanismos que garantem a primazia do Executivo
na função legislativa, no que diz respeito à organiza-
ção interna de sua principal casa legislativa, a
Câmara dos Deputados, o regimento reservou, e a
prática vem reforçando, papel crucial a um grupo
restrito, o colégio de líderes, na condução do proces-
so legislativo (FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999).

Foi por meio da análise do Regimento e da Constituição
que os autores chegaram à sustentação de que a lógica de
funcionamento dos trabalhos na Câmara dos Deputados segue
o modelo “partidário”. No caso da ALMG, é preciso esclarecer
alguns pontos do Regimento Interno (RI), que, como acontece
na Câmara dos Deputados, tem um impacto direto sobre o
comportamento dos deputados na Assembléia, bem como
sobre a relação entre o governador e os partidos políticos.
Antes, porém, vale destacar que poucas mudanças efetivas se
deram no Regimento Interno da Casa nos anos 90, sendo que
o conjunto mais significativo se deu em 1997, quando a
Assembléia estava sob a Presidência do PSDB.

8 A Constituição Es-
tadual não será ana-
lisada neste trabalho
porque as informa-
ções contidas no
Regimento da As-
sembléia já são sufi-
cientes para os pro-
pósitos ora procura-
dos. No entanto, pre-
tende-se continuar tal
pesquisa em outros
Estados brasileiros e
incluir a análise das
Constituições nessa
pesquisa.
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Segundo o artigo 66 do RI, uma bancada “é o agrupa-
mento organizado de, no mínimo, cinco deputados de uma
mesma representação partidária”. É preciso atenção para essa
definição, dada a importância que o líder de bancada tem na
estrutura da ALMG, já que tal norma limita o raio de ação dos
pequenos partidos. A outra possibilidade de se obter um cargo
de liderança é a reunião dos partidos – com um número de
parlamentares menor do que cinco – em blocos, de modo que
possam alcançar o patamar mínimo exigido pelo RI.

Dentre outras atribuições regimentais, o artigo 67 do RI
da ALMG estabelece que ao líder cabe: “(a) inscrever membros
da bancada ou do bloco parlamentar para discutirem matéria
constante na pauta e falar na terceira parte da reunião; (b) indicar
candidatos da bancada ou do bloco parlamentar para concorre-
rem aos cargos da Mesa da Assembléia; (c) indicar à Mesa da
Assembléia membros da bancada ou do bloco parlamentar
para comporem as comissões e, nos termos do art. 117, propor
substituição (grifos próprios)”. Grifo esta terceira atribuição
para ressaltar que um dos instrumentos que dão ao líder da
bancada ou do bloco poder de coibir os parlamentares no sentido
da aprovação ou rejeição de algum projeto é a capacidade de
indicar e retirar o parlamentar de uma determinada comissão.
Geralmente os deputados buscam as comissões que lhes trarão
maiores chances de alcançar aquele que, para Douglas Arnold
(1990), seria o primeiro objetivo dos parlamentares: a reelei-
ção9. Caso o deputado se mostre muito indisciplinado, o líder
pode não o indicar para uma comissão de seu interesse, ou retirá-
lo depois de feita a indicação, podendo prejudicar, assim, um
dos principais objetivos do parlamentar10.

O Regimento Interno da ALMG também traz informa-
ções sobre os projetos que podem e/ou que devem passar por
votações nominais para serem aprovados, além de informa-
ções sobre suas tramitações específicas. O primeiro caso é do
“Projeto de Lei Ordinária” (PL). Como consta no RI, assim
que recebido, o PL será numerado, enviado a publicação e
distribuído às Lideranças para conhecimento e às comissões
competentes para, nos termos dos artigos 102 e 103, ser objeto

9 No Brasil, a reelei-
ção propriamente
dita não é o primeiro
objetivo dos parla-
mentares. Dessa
forma, parte-se do
pressuposto de que
os deputados bus-
cam sucesso eleito-
ral, seja em direção
ao Executivo, a ou-
tras esferas de po-
der, ou a cargos não-
eletivos.
10 Para uma discus-
são mais aprofun-
dada do tema ver
ARNOLD, Douglas.
The Logic of
C o n g r e s s i o n a l
Action. New york,
Yale Press, 1990.
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de parecer ou de deliberação. Note que os líderes recebem
cópia dos projetos, o que lhes garante vantagens estratégicas
sobre os demais membros. Assim que enviado à Mesa da
Assembléia, o parecer será publicado, incluindo-se o projeto
na ordem do dia em 1º turno. No decorrer da discussão, poder-
se-ão apresentar emendas, que, publicadas, serão encaminha-
das, com o projeto, à comissão competente para receberem
parecer. Encaminhado à Mesa da Assembléia, será o parecer
publicado ou distribuído, e o projeto incluído na ordem do dia
para votação. O presidente poderá permitir o recebimento
antecipado de emendas, na hipótese de designação de relator
em Plenário, para que este sobre elas se pronuncie, sem
prejuízo da apresentação de emendas no decorrer da discus-
são. Aprovado em 1º turno, o projeto será despachado à
comissão competente, a fim de receber parecer para o 2º turno.
Quando houver emendas aprovadas, o parecer conterá a
redação do vencido. No 2º turno, o projeto se sujeita aos prazos
e às formalidades do 1º turno, não se admitindo emenda que
contenha matéria prejudicada ou rejeitada. A emenda conten-
do matéria nova só será admitida, no 2º turno, por Acordo de
Lideranças e desde que pertinente à proposição. A emenda, no
2º turno, é votada independentemente de parecer de comissão,
podendo ser despachada pelo presidente à comissão compe-
tente, de ofício ou a requerimento do Colégio de Líderes, ou
ainda a requerimento de deputado, aprovado pelo Plenário,
ressalvado o disposto no inciso III do artigo 297. Concluída a
votação, o projeto é remetido à Comissão de Redação. No caso
dos PLs, considerar-se-á rejeitado o projeto que receber,
quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões a
que tiver sido distribuído, salvo se houver recurso de deputa-
do, nos termos do art. 104 (Regimento Interno, 1997).

Há também o “Projeto de Lei Complementar” (PLC),
que é aprovado se obtiver voto favorável da maioria dos
membros da Assembléia Legislativa, aplicando as normas de
tramitação do projeto de lei ordinária, salvo quanto aos prazos
regimentais, que serão contados em dobro. Consideram-se leis
complementares, entre outras matérias previstas na Constitui-
ção do Estado: I – o Código de Finanças Públicas e o Código
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Tributário; II – a Lei de Organização e Divisão Judiciárias; III
– o Estatuto dos Servidores Públicos Civis e o Estatuto dos
Servidores Públicos Militares; IV – as leis orgânicas do
Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Advocacia do
Estado, da Defensoria Pública, da Polícia Civil e da Polícia
Militar (Regimento Interno, 1997).

Por fim, temos a “Proposta de Emenda à Constituição”
(PEC). A Constituição do Estado pode ser emendada por
proposta: (a) de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos membros da
Assembléia Legislativa; (b) do governador do Estado; ou (c)
de, no mínimo, 100 (cem) câmaras municipais, manifestada
pela maioria dos membros de cada uma delas. A proposta
poderá ser aprovada se obtiver 3/5 (três quintos) dos votos dos
membros da Assembléia Legislativa, aplicando as normas de
tramitação do projeto de lei ordinária, com as seguintes
ressalvas: I – os prazos regimentais serão contados em dobro;
II – é indispensável a emissão de parecer sobre emenda de 2º
turno; III – entre um e outro turno, haverá um interstício de 3
(três) dias. A emenda à proposta será também subscrita por 1/
3 (um terço) dos membros da Assembléia Legislativa. A PEC
é a medida que exige maior quorum – tanto para a tramitação
quanto para a aprovação –, o que permite a uma minoria
superior a 1/3 exercer o poder de veto.

O que completa o turno regimental de toda tramitação
– de primeiro, segundo ou turno único – é a votação. Em
relação a esta, vale chamar atenção para a determinação do
Regimento sobre sua colocação na pauta. Segundo o artigo
249, a proposição será votada separadamente das emendas.
Dessa forma, o emendamento passa a ter um custo político
mais alto, já que é preciso compor uma série de maiorias. Tal
custo, em grande parte das vezes, não pode ser “pago” pela
oposição – o que facilita a aprovação da agenda do governa-
dor. Vale lembrar que as emendas serão votadas em grupos,
conforme tenham parecer favorável ou contrário de todas as
comissões que as tenham examinado, permitido o destaque.

Por fim, é fundamental analisar como se dão os proces-
sos de votação. Segundo o artigo 258 do Regimento da
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Assembléia de Minas, são três os processos de votação:
simbólico, nominal e por escrutínio secreto. O processo sim-
bólico é adotado para todas as votações – é o procedimento-
padrão, desde que não haja determinação constitucional em
contrário. Só quando um requerimento é aprovado solicitando
a adoção de outro processo de votação é que o procedimento-
padrão é modificado. Tal requerimento tem que ser apresenta-
do até o anúncio da fase de votação da proposição. A alterna-
tiva possível para que haja votação nominal é o pedido de
verificação de votação. O requerimento de verificação de
votação é privativo do processo simbólico, podendo ser repe-
tido uma vez. Isso faz com que a maioria das votações no
Plenário da ALMG se dê de forma simbólica. As votações
nominais são adotadas nos casos em que se exige quorum de
maioria absoluta, de 2/3 (dois terços) ou de 3/5 (três quintos),
ressalvadas as hipóteses de escrutínio secreto; ou quando o
Plenário assim deliberar. Ao longo dos 10 anos analisados
neste trabalho, houve pouco menos de 200 votações nominais
de projetos de autoria do governador, sendo que a maioria
absoluta delas se deu devido à obrigatoriedade da adoção de tal
procedimento de votação.

As evidências do Regimento Interno da ALMG apon-
tam semelhanças no processo de organização dos trabalhos
legislativos entre tal Casa e a Câmara dos Deputados. Resta
analisar se os resultados obtidos também são semelhantes.

Representação partidária

Entre 1995 e 2005 a Assembléia Legislativa de Minas
Gerais contou com 17 partidos com representação partidária –
os chamados “partidos parlamentares” –, sendo que, seguindo
o padrão da esfera federal, PSDB, PMDB, PT, PFL11, PP, PL
e PTB se afiguram como os principais na arena legislativa,
contendo o maior número de parlamentares.

Na 13ª Legislatura (1995-1998), o PSDB apresenta um
crescimento típico de um partido governista. Ao longo dos
quatro anos, o partido do governador Azeredo recebe seis
deputados e sai da terceira para a primeira posição em número

11 O PFL mudou de
nome em 2007, pas-
sando a se chamar
Democratas (DEM).
Preferiu-se manter o
nome original da si-
gla, já que analiso
um período anterior
ao da mudança.
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de parlamentares na ALMG. Mesmo com essa alta taxa de
migrantes para o PSDB, o partido só controla 20,8% das
cadeiras na Assembléia, o que o força, em um sistema
presidencialista estadual, a compor o governo com outros
partidos para ter sua agenda aprovada. O PMDB, que havia
ocupado o cargo de governador nos quatro anos anteriores,
também vê crescer o tamanho de sua bancada, que passa de 12
para 14 parlamentares. O PP é o partido que mais perde
deputados entre os anos de 1995 e 1998. O Partido Progressis-
ta, que dá posse a 11 parlamentares, termina a legislatura com
apenas sete deputados estaduais. O PT, principal partido de
oposição ao governo, mantém, durante os quatro anos da
legislatura, o mesmo número de deputados (8), que corresponde
a 10,4% das cadeiras legislativas. Tal percentual inviabiliza o
veto do PT aos projetos do Executivo, inclusive em proposi-
ções que exigem maioria qualificada. O PT teria que controlar,
pelo menos, 25 cadeiras na ALMG para poder exercer tal
papel.

No pleito de 1998, o candidato a reeleição, Eduardo
Azeredo (PSDB), perde a disputa para o ex-presidente Itamar
Franco (PMDB). Em um governo muito conturbado e marca-
do por diversas crises entre o governador e seus aliados, o
PMDB não segue a tendência do PSDB na última legislatura
e deixa a 14ª Legislatura com um número de deputados menor
em relação ao início do ano de 1999: o partido inicia seu
mandato no governo de Minas com 11 cadeiras (14,3%), mas
termina com apenas 10 (13%). O PSDB mantém a maior
bancada na ALMG, mesmo não fazendo parte oficialmente da
base aliada do governador12, e controla, durante todo o perío-
do, mais de 15% das cadeiras, chegando, em seu auge, aos
18,2% (14 cadeiras). O PT mantém sob seu controle uma
média de 8% das cadeiras, variando entre 7% e 9%. O PDT
obteve um percentual de cadeiras relativamente alto no gover-
no Itamar, pois controlou cerca de 10% das cadeiras da ALMG
nos quatro anos da 14ª Legislatura. O PL foi a única agremiação
a crescer significativamente no período, dobrando sua banca-
da. Esse processo provavelmente guarda relação com a pers-
pectiva de um bom desempenho do partido na eleição presi-

12 O PSDB, durante
os anos de 1999,
2000, 2001 e 2002,
não recebe nenhu-
ma secretaria do
governador Itamar
Franco, o que, em
um regime pre-
sidencialista multi-
partidário, pode re-
presentar a compo-
sição formal da base
governista.
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dencial de 2002, uma vez que foi configurada sua coligação
com o PT.

Em 2002, Aécio Neves (PSDB) vence o pleito para
governador em uma disputa em que seus principais oponen-
tes eram os candidatos do PMDB e do PT. A exemplo do
ocorrido no período Azeredo, o PSDB controla cerca de 20%
das cadeiras (15 a 18) no Legislativo mineiro. No entanto, o
dado interessante é o aumento significativo na principal
bancada de oposição. O PT cresce nesse período, passa o
PMDB em número de parlamentares e se torna a segunda
maior bancada do Estado. Em 2003 e 2004, o PT conta com
15 deputados, o que equivale a 19,5% das cadeiras; já em
2005 e 2006, o PT recebe um membro e se torna a segunda
maior bancada estadual, com 16 parlamentares. Certamente,
esse crescimento do PT encontra-se associado ao bom de-
sempenho de Lula no primeiro turno da eleição para presi-
dente da República. Tal como aconteceu na Câmara dos
Deputados, a bancada petista estadual seguiu a “onda” e
conseguiu eleger um número maior de parlamentares. Outro
dado que merece destaque diz respeito ao PL. Coligado com
o PT nacional, o PL é o partido que mais perde deputados ao
longo desses quatro anos. O Partido Liberal, que começa a
15ª Legislatura com 14 membros (18,2%), termina 2006 com
apenas dois parlamentares (2,6%).

Em suma, pode-se observar que nenhum dos três gover-
nadores mineiros conseguiu se eleger com maioria absoluta de
cadeiras na Assembléia, necessitando, dessa forma, de montar
um governo de coalizão com outros partidos com representa-
ção parlamentar. Do outro lado, também é evidente o pouco
poder que o único partido dotado de um “perfil oposicionis-
ta”13, o PT, obteve ao longo do período. Mesmo com seu
desempenho nas eleições de 2002, o partido nunca conseguiu
se aproximar de 1/3 dos votos na ALMG, o que lhe conferiria
poder de veto sobre algumas iniciativas do Executivo. Por fim,
vale ressaltar as evidências em torno do alto grau de trocas
partidárias no interior do Legislativo mineiro, que segue a
tendência nacional e pode estar associada à necessidade, por

13 Chamo o PT de
partido com perfil
oposicionista, já que
disputou com o
PSDB, tanto no ní-
vel federal quanto no
estadual, o cargo
majoritário nas últi-
mas eleições.
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parte dos deputados estaduais, de ir ao encontro dos recursos
políticos dominados pelo governador14.

O PSDB e o PT são os dois partidos que crescem ao
longo de todo o período analisado. O PSDB cresce enquanto
é governo e se estabiliza como o principal partido da Assem-
bléia. O PT, por sua vez, se avoluma sob o efeito da onda
petista no plano federal – isto é, só de 2002 em diante – e se
configura como o segundo principal partido em Minas. O
resultado combinado dos crescimentos e regularidades é a
reprodução, no Estado, da polarização nacional entre PSDB e
PT. Três partidos – PMDB, PTB e PFL – perdem peso
parlamentar. O PL, vale ressaltar, apresenta uma trajetória
singular, com um pico de crescimento seguido por um “pro-
fundo vale”.

Coesão partidária15

Existem diversos tipos de votação no Legislativo, como
já mencionado. Os métodos que registram o voto dos parla-
mentares são os mais importantes para a ciência política, pois
é a partir deles que se torna possível estabelecer conexões entre
os parlamentares e os seus votos, dimensionar o grau de
disciplina das bancadas e a taxa de apoio dos partidos aos
projetos do governo.

Na Câmara dos Deputados brasileira não há registro
dos votos individuais nas votações secretas e nas votações
simbólicas. Nestas últimas, o presidente solicita que os depu-
tados favoráveis à proposição em votação permaneçam como
se encontram. Todavia, um número significativo de proposi-
ções parlamentares é decidido por processo que registra o voto
de cada deputado: a votação nominal. Para votar, eles utilizam
atualmente o sistema eletrônico, acionando, em cada votação,
os botões para registrar seu voto: “sim”, “não” ou “abstenção”.

Na Assembléia, as votações simbólica e secreta também
não são registradas, mas as demais votações nominais o são e
seguem o mesmo processo da Câmara dos Deputados. É por
meio dessas votações que se pode responder qual o padrão de

14 Tal hipótese deve
ser desenvolvida em
uma pesquisa mais
acurada sobre o
tema. Sugere-se a
leitura de Melo
(2004) para se
aprofundar no tema.

15 Neste texto, coe-
são e convergência
serão usados como
sinônimos.
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coesão e disciplina das bancadas encontrado na ALMG entre
1995 e 2005. Para os dados levantados, não será possível
trabalhar com a dimensão da disciplina. Este indicador é auferido
utilizando a indicação das lideranças partidárias e o voto indivi-
dual de cada um dos atores envolvidos. Infelizmente, a ALMG
não registra, juntamente com os votos nominais, como cada um
dos líderes indicou a votação. Dessa maneira, trabalhou-se com
outro indicador, o índice de Rice. Tal índice mostrará o grau de
coesão de um partido para cada votação realizada nominalmente
em Plenário. Como trabalha-se apenas com projetos de autoria
do governador, parto do pressuposto de que este Poder quer ver
seus projetos aprovados na Assembléia, e, portanto, vai neces-
sitar do apoio dos deputados. Observando o grau de coesão,
pode-se identificar (ou não) se o comportamento no Plenário é
partidário ou segue regras ad hoc de composição de coalizões.

Uma primeira decisão fundamental nos estudos sobre
disciplina partidária diz respeito às votações que serão inclu-
ídas na análise. Há um consenso na literatura de que apenas as
votações que dividem minimamente o Plenário devem ser
consideradas. Limongi e Figueiredo (1995, 518) eliminam as
votações em que ao menos 90% dos deputados votam da
mesma maneira. Mainwaring e Pérez-Liñan (1998) excluem
as votações em que o lado minoritário não obteve ao menos
25% dos votos. Essa discussão é importante para que não se
sobrestimem nem se subestimem as taxas de disciplina média.

Porém, neste estudo, não se seguirá nenhuma das duas
sugestões expostas acima. Considerar-se-ão todas as votações
nominais ocorridas entre 1995 e 2005 sobre projetos de autoria
do governador. Isso se dá devido a razões muito simples: (1)
o número de votações nominais na Assembléia é muito peque-
no, mesmo em um período de 10 anos – apenas 190; (2) se o
fenômeno do “governismo” impera nas Assembléias, como
sugere Abrúcio (2002), o saldo da discórdia entre os lados
majoritário e minoritário é muito grande e está expresso,
justamente, nessas votações “consensuais”, que Limongi e
Figueiredo excluem. Eliminar tais procedimentos subestima-
ria a coesão e inviabilizaria a observação do fenômeno
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supracitado; e (3) como pode-se observar, além do pequeno
número de votações ocorridas nesses 10 anos analisados, o
fato interessante é que, dessas, 76,85% só ocorreram por causa
de exigência regimental, fato que só reforça a importância de
se incluir na análise todas as votações para que se observe o
comportamento dos parlamentares em projetos que exigem
quorum qualificado e não em disputas que tenham como
objetivo elevar os custos da ação16.

Tabela 2 – Número de votações nominais em
decorrência de projetos do governador

Minas Gerais, 1995 a 2005

FONTE: elaboração própria, com base no banco de dados de votações
nominais da ALMG 1995-2005.

A Tabela 2 apresenta o quadro final das votações
consideradas neste trabalho. Como pode-se observar, o perío-
do em que mais ocorreram votações nominais foi na 15ª
Legislatura (80), seguido da 13ª (70) e da 14ª (40). O ano em
que o Plenário da ALMG mais votou proposições foi o
primeiro do governo Aécio Neves (PSDB), totalizando 42.
Outra decisão importante que deve ser tomada é quanto ao
procedimento de mensuração a ser utilizado. Para o cálculo de
alguns índices, basta conhecer o resultado final da votação dos
partidos; para o cálculo de outros, porém, é necessário conhe-
cer como cada deputado votou individualmente. Dentre os
indicadores construídos com base no resultado final das vota-
ções, os mais empregados pela literatura são o índice de Rice17

e o índice de unidade partidária18. Dentre os índices para cujo

16 Ao prosseguir a
pesquisa, pretende-
se fazer outras com-
parações utilizando
esses dados. A pri-
meira delas, por
exemplo, será com-
parar o sucesso do
governador e a coe-
são dos partidos
considerando vota-
ções unânimes e
não-unânimes.
17 O índice de Rice é
calculado subtraindo-
se o percentual majori-
tário do lado minoritário
de um determinado
partido em uma deter-
minada votação
(NICOLAU, 2000).
18 O índice de unidade
partidária é calculado
dividindo-se o total de
votos do lado majoritá-
rio de uma votação pelo
total de votantes (ou
membros) da banca-
da (NICOLAU, 2000).

VOTAÇÕES 1995 1996 1997 1998 13ª

Número 19 5 33 13 70

VOTAÇÕES 1999 2000 2001 2002 14ª

Número 11 8 13 8 40

VOTAÇÕES 2003 2004 2005 2006 15ª

Número 42 19 19 - 80

TOTAL 190
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cálculo é imprescindível conhecer o voto de cada parlamentar,
destacam-se o índice de lealdade19 e o índice de fidelidade à
posição do líder partidário20.

Na ALMG, os líderes podem encaminhar votação para
a bancada, indicando sim, não, ou liberando seus deputados.
Contudo, não há registros desses encaminhamentos, o que
inviabiliza a utilização dos dois últimos índices. Neste estudo,
vale ressaltar, a coesão dos partidos será medida pelo índice de
Rice. Para efeito do cálculo, serão considerados, como é usual
na literatura, apenas os deputados presentes na votação21.

Passa-se então à análise dos dados. Adianto que a visão
tradicional de que os partidos brasileiros são pouco disciplina-
dos, jogada por terra por Figueiredo e Limongi (1999), tam-
bém não encontra sustentação nos dados do Legislativo minei-
ro. Nas votações analisadas, o índice de Rice médio – conside-
rando todos os partidos com representação parlamentar – foi
de 96,01% na 13ª Legislatura, 96,67% na 14ª Legislatura, e
nada menos do que 99,14% na 15ª. Observa-se uma tendência
de aumento do índice ao longo das três legislaturas, e valores
significativamente superiores às médias encontradas para a
Câmara dos Deputados, que gira em torno dos 89,5% entre
1995 e 1998, como mostram os dados de Nicolau (2000)22.
Logo, em uma votação qualquer, pode-se esperar que cerca de
98% dos membros de qualquer dos partidos votará da mesma
forma. A Assembléia mineira, seguindo o padrão nacional,
está muito longe de apresentar um comportamento errático.

Segundo a taxa média de disciplina apresentada, os
partidos podem ser divididos em três grupos. O primeiro é
composto por partidos com 100% de coesão. Aqui é preciso
considerar a incidência de pequenas bancadas na ALMG. De
uma forma geral, são estas bancadas, com uma representação
que varia entre um e cinco deputados, as que apresentam tais
índices. O segundo grupo é integrado por partidos cujas taxas
variam entre 95% e 99%. E no terceiro e último grupo
aparecem os partidos com taxas abaixo dos 95%. De toda
forma, comparativamente aos resultados encontrados para a
Câmara, a taxa de coesão é consideravelmente alta. Mas se os

19 O índice de lealdade
é calculado dividindo-
se o número de vezes
que o deputado votou
com o partido pelo nú-
mero de vezes que ele
compareceu para vo-
tar (podem-se consi-
derar também as fal-
tas como voto contrá-
rio ao partido)
(NICOLAU, 2000).
20 O índice de fidelida-
de à posição do líder
do partido é calculado,
para cada votação, di-
vidindo-se o total de
deputados de cada
partido que votaram
conforme a indicação
do líder pelo total de
deputados desse par-
tido que comparece-
ram para votar (ou so-
bre o total da bancada)
(NICOLAU, 2000).
21 Como já mostra-
do, devido à intensa
troca de legendas,
houve significativas
alterações no núme-
ro de deputados de
cada partido ao lon-
go das legislaturas.
Por isso, foi funda-
mental um controle
cuidadoso para evi-
tar que esse fator
afetasse os resulta-
dos da pesquisa.
22 Vale lembrar que
tal diferença pode
ser atribuída à inclu-
são de todas as vo-
tações, o que pode
elevar a média de
coesão.
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valores estão acima do padrão brasileiro, suas variações dentro
das legislaturas e entre elas merecem atenção especial. Obser-
vam-se, então, os dados referentes aos principais partidos em
cada uma das legislaturas.

No governo Azeredo (PSDB), seu partido apresenta o
melhor desempenho em termos de coesão dentre os grandes.
A taxa de convergência média do PSDB alcança os 96,89%.
Da mesma forma, o PT também tem uma alta taxa de
convergência (96,88%). No que diz respeito a essa legislatura
(13ª), o PMDB é o partido que tem o menor índice de Rice
(86,46%).

Como pode ser visto na Tabela 3, o padrão para os
pequenos partidos no governo Itamar Franco (PMDB) é
mantido. São eles os detentores das maiores médias de
convergência na Casa. Por outro lado, o partido do governa-
dor não alcança patamares parecidos com o do PSDB à época
do governo Azeredo. O PMDB fica na faixa do terceiro
grupo, com uma taxa de convergência média de 93,62%, o
que provavelmente sinaliza problemas entre o governador e
seu partido. Vale ressaltar que é o PMDB o partido que
apresenta a pior taxa de coesão em um determinado ano
dentre os 10 analisados neste trabalho. Em 1997, o partido
tem uma média de coesão de apenas 74,76%. O PSDB e o
PFL, que não compuseram oficialmente a base aliada do
governador entre 1995 e 1998, são os partidos com as
menores taxas de convergência média, 92,13% e 87,75%,
respectivamente. A diminuição da coesão é particularmente
significativa no caso do PFL, apontando para as dificuldades
do partido no exercício da oposição. O PT, que foi durante
um bom tempo aliado do governador, apresenta um compor-
tamento muito coeso, cerca de 98%. Dentre os partidos com
bancada significativamente relevante, foi o PP aquele que
teve a maior convergência média durante todo o período
(98,61%).

Durante o governo Aécio Neves (PSDB) são registradas
as maiores médias de coesão de todo o decênio aqui analisado.
O partido do governador, por exemplo, volta a expor uma taxa
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média total de convergência elevada (99,52%). O PDT, que
sempre apresentou taxas médias de coesão de certa forma
elevadas, é a agremiação com a menor média entre 2003 e
2005, 97,31%. Com quase o mesmo percentual médio de
convergência, PL, PPS e PT são os partidos abaixo do PSDB
em relação ao Rice. O PMDB, terceira maior bancada do
Estado, apresenta também um baixo índice de convergência
média se comparado com as outras representações partidárias
da Casa, apenas 97,83%.

De novo, vale enfatizar que, mais do que um atributo
sistêmico (alta ou baixa coesão de todos os partidos), o que
chama atenção no caso estadual é a variação. Para analisar
melhor essa afirmação vale observar a evolução da taxa média
de convergência partidária ao longo das três legislaturas aqui
analisadas. Acredita-se que a variação encontrada pode ser
entendida ponderando-se três fatores: a posição do partido
diante do governador, a posição do partido no espectro ideo-
lógico; e o tamanho da bancada23. Em relação ao tamanho, as
evidências são explícitas: os pequenos partidos têm compor-
tamento mais coeso em relação aos grandes. Tal relação
remete às dificuldades de coordenação que os partidos maiores
têm que lidar. Quando se associa posição no espectro ideoló-
gico com posição de governo, a relação parece tomar três
formas: entre os partidos mais à direita, estar na situação
parece aumentar a coesão, e estar na oposição parece diminuí-
la. Para os partidos de centro a mesma regra vale24. Já para os
partidos mais à esquerda do espectro, a posição em relação ao
governo parece não fazer efeito sobre o grau de coesão25.

Por fim, os resultados aqui apresentados mostram
como se comportam os parlamentares diante da agenda que
lhes foi apresentada, sendo esta definida mediante um pro-
cesso decisório altamente centralizado, controlado pelos
líderes e pelo governador. Seguindo a tendência nacional, os
partidos na Assembléia também parecem apresentar um grau
relativamente alto de concordância quando da realização de
votações nominais. Diante disso, rejeita-se a hipótese de que
os partidos políticos não são estruturados no interior do
Legislativo mineiro.

23 Essa é uma supo-
sição que pretendo
desenvolver em tra-
balhos futuros.
24 Acredita-se que o
comportamento do
PMDB destoa um
pouco da regra de-
vido à influência do
tamanho da banca-
da. Durante todo o
período, o partido fi-
gurou dentre os maio-
res da Casa.
25 Essas hipóteses só
poderão ser testadas
quando os dados
sobre o grau de apoio
dos partidos aos go-
vernos e a taxa de
sucesso destes já
estiverem analisa-
dos e indicarem
quais os partidos
estão na oposição e
quais se comporta-
ram como situação.
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O apoio dos partidos aos governos Azeredo, Itamar e Aécio

Existem muitos estudos de Ciência Política sobre dis-
ciplina e coesão partidária, mas são escassos os trabalhos sobre
o grau de apoio dos partidos às proposições do Executivo,
tanto no nível Federal quanto na esfera subnacional (AMORIM
NETO, 2000; FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999). Dessa
forma, a empreitada que aqui se desenvolve tenta descrever os
padrões partidários encontrados, sempre tendo como variáveis
intervenientes as legislaturas e os respectivos governos.

A literatura que trata da relação do Executivo com os
partidos no Legislativo no âmbito nacional concentra-se em dois
aspectos: (1) no número de ministérios controlados pelos parti-
dos e (2) na base de sustentação do Executivo, sobretudo na
existência de maioria parlamentar. No entanto, ao trazer esse
debate para o nível estadual, acredito ser fundamental investigar
qual é a contribuição efetiva dos partidos no Legislativo para a
aprovação dos projetos de iniciativa do Executivo.

Nesta seção, tenho como objetivo analisar a extensão do
apoio dos partidos na Assembléia Legislativa de Minas Gerais
às iniciativas de interesse dos governadores mineiros entre os
anos de 1995 e 2005. Para tanto, segui, com pequenas adapta-
ções, os passos metodológicos de Nicolau (2000) na construção
do índice de apoio ao governo. Como bem explicita o autor:

sua operacionalização é muito simples: o total de
parlamentares de um partido que acompanharam
com seus votos a indicação do líder do governo é
dividido pelo total de deputados que compõem a
bancada. Por exemplo, em uma bancada de 120
deputados, em que 72 votaram como o indicado pelo
líder governamental, o índice de apoio ao governo
seria de 60% (72/120) (NICOLAU, 2000).

O índice de apoio ao governo criado para este trabalho
sofreu algumas adaptações: como não há registros da indicação
dos líderes às suas bancadas nas votações que ocorreram na
ALMG, optei por utilizar apenas as votações que se deram em
decorrência de projetos de iniciativa do governador, salvo as
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votações de emendas, substitutivos e requerimentos feitos pelo
Plenário da Casa26. Dessa forma, estou partindo do pressuposto de
que o governador quer ver aprovados os seus projetos enviados à
ALMG. Vale ponderar que é plausível que o Executivo lance
balões de ensaio como estratégia para mensurar o apoio dos
partidos a determinados projetos e obrigar a oposição a barganhar
com ele a aprovação da agenda, mas é quase impossível pensar
que nos 10 anos aqui analisados os três governadores tenham
tornado essa estratégia um objetivo. Certamente, mais do que
identificar posições na ALMG, o governador quer é ver sua
agenda aprovada – mesmo que tal estratégia esteja disponível e
seja usada durante o jogo27. Sendo assim, em vez de considerar o
número de deputados que votou como indicou o líder, utilizei o
número de deputados que votou “sim” durante a votação nominal.
O “sim” foi utilizado para expressar apoio na aprovação da
agenda do governador. Volto a dizer que, para o caso da constru-
ção desse índice, utilizei toda a bancada e não apenas os presentes
à votação. A razão é muito simples: como os resultados das
votações dependem de quorum específicos, quando os interesses
do governo estão em jogo, mobilizar os deputados para compare-
cer às sessões é uma tarefa fundamental. Trabalhar somente com
os deputados presentes às sessões seria, portanto, desconsiderar
esse fator. No caso do apoio partidário ao governo, analisam-se 91
votações ao longo dos 10 anos que interessam à análise28, sendo
que 96% delas dizem respeito a PLCs e PECs – projetos que
exigem quorum qualificado.

Em relação a essa última informação, quero ressaltar que
a Assembléia mineira não costuma passar por processos de
votação nominal, pelo contrário, o governador vê sua agenda
aprovada, sobretudo, via votação simbólica na Casa. Por isso, a
análise das votações nominais pode trazer informações novas
sobre o comportamento parlamentar. A impressão até agora é de
que os partidos são “governistas”, mas esse grupo de votações
custosas29 pode revelar um quadro diferente.

Antes de passar à taxa de apoio dos partidos ao governo,
vale a pena observar em que medida o governo foi bem-
sucedido nas votações de seu interesse. A Tabela 4 mostra que

26 Ou seja, dentre as
190 votações ocor-
ridas entre 1995 e
2005, nesta seção
serão analisadas
apenas 91, que são
aquelas votações do
projeto original do
governador.

27 Para uma discus-
são mais acurada
desse tema, ver
Diniz (2005).

28 Esse baixo número
de votações em rela-
ção ao total de vota-
ções utilizadas para
ao calculo do índice
de Rice se dá devido
à falta de informações
sobre a indicação de
votação dos líderes
partidários na ALMG.
Retiraram-se as vo-
tações em emendas,
substitutivos e reque-
rimentos em que não
estava expressa a di-
reção do voto do go-
verno.
29 Chamo tais votações
de custosas por dete-
rem três característi-
cas básicas: necessi-
tam de quorum qualifi-
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Tabela 4 – Taxa de sucesso dos governadores
Minas Gerais, 1995 a 2005

FONTE: elaboração própria, com base no banco de dados de votações nominais da ALMG
1995-2005.

(1) o sucesso dos governadores nas votações nominais só não
é alto no governo Azeredo; e (2) ao longo do período, a
tendência é de aumento da taxa de sucesso. No total, Azeredo
perde 20 votações e obtém somente 17 vitórias. Sua taxa média
de sucesso na legislatura inteira é de apenas 55,7%. O gover-
nador Itamar Franco (PMDB) tem um retrospecto melhor, sua
taxa média de sucesso é muito maior do que a de Azeredo
(80%) e, no geral, ele consegue vitória em 73,3% das votações.
Aécio Neves (PSDB), confirmando a tendência anunciada
acima, tem uma taxa de sucesso, no período, de 83,8%. Em
relação a vitórias e derrotas, Aécio consegue vencer em 82%
das votações e só perde em 18% delas.

A hipótese inicial é de que os governadores conseguem
aprovar sua agenda sem grandes custos e que obtêm um
sucesso legislativo relativamente alto (ABRÚCIO, 2002).

cado; tratam de maté-
ria densa e delicada
para muitos dos públi-
cos atentos, e é o úni-
co momento do jogo
político na ALMG em
que os deputados têm
que se posicionar. Prin-
cipalmente em relação
à última característica,
tal posicionamento en-
volve custos de tran-
sação que dependem
do assunto da matéria
em votação que o le-
gislador não quer pa-
gar.

LEGISLATURA ANO VITÓRIAS DERROTAS TOTAL SUCESSO MÉDIA

1995 6 2 8 75%

1996 4 0 4 100%

1997 6 12 18 33,3%

1998 1 6 7 14,3%

13ª

T 17 (45,9)% 20 (54,1)% 37 (100)% -

55,7%

1999 1 4 5 20%

2000 4 0 4 100%

2001 3 0 3 100%

2002 3 0 3 100%

14ª

T 11 (73,3)% 4 (26,6)% 15 (100)% -

80%

2003 16 5 21 73,7%

2004 7 2 9 77,8%

2005 9 0 9 100%
15ª

T 32 (82,0)% 7 (18,0)% 39 (100)% -

83,8%
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Observe que os dados não parecem apontar necessariamente
no sentido desse pacto no que se refere às votações nominais
custosas. Há alguns anos em que os governadores têm derrotas
significativas, que reduzem suas taxas de sucesso a patamares
menores do que 50%. Mesmo que, no geral, a ALMG aprove
a agenda do Executivo, no caso específico das votações
custosas, a relação parece ser um tanto diferente. A explicação
parece estar no desenho institucional arquitetado pelo Legislativo
mineiro. Com a ampliação dos espaços de relacionamento entre
cidadãos e parlamentares, as possibilidades de que os cidadãos
reconstruam a cadeia causal entre demandas e políticas e estas
a resultados se tornou mais viável. Sendo assim, os legislado-
res têm mais incentivos para se comportar de forma mais
responsiva e responsável. Nessas votações, em que o deputado
tem que tomar alguma posição, eles tendem a cumprir melhor
o seu papel de fiscalizadores – e não apenas homologam as
decisões do governador – porque, conseqüentemente, são
mais controlados pelos cidadãos.

Isso remete a outra discussão, que se dá no plano
nacional, mas que talvez ajude a entender a relação dos
Poderes no presidencialismo estadual. Cox & Morgernstern
afirmam que a relação entre Executivo e Legislativo na Amé-
rica Latina tem a forma típica de um nítido veto game bilateral,
em que o presidente se move primeiro, propondo as legisla-
ções mais importantes, já tendo em vista que o Congresso terá
chances de reagir durante a tramitação dos projetos. Nas
palavras dos próprios autores, “embora as Assembléias latino-
americanas sejam primeiramente reativas, isto não significa
que elas sejam necessariamente impotentes ou inúteis”30 (COX
& MORGENSTERN, 2002). Veja que é o mesmo caso da
Assembléia Legislativa mineira. Os dados de sucesso nas
votações de interesse do governador apontam que, mesmo que
o Executivo tenha o poder de agir primeiro (de iniciar legisla-
ção), o Legislativo não opera como um poder impotente ou
inútil. Acrescente-se a isso o fato de a ALMG ter sido a
primeira casa legislativa subnacional a implantar inovações
institucionais que aumentaram a sua capacidade de exercer os
checks and balances.

30 Tradução própria.
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Pereira (2001) também apresenta uma problematização
interessante sobre essa relação. Ele vai afirmar que “o Execu-
tivo tende a predominar [sobre o Legislativo], mas os custos de
sua vitória são diferentes”. O autor recoloca, então, a questão
anteriormente problematizada por Carey e Shugart (1998): “os
legisladores são cooptados ou delegam autoridade ao Execu-
tivo?” (Pereira, 2001). Esses autores chegam a afirmar que,
embora o Executivo seja preponderante, o Legislativo não
cede o controle sobre as políticas para o presidente. Pereira,
porém, não pretende responder ao problema sugerido, mas
aponta na direção de que “um dos fatores intervenientes na
variabilidade observada [nos diversos Estados brasileiros]
seria o recurso a diferentes arranjos de delegação”. O que
chama atenção nesse trabalho é a constatação de um padrão de
desequilíbrio na relação entre os dois Poderes, apesar das
significativas diferenças de prerrogativas institucionais dos
governadores nos diversos Estados brasileiros31. Isto é, o
Executivo é mais “poderoso” que o Legislativo, sobretudo se
se analisam as prerrogativas institucionais disponíveis para
cada um. Ao mesmo tempo, isso não é prova da usurpação por
parte do governador dos poderes do Legislativo. A relação
parece ser de delegação mesmo; então a ALMG deixa que o
Executivo opere, mas pode controlá-lo nos momentos mais
importantes, a saber, nas votações custosas: dos projetos de
PLC e de PEC. Se este trabalho analisasse o resultado de todas
as votações da Assembléia, incluindo as simbólicas, certamen-
te as vitórias do governador, se comparadas às derrotas, seriam
arrasadoras. Contudo, como as votações nominais se dão
majoritariamente sobre projetos que exigem maiorias qualifi-
cadas, momentos em que o Executivo mais precisa da sua base
aliada, os dados mostram que os legisladores podem derrotar
os interesses do governador em favor dos seus próprios (ou de
seus eleitores) – mesmo que em geral a tendência observada
ainda seja a da vitória governista.

Levando-se em conta que o Legislativo não é usurpado,
sobretudo quando se trata de matérias que exigem maiorias
qualificadas, passar-se-á à análise do índice de apoio dos
partidos às votações de interesse dos governadores para que se

31 Tal observação
pode ser encontrada
em Santos (2001).
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13ª LEGISLATURA(1995/1998) 14ª LEGISLATURA(1999/2002) 15ª LEGISLATURA(2003/2005*)-
 

1995 1996 1997 1998 T1 1999 2000 2001 2002 T2 2003 2004 2005 2006 T3
PCdoB - - - - - - - - - - 84,2 100 77,8 - 87,3

PDT 55,4 57,1 30,6 41,1 46 42,5 81,3 66,7 62,5 63,2 68,4 64,4 68,9 - 67,3

PFL 76,3 67,5 49,4 57,1 62,6 30 75 66,7 66,7 59,6 62,1 55,6 61,9 - 59,9

PL 79,2 83,3 52,8 85,7 75,2 28 81,3 66,7 56,7 58,1 42,9 23,6 50 - 38,8

PMDB 57,3 66,7 30,8 21,4 44 40 69,2 72,2 60 60,4 45,4 58 32,2 - 45,2

PMN 75 50 50 14,3 47,3 20 25 0 0 11,3 - - - - -
PP 45,5 40 47,2 30,6 40,8 56 45 53,3 66,7 55,3 60 66,7 63 - 63,2

PPS 75 75 61,1 42,9 63,5 40 75 83,3 66,7 66,3 73,7 33,3 55,6 - 54,2

PSB 12,5 25 - - 18,8 20 62,5 91,7 88,9 65,8 55,3 50 - - 52,6

PSD 25 37,5 19,4 50 33 43,3 75 61,1 33,3 53,2 - - - - -
PSDB 75 79,2 55,6 64,3 68,5 25,7 75 69,2 63,9 58,5 65,6 63,9 45,9 - 58,5

PSC - - - - - 80 - - - 80 - - - - -
PSN - - - - - 20 75 66,7 66,7 57,1 - - - - -
PST - - - - - 20 0 0 - 6,7 - - - - -
PT 40,6 43,8 11,1 3,6 24,8 48,6 75 72,2 71,4 66,8 64,6 64,4 69,4 - 66,2

PTB 56,3 38,9 46,1 69,8 52,8 40 75 77,8 66,7 64,9 60 31,1 68,9 - 53,3

PV 37,5 50 38,9 71,4 49,5 - - - - - - - - - -
SP* - - - - - - - - - - - 40,7 50 - 45,4

Tabela 5 – Índice de apoio ao governo
Minas Gerais, 1995 a 2005

FONTE: elaboração própria, com base no banco de dados de votações nominais da ALMG 1995-2005.

possa identificar de que forma cada uma das bancadas contri-
buiu para a aprovação da agenda do Executivo.

Para efeitos metodológicos, considerar-se-á que os
partidos podem se posicionar de duas maneiras no nível
subnacional: situação (se 50% ou mais da bancada apóia o
governador), ou oposição (se menos de 50% da bancada apóia
o governador)32.

A Tabela 5 apresenta o índice de apoio dos partidos às
votações de interesse dos três governos analisados. No período
Azeredo (PSDB), apenas o PSDB e o PL se comportaram como
situação durante todo o período. Do outro lado, há também
aqueles partidos que em momento nenhum se comportaram
como situacionistas, são eles: PP, PT e PSB. Os demais partidos
com representação parlamentar na ALMG ora se apresentavam
como situacionistas, ora como oposicionistas – com uma leve

32 Também se pode-
ria classificar as ban-
cadas como “inde-
pendentes”, contu-
do, para este estu-
do, tal classificação
não acrescentaria
nada na relação en-
tre os Poderes.
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predominância para a situação. Considerando-se a média de
apoio total, pode-se classificar o Plenário da Assembléia da
seguinte forma: PL, PSDB, PPS, PFL e PTB seriam os
partidos que mais tenderam a apoiar o governo; e PV, PMN,
PDT, PMDB, PP, PSD, PT e PSB são os partidos que mais
tenderam ao oposicionismo. Todavia, ao deixar-se de olhar
para o todo e focar-se nos dados desagregados por ano,
observar-se-á que o “governismo” é a regra durante todo o
primeiro biênio do governo do PSDB. Só em 1997 e 1998 é que
os partidos começam a deixar de comportar-se dessa forma –
o que reflete negativamente na média de apoio geral dos
partidos. Essa mudança de comportamento é comum em
sistemas presidencialistas, já que a aproximação da eleição
para o governo do Estado lança o olhar dos parlamentares para
o futuro, e não mais para a sua relação com o atual governo.

No que se refere ao governo Itamar (PMDB), os resul-
tados surpreendem dada a quantidade de crises reportadas pela
mídia entre o governador e sua base aliada. Diferentemente do
observado no governo anterior, o período Itamar é marcado
por um alto apoio partidário nas votações de seu interesse.
Apenas o primeiro ano de seu governo apresenta um baixo
índice. Em 1999 apenas PSC e PP se comportaram como da
base aliada do governador. Nos anos seguintes, o padrão foi o
“governismo”. Somente o PMN e o PST se mostraram contrá-
rios às proposições apresentadas pelo Executivo. O restante
tem o padrão identificado por Abrúcio (2002) – mas talvez não
pela mesma razão. Chamo atenção para o expressivo apoio
médio do PT (66,8%) em relação ao partido do governador, o
PMDB (60,4%). Interessante também é observar que até o
PSDB e o PFL, que não participaram da coalizão de governo
em nenhum momento da administração Itamar Franco (PMDB),
comportaram-se, em média, como partidos “governistas”, já
que o índice médio de apoio desses partidos foi, respectiva-
mente, de 58,5% e 59,6%.

Por fim, cabe analisar os dados para o governo Aécio
Neves (PSDB). Este é, sem dúvida, o governo que melhor
consegue se relacionar com o Legislativo. Prova disso é que
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todos os partidos se comportaram como “governistas” em
algum momento dos três anos em análise. E, o mais interessan-
te, até o partido que tem polarizado a disputa pelo governo do
Estado com o PSDB, o PT, comportou-se como governo no
período Aécio Neves (PSDB). Na média geral, o PT (66,2%)
tem um comportamento governista mais forte do que o próprio
PSDB (58,5%) e o PFL (59,9%), antigos parceiros nos gover-
nos federal e estadual. O fato de o PT ter-se comportado como
governo não surpreende absolutamente, já que o partido pode
ter tido um posicionamento mais “responsável” diante do
governador nessa última legislatura. Porém, não acredito que
haja uma explicação suficiente para o fato de o PT ter apoiado
mais o governador Aécio Neves do que PSDB e PFL. Tal
achado só estimula mais a realização de novas pesquisas no
sentido de desvendar tais questões. O PMDB e o PL são os dois
partidos que, em geral, apresentam média de apoio ao governo
abaixo daquilo que se classifica como situação. Mais uma vez
o fenômeno do “governismo” se expressa nos Estados.

Em suma, o que os dados mostraram foi que Azeredo
tem o apoio dos partidos, mesmo que, em geral, esse apoio seja
baixo e que isso lhe custe algumas derrotas. Itamar consegue
um sucesso elevado e um apoio partidário amplo. Com Aécio,
a explicação parece estar no fenômeno do “governismo”.
Totalmente presente, tal comportamento faz com que os
chamados partidos de oposição, como o PT, abdiquem de fazer
“simplesmente” oposição ao governador para passar a fazer
uma oposição chamada de “responsável” e apoiar, em geral, o
governador – como já aventado anteriormente.

Como esperava-se, os governadores, mesmo nas vota-
ções “custosas”, têm apoio partidário. Porém, falta explicar o
porquê das derrotas. Continuo afirmando que o Legislativo
pode vencer o governador, sobretudo quando os interesses em
jogo são conflitantes. Na próxima seção, mostrar-se-á alguns
dados onde se compara o apoio dos partidos ao governador
com o vínculo político formal que esses tinham com o Execu-
tivo. Tentar-se-á mostrar evidências para afirmar que o com-
portamento real dos partidos, não condiz, necessariamente,
com a posição destes diante do governo.
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Da relação entre coesão, apoio e sucesso

Alguns autores (MAINWARING, 1993; LINZ, 1990)
que trataram das escolhas institucionais das novas democracias
consideram a combinação de presidencialismo com represen-
tação proporcional a pior escolha possível. Para eles, os
maiores riscos dessa alternativa derivariam de dois fatores. O
primeiro é a possibilidade de ocorrência de governos divididos
(o Legislativo controlado por um partido e o Executivo por
outro), sobretudo nas situações em que os partidos que contro-
lam os Poderes são de pólos opostos no espectro ideológico.
O segundo fator é a possibilidade de criação de governos com
uma base de sustentação parlamentar reduzida, o que dificul-
taria a aprovação de medidas propostas pelo Executivo. O que
tais autores esquecem é que o presidencialismo pode ter
feições parlamentaristas e constituir governos de coalizão.

Alguns autores que estudam o funcionamento do presi-
dencialismo brasileiro (ABRANCHES, 1988; AMORIM
NETO, 1998; INÁCIO, 2006) têm chamado a atenção para a
importância das coalizões na criação da governabilidade. Espe-
cificamente com relação ao Executivo, nos planos nacional e
estadual, as coalizões entre os partidos acontecem em três
momentos: (1) coligações para o primeiro turno das eleições;
(2) acordos para que os candidatos derrotados apóiem os
candidatos que disputarão o segundo turno das eleições; (3)
distribuição de cargos no Executivo (ministérios, secretarias,
cargos de escalões inferiores) com o propósito de garantir uma
base de sustentação parlamentar.

Em um sistema representativo no qual não há indisciplina
nas votações parlamentares e o comparecimento às votações é
pleno, basta conhecer o número de deputados da base gover-
nista para saber o resultado de uma votação de interesse do
governo. Esse pressuposto, no entanto, não parece se concre-
tizar no caso particular da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais. Por mais que o comportamento não seja tão errático,
ainda há dissidências significativas nas coalizões estaduais
que afetam o resultado político da relação entre o Executivo e
o Legislativo. Nesta seção, o objetivo é fazer uma leitura
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multivariada do complexo jogo que envolve a situação e a
oposição em relação aos partidos e aos governadores, especi-
almente: a relação entre o sucesso nas votações, a coesão dos
partidos e o apoio dado ao governador.

Ao longo do período 1995-2005, os governadores
mineiros enfrentaram, pelo menos, três problemas básicos: (1)
sair das eleições com o maior número de cadeiras possível
conquistadas pelos partidos de sua coligação eleitoral; (2)
constituir uma coalizão governativa que lhe garanta maioria
qualificada na Assembléia; (3) assegurar apoio máximo dos
partidos da coalizão para os projetos de seu interesse – o que
envolve garantir que os líderes partidários em coalizão contro-
lem suas bancadas no sentido de apoiar o governador.

O primeiro desses problemas não parece vir sendo
enfrentado de forma satisfatória. A principal estratégia para
tanto tem sido a montagem de uma coligação para disputar o
próximo pleito. Como mostram os dados da Tabela 6, nem a
coligação eleitoral nem o partido do governador sozinho têm
conseguido eleger a maioria necessária para implantar as
reformas necessárias. A coligação eleitoral de Azeredo sai das
eleições com apenas 31,8% das cadeiras; a composição arqui-
tetada por Itamar nas eleições de 1998 só lhe garante 28,9%
dos assentos na Assembléia; e a coligação Aécio elege para a
ALMG apenas 27,3% dos deputados. Esses dados deixam
claras as necessidades de se enfrentar o segundo desafio:
montar uma coalizão governativa majoritária no Estado.

O Executivo trabalha no sentido de montar uma coali-
zão de governo que garanta a aprovação de sua agenda;
portanto, tenta compor com um mínimo de partidos capaz de
lhe conferir vitórias na Assembléia. A estratégia adotada para
vencer tal barreira pode ser a de compor gabinetes
multipartidários, garantindo aos partidos acesso a recursos
políticos importantíssimos33. Como mostra a Tabela 6, os três
governadores conseguiram, formalmente, garantir essa maio-
ria: Azeredo soma (contando a coligação eleitoral mais a
coalizão de governo – separadas aqui apenas para efeitos
teóricos e metodológicos) 89,6% das cadeiras; Itamar agrupou

33 O impacto da com-
posição do gabinete
sobre o comporta-
mento dos partidos
é um trabalho que
pretendo desenvol-
ver em um futuro
bem próximo.
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74% dos assentos; e Aécio reuniu 78,8% dos parlamentares.
Esses dados, no entanto, têm uma peculiaridade especial:
contar formalmente com partidos, não garante – necessaria-
mente – contar com seu apoio efetivo em Minas Gerais. A
coesão é uma variável interveniente que deve ser observada. E
mais, reunir cerca de 80% das cadeiras não é garantia de
sucesso, haja vista os resultados já mostrados neste trabalho.
Azeredo é o governador que montou a maior coalizão na
ALMG e, mesmo assim, nas votações “custosas”, ele obteve
um sucesso um tanto pequeno. É preciso, ainda, observar se os
partidos realmente se mostram coerentes: constituem a base
aliada e votam a favor do governador ou ficam de fora do
governo e contrariam as vontades do Executivo.

O que os dados parecem mostrar é que os partidos da
base aliada formal costurada pelo governador tendem a não
cooperar efetivamente com o chefe do Executivo nas votações
“custosas”. Entre 1995 e 1998, Eduardo Azeredo (PSDB), por
exemplo, contava com o apoio formal do PMDB. No entanto,
tal partido só contribuiu com o Executivo em 44% das vota-
ções custosas – aparentando um comportamento oposicionis-
ta. No governo Itamar Franco (PMDB), o PL fez parte da
coligação eleitoral do governador e, mesmo assim, só contri-
buiu em 58,1% das votações – índice menor do que o apresen-
tado pelo PFL, que não fazia parte da base aliada do governa-
dor. Também no governo Aécio há exemplos desse tipo. O
PMDB só contribuiu em 45,2% das votações, uma média
muito baixa para um partido aliado. Por outro lado, excetuan-
do-se o governo Azeredo, as oposições não se comportaram
como tal. O PT, por exemplo, no governo Aécio Neves
(PSDB), apresentou uma taxa de apoio maior até do que a
mostrada pelo PSDB. E o PFL, no governo Itamar, deu um
apoio muito próximo ao apresentado pelo próprio partido do
governador.

É óbvio que o sucesso dos governos tem uma relação
direta com todos os fatores supracitados. A menor taxa de
apoio dos partidos da base é compensada pela tendência
governista dos partidos fora da coalizão governativa quando se
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trata, essencialmente, de votações nominais “custosas”. Ao
mesmo tempo, os partidos mais próximos do governador
asseguraram grande parte do seu apoio.

Considerações finais

O intuito deste trabalho foi fazer um estudo do compor-
tamento legislativo dos partidos políticos na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais entre os anos de 1995 e 2005,
respectivamente nas 13ª, 14ª e 15ª Legislaturas. Mais especi-
ficamente, analisou-se o grau de coesão e apoio partidário na
Casa. Ademais, foram mapeadas a composição partidária e o
sucesso dos governadores nas votações nominais de projetos
de sua autoria.

A discussão teve como norte duas questões essenciais:
como se comportam os partidos políticos na votação de
projetos de autoria do governador em Minas Gerais? Qual é o
tamanho e a consistência do apoio dado pelos deputados
estaduais aos projetos do governador?

Para responder a tais questões, selecionaram-se todas
as votações nominais ocorridas na ALMG nesse período,
decorrentes de projetos de iniciativa do governador. Ao todo,
foram analisadas 190 votações, sendo que cerca de 96% delas
se deram devido a exigências regimentais. Tal observação traz
certo destaque a este trabalho, já que foca a discussão sobre
aqueles projetos denominados aqui de “custosos”. Estes pro-
jetos trazem à cena política algumas peculiaridades que tor-
nam a discussão mais interessante como, por exemplo, as
punições que os deputados recebem caso contrariem os inte-
resses dos públicos atentos em jogo – sejam eles o governador
ou os cidadãos.

Seguindo a tradição de estudos legislativos fortalecida
pelo estudo pioneiro de Figueiredo e Limongi (1999), anali-
sou-se o Regimento Interno da Casa e mostrou-se que a
organização dos trabalhos legislativos ainda se dá de forma
muito centralizada. Os líderes de bancada, juntamente com os
líderes da Maioria, da Minoria e do Governo são os responsá-
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veis – no Colégio de Líderes – pelas principais decisões.
Levando-se em conta que a maioria das votações em Plenário
se dá de maneira simbólica, é possível afirmar que os partidos
são relevantes no resultado que o governo quer obter nas
votações de seu interesse. Além disso, mostrou-se que vota-
ções nominais, em que o parlamentar tem que tomar alguma
posição diante do público, são exigidas regimentalmente para
decidir sobre projetos de lei complementar e projetos de
emenda constitucional. Mas também podem ser realizadas
quando o Plenário assim deliberar. Porém, como mostrado, a
maioria absoluta das votações só foi realizada devido à exigên-
cia posta pelo Regimento, e não pela deliberação do Plenário.

Com relação à composição partidária, passaram pela
Assembléia, nesse período, 17 partidos, sendo os mais impor-
tantes: PSDB, PT, PMDB, PFL, PTB, PP e PDT. O PT e o
PSDB se tornam os dois principais partidos, a exemplo do que
acontece no cenário nacional. Nas últimas eleições estaduais,
esses dois partidos marcaram muito bem suas posições e não
compuseram alianças nem para o governo do Estado nem para
as eleições proporcionais. O PMDB e o PFL são as outras duas
bancadas relevantes da Casa durante esses 10 anos de análise.
Esses quatro partidos, em geral, estiveram aliados em arranjos
governativos diferentes: PSDB, PFL, e PMDB formam a base
formal de apoio de Eduardo Azeredo (PSDB); PMDB e PT, a
do governador Itamar Franco (PMDB); e PSDB, PFL e
PMDB, a sustentação legislativa de Aécio Neves (PSDB).
Note que o PMDB consegue figurar em todas as três coalizões
montadas no Estado, diferentemente dos outros partidos.

Outro tema discutido neste trabalho diz respeito à
coesão partidária. Para mapear tais resultados, lançou-se mão
de duas formas de mensuração da convergência que levaram
a resultados totalmente diferentes. Primeiramente, calculou-
se, por meio do índice de Rice, a coesão dos partidos políticos
na ALMG, considerando apenas os deputados presentes às
votações nominais. Nesse momento, observaram-se altas ta-
xas de coesão disseminadas em todos os partidos, principal-
mente, naqueles com as menores bancadas.
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Após tratar da coesão, passou-se à mensuração do
sucesso do Executivo nas votações nominais e do apoio
partidário a elas. No geral, os governos vencem a batalha pela
aprovação dos projetos, mas fica clara a capacidade da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais de controlar o Executivo se
assim o quiser. Defende-se a posição de que o Legislativo
delegou poderes ao Executivo, mormente após o intenso
processo de inovações institucionais por que passou a Casa.
Nesse processo houve uma diminuição das arestas entre os
legisladores e os cidadãos, aumentando a capacidade de estes
reconstituírem os passos da tomada de decisão até os efeitos
das políticas, gerando um controle maior dos legisladores
pelos cidadãos e elevando, assim, a necessidade de controle do
Executivo pelo Legislativo.

Essas afirmativas são embasadas também nos resulta-
dos de apoio partidário ao governador em Minas Gerais
observados entre 1995 e 2005. No período Azeredo (PSDB),
observa-se uma tendência de apoio muito baixo. No geral,
apenas os partidos mais próximos do partido do governador
dão sustentação real ao governo: PL, PSDB, PPS, PFL e PTB.
Os demais, fora PT, PP e PSB em algum momento do governo
apresentam comportamento governista. Durante o governo
Itamar Franco (PMDB), a tendência observada passa a ser de
apoio mais amplo pelos partidos. Na média total, todos os
partidos com representação parlamentar na ALMG, excetuan-
do-se PMN e PST, apóiam o governador em mais de 50% das
votações – padrão definido por este trabalho como sendo
típico de partido governista. No governo Aécio (PSDB), a
tendência observada com Itamar se reproduz, e observa-se que
a totalidade das agremiações se comporta como governista em
pelo menos um dos três anos da 15ª Legislatura analisados
neste trabalho. Na média geral, só PMDB e PL mostram-se
mais oposicionistas, com médias de apoio partidário menores
do que 50%.

Na última seção deste trabalho tentou-se mostrar que é
preciso ter um olhar multivariado sobre o problema do com-
portamento parlamentar, já que se trata de um tema assaz
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complexo. É preciso realçar como a coesão dos partidos, o
tamanho das bancadas, a posição no espectro ideológico, o
apoio partidário e o sucesso do governador são variáveis
intimamente relacionadas. Em todas as três legislaturas obser-
vou-se um fato um tanto curioso, a saber: alguns partidos da
base de sustentação do governo na Assembléia tendem a
cessar seu apoio ao governador nas votações nominais “custo-
sas”. No governo Azeredo, sete partidos aliados deixam de
apoiar, em geral, o governador. No período Itamar, apenas
dois, e no governo Aécio, três. Por outro lado, os partidos de
fora da base aliada dos governadores tendem a apoiá-los: tais
eventos foram observados em Itamar e Aécio, mas não com
Azeredo. Este tem uma sorte pior do que a dos outros dois
governos e sua taxa de sucesso média é de apenas 55%,
enquanto que Itamar e Aécio chegam a cerca de 80% cada um.

No que diz respeito às votações nominais, sobretudo de
PLCs e PECs, a lógica centralista ainda impera sobre a
ALMG, configurando um quadro em que os líderes partidários
e o governador ainda guardam muita força sobre suas banca-
das. Ao mesmo tempo, observa-se que a tendência de se
modernizar e evoluir em termos informacionais, como apon-
tado por Anastasia (2001), se mantém, viabilizando, em al-
guns casos, os checks and balances. Pode-se concluir que,
embora os parlamentares ainda tendam a se comportar, de um
modo geral, como governistas, as inovações institucionais
parecem começar a surtir efeito na relação entre os dois
Poderes, ao gerar, paulatinamente, maiores capacidades
institucionais para que o Legislativo controle a atuação do
Executivo. A novidade observada, no entanto, é a prevalência
de apoio consistente das bancadas de fora da base aliada
formal do governador aos seus projetos. Tais atores parecem
também ter incentivos à cooperação, e não à competição no
nível subnacional.

Novos estudos precisarão ser realizados para se
explicar esse novo fato. É preciso construir modelos analí-
ticos mais robustos para entender a lógica do comportamen-
to parlamentar na relação entre os Poderes e na interação
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entre situação e oposição nas assembléias estaduais. É
preciso também considerar períodos maiores e comparar os
padrões observados em Minas com o de outros Estados
brasileiros para que explicações mais claras possam ser
dadas. Além do mais, outras arenas de disputa necessitam
ser incorporadas à análise. Há outros espaços de negocia-
ção na Casa que podem dirimir impasses entre os lados e
que podem contribuir para o entendimento dos padrões por
ora descritos.
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Resumo

O presente estudo científico pretende demonstrar, de
forma breve e inteligível, com base nos fundamentos básicos
do paradigma democrático, como o Mandado de Injunção,
após anos de vilipêndio e flagrante ineficácia, teve finalmente
reconhecida a sua importância pelo Supremo Tribunal Fede-
ral, órgão que, há quase 20 anos, aniquilara o instituto medi-
ante uma interpretação que, pautada em uma pretensa defesa
do princípio da separação dos poderes, acabou por suprimir-
lhe a utilidade como uma garantia constitucional.

Palavras-chave: Mandado de Injunção; paradigma democráti-
co, Separação dos Poderes; interpretação; Supremo Tribunal
Federal.

Abstract

The present scientific study aims to intelligibly and
briefly show, based on the democratic paradigm
fundamentals, how the Writ of Injunction, after years of
vilification and flagrant inefficiency, had its importance
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finally recognized by the Supreme Court, organ which had
annihilated the tool through an interpretation that, based on
a supposed defense of Separation of the Powers principle,
ended up suppressing its utility as a constitutional guarantee
almost twenty years ago.

Keywords: Writ of Injunction; democratic paradigm;
interpretation, Separation of Powers; Supreme Court.

1. Introdução

Descrito no art. 5º, inciso LXXI, da Constituição da
República de 1988, o Mandado de Injunção é, com certeza,
uma das garantias constitucionais mais importantes para a
efetivação da nossa Lei Maior, sobretudo, no que tange ao
exercício dos direitos e liberdades constitucionais, além das
prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cida-
dania.

Muito já se escreveu acerca desse instituto jurídico,
principalmente no que diz respeito à sua finalidade. Todavia,
poucas foram as pesquisas científicas que, de fato, tenderam a
solucionar o problema de sua ineficácia.

Diante disso, apesar de constituir uma das garantias
constitucionais mais importantes para a real efetivação do
Estado Democrático de Direito no Brasil, o Mandado de
Injunção, durante quase 20 anos, foi vilipendiado pelo Supre-
mo Tribunal Federal – STF –, órgão que, mediante uma
interpretação pretensamente pautada na defesa do princípio da
separação dos Poderes, acabou por suprimir-lhe a utilidade
como uma garantia constitucional.

Pelo presente trabalho pretende-se demonstrar, de for-
ma breve, porém, aprofundada, pautada nos fundamentos
básicos do paradigma democrático, como o Mandado de
Injunção, após anos de desrespeito e flagrante ineficácia, teve
finalmente reconhecida a sua importância pelo Supremo Tri-
bunal Federal. O estudo em epígrafe, indiscutivelmente, con-
tribuirá para a evolução da Ciência do Direito, visto que
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analisará criticamente os problemas das diversas posições
existentes dentro do Supremo Tribunal Federal acerca dessa
importante garantia constitucional denominada Mandado de
Injunção.1

2. Compreensões acerca do Mandado de Injunção

2.1 Compreensões doutrinárias

Desde a promulgação da Constituição da República de
1988, vários foram os juristas que se dispuseram a estudar o
Mandado de Injunção, sobretudo em virtude de sua novidade2.
Desde então, inúmeras foram as controvérsias doutrinárias
acerca do instituto, seja no tocante à sua origem, à sua
aplicabilidade, ou, ainda, aos efeitos da decisão concessiva da
Injunção. Para Carmen Lúcia Antunes Rocha (1988), o insti-
tuto seria oriundo da Inglaterra (séc. XIV), onde era utilizado
como juízo de eqüidade, pelo qual se podia fundamentar a
outorga judicial de um direito sem a suficiente proteção legal
ou pretoriana para o seu pleno exercício. Em sua opinião,
assimilado pelo sistema norte-americano, o Writ of Injunction
manteve o fundamento do qual se originara – a equity –,
servindo como remédio especial para impedir ou fazer cessar
ofensas a direitos, que não tivessem outra fonte de impugnação
adequada. Esse também é o entendimento de José Afonso da
Silva, para quem:

O Mandado de Injunção é um instituto que se
originou na Inglaterra, séc. XIV, como essencial
remédio da Equity.[...] Na injunction inglesa como
no Mandado de Injunção do Artigo 5º, LXXI, o juízo
de eqüidade não é inteiramente desligado de pautas
jurídicas. Não tem o juiz inglês na Equity o arbítrio
de criar norma de agir ex nihil, pois se orienta por
pauta de valores jurídicos existentes na sociedade
(princípios gerais do direito, costumes, conventions
etc.). E o juiz brasileiro também não terá arbítrio de
criar regras próprias, pois terá em primeiro lugar
que se ater à pauta que lhe dá o ordenamento
constitucional, os princípios gerais do direito, os

1 Recentemente, o
STF alterou a sua
posição majoritária
acerca do Mandado
de Injunção (MI 670/
ES, MI 708/PB, MI
712/DF e MI 721/DF).
Nesse sentido, confi-
ra-se o tópico 2.3 do
presente trabalho.
2 A título de exemplo,
destacamos a hoje
Ministra do Supremo
Tribunal Federal, Car-
men Lúcia Antunes
Rocha (1988), então
advogada e técnica
da Procuradoria do
Estado de Minas Ge-
rais, José Afonso da
Silva (1988), J. J.
Calmon de Passos
(1989) e Ivo Dantas
(1988/89), que, como
se vê pela data de
suas publicações, ini-
ciaram os estudos
acerca do Mandado
de Injunção no Brasil.
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valores jurídicos que permeiam o sentir social,
enfim, os vetores do justo natural que se aufere no
viver social, na índole do povo, no evolver históri-
co. Mas a fonte mais próxima desse instituto é o writ
of injunction do Direito norte-americano, onde
cada vez mais tem aplicação na proteção dos direi-
tos de pessoa humana, para impedir, por ex., viola-
ções de liberdade de Associação e de palavra, da
liberdade religiosa e contra denegação de igual
oportunidade de educação por razões puramente
raciais [...] (1996, p.426).

Por sua vez, Ivo Dantas, na segunda edição de seu
livro Mandado de Injunção: guia teórico e prático, ressalta
que no Direito norte-americano a injunction possui um
sentido negativo-proibitivo, de não fazer, “do que é exemplo
o seu uso para proibir greves, piquetes e boicotes, sobretudo
após o Sherman Act, de 1890.” (1994, p. 68) Em suas
palavras, quando a determinação é um fazer, assume a
denominação de mandamus; contudo, “nos EUA não se
usam as duas palavras formando uma só expressão, mas cada
uma em si tem um sentido-conteúdo próprio: Injunction –
negação; Mandamus – positivo” (1994, p. 68). Calmon de
Passos (1989) já entende que a Injunction do sistema da
commom law jamais teve o objetivo que o Constituinte de
1987/88 definiu para o Mandado de Injunção. Para ele, o Writ
of Injunction concebido nos Estados Unidos não desempenha
“o papel que pretendemos dar ao nosso remédio constitucio-
nal, nem foi pensado com o objetivo a que nos propomos com
a nossa injunção, nem tem história vinculada à desse institu-
to” (1989, p. 104). Essa também é a opinião de Manoel
Gonçalves Ferreira Filho (1989), para quem não há similitudes,
além do nome, entre o Mandado de Injunção e qualquer outro
instituto do Direito alienígena. Idêntica é a posição de
Francisco Antônio de Oliveira, para quem “nos moldes em
que fora concebido pelo constituinte brasileiro, além do
nome, pouca ou nenhuma semelhança guarda com a Injunction
concebida pelos Direitos inglês, norte-americano, francês,
italiano e alemão” (1993, p. 19).
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Cattoni de Oliveira, por sua vez, em estudo específico
sobre as Injunctions anglo-americanas e a origem do Mandado
de Injunção (1998b), assevera o seguinte:

(...) é preciso desfazer o pré-conceito de alguns
juristas e estudiosos brasileiros acerca do atual
Direito anglo-americano, da equity e do common
Law. Tanto o Direito britânico como o norte-ameri-
cano são modernos, regidos por princípios formais.
Não são um mero emaranhado de julgados e de
máximas saídos da mente ou do coração de um juiz
da Idade Média. Basta lembrar, além do princípio da
stare decisis, o princípio da supremacia da lei do
Queen in Parliament e o princípio norte-americano
da supremacia da Constituição. Eles realizam assim
como os princípios da legalidade e da reserva da lei,
estruturantes do Sistema Romano-Germânico, os
princípios do Estado de Direito.

Assim, o Judicature Act, de 1873, editado pelo Par-
lamento Inglês, aboliu a common injunction e deu
poderes a todas as Divisions of the Higt Court para
conceder injunctions “em todos os casos nos quais se
apresente à corte como sendo justo e conveniente
concedê-los”. E nos Estados norte-americanos onde
a distinção entre equity e Law foi abolida, levou, p.
ex., à impossibilidade de se distinguir a mandatory
injunction do writ of mandamus, um instrumento
extraordinário, concedido pela corte para uma exe-
cução forçada e oficial de um ato ministerial que o
Direito reconhece como não discricionário. (1998b,
p. 205-206)

Ele ressalta a existência de seis tipos de Injunction,
a saber, as proibitórias (prohibitory injunction), as
ordenatórias (mandatory injunction), as interlocutórias
(interlocutory injunction), as permanentes (perpetual
injunction), as quia timet injunction e a ex parte injunction3.
Em suas palavras:

3 Essas seis modali-
dades, nas palavras
de Cattoni de Olivei-
ra, são concebidas
por Curzon, L. B,
para quem a
Injunction “é uma
ordem da corte
dirigida a uma parte
para conter-se de
praticar ou continu-
ar a praticar um ato
censurado, ou pra
reprimir uma parte
por omitir-se de fa-
zer algo.” (1974, p.
64 apud CATTONI
DE OLIVEIRA,
1998b, p. 204). Con-
soante o Dictionary
of Law (2004),
injunction is “a court
order tell ing
someone to stop
doing something or
not to do something”
– Tradução livre:
“Injunção é uma or-
dem da corte proi-
bindo alguém de fa-
zer alguma coisa ou
de se abster de fa-
zer alguma coisa”.
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As proibitórias proíbem a prática ou continuação da
prática de um ato ilícito. As ordenatórias reprimem
a continuação de uma omissão, ordenando a prática
de um ato positivo. As interlocutórias são temporary
injunctions, concedidas numa aplicação
interlocutória, com a finalidade de manter o status
quo até o julgamento. As permanentes são concedi-
das após uma ação ter sido examinada. A quia timet
(porque ele teme) é obtida de modo a reprimir uma
ameaça onde, por enquanto (as yet), os direitos do
autor não foram lesados. A ex parte é concedida
antes da corte ter tido a oportunidade de ouvir a
outra parte, num caso de grande urgência.
(CATTONI DE OLIVEIRA, 1998b, p. 207)

Cattoni de Oliveira (1998b) ressalta que as
Injunctions, inicialmente usadas para a proteção exclusiva
dos direitos de propriedade, foram estendidas para a prote-
ção dos mais diversos civil rights. Segundo ele, o caso
Brown v. Board of Education4, de 1954, foi o leading case
mais famoso da Supreme Court a tratar do tema. Nesse
leading case, utilizou-se uma injunction a fim de se obter a
“admissão de crianças negras em escola pública que as
negava, a fim de que a tutela injuntiva pudesse viabilizar o
exercício do direito daquelas crianças à educação, com base
na norma definidora do direito fundamental de igualdade”
(CATTONI DE OLIVEIRA, 1998b, p. 211). Aludida
injunction foi denegada pela United States District Court
for the District of Kansas e provida, em julgamento de
apelação, pela United States Supreme Court.

Cattoni de Oliveira (1998b) ainda explora, no mesmo
estudo, as diversas sugestões de norma constitucional apresen-
tadas, durante a Assembléia Nacional Constituinte de 1987/
88, para a criação do Mandado de Injunção. Nessa parte de sua
pesquisa, ele constata que o Mandado de Injunção teria
surgido a partir da necessidade de elaborar-se uma garantia
constitucional processual para a defesa do direito à saúde,
alargando-se, após as diversas emendas, para a proteção de

4 Nas palavras de
Baracho Júnior
(2000), essa foi a
decisão mais impor-
tante de Earl
Warren, eleito pre-
sidente da Suprema
Corte norte-ameri-
cana em 1953.
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todos os direitos e liberdades constitucionais, além das prerro-
gativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. A
tese defendida por Cattoni de Oliveira é a de que:

[...] a reconstrução do processo de justificação das
normas constitucionais configuradoras do Mandado
de Injunção pode ter um papel esclarecedor, assim
como as investigações no Direito estrangeiro, na
medida em que se investigou acerca da própria
formação de um instituto novo no Direito Constitu-
cional Brasileiro.

As conclusões de tal investigação podem, em termos
paradigmáticos, servir de norte para a interpretação
e aplicação do Mandado de Injunção, principalmen-
te como contra-argumentos a posições5 como a ado-
tada pelo Supremo Tribunal Constitucional que,
reduzindo, praticamente, os efeitos do Mandado de
Injunção (MI) aos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão (ADIO), desco-
nhece o processo de criação das normas constitucio-
nais configuradoras daquele, bem como a sua corres-
pondência, no nível do Direito Comparado, a outros
institutos, tal como a injunction anglo-americana, que
teria influenciado esse processo, como vimos.

Nesse sentido, também Cattoni de Oliveira reconhece,
pressuposta a concepção de Direito como integridade6, que as
Injunctions anglo-americanas teriam influenciado no proces-
so de criação do Mandado de Injunção brasileiro.

No que concerne à aplicabilidade, consoante a doutrina
pátria, três foram as compreensões que, inicialmente, se for-
maram. A primeira delas, defendida por Manoel Gonçalves
Ferreira Filho, entendia que a norma definidora do Mandado
de Injunção não seria auto-aplicável. A segunda, defendida
inicialmente, a título de exemplo, por Gilmar Ferreira Mendes
e adotada por muitos anos pela corrente majoritária do Supre-
mo Tribunal Federal, entendia que a norma definidora do
Mandado de Injunção seria auto-aplicável e que o referido

5 Que só agora, após
vinte anos da pro-
mulgação da Cons-
tituição da Repúbli-
ca de 1988, come-
çam a ser revistas.
Vide tópico 3.1.

6 Concebida por
Ronald Dworkin, no
sentido de que deci-
sões passadas con-
tribuem para a cons-
trução e reconstrução
de argumentos, da
mesma forma que
decisões presentes
contribuem para a or-
ganização e justifica-
ção de práticas futu-
ras. Acerca do tema,
vide Dworkin (1995,
p. 227). Vide, ainda,
Baracho Junior (2003,
p. 109-127)
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instituto seria uma ação (modelo procedimental) que teria a
finalidade de declarar a omissão inconstitucional de Poder,
órgão ou autoridade, sem, contudo, regulamentar o caso
concreto – sendo, portanto, muito semelhante à Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão7. A terceira, defendida,
entre outros, por Cattoni de Oliveira (1998), entendia que a
norma definidora do Mandado de Injunção seria auto-aplicá-
vel. Além disso, em contraponto às demais correntes, defendia
que o instituto visaria, declarada a falta de norma
regulamentadora, garantir o exercício do direito constitucional
inviabilizado, regulamentando a Constituição para o caso con-
creto. Ivo Dantas, que  também defendia a auto-aplicabilidade
do instituto, afirmou que “seu caráter de auto-aplicabilidade,
determinada pelo §1º do artigo 5º do texto constitucional, não
poderá deixar de ser cumprido sob a alegação de inexistência da
referida regulamentação” (1994, p. 69).

Num momento inicial, cumpre apenas destacar que,
para os defensores da primeira corrente, tornar auto-executável
uma norma incompleta (tal como a definidora do Mandado de
Injunção – na opinião desses doutrinadores) seria contrário à
própria natureza das coisas. Essa idéia foi severamente com-
batida por Cattoni de Oliveira:

Ora, qual é a racionalidade de um argumento como
esse que, além do mais, não reconhece normatividade
à Constituição? Até que ponto é possível apelar para
uma possível natureza em si da norma constitucio-
nal? E, mais, quando é a própria Constituição, como
vimos, que estabelece e explicita a sua própria
vinculabilidade? Claro que não se pode fazê-lo, até
mesmo porque não é possível, com base num mínimo
de consciência hermenêutica, falar em algo como
“natureza das coisas”.  (1998a, p. 103-104)

A concepção de Cattoni de Oliveira está em perfeita
consonância com os princípios de interpretação constitucio-
nal8 da unidade da constituição; da concordância prática; e
da força normativa da constituição, idealizados por Konrad

7 Essa não é mais a
posição de Gilmar
Ferreira Mendes,
atual presidente do
Supremo Tribunal
Federal. Em suas
palavras, “na sessão
de 07.06.2006, foi
proposta a revisão
parcial do entendi-
mento até então ado-
tado pelo Tribunal.
Assim, apresenta-
mos – o ministro Eros
Grau (MI 712/PA) e
eu (MI 670/ES) – vo-
tos que recomendam
a adoção de uma “so-
lução normativa e
concretizadora” para
a omissão verificada
(MENDES, 2006, p.
16). Vide, ainda, o
tópico 3.1.

8 Em Hermenêutica
Jurídica e(m) Deba-
te, Álvaro Ricardo de
Souza Cruz define os
“princípios” idealiza-
dos por Hesse como
postulados jurídicos,
ou seja, “condições
de possibilidade para
o conhecimento
destranscenden-
talizado do sistema
jurídico” (CRUZ,
2007, p. 269)
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Hesse. Aludidos princípios pautam-se na moderna (pós-
moderna) concepção acerca da Hermenêutica Jurídica (gê-
nero), a qual defende o afastamento dos velhos métodos de
interpretação – literal (gramatical), lógico, sistemático, his-
tórico e teleológico9 – e a criação de novos critérios
interpretativos, no que toca à espécie Hermenêutica Consti-
tucional, advindos da especificidade da Constituição (PE-
REIRA, 2001, p. 100-103).

Portanto, a posição adotada por Manoel Gonçalves
Ferreira Filho é completamente ultrapassada, porquanto não
se coaduna com o “espírito” da Constituição da República de
1988 nem com os princípios do Estado Democrático de
Direito, que balizaram a sua redação10. Nesse sentido, não
mais se discute na atualidade que a norma definidora do
Mandado de Injunção seja auto-aplicável (ou norma de
eficácia plena), porquanto essa foi a leitura a ela atribuída
pela própria Constituição da República de 1988, no sentido
de que “as normas definidoras de direitos e garantias funda-
mentais têm aplicação imediata” (Art. 5º, § 1º, CR/88).
Atualmente, o grande debate doutrinário é acerca da natureza
da decisão concessiva do Mandado de Injunção, discussão
que repercute, obviamente, na aplicabilidade e na efetividade
desse instituto.

2.2 Compreensões existentes no Supremo Tribunal

Federal acerca da natureza da decisão concessiva do

Mandado de Injunção11

Segundo Alexandre de Morais, dentro do Supremo
Tribunal Federal existem basicamente duas correntes acerca
dos efeitos da decisão concessiva do Mandado de Injunção.
Essas correntes/concepções são por ele denominadas, respec-
tivamente, concretista e não concretista. Para a posição
concretista, presentes os requisitos constitucionais exigidos
para o Mandado de Injunção, caberia ao Poder Judiciário, por
meio de uma decisão constitutiva, declarar a existência de
omissão administrativa ou legislativa e implementar o exercí-
cio do direito, até a incidência de regulamentação, a ser

9 Acerca do tema,
vide Camargo (2003,
p. 65 e ss., 74 e 80).

10 Mesmo porque, o
artigo 24, parágrafo
único, da Lei 8.038/
90, estatuiu que “no
mandado de injun-
ção e no habeas data
[regulamentado pela
Lei 9.507/97] serão
observadas, no que
couber, as normas
do mandado de se-
gurança, enquanto
não editada lei espe-
cífica”. Essa norma
não faria nenhum
sentido se, a despei-
to do que dispõe o
artigo 5º, § 1º, da
Constituição da Re-
pública de 1988,
a norma definidora
do mandado de
injunção não fosse
auto-aplicável.
11 Para uma compre-
ensão mais aprofun-
dada acerca de como
se firmaram as diver-
sas posições do Su-
premo Tribunal Fe-
deral acerca da deci-
são concessiva do
Mandado de Injun-
ção, sugere-se a lei-
tura de (MENDES,
2006, p. 8-15)
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imposta pelo poder competente. Por sua vez, a vertente não
concretista, adotada por muito tempo pela jurisprudência
dominante no Supremo Tribunal Federal:

[...] se firmou no sentido de atribuir ao Mandado de
Injunção a finalidade específica de ensejar o reco-
nhecimento formal da inércia do Poder Público, ‘em
dar concreção à norma constitucional positivadora
do direito postulado, buscando-se, com essa exorta-
ção ao legislador, a plena integração normativa do
preceito fundamental invocado pelo impetrante do
Writ como fundamento da prerrogativa que lhe foi
outorgada pela Carta Política. Sendo esse o conteú-
do possível da decisão jurisdicional, não há falar em
medidas jurisdicionais que estabeleçam, desde logo,
condições viabilizadoras do exercício do direito, da
liberdade ou da prerrogativa constitucionalmente
prevista, mas, tão-somente, deverá ser dada ciência
ao poder competente para que edite a norma faltante.
(MORAES, 2006, p. 162)

A posição concretista pode ser subdividida em duas
espécies: Concretista Geral, para a qual “a decisão produzirá
efeitos erga omnes, implementando o exercício da norma
constitucional através de uma normatividade geral, até que a
omissão fosse suprida pelo poder competente” (MORAES,
2006, p. 160); e Concretista Individual, que defende que a
decisão do Poder Judiciário só produzirá efeitos para o autor
do Mandado de Injunção, portanto, in concreto. Esta última
ainda possui duas subespécies; concretista individual direta e
concretista individual intermediária. Pela primeira, defendida
pelos ministros Carlos Velloso e Marco Aurélio, “o Poder
Judiciário, imediatamente ao julgar procedente o mandado de
injunção, implementa a eficácia da norma constitucional ao
autor” (MORAES, 2006, p. 160). Pela segunda, defendida
pelo ministro Néri da Silveira, “após julgar a procedência do
mandado de injunção, fixar-se-ia ao Congresso Nacional o
prazo de 120 dias para a elaboração da norma regulamentadora”
(MORAES, 2006, p. 160), ao término do qual, mantida a
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inércia do mesmo em elaborar a norma, caberia ao Poder
Judiciário fixar as condições necessárias ao exercício do
direito pelo autor.

Em que pesem os argumentos concernentes a cada uma
das posições acima descritas, todas padecem de falhas, sendo,
portanto, passíveis de crítica, sobretudo por não se adequarem
ao paradigma12 de Estado consagrado pela Constituição da
República de 1988, o Democrático de Direito.

3. Problema das compreensões do Supremo Tribunal

Federal

Conforme exposto de forma genérica no tópico anteri-
or, as posições do Supremo Tribunal Federal acerca da decisão
concessiva do Mandado de Injunção são problemáticas, sobre-
tudo se analisadas à luz do paradigma democrático, porquanto
estão pautadas em uma interpretação paradigmática liberal e/
ou social do princípio da separação dos poderes. Antes de
criticá-las, portanto, é necessário discorrer, ainda que de forma
sucinta, sobre a leitura do princípio da separação dos poderes
à luz de cada um dos paradigmas jurídicos do Estado Moder-
no13, a saber, o Liberal, o Social e o Democrático.

Sinteticamente, sob o paradigma liberal, marcado pelas
idéias de Estado Mínimo, divisão de poderes14 e representação
política (VILANI, 2002, v. 8, nº 11, p. 5), o Poder Legislativo
possui supremacia sobre os demais órgãos governamentais
(Poder Executivo e Judiciário). A ele cabe a elaboração das
leis, as quais sofrem limitações negativas, presentes na Decla-
ração dos Direitos. Ao Poder Judiciário cabe dirimir os confli-
tos existentes entre os particulares, ou entre estes e o Estado,
desde que provocado a exercer a sua função (jurisdicional).
Ele deve, respeitada a igualdade formal expressa na Constitui-
ção, aplicar o direito positivo vigente de modo estrito, solucio-
nando os conflitos intersubjetivos “através de processos lógi-
co-dedutivos de subsunção do caso concreto às hipóteses
normativas, estando sempre vinculado ao sentido literal, no
máximo lógico, da lei, enfim, sendo a boca da lei” (CATTONI

12 O termo paradigma
foi cunhado por
Thomas Kuhn para o
âmbito das pesquisas
científicas, como o
conjunto de realiza-
ções científicas, uni-
versalmente reconhe-
cidas, que “fornecem
problemas e soluções
modelares para uma
comunidade de prati-
cante de uma ciência”
(KUHN, 1994, p. 6).
Aqui, trabalha-se com
a idéia de paradigma
jurídico, no sentido de
um conjunto de visões
(contextualizadas) de
uma dada sociedade,
ou, ainda, o conjunto
de “imagens implíci-
tas que se tem da pró-
pria sociedade, um
conhecimento de fun-
do, um background,
que confere às práti-
cas de fazer (e de apli-
car o direito) uma
perspectiva, orientan-
do o projeto de reali-
zação de uma comu-
nidade jurídica”
(CATTONI DE OLI-
VEIRA, 2002, p. 54).
13 Estado é uma ex-
pressão que “deve
ser observada como
uma comunidade de
indivíduos, tornados
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DE OLIVEIRA, 2002, p. 57; e 1998a, p. 39)15. Ao Poder
Executivo, por sua vez, cabe implementar o Direito, garantin-
do a certeza e a segurança, tanto sociais quanto jurídicas, seja
interna ou externamente. Para Habermas, essa visão clássica
decorre de uma interpretação limitada do conceito de lei.
(HABERMAS, 2003, 4, p. 236)

Por sua vez, sob o paradigma do Estado Social:

O Poder Executivo, na figura do presidente da Repú-
blica ou do primeiro-ministro, passa a ser dotado de
instrumentos jurídicos, inclusive legislativos, de in-
tervenção direta e imediata na economia e na socie-
dade civil, em nome do “interesse coletivo, público,
social ou nacional”.

Ao Poder Legislativo, na figura do Congresso ou
Assembléia, além da atividade legislativa cabe o
exercício de funções de fiscalização e de apreciação
da atividade da administração pública e da atuação
econômica do Estado.

Ao Poder Judiciário, seus Tribunais e juízes, cabe,
no exercício da função jurisdicional aplicar o direito
material vigente aos casos concretos submetidos à
sua apreciação, de modo construtivo, buscando o
sentido teleológico de um imenso ordenamento jurí-
dico. Não se prendendo à literalidade da lei e à de
uma enormidade e regulamentos administrativos ou
a uma possível intenção do legislador, deve enfrentar os
desafios de um Direito lacunoso, cheio de antinomias.
E será exercida tal função através de procedimentos
que muitas vezes fogem ao ordinário, nos quais deve ser
levada mais em conta a eficácia da prestação ou tutela
do que propriamente a certeza jurídico-processual-
formal: no Estado Social, cabe ao juiz, enfim, no
exercício da função jurisdicional, uma tarefa
densificadora e concretizada do Direito, a fim de se
garantir, sob o princípio da igualdade materializada,
“a Justiça no caso concreto” (CATTONI DE OLIVEI-
RA, 2002, p. 42; e 1998a, p. 60/61).

cidadãos, estabe-
lecida em determinado
território e com poder
político capaz de im-
por-se a todos os mem-
bros dessa comunida-
de” (QUINTÃO, 2001,
p. 141).
14 A separação dos
poderes, hoje consi-
derada como princí-
pio geral do Direito
Constitucional (cf.
SILVA, 2001, p.106;
CATTONI, 2002,
p.56; CATTONI,
1998a, p.38), consis-
te na atribuição das
diferentes funções
governamentais a
órgãos estatais dis-
tintos. Não obstante
ter adquirido projeção
internacional com
Montesquieu, que lhe
inseriu o sistema de
freios e contrapesos,
sua gênese remonta
à Grécia Antiga (cf.
SILVA, 2001, p.109;
e QUINTÃO, 2001,
p.109). Ele é rece-
pcionado pelas
Constituições de to-
dos os paradigmas
modernos de Estado,
e, sob o paradigma
do Estado Liberal,
tem a sua operacio-
nalidade adstrita ao
sistema de freios e
contrapesos, em fi-
dedigna obediência à
idéia de Montes-
quieu.
15 Nesse sentido, ver
também Cruz (2007,
p. 272-273).
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Dessa forma, o princípio da separação dos Poderes deixa
de ser interpretado sob uma ótica de subordinação e passa a ser
entendido sob uma perspectiva de colaboração, cujo objetivo
final é o de propiciar aos cidadãos – clientes da Administração
– os direitos consubstanciadores de valores fundamentais e de
programas de fins, desde que, evidentemente, haja aportes
materiais para tanto, ou seja, no “limite do possível”16.

Finalmente, à luz do paradigma Democrático o prin-
cípio da separação dos Poderes é mais uma vez
(re)interpretado17, passando a ser entendido, nas palavras de
Habermas, com base na teoria do discurso (HABERMAS,
2003, 4, p. 238-239), o que significa dizer que as funções
executiva, legislativa e jurisdicional passam a ser exercidas
de forma a garantir direitos fundamentais aos cidadãos (o que
é tornado possível por um processo democrático baseado no
discurso). Assim é que o Poder Executivo deve ser organiza-
do a ponto de implementar, por meio de tecnologias e
estratégias de ação, os programas por ele propostos. O Poder
Judiciário, igualmente independente, organizado e, sobretu-
do, imparcial, deve solucionar as controvérsias que lhe são
propostas pelos cidadãos, proferindo decisões fundamenta-
das e consistentes (não atreladas a uma mera interpretação
literal do conteúdo da lei), as quais respeitem as garantias
constitucionais processuais e, sobretudo, o direito
dialogicamente construído. Finalmente, o Poder Legislativo
deve elaborar as leis, respeitando um processo democrático
de formação da vontade (caracterizado pelo discurso), que
garanta um assentimento intersubjetivo, de forma que os
cidadãos (entendidos como co-associados livres e iguais
perante o direito) possam ser considerados, ao final, como os
formadores de suas próprias leis.

3.1 Análise crítica das posições do Supremo Tribunal

Federal relativamente à decisão concessiva do

Mandado de Injunção

Diante das explicações descritas, é evidente que todas
as posições do Supremo acerca da decisão concessiva do

16 Sobre o tema, vide
Cattoni de Oliveira
(2002, p. 50-59; e
1998a, p. 41-42).
Sobre a “reserva do
possível” vide
Cattoni de Oliveira
(2001, p. 185) e Cruz
(2007, p. 208-209 e
359-377).
17 Essa (re)interpre-
tação foi pautada na
garantia dos direitos
fundamentais (ou di-
reitos básicos), a sa-
ber, o direito a iguais
liberdades subjetivas,
o direito a iguais direi-
tos de pertinência (di-
reitos de nacionalida-
de), o direito à tutela
jurisdicional, o direito à
elaboração legislativa
autônoma e os direitos
participatórios, substá-
culos do novel para-
digma democrático
(CATTONI DE OLI-
VEIRA, 2002, p. 71-
73; e 1998a, p. 53- 54).



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

144

Mandado de Injunção são problemáticas, carecendo de repa-
ros (umas completamente, outras apenas no que toca à funda-
mentação) a fim de melhor se adequarem ao paradigma do
Estado Democrático de Direito.18

A posição não concretista, por exemplo, que por longos
19 anos perdurou como concepção majoritária no Supremo, é
pautada no clássico sistema de freios e contrapesos (checks
and balances) idealizado por Montesquieu, o qual é caracte-
rizado por uma compreensão estrita do princípio da separação
dos poderes. (CATTONI, 1998, p. 95) Ao discorrer sobre a
posição não concretista, sem, contudo, utilizar essa classifica-
ção, Cattoni de Oliveira afirma:

O entendimento jurisprudencial dado ao Mandado
de Injunção pelo Supremo Tribunal Federal com-
promete a eficácia desse instituto como garantia
constitucional, já que nega a possibilidade jurídica
de o Poder Judiciário suprir in concreto a falta de
norma regulamentadora que torne viável o exercício
desses direitos, liberdades e prerrogativas e, com
base nisso, apresentar solução para o caso concreto,
praticamente reduzindo os efeitos da decisão
concessiva do MI à mera declaração de
inconstitucionalidade por omissão [...]. (1998a, p.24)

Prosseguindo em suas críticas, ele afirma:

É como se a Constituição tivesse criado dois institu-
tos cujos efeitos práticos seriam os mesmos, ou seja,
os da Ação Direta de Inconstitucionalidade por
Omissão. E nesse caso, qual seria o interesse processu-
al de qualquer um para agir em juízo? Qual a necessi-
dade de se estabelecer, como fez a Constituição no
artigo 103, os legitimados para a Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão, se qualquer um
pode conseguir o mesmo por via do Mandado de
Injunção? Como é que o Mandado de Injunção, nos
termos adotados por esta tese, pode ser interpretado
como garantia constitucional de direitos se, com base

18 Acerca da mudan-
ça de paradigmas do
Estado Liberal para
o Social (Welfare
State) e, posterior-
mente, deste para o
Democrático de Di-
reito, vide Cattoni de
Oliveira (2002, p. 50;
e 1998a, p. 38-42);
Bonavides, (2004, p.
232); e Habermas
(2003, 4, p. 211-239).
Acerca da Teoria do
Discurso, cujo enten-
dimento é imprescin-
dível para a compre-
ensão do paradigma
do Estado Democrá-
tico de Direito, ver
Habermas (2002, 9,
p. 280-281; e 2003,
4, p. 221).
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nesta posição, ele, por fim, nada ou quase nada garan-
tiria? (CATTONI DE OLIVEIRA, 1998a, p. 105-106)

O fato é que, ao igualar dois institutos diferentes da
Constituição, o Supremo Tribunal Federal claramente o faz em
virtude de uma interpretação liberal do principio da separação
dos Poderes. Isso porque, em sede de Mandado de Injunção,
regulamentar o caso concreto significaria, para a posição não
concretista do Supremo Tribunal Federal, adentrar o campo de
competência do Poder Legislativo, uma vez que o Poder
Judiciário estaria exercendo atividade legislativa. Para que isso
não ocorresse, a decisão concessiva do Mandado de Injunção só
poderia gerar efeitos declaratórios, significando apenas um
reconhecimento formal da inércia do Poder Legislativo em dar
concreção à norma constitucional positivadora do direito postu-
lado, pelo que seus efeitos seriam os mesmos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão.

Ocorre que, sob o paradigma do Estado Democrático de
Direito, a interpretação do princípio da separação dos Poderes
está intimamente ligada à garantia de direitos fundamentais
(ou básicos). Por esse motivo, não faz sentido privar o Poder
Judiciário da prerrogativa de resolver o caso específico (con-
creto) através da atividade de regulamentação, quando, in
casu, esteja sendo tratada questão atinente a direitos funda-
mentais. Mesmo porque, em se tratando da decisão concessiva
do Mandado de Injunção, é a própria Constituição que deter-
mina a regulamentação do caso concreto pelo Poder Judiciá-
rio. Trata-se de um discurso de aplicação19, e não de fundamen-
tação20. Uma compreensão pautada no paradigma democráti-
co assegura ao Poder Judiciário, portanto, a função de garantir,
processualmente, o exercício de direitos constitucionais
inviabilizados por falta de norma regulamentadora. Essa ativi-
dade jurisdicional, em sede de Mandado de Injunção, não deve
ser compreendida “como sendo legislativa, mas de regulamen-
tação, e regulamentação para o caso concreto” (CATTONI
DE OLIVEIRA, 1998a, p. 105-106).

Diante dessa explicação, percebe-se que a posição
concretista do Supremo Tribunal Federal também deriva de

19 Busca-se, nesse
sentido, a melhor solu-
ção para o caso con-
creto, e não a justifica-
ção de normas. É cer-
to que, em sede de
Mandado de Injunção,
a solução do caso con-
creto demandará uma
regulamentação, que
não deixa de ser uma
atividade criativa por
parte do Poder Judici-
ário. No entanto, essa
regulamentação, além
de prevista e autoriza-
da pela Constituição,
deverá estar atrelada,
necessariamente, a ar-
gumentos de princípio,
e não de política. A
distinção entre argu-
mentos de política e de
princípios (direito) pode
ser depreendida em
Dworkin (2002, p.127
e ss.). Para Dworkin,
“os juízes não deveri-
am ser e não são legis-
ladores delegados, e é
enganoso o conheci-
do pressuposto de que
eles estão legislando
quando vão além das
decisões políticas já to-
madas por outras pes-
soas. Esse pressupos-
to não leva em consi-
deração a importância
de uma distinção fun-
damental na teoria po-
lítica [...]. Refiro-me à
distinção entre argu-
mentos de princípio,
por um lado, e argu-
mentos de política
(policy), por outro. Os
argumentos de políti-
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uma compreensão inadequada do princípio da separação dos
Poderes à luz do paradigma do Estado Democrático de Direito.
Essa inadequação se reflete em todas as suas espécies e
subespécies, inclusive na concretista individual direta. A
posição concretista individual intermediária, p. ex., cuja gêne-
se se deve à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
no MI nº. 23221 (Relator Ministro Moreira Alves), é severa-
mente criticada por Marcelo Cattoni:

[...] até essas últimas decisões pecam tanto pelos
fundamentos, quanto por condicionarem os efeitos
constitutivos da decisão concessiva do Mandado de
Injunção a transcurso de prazo fixado para que o
Poder Legislativo legisle; também, por ainda deixa-
rem, de um modo ou de outro, o caso concreto sem
solução, já que não há expedição de ordem, com base
na decisão, para que se garanta de fato o exercício do
direito, liberdade ou prerrogativa, negado sob a
alegação de falta de norma regulamentadora.
(CATTONI DE OLIVEIRA, 1998a, p. 25-26)

Uma reflexão acerca da posição concretista intermedi-
ária comprova, mais uma vez, que o STF confunde a atividade
de implementação do exercício de direitos inviabilizados por
ausência de norma regulamentadora – exercida pelo Poder
Judiciário – com o exercício de legislar. É em razão dessa
confusão que os defensores dessa posição sustentam a neces-
sidade de prévia comunicação, ao Poder Legislativo, da “omis-
são inconstitucional”, para só depois, mantida a inércia deste
em legislar, admitir a implementação in concreto, pelo Poder
Judiciário, do exercício dos direitos, liberdades e prerrogati-
vas inviabilizados em virtude da ausência de norma
regulamentadora. Essa proposição fica ainda mais evidente se
a posição em análise for a concretista geral, para a qual os
efeitos da decisão concessiva do Mandado de Injunção são
erga omnes. Em verdade, em sede de Mandado de Injunção,
isso claramente ultrapassa a atividade de regulamentação do
caso concreto, invadindo a função legislativa; e “sob o
paradigma do Estado Democrático de Direito, não caberia ao

ca justificam uma deci-
são política, mostran-
do que a decisão fo-
menta ou protege al-
gum objetivo coletivo
da comunidade como
um todo.[...] Os argu-
mentos de princípio
justificam uma decisão
política, mostrando que
a decisão respeita ou
garante um direito de
um indivíduo ou de um
grupo (2002, p. 129).
Existe, no entanto,
grande celeuma acer-
ca da adequação de
sua teoria ao
backgroud brasileiro,
sobretudo quando, in
casu, estiverem em
jogo Direitos sociais.
Critica-se, ainda, a pre-
tensão de Dworkin de
separar argumentos
de princípio dos de
política. (p. ex.
SAMPAIO, 2004, p.
75). Aqui utiliza-se a
tese de Dworkin com
as ressalvas de Cruz,
no sentido de ser
metafísica a cisão dos
Direitos Fundamentais
fora da argumentação
e, ainda, de ser a dis-
tinção dicotômica aci-
ma descrita uma mera
exigência de que a ar-
g u m e n t a ç ã o
jurisdicional siga um
traçado deontológico.
Para mais detalhes,
ver Cruz (2006b, p.
191-192; e 2007, p.
187-188).
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Supremo Tribunal legislar”. (CATTONI DE OLIVEIRA,
1998a, p.95) Nas palavras de Ivo Dantas, a decisão concessiva,
sede de Mandado de Injunção:

(...) examina o direito invocado e, se procedente a
pretensão, deverá preencher a lacuna da omissão
que vinha existindo, pela não ação de quem era
responsável para tornar efetivos os direitos e liber-
dades constitucionais.

Seus efeitos [...] são interpartes, ou seja, beneficia-
rão àqueles que foram parte no processo. Preenchi-
da a lacuna, caberá ao Judiciário fixar o como
deverá ser exercido o direito constitucionalmente
assegurado, cabendo à autoridade a quem foi dirigi-
do o mandado cumpri-lo [...] (1994, p. 97)

Essa também é a posição de Barbosa Moreira, para
quem, por meio do Mandado de Injunção “se pode pleitear e,
eventualmente, conseguir que o Poder Judiciário, pelo órgão
competente, primeiro formule a regra que complemente, que
supra aquela lacuna no ordenamento” (1989, p.115).

[...] e, em seguida, sem solução de continuidade, esse
mesmo órgão aplique a norma ao caso concreto do
impetrante, isto é, profira uma decisão capaz de
tutelar, em concreto, aquele direito, aquela liberda-
de ou aquela prerrogativa inerente à cidadania, à
nacionalidade ou à soberania. (BARBOSA
MOREIRA, 1989, p. 115)

O equívoco do STF deriva da já criticada comparação
do Mandado de Injunção com a Ação Direta de
Inconstitucionalidade por Omissão. Mencionada compara-
ção, aliás, também contaminou a posição concretista individu-
al direta do STF, tendo em vista que os ministros Carlos Veloso
e Marco Aurélio, que lhe são adeptos, justificam-na com o
argumento de que a constituição criou mecanismos distintos
voltados a controlar omissões inconstitucionais. O Mandado
de Injunção, todavia, não se destina à declaração de omissões

20 É por meio desses
discursos que se bus-
cará a validade das
normas. Essa valida-
de é aferida pelo as-
sentimento daqueles
que por ela são afe-
tados, o que se dá
em virtude, exata-
mente, do fato de eles
terem participado,
ainda que indireta-
mente na forma de
inputs, de sua cria-
ção. Acerca do tema,
vide Habermas
(2003, p.1 57-159) e
Cattoni de Oliveira
(2002, p. 84).
21MI nº 232 – RJ, Rel.
Min. Moreira Alves,
RTJ Vol. 00137-03,
p.965-984, DJ 27/
03/1992 <http://
w w w . s t f . g o v . b r /
jurisprudencia/nova/
p e s q u i s a . a s p > .
Acesso em: 30 abril/
06 e 14 março/07.
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inconstitucionais, pelo que o STF precisa rever os argumentos
que fundamentam a posição concretista individual direta.

É bem verdade que, atualmente, por meio do julgamen-
to dos Mandados de Injunção 670/ES, 708/PB, 712/DF, rela-
tivos à questão do direito de greve dos servidores públicos, o
Supremo Tribunal Federal finalmente alterou a sua concepção
majoritária acerca dos efeitos da decisão concessiva do MI (de
não concretista para concretista), garantindo-lhe, enfim,
efetividade e utilidade22. Não obstante, nem mesmo a atual
posição do Supremo em relação ao tema é imune a críticas,
porquanto, se assim o fosse, negada seria uma das caracterís-
ticas mais marcantes do Estado Democrático de Direito: a
busca incessante pela resposta correta23. Em outras palavras,
negada seria a idéia de que a resposta correta, enquanto
resposta última para o caso específico, jamais será alcançada
(filosoficamente falando), uma vez que, no âmbito de um
paradigma em que os direitos são levados a sério em sua
integralidade (tal qual o Democrático), essa resposta está
sempre em constante aprimoramento.

Nesse sentido, mesmo com a alteração da corrente
majoritária do Supremo acerca da decisão concessiva do
Mandado de Injunção, como já foi dito, de não concretista
para concretista individual direta, ainda perduram falhas na
fundamentação dos novos julgados acerca do tema. Mesmo
assim, não há como negar o progresso protagonizado pela
nova composição dos Ministros do STF acerca do tema.
Confira-se:

Estamos diante de uma situação jurídica que, desde
a promulgação da Carta Federal de 1988 (ou seja,
há mais de 17 anos), remanesce sem qualquer alte-
ração. Isto é, mesmo com as modificações
implementadas pela Emenda n° 19/1998 quanto à
exigência de lei ordinária específica, o direito de
greve dos servidores públicos ainda não recebeu o
tratamento legislativo minimamente satisfatório para
garantir o exercício dessa prerrogativa em conso-
nância com imperativos constitucionais.

22 Nesse sentido, con-
fira-se o julgamento
do Pleno do Supre-
mo Tribunal Federal,
proferido no MI 670/
ES, e repetido nos
MI(s) 708/PB e 712/
DF – “Decisão: O Tri-
bunal, por maioria,
conheceu do manda-
do de injunção e pro-
pôs a solução para a
omissão legislativa
com a aplicação da
Lei nº 7.783, de 28 de
junho de 1989, no que
couber, vencidos, em
parte, o senhor mi-
nistro Maurício
Corrêa (Relator), que
conhecia apenas
para certificar a mora
do Congresso Nacio-
nal, e os senhores
ministros Ricardo
Lewandowski, Joa-
quim Barbosa e Mar-
co Aurélio, que limi-
tavam a decisão à
categoria representa-
da pelo sindicato e
estabeleciam condi-
ções específicas
para o exercício das
paralisações. Votou
a presidente, minis-
tra Ellen Gracie. La-
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Por essa razão, não estou a defender aqui a assunção
do papel de legislador positivo pelo Supremo Tribu-
nal Federal.

Pelo contrário, enfatizo tão-somente que, tendo em
vista as imperiosas balizas constitucionais que de-
mandam a concretização do direito de greve a todos
os trabalhadores, este Tribunal não pode se abster de
reconhecer que, assim como se estabelece o controle
judicial sobre a atividade do legislador, é possível
atuar também nos casos de inatividade ou omissão
do Legislativo. (MI 670/ES, Voto – Vista, Min. Gilmar
Mendes. Disponível em: <www.google.com.br e
www.idp.edu.br/download.php>. Acessado em: 6 de
maio de 2008).

E ainda:

A jurisprudência que se formou no Supremo Tribu-
nal Federal, a partir do julgamento do MI 107/DF,
Rel. Min. MOREIRA ALVES (RTJ 133/11), fixou-se
no sentido de proclamar que a finalidade, a ser
alcançada pela via do mandado de injunção, resu-
me-se à mera declaração, pelo Poder Judiciário, da
ocorrência de omissão inconstitucional, a ser mera-
mente comunicada ao órgão estatal inadimplente,
para que este promova a integração normativa do
dispositivo constitucional invocado como fundamento
do direito titularizado pelo impetrante do “writ”.

Esse entendimento restritivo não mais pode prevale-
cer, sob pena de se esterilizar a importantíssima
função político-jurídica para a qual foi concebido,
pelo constituinte, o mandado de injunção, que deve
ser visto e qualificado como instrumento de
concretização das cláusulas constitucionais frustra-
das, em sua eficácia, pela inaceitável omissão do
Congresso Nacional, impedindo-se, desse modo, que
se degrade a Constituição à inadmissível condição
subalterna de um estatuto subordinado à vontade
ordinária do legislador comum. (MI 712 / PA, Voto

vrará o acórdão o
senhor ministro
Gilmar Mendes. Não
votaram os senhores
ministros Menezes
Direito e Eros Grau
por sucederem, res-
pectivamente, aos
senhores ministros
Sepúlveda Pertence
e Maurício Corrêa,
que proferiram voto
anteriomente. Au-
sente, justifica-
damente, a senhora
ministra Cármen Lú-
cia, com voto proferi-
do em assentada
anterior. Plenário,
25.10.2007.” É opor-
tuno mencionar que,
em 30/11/2007, foi
publicado no Diário
de Justiça da União o
acórdão do MI 721-7/
DF, relatado pelo Mi-
nistro Marco Aurélio,
em que o Supremo
consolidou a posição
concretista, desta fei-
ta em matéria previ-
denciária. Esse acór-
dão demonstra um
amadurecimento do
Supremo Tribunal
Federal acerca da
natureza da decisão
concessiva do Man-
dado de Injunção. (In-
formações disponí-
veis no site: http://
w w w . s t f . g o v . b r ,
acessado em 6 de
maio de 2008 – grifo
acrescido).
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de Vista, Ministro Celso de Mello. Disponível em
www.google.com.br, www.esdc.com.br/decisoes/
MI712cm.pdf, acessados em 6 de maio de 2008).

E finalmente:

O argumento de que a Corte estaria então a legislar
– o que se afiguraria inconcebível, por ferir a inde-
pendência e harmonia entre os poderes (art. 2º da
Constituição do Brasil) e a separação dos poderes
(art. 60, 4º, III) – é insubsistente.

Pois é certo que este Tribunal exercerá, ao formular a
norma regulamentadora de que carece o artigo 40, §4º,
da Constituição, função normativa, porém não legislativa.
(MI 712/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Voto- Vista
Ministro Eros Grau, p. 24/25, Tribunal Pleno, DJ 29/11/
2007. Disponível em:  <http://www.stf.gov.br/portal/
jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp>. Acesso em: 6
de maio de 2008.)

Cumpre salientar, em tempo, que atualmente começam
a surgir dentro do STF novas posições em relação ao princípio
da separação dos Poderes:

Essa eminente atribuição conferida ao Supremo
Tribunal Federal põe em evidência, de modo parti-
cularmente expressivo, a dimensão política da juris-
dição constitucional conferida a esta Corte, que não
pode demitir-se do gravíssimo encargo de tornar
efetivos os direitos econômicos, sociais e culturais –
que se identificam, enquanto direitos de segunda
geração, com as liberdades positivas, reais ou con-
cretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO DE
MELLO) –, sob pena de o Poder Público, por viola-
ção positiva ou negativa da Constituição, compro-
meter, de modo inaceitável, a integridade da própria
ordem constitucional:

[...] É que, se tais Poderes do Estado agirem de modo
irrazoável ou procederem com a clara intenção de
neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direi-
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tos sociais, econômicos e culturais, afetando, como
decorrência causal de uma injustificável inércia
estatal ou de um abusivo comportamento governa-
mental, aquele núcleo intangível consubstanciador
de um conjunto irredutível de condições mínimas
necessárias a uma existência digna e essenciais à
própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justi-
ficar-se-á, como precedentemente já enfatizado – e
até mesmo por razões fundadas em um imperativo
ético-jurídico –, a possibilidade de intervenção do
Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o
acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injusta-
mente recusada pelo Estado. (ADPF 45 MC/DF,
Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.05.2004, p.12. grifo
acrescido. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/
jurisprudencia>. Acesso em: 14 de março de 2007).

A decisão acima colacionada, evidentemente, não
está de todo “descontaminada” da influência causada pela
teoria alexiana, que entende os direitos como valores ou
comandos otimizáveis (bens de fruição). Não obstante, já
representa um avanço considerável, sobretudo porque reco-
nhece a impossibilidade de omissão (ou inércia) do Poder
Judiciário em face da não-implementação dos direitos soci-
ais, econômicos e culturais pelos Poderes Executivo e
Legislativo. Em virtude disso, ainda que não se trate, especi-
ficamente, de uma posição relativa à decisão concessiva do
Mandado de Injunção, possui extrema relevância para o caso
em comento, visto que o raciocínio por ela desenvolvido,
com algumas ressalvas24, pode ser perfeitamente aplicado à
referida garantia constitucional.

4. Conclusão

Diante de tudo o que foi delineado neste trabalho, está
devidamente demonstrado que/como o Mandado de Injunção,
após quase 20 anos de flagrante ineficácia, finalmente come-
ça a (re)conquistar a sua importância no cenário jurídico
brasileiro.

24  Algumas dessas
ressalvas são as se-
guintes: a) em sede
de Mandado de
Injunção o Poder Ju-
diciário não exerce
atividade legislativa,
mas de regulamen-
tação do caso con-
creto; b) sob o
paradigma do Esta-
do Democrático de
Direito, os direitos
fundamentais não
podem ser entendi-
dos como valores ou
comandos de
otimização, mas
como princípios
deontológicos, de-
vendo ser aplicados,
e não priorizados.
Destarte, não po-
dem ser entendidos
como bens  de
fruição, visto que os
bens, assim como
os valores, são atra-
tivos, possuindo
aplicabilidade pon-
derada.
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Para que esse objetivo fosse alcançado foi necessário,
primeiramente, discorrer sobre as diversas posições doutriná-
rias e jurisprudenciais acerca do Mandado de Injunção e de sua
decisão concessiva. Feita essa exposição, demonstrou-se que
o problema das posições do STF acerca do Mandado de
Injunção devia-se a uma compreensão inadequada, à luz do
paradigma do Estado Democrático de Direito, do princípio da
separação dos Poderes.

Em seguida, destacou-se que, recentemente, o STF
reviu a sua posição majoritária em relação ao Mandado de
Injunção, o que, finalmente, acabou por efetivar/ressuscitar a
utilidade dessa importante garantia constitucional, tendente a
viabilizar o exercício de direitos e liberdades constitucionais,
bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à sobe-
rania e à cidadania, tornado inviável pela ausência de norma
regulamentadora.

O presente estudo não pretende, de maneira alguma,
encerrar a discussão sobre o Mandado de Injunção e a natureza
de sua decisão concessiva. Seu objetivo, ao contrário, é
demonstrar que, sob o paradigma do Estado Democrático de
Direito, conceitos e concepções jurídicas precisam ser cons-
tantemente revistos, porquanto o Direito, enquanto categoria
da mediação social entre facticidade e validade e, ainda, meio
pelo qual a sociedade busca estabilizar expectativas de com-
portamento, está em permanente construção, tal qual um
romance em cadeia.
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Resumo

O artigo relata a experiência técnica e institucional do Arquivo
Público da Cidade de Belo Horizonte quanto ao recolhimento,
organização e disponibilização do acervo documental da
Câmara Municipal de Belo Horizonte. É traçado um quadro da
Política Municipal de Arquivos e do contexto de criação do
APCBH assim como da sua relação com o Poder Legislativo.
Um breve histórico das políticas de preservação do patrimônio
documental das câmaras municipais no Brasil e em Minas
Gerais é apresentado, com ênfase na relevância dessa docu-
mentação. O texto se desenvolve com o histórico do Poder
Legislativo em Belo Horizonte e a produção e guarda de seu
acervo, em especial da documentação oriunda do processo
legislativo, que foi transferida para o APCBH entre 2006 e
2007. As atividades intelectuais de organização e descrição do
acervo, assim como as de conservação, são descritas, e as
conclusões apontam a riqueza e as potencialidades da docu-
mentação para futuras pesquisas.

Palavras-chave: Documentação histórica, Poder Legislativo,
Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte, Câmara Mu-
nicipal de Belo Horizonte
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Abstract

The article describes the public archive of the city of Belo
Horizonte’s (Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte)
technical and institutional expertise in gathering, organizing
and providing the documentary collection of the legislative
power of Belo Horizonte. It maps out a framework of the
municipal archives and the context in which APCBH was
created as well as its relationship with the legislature. A brief
history of the policies to preserve the documentary heritage at
municipal level in Brazil and in Minas Gerais is presented,
emphasizing the importance of this documentation. The text
develops along with the history of the legislative power in Belo
Horizonte and the production and storing of its collection,
especially regarding the documents that came from the
legislative process, which were transferred to the APCBH
between 2006 and 2007. The intellectual activities of organizing
and describing the collection, as well as conserving it, are
described and the findings show the richness and the potentials
of that documentation for future research.

Keywords: Historic documentation, Legislative Branch, Ar-
quivo Público da Cidade de Belo Horizonte, Câmara Munici-
pal de Belo Horizonte

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte e a

construção do patrimônio documental

O Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte foi
criado em maio de 1991, como resultado da promulgação
conjunta de duas leis que, respectivamente, estabeleceram as
bases para uma política municipal de arquivos públicos e
privados1 e definiram as competências do Arquivo como o
órgão implementador dessa política.2

Esse aparato legal, calcado inteiramente na lei federal
que recém criara o Sistema Nacional de Arquivos, dotou de

1  BELO HORIZON-
TE. Lei nº 5.899, de
20 de maio de 1991.
Dispõe sobre a Polí-
tica Municipal de
Arquivos Públicos e
Privados e dá outras
providências.
2  BELO HORIZON-
TE. Lei nº 5.900, de
20 de maio de 1991.
Dispõe sobre a cria-
ção do Arquivo Pú-
blico da Cidade de
Belo Horizonte e dá
outras providências.
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imediato a nova instituição de forte legitimidade e aparelha-
mento conceitual para a consecução de seus objetivos. Em sua
trajetória, entretanto, o Arquivo tem enfrentado o difícil desa-
fio de cumprir objetivos tão ambiciosos e consolidar-se como
referência institucional no cenário cultural, científico e admi-
nistrativo da cidade, em quadro de constante carência de
recursos e pouco (re)conhecimento da relevância do trabalho
arquivístico. Nesse sentido, a parceria estabelecida desde
2005 com a Câmara Municipal de Belo Horizonte, objeto
deste artigo, representou um avanço e um desafio importantes,
como buscaremos demonstrar.

 Na perspectiva de sua contextualização, a criação do
Arquivo da Cidade de Belo Horizonte pode ser creditada a dois
processos que se amalgamaram no começo da década de 1990:
a formalização de uma política arquivística de feição
modernizadora que, instituída na hierarquia administrativa
pelo Arquivo Nacional, fornecia as bases conceituais e legais
para o empreendimento local; o fortalecimento do
municipalismo como esfera de poder autônomo, com a pro-
mulgação da Constituição de 1988.

De fato, a gestação de uma política de proteção do
patrimônio documental da cidade teve início com o redesenho
da administração municipal e a criação da Secretaria Muni-
cipal de Cultura, em 1989, que resultou na promoção de um
evento de cunho científico especialmente voltado para o
debate sobre a criação de um arquivo municipal3. A base
legal originou-se na própria Câmara Municipal, com a Lei
Orgânica do Município de Belo Horizonte, esta espécie de
constituição municipal, que organiza e rege o Município
desde 1990. Em seu artigo 168, contido no capítulo Da
Cultura, a lei define a necessidade de proteção, por parte do
Município, de seu patrimônio histórico e cultural e agrega o
parágrafo único:

O Poder Público manterá sistema de arquivos públi-
cos e privados com a finalidade de promover o
recolhimento, a preservação e a divulgação do
patrimônio documental de organismos públicos mu-

3  Ver, a propósito:
SEMINÁRIO. Bases
para a implantação
de um arquivo mo-
derno: o Arquivo
Público da Cidade
de Belo Horizonte.
Belo Horizonte: Se-
cretaria Municipal de
Cultura, 1991.
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nicipais, bem como de documentos privados de inte-
resse público [...].4

Essa enunciação da Lei Orgânica já replicava, em seus
termos técnicos, a mesma matriz conceitual da lei federal e
comprovava a existência, dentro do grupo formulador do
projeto da lei e no conjunto dos vereadores que terminaram por
aprová-la, de um consenso já maduro sobre a questão, o que de
fato levaria à criação do APCBH no ano seguinte.

A lei municipal de 1991, que estabeleceu a Política
Municipal de Arquivos Públicos e Privados, dispunha ser dever
do poder público a gestão documental e a proteção dos docu-
mentos de arquivo, entendidos como elementos de prova e
informação e instrumentos de apoio à administração, à cultura
e ao desenvolvimento científico. Em seu artigo 7º, a mesma lei
definia que os arquivos públicos municipais eram compostos
pelo conjunto de documentos produzidos e recebidos no exer-
cício de suas atividades por órgãos públicos municipais, em
decorrência de suas funções executivas e legislativas. Embora
o artigo 14 tenha definido a existência de dois arquivos públicos
municipais (o arquivo do Poder Executivo e o arquivo do Poder
Legislativo), o artigo 15 previa como competência do Arquivo
Público da Cidade de Belo Horizonte a

gestão e o recolhimento dos documentos produzidos
e recebidos pelo Poder Executivo e a normatização,
gestão, conservação e organização dos documentos
dos arquivos municipais, de modo a facultar o seu acesso
e implementar a política municipal dos arquivos.

Já a lei específica de criação do Arquivo estabeleceu
como sua competência

recolher e promover a preservação e a divulgação do
patrimônio documental de órgãos e unidades funcio-
nais públicas, bem como de documentos privados de
interesse público,

sem distinguir entre arquivos públicos legislativos e
executivos.

4  BELO HORIZON-
TE. Lei Orgânica do
Município de Belo
Horizonte, de 21 de
março de 1990.
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Em função dessa abertura na legislação e das necessi-
dades conjunturais da Câmara, o Arquivo recebeu, entre
1993 e 1994, acervos provenientes do Poder Legislativo, mas
segundo um procedimento não sistematizado e sustentado no
recurso à doação. Assim, desde os primeiros anos de sua
trajetória, e ainda antes de formular uma política de gestão de
documentos5, o APCBH tornou-se a instituição a custodiar
documentos da Câmara Municipal, que podem ser agrupa-
dos, grosso modo, em dois conjuntos: documentação origi-
nada das atividades administrativo-financeiras da própria
Câmara (balanços e livros caixas, entre outros); documenta-
ção originada das atividades do processo legislativo6 (atas e
dossiês de projetos de lei e proposições de vereadores, entre
outros).

Nesses primeiros anos de atuação do Arquivo, quando
boa parte do trabalho institucional esteve concentrada no
mapeamento e no recolhimento da documentação acumulada
pelos diversos órgãos municipais desde a fundação da Capital,
outras tipologias documentais diretamente relacionados ao
Poder Legislativo passaram à guarda do Arquivo, como as
séries de publicações dos Relatórios Anuais dos Prefeitos
(quase todos dirigidos à Câmara Municipal, como prestação
de contas) e dos Anais da Câmara Municipal.

Em 2005, a Câmara Municipal expressou a vontade de
tornar o APCBH o órgão oficial de recolhimento do então
denominado Arquivo Legislativo7. Um primeiro convênio foi
firmado em fins do mesmo ano, quando passou a ser recolhida
ao APCBH a parte relativa aos anos de 1947 a 2005, o que
significa a quase totalidade dos registros que cobrem a dinâmi-
ca legislativa da Câmara Municipal. Entre 2006 e 2008, o
APCBH procedeu ao recolhimento, à organização física e
intelectual, ao acondicionamento e à descrição dessa docu-
mentação. Em 2007, os dois órgãos renovaram sua parceria
com um novo convênio, ora em curso, visando ao recolhimen-
to do restante da documentação relativa à Legislatura de 2006
a 2008, além da ampliação do escopo dos trabalhos, abarcando
outros acervos e serviços.

5  Em 1997, o Arquivo
implantou na Prefei-
tura, por meio de de-
creto municipal, a
Tabela de Tempora-
lidade e Destinação
dos Documentos de
Arquivos. Com esse
instrumento legal, pio-
neiro entre as prefei-
turas do País, o
APCBH capacitava-
se para promover a
gestão de documen-
tos, definida como o
conjunto de procedi-
mentos, ferramentas
e operações técnicas
referentes às ativida-
des de tramitação,
uso, avaliação e ar-
quivamento de docu-
mentos, em fase cor-
rente e intermediária,
(fases do ciclo de vida
do documento), vi-
sando à eliminação
ou ao recolhimento
para guarda perma-
nente. (PARRELA,
2003). É preciso res-
saltar ainda que esse
instrumento inicial re-
gia apenas os docu-
mentos da adminis-
tração direta, e sua
extensão para a ad-
ministração indireta e
o Legislativo depen-
deria de estudos mais
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Política arquivística no Brasil e os arquivos

do Poder Legislativo

Seria possível falar em uma tradição no País que desse
respaldo ao procedimento adotado pelo Arquivo da Cidade de
Belo Horizonte no recolhimento e tratamento arquivístico do
acervo proveniente do Poder Legislativo? Pouco ou quase nada
encontramos na bibliografia em termos de uma reflexão teórica
sobre o tema ou de análises de experiências institucionais.

Podemos falar de uma primeira política pública
arquivística no Brasil, resguardado qualquer anacronismo no
uso da expressão, com a criação do Arquivo Público do
Império, em 1838. Prevista na Constituição de 1824, a inicia-
tiva guarda relação com o contexto de consolidação do Estado-
nação brasileiro e de construção de uma memória e uma
identidade nacionais, sendo a realização mais significativa do
período, sem dúvida, a criação do Instituto Histórico e Geográ-
fico Brasileiro, no mesmo ano.

O Arquivo Público do Império foi concebido como uma
agência destinada a recolher e preservar os documentos
probatórios da legitimidade do Estado em formação. Em sua
estrutura original, contava com as seções administrativa,
legislativa, judiciária e histórica. Ao longo do tempo essa
estrutura sofreria poucas alterações, até 1958, quando um novo
regimento altera substancialmente a organização, que passaria
a ser dividida segundo os serviços prestados (pesquisa, consul-
ta) e o gênero da documentação (textual, iconográfica).

Assim, desde o século XIX, no que diz respeito à
organização e à atuação da instituição central, ou seja, o
Arquivo Nacional, não foram estabelecidas distinções
conceituais ou legais quanto à preservação da documentação
dos diferentes Poderes8. No entanto, essa indistinção formal na
documentação não foi resultado de uma verdadeira política de
preservação do patrimônio documental no nível federal, mas
de uma fragilidade política e técnica da instituição desde sua
origem. Como bem mostrou Costa (2000, p. 14), as limitações
do Arquivo Nacional foram

específicos, como de
fato foram feitos pos-
teriormente para al-
guns órgãos.
6  Processo legisla-
tivo é entendido aqui
como as ações reali-
zadas pela Câmara
Municipal com o ob-
jetivo de cumprir
suas diversas atribui-
ções privativas, es-
pecialmente as con-
cernentes à elabora-
ção de leis e resolu-
ções.
7  Expressão corren-
te na CMBH para
designar a docu-
mentação que reú-
ne os registros do-
cumentais do pro-
cesso legislativo, ou
seja, da produção,
tramitação, aprova-
ção e publicação das
normas legais que
regem o Município.

8 No atual regimen-
to, não há distinção
específica quanto
aos documentos pro-
venientes dos Pode-
res Legislativo, Exe-
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responsáveis pela inexistência no Brasil, até bem
recentemente, de uma política nacional de arquivos
ou de uma política pública para a área de arquivos,
seja em nível de avaliação e recolhimento da docu-
mentação dos órgãos da administração pública, seja
em nível de uma correta política de acesso aos
documentos.

O quadro alterou-se significativamente com a moderna
legislação arquivística brasileira, consagrada com a lei federal
de 1991, resultado de um processo de modernização conceitual
e institucional das políticas de preservação do patrimônio
documental brasileiro em curso nos diversos Estados e nos
diferentes níveis da administração pública. No texto da legisla-
ção federal, os arquivos públicos, definidos como conjuntos de
documentos produzidos e recebidos no exercício das atividades
dos órgãos públicos, originam-se das três funções dos Poderes
da República – executivas, legislativas e judiciárias – e das três
instâncias do federalismo – federal, estadual e municipal. Nos
âmbitos federal e estadual, a legislação definiu a existência de
três arquivos públicos correspondentes a cada um dos Poderes.
Diferentemente, no âmbito municipal, foi definida apenas a
existência dos arquivos públicos atinentes às funções próprias
da gestão municipal, ou seja, às funções executivas e legislativas.

Para a esfera federal, a lei de 1991 definiu ainda a
competência arquivística de cada poder instituído, ou seja, a
gestão, o recolhimento, a preservação e o acesso aos documen-
tos. De acordo com o princípio federativo, a lei delegou aos
Estados e aos Municípios a competência na definição dos
critérios de organização e vinculação dos arquivos estaduais
e municipais, bem como a gestão e o acesso aos documentos9.
As políticas de sigilo dos documentos públicos nos diferentes
Poderes também deveriam obedecer aos critérios próprios
estabelecidos em cada instância.

Esse breve esboço histórico em busca de uma possível
tradição em termos do tratamento dos acervos oriundos do
Poder Legislativo deixa entrever a inexistência de políticas
claras e de investimento público na questão. Tanto nos Estados

cutivo, Judiciário e
extrajudicial (mes-
mos os privados),
todos abarcados
pelo conceito de Ad-
ministração Pública
Federal. A distinção
é feita quanto ao ní-
vel da administração
– federal – e quanto
à temporalidade dos
documentos – valor
permanente.

9  BRASIL. Lei nº
8159, de 8 de janei-
ro de 1991. Dispõe
sobre a Política Na-
cional de Arquivos
Públicos e Privados
e dá outras provi-
dências. Artigo 21.
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como nos Municípios, as iniciativas foram moldadas pelos
contextos regionais e locais, de forma esparsa e pontual.
Observa-se nos últimos anos, o surgimento de uma série de
iniciativas, como a criação de centros de memória nas assem-
bléias legislativas10 e o esboço de formação de uma rede, como
exemplifica a realização, em 2006, do Primeiro Encontro dos
Arquivos do Poder Legislativo, em Porto Alegre, dentro do II
Congresso Nacional de Arquivologia.

Produção, preservação e relevância dos acervos

documentais das câmaras municipais em Minas Gerais

Como se deu o processo de preservação dos acervos
documentais do Poder Legislativo no âmbito de Minas Ge-
rais? Para responder a essa e a qualquer outra pergunta relativa
ao patrimônio documental do Estado mineiro, o caminho
incontornável é conhecer um pouco da trajetória do Arquivo
Público Mineiro.

Assim como a criação do Arquivo do Império guarda
relação histórica com o contexto de construção e afirmação da
identidade nacional, também a criação do Arquivo Público
Mineiro, nos primeiros anos de implantação do regime repu-
blicano, pode ser compreendida no quadro mais geral de
construção das identidades regionais das entidades federati-
vas. Desdobrando em ações administrativas concretas o forte
poder consagrado aos Estados com o regime federalista repu-
blicano, a lei de criação do Arquivo Público Mineiro, em 1895,
determinava que a nova repartição era destinada a receber e
conservar

todos os documentos concernentes ao direito públi-
co, à legislação, à administração, à história e à
geografia, às manifestações do movimento científi-
co, literário e artístico do Estado de Minas Gerais11.

A política de recolhimento dos acervos estabelecida na
legislação fundadora do APM abarcava também os acervos
dos Municípios, particularmente a rica herança documental
das câmaras coloniais. Estabelecia a lei que

10  Identificamos ini-
ciativas nesse senti-
do nas Assembléias
Legislativas de São
Paulo, Minas Ge-
rais, Mato Grosso,
Espírito Santo e
Santa Catarina.

11  MINAS GERAIS.
Lei nº 126, de 11 de
julho de 1895. Cria
na cidade de Ouro
Preto uma reparti-
ção denominada Ar-
quivo Público Minei-
ro. Artigo 1º.
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O presidente do Estado obterá dos presidentes das
câmaras municipais a remessa regular, independen-
temente de outras requisições, de todos os documen-
tos referentes ao fim desta repartição que estejam
nos arquivos das câmaras ou em qualquer parte, sob
a dependência das mesmas12.

Em decorrência desse processo centralizador, o APM
tornou-se a instituição detentora de boa parte da documenta-
ção colonial das Câmaras de Mariana, Ouro Preto, Sabará,
Paracatu e Caeté. Essas cidades, por sua vez, guardam outros
acervos camarários do mesmo período, o que significa que,
historicamente, esses acervos foram divididos e dispersos, obede-
cendo às políticas de recolhimento e guarda de cada momento
histórico. Sua custódia, seja no Arquivo Público Mineiro ou nas
instituições de guarda dos municípios, carreava para dentro de
cada instituição prestígio e responsabilidade no tocante à preser-
vação da memória documental. E qual a real importância dessa
herança documental originária das antigas câmaras municipais?
A resposta encontra-se na história administrativa e política do
nosso país, como explicam os especialistas.

Nas palavras do historiador Douglas Libby (2006,
p.20),

O antigo Senado da Câmara, mais tarde Câmara
Municipal, foi, ao longo da colônia e do Império, o
braço local do Estado. [...] Na verdade, as atribui-
ções da câmara eram tão amplas e variadas que sua
atuação perpassava o conjunto do que, hoje, são
conhecidos como os três Poderes: o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário. Nesse sentido, tratava-se de
um órgão que, de uma forma ou outra, se fazia
presente em inúmeros aspectos do dia-a-dia da po-
pulação [...].

É justamente a riqueza da documentação produzida
pelas câmaras que possibilita ao historiador/pesqui-
sador vislumbrar um multifacetado cotidiano, tão
caro à historiografia atual, que faz com que a preser-

12 MINAS GERAIS.
Lei nº 126, de 11 de
julho de 1895. Cria
na cidade de Ouro
Preto uma reparti-
ção denominada Ar-
quivo Público Minei-
ro. Artigo 3º.
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vação dos acervos camarários seja uma das priori-
dades de qualquer política pública de arquivos.

As câmaras, no período colonial, foram apontadas pelo
historiador Charles Boxer como um dos pilares da sociedade,
e são notórias as funções exercidas no controle e na regulação
do uso da terra urbana, fosse aquela de uso coletivo ou privado
(terreno obtido por aforamento) e de regulamentação da vida
urbana (fiscalização das atividades comerciais e ofícios, con-
trole policial, configuração e conservação da sede urbana). Em
termos do Poder Judiciário, nas palavras de Pires (PIRES,
2006, p. 68)

Na sede do termo – que era a menor divisão adminis-
trativa – a câmara funcionava como um tribunal de
primeira instância, presidido por um juiz de fora ou
por dois vereadores que se alternavam no cargo de
juiz ordinário.

Como instâncias políticas, as câmaras eram, a um só
tempo, instituição de garantia da ordem colonial e dos interes-
ses da metrópole e fóruns de representação dos interesses
locais, permeáveis às demandas dos colonos e inseridas nas
redes de sociabilidade que conectavam a localidade ao Impé-
rio colonial português. No século XIX, essa força reguladora
e fiscalizadora diminuiu sensivelmente, ainda que as câmaras
tenham mantido estrutura complexa e múltiplas funções, e que
tenham dado sustentação à ordem política do Império. Sua
instituição em um arraial elevado a vila carregava a simbologia
do poder para dentro do espaço e da vida urbana.

Ao longo do tempo, no cumprimento de tão extensas
funções, as câmaras terminaram por produzir e acumular vasta
e diversificada documentação, o que explica o interesse oficial
em sua preservação já na criação do Arquivo Público Mineiro.
Mas o gradativo enfraquecimento político das câmaras reper-
cutiu no empobrecimento dos registros documentais, assim
como na sua dispersão e perda, a demonstrar a relação direta
que se estabelece, historicamente, entre o patrimônio docu-
mental e a vitalidade das instituições que o produzem.
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Com a República e a crescente centralização do
poder político e administrativo nos governos estadual e
federal, as câmaras perderam grande parte de seu poder. Os
arquivos locais passaram a ser divididos entre os Poderes
Legislativo e Executivo e posicionados em nível hierárqui-
co insignificante (MACHADO, 1997, p. 45). Ao longo do
século XX, resultou desse processo a quase total inexistência
de arquivos municipais estruturados de forma autônoma,
como apontou Figueira em avaliação realizada em 1986 (p.
159). Esse diagnóstico geral serve muito bem para a apre-
ensão do quadro mineiro, que, como o restante do País,
apenas nas últimas décadas do século XX, e em resposta ao
fortalecimento do municipalismo, como apontamos no iní-
cio deste texto, viu surgirem arquivos municipais em seu
território.

Os arquivos municipais que têm surgido nessas últimas
décadas, quase sempre ligados ao Poder Executivo, promo-
vem seus recolhimentos e carregam para a instituição a docu-
mentação acumulada, muitas vezes originadas dos séculos
XVIII e XIX e, portanto, produto das atividades das câmaras.
É o caso dos Arquivos Públicos de Ouro Preto, Uberaba ou
Juiz de Fora, que detêm documentação do Poder Legislativo e
de outras instituições custodiadoras de acervos, como o Arqui-
vo Histórico de Mariana, subordinado à Universidade Federal
de Ouro Preto. Conservam-se outros acervos camarários im-
portantes em Municípios como Paracatu, Serro, Baependi e
Pitangui.

Nos últimos anos, capitaneados pelo APM e a UFOP,
têm sido desenvolvidos projetos que visam à microfilmagem
e à digitalização desses acervos e dos acervos de outras
câmaras, como Tiradentes, São João del-Rei e Campanha. O
objetivo, a ser gradativamente alcançado, é a reunião e a
disponibilização, em meio digital, dessas massas documentais
dispersas no tempo e no espaço. Como se vê pela citação das
cidades envolvidas, é evidente que tais iniciativas cobrem a
documentação produzida e preservada pelas mais importantes
vilas do período colonial.
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Trajetória do Poder Legislativo em Belo Horizonte e a

especificidade de sua herança documental

Como vimos até aqui, a documentação oriunda das
antigas câmaras constitui boa parte da memória administrativa
e política das cidades brasileiras e mineiras de origem colonial
e provincial. Nesse quadro geral, Belo Horizonte, Capital
nascida com a República, guarda grande especificidade, pois
sua existência como entidade política e administrativa não teve
início com a atuação da Câmara Municipal, mas com a ação do
governo estadual, consubstanciada na criação da nova Capital.
A cidade foi planejada e construída com o intuito de sediar o
poder político mineiro, em substituição à antiga capital do
Estado, Ouro Preto. Para Silva (1998, p. 14),

paradoxalmente, a cidade [Belo Horizonte], que era
tida como um modelo técnico em seus primeiros anos
de vida e um símbolo republicano, não tem autono-
mia municipal, ou seja, ela nasce e cresce como uma
cidade tutelada.

O caráter excepcional que caracterizou a administração
da nova Capital aparece já na Lei Adicional à Constituição de
1891, que previa que

a direção econômica e administrativa da Capital do
Estado denominado Minas ficará a cargo do Presi-
dente do Estado, enquanto o Congresso não delibe-
rar a respeito nos termos da Constituição13.

Entre 1893 e 1897, todos os trabalhos de planejamento
e construção da nova cidade ficaram a cargo da Comissão
Construtora da Nova Capital, dotada de forte autonomia para
implementação do ambicioso projeto. Somente após a inaugu-
ração da cidade, ocorrida em 12 de dezembro de 1897, foi
criada a Prefeitura. Segundo o decreto estadual14 de criação, a
direção econômica e administrativa da cidade era exercida

por meio de funções deliberativas e executivas, sen-
do que as funções deliberativas são exercidas direta-
mente pelo Presidente do Estado, e as executivas

13  MINAS GERAIS.
Lei Adicional à
Constituição do Es-
tado nº 3, de 17 de
dezembro de 1893.
Marca o lugar para a
construção da Capi-
tal do Estado e dá
outras providências.
14  MINAS GERAIS.
Decreto nº 1.088, de
29 de dezembro de
1897. Cria a Prefeitura
da Cidade de Minas.
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serão por intermédio de um prefeito de sua livre
nomeação, enquanto que as resoluções do Presiden-
te do Estado, promulgadas pela Secretaria de Estado
dos Negócios do Interior, serão consideradas leis
municipais.

Nessa medida, não se estabeleceu uma Câmara Muni-
cipal na Capital, nem eleições para prefeito. A administração
municipal, em seus primeiros anos, absorveu boa parte dos
serviços e atribuições da Comissão Construtora, mas esva-
ziou-a inteiramente da autonomia que esta exercia durante os
anos de construção da cidade, tornando-a pouco mais do que
uma repartição pública subordinada diretamente ao poder
estadual.

O regime de tutela do Estado sobre a nova Capital era
ainda mais acentuado do que aquele imposto aos demais
Municípios mineiros após ter-se arrefecido o arrojo
municipalista da recém-proclamada República, como mos-
trou análise clássica de Leal (1975, p. 81) sobre a debilidade
do poder municipal no Brasil.

O contexto do surgimento da cidade e do Município sob
a égide do regime republicano e o caráter de excepcionalidade
de uma capital surgida da vontade e da decisão da elite política
conformaram a herança documental que, a partir de 1991, o
Arquivo da Cidade passou a recolher entre os órgãos da
Prefeitura de Belo Horizonte. Em artigo relativo à trajetória
das instituições arquivísticas da Prefeitura, Parrela (2003)
mostrou como o interesse da Comissão Construtora em produ-
zir uma memória das suas atividades com a preservação de sua
documentação não foi seguido pelas sucessivas administra-
ções municipais. Consequentemente, a memória política e
administrativa de Belo Horizonte também se organizou e se
fundamentou na documentação herdada da Comissão Cons-
trutora, a qual se converteu no acervo instituinte do Arquivo
Público da Cidade de Belo Horizonte.

Apesar da existência de uma unidade denominada
arquivo na estrutura organizacional da Prefeitura desde a sua
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criação, esse pouco mais foi do que um depósito de papéis,
restrito às atividades burocráticas de protocolo e expedição de
documentos. Além do acervo da Comissão Construtora, os
conjuntos documentais mais importantes do Arquivo da Cida-
de foram recolhidos diretamente dos órgãos do Poder Execu-
tivo, como são exemplos os acervos da antiga Secretaria
Municipal da Fazenda e da Assessoria de Comunicação15.

Por outro lado, a fragilidade da esfera legislativa
condicionou igualmente a produção documental da Câmara
Municipal, como confirma o fato de que data do ano de 1947
o início da série histórica dos documentos sistematicamente
preservados naquela instituição.

De fato, o constrangimento da autonomia municipal na
origem de Belo Horizonte estendeu-se à esfera do Poder
Legislativo, pois a cidade não contou com uma Câmara
Municipal, mas com um Conselho Deliberativo. Criado em
setembro de 1899 e esvaziado de poder político, competia ao
Conselho Deliberativo votar os impostos e decretar as despe-
sas necessárias ao andamento da administração da Capital16.
No livro O Legislativo e a cidade, fundamentado nas atas do
Conselho Deliberativo publicadas no Jornal Minas Gerais, os
autores traçam um panorama das ações do órgão. A obra
demonstra que o Conselho extrapolava suas funções legais ao
propor à Prefeitura soluções para os problemas da cidade.
Conclui-se que havia confusão em relação às responsabilida-
des de administração municipal divididas entre o governo do
Estado, a Prefeitura e o Conselho Deliberativo. Mesmo após
a criação do Município de Belo Horizonte, em 190117, essa
situação se manteve.

Em 1930, no contexto da Revolução Liberal e com a
reorganização burocrático-administrativa, foram extintas as
assembléias legislativas municipais18. Já em 1931, um decre-
to19 criou em todos os Municípios mineiros os Conselhos
Consultivos, com funções legislativas. No entanto, a mesma
norma legal estabelecia a continuidade da tutela política na
Capital: a prefeitura do Município de Belo Horizonte será
diretamente superintendida pelo Presidente do Estado. Após

15  Ver, a propósito:
GUIA do Arquivo
Público da Cidade
de Belo Horizonte.
Belo Horizonte: Pre-
feitura Municipal/
APCBH, 2001.

16  MINAS GERAIS.
Lei nº 275, de 12 de
setembro de 1899.
Institui na Capital do
Estado um conselho
deliberativo eleito
pelo povo da mes-
ma Capital e contém
outras disposições.
17  MINAS GERAIS. Lei
nº 319, de 16 de setem-
bro de 1901. Cria diver-
sos municípios, altera
divisas e contém ou-
tras disposições.
18  MINAS GERAIS.
Decreto Estadual nº
9.768, de 24 de no-
vembro de 1930. Ins-
titui o regime das Pre-
feituras para a admi-
nistração dos Muni-
cípios do Estado.
19  MINAS GERAIS.
Decreto Estadual nº
9847, de 2 de feverei-
ro de 1931. Reorgani-
za o governo provisó-
rio dos Municípios.
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estudar a atuação do Conselho Consultivo, os autores de O
Legislativo e a cidade concluem:

 [...] não nos parece razoável tratar esse Conselho
como uma parte integrante da história do Legislativo
Municipal de Belo Horizonte. O Conselho Consulti-
vo foi um instrumento do estado de exceção pós-
1930. (SILVA, 1998, p. 43)

A Câmara Municipal foi instalada em 7 de agosto de
193620, quando se restabeleceu no Brasil o estado de direito. Mas
teve vida curta, pois, já em novembro de 1937, depois de pouco
mais de um ano de funcionamento, foi dissolvida com o golpe do
Estado Novo. Mais uma vez os prefeitos passariam também a
exercer as funções das câmaras municipais21, conforme definia o
Decreto-Lei Estadual nº 11, de 13 de dezembro de 1937.

Após o interregno de uma década, a CMBH voltou a
funcionar definitivamente, em dezembro de 1947, ano em que
também seria realizada a primeira eleição para prefeito de Belo
Horizonte. Por meio de lei estadual22, determinou-se a função
das casas legislativas municipais: deliberar sobre tudo que
respeite ao peculiar interesse do Município e, nomeadamente
[elaborar] as respectivas leis e resoluções. Tinha fim o regime
de excepcionalidade que havia perdurado por meio século.

Entre 1947 e meados da década de 1960, a CMBH
exerceu todas as funções políticas, deliberativas e adminis-
trativas atinentes ao Poder Legislativo municipal. O golpe
militar de 1964 trouxe mais uma vez restrições ao Poder
Legislativo no âmbito dos Municípios. Para Silva, os efeitos
do golpe chegaram à CMBH em dois momentos. Primeira-
mente, com a efetivação de um novo cenário de correlação de
forças políticas no âmbito nacional e local, quando figuras
políticas identificadas com o novo regime ganharam desta-
que ao receber homenagens na Câmara. Posteriormente, por
via legal, em 1966, o Regimento Interno da Câmara foi
alterado e adaptado ao Ato Institucional nº 223. O poder do
Legislativo Municipal foi sensivelmente reduzido e esvazia-
do (SILVA, 1998, p. 103).

20  Anais da Câmara
Municipal de Belo
Horizonte, 1936.
BR.APCBH//C.14/
b.001.
21  A Secretaria da
Câmara Municipal
foi extinta por meio
do Decreto Munici-
pal nº 1, de 30 de
dezembro de 1937.

22  MINAS GERAIS.
Lei nº 28, de 22 de
novembro de 1947.
Organização Muni-
cipal.

23  A Resolução nº
149, de 1966, esta-
belece alterações no
Regimento Interno
da CMBH com vis-
tas a adaptá-lo ao
novo contexto de
restrição do Poder
Legislativo no Bra-
sil. BR.APCBH//
DR.01.02.03-0149.
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Com o fim do regime militar, na década de 1980, e a
volta do estado de direito, os poderes da Câmara Municipal
foram restabelecidos, voltando a [CMBH] a ser uma institui-
ção política no sentido amplo da palavra. (SILVA, 1998, p.
112). Por meio dessa breve narrativa, percebe-se que a história
do Poder Legislativo na cidade de Belo Horizonte foi marcada
por especificidades, descaminhos e rupturas, especialmente no
período anterior a 1947, quando a Câmara passou a funcionar
em regime democrático e autônomo.

Constituição e guarda do acervo do processo legislativo

da CMBH a partir do ano de 1947

Atualmente, não há notícia da massa documental pro-
duzida pelo Conselho Deliberativo, pelo Conselho Consultivo
e pela Câmara Municipal no período compreendido entre 1899
e 193724. Se, para o período anterior a 1947, não há conheci-
mento da produção documental do Poder Legislativo em Belo
Horizonte, para o período posterior tem-se a acumulação e a
preservação de amplas séries documentais. Isso, graças à
política de guarda implementada pela CMBH.

O primeiro regimento interno da CMBH, de 194725,
normatizava, ainda de forma tímida, os procedimentos para o
gerenciamento e a guarda dos documentos produzidos pela
casa. Em 1956, um novo regulamento26 da Secretaria da
CMBH reorganizou os serviços, prevendo, inclusive, as nor-
mas para acumulação dos documentos.

Foi criado o Setor de Arquivo, que tinha como função
recolher, conservar, catalogar e arquivar os documentos rela-
cionados ao processo legislativo. A esse setor deveriam ser
enviados todos os documentos, após o encerramento da
tramitação ou ao final da legislatura. A resolução previa: os
documentos arquivados só poderão ser desarquivados medi-
ante requisição, por escrito, deferida pelo Presidente. A
vontade de preservação da história institucional confirma-se
claramente no segundo regimento da casa, aprovado também
em 1956. Dentre outras ações voltadas para a constituição do
arquivo do processo legislativo e da memória institucional,

24  Para esse perío-
do, além de acervos
relacionados dispo-
níveis no APCBH, já
elencados, fragmen-
tos da documenta-
ção podem ser en-
contrados em outras
instituições de me-
mória e patrimônio.
É o caso do Livro de
Termo de Juramen-
to do Conselho
Deliberativo, que
contém o registro de
posse dos conselhei-
ros e vereadores no
período entre 1899 e
1997. Essa encader-
nação encontra-se
no Museu Histórico
Abílio Barreto.
25 BELO HORIZON-
TE. Resolução nº 1,
de 23 de novembro
de 1947. Regimento
Interno da Câmara.
26 BELO HORIZON-
TE. Resolução nº
38, de 13 de janeiro
de 1956. Aprova o
regulamento e a
reestruturação do
quadro de pessoal
da Secretaria da
Câmara Municipal.
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previa-se que cópias autenticadas das atas das sessões solenes
de instalação de cada legislatura seriam enviadas à Secretaria
de Estado dos Negócios do Interior, ao Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística e ao Arquivo Público Mineiro.27

Ao longo de décadas, foram se constituindo as séries
documentais com o arquivamento de dossiês organizados
cronologicamente no arquivo da Câmara. Apesar de sofrer
deslocamentos dentro da estrutura burocrático-administrati-
va, esse arquivo se manteve como um lugar institucional.
Somente na década de 1990, iniciaram-se mudanças em rela-
ção à guarda do acervo, com as primeiras doações28 de documen-
tos ao APCBH e a formalização de normas visando à sua
oficialização. Ocorridas em 1993 e 1994, essas doações incluíam
documentos do processo legislativo e relacionados à gerência
administrativa e financeira do órgão. Parte da documentação
doada foi antes microfilmada, e os filmes foram mantidos na
CMBH.

A formalização do APCBH como órgão responsável
pela guarda da documentação legislativa inicia-se com a
reforma do Regimento Interno ocorrida em 1996. Nessa
reforma, previa-se que a Câmara

manterá em seus arquivos os originais das proposi-
ções, observadas as normas técnicas pertinentes e,
ainda, poderá a Câmara transferir para o arquivo
público municipal os originais de propostas de emen-
da à Lei Orgânica e de projetos que não tenham sido
aprovados.29

Menos de um ano depois, nesse lento processo de
transferência da responsabilidade de guarda do acervo do
processo legislativo para o APCBH, o Arquivo da Câmara
formalmente constituído deixou de existir na estrutura buro-
crático-administrativa.30

Novos recolhimentos e normatizações só foram efeti-
vados em meados dos anos 2000. O marco da transferência do
acervo legislativo para o APCBH é o ano 2005. Com a

27 BELO HORIZON-
TE. Resolução nº
40, de 26 de abril de
1940. Aprova o Re-
gimento Interno da
Câmara Municipal
de Belo Horizonte.

29 BELO HORIZON-
TE. Resolução nº
2.013, de 23 de julho
de 1996. Altera dis-
positivos da Resolu-
ção nº 148, de 7 de
dezembro de 1990.
30 BELO HORIZON-
TE. Resolução nº
2.024, de 23 de junho
de 1997. Disciplina a
organização adminis-
trativa da Câmara
Municipal e estabe-
lece normas restriti-
vas para a realização
de despesas.

28 Confira o significa-
do desse e de outros
termos identificados
com asterisco (* ) no
Glossário de termos
arquivísticos, no fi-
nal deste artigo.
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publicação de uma deliberação31, efetivou-se o recolhimento,
ao APCBH, de todo o acervo de fitas magnéticas de áudio
contendo gravações das reuniões plenárias e de comissões
acumulado desde meados da década de 1970. A mesma
deliberação previu recolhimentos sistemáticos anuais desses
documentos.

No mesmo ano, já no contexto da assinatura do citado
convênio de cooperação entre APCBH e CMBH, por meio de
deliberação, determinou-se que

após terem sido digitalizados os documentos perti-
nentes ao processo legislativo, os originais respecti-
vos deverão ser encaminhados ao Arquivo Público
Municipal, conforme procedimentos e temporalidade
estabelecidos em convênio ou normas próprias.32

Tratamento do acervo da Câmara Municipal

no APCBH

O trabalho de organização de arquivos é embasado em
atividades intelectuais de organização e descrição e atividades
de conservação física que incluem limpeza, restauro e acondi-
cionamento33. Em termos intelectuais, o trabalho de organiza-
ção do acervo da CMBH teve como princípio a preservação do
ordenamento original, ou seja, buscou-se manter os agrupa-
mentos documentais realizados pelos funcionários da CMBH
ao longo das décadas em que a documentação foi produzida.
Segundo Belloto (2004, p. 131), dois aspectos devem ser
considerados no momento de organização de acervos docu-
mentais: primeiro,

respeitar o órgão de origem, não deixando que seus
documentos se misturem com os de outro órgão,
segundo, respeitar a ordem estrita em que os docu-
mentos vieram da repartição de origem, na sequência
original das séries. (2004, p. 131).34

Tendo em vista essas diretrizes, foi elaborado o instru-
mento de pesquisa*, com a descrição* sumária dos documentos.

31 BELO HORIZON-
TE. Deliberação nº
8, de 26 de março
de 2005.

32 BELO HORIZON-
TE. Deliberação nº
18, de 12 de dezem-
bro de 2005.

33 O tratamento físico
do acervo da CMBH
envolveu procedimen-
tos diversos visando à
conservação preven-
tiva. Por se tratar de
documentação recen-
te, produzida a partir
de meados do século
XX, e por ter estado
em boas condições de
armaze-namento, a
documentação en-
contra-se em bom
estado de conserva-
ção. Todo o acervo re-
cebeu novas embala-
gens e foi acondicio-
nado em mobiliário
adequado e especial-
mente planejado, vi-
sando à racionaliza-
ção do espaço.
34 Sobre o princípio
de manutenção do



175

A PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL NA ESFERA DO
PODER LEGISLATIVO:

A EXPERIÊNCIA DO ARQUIVO PÚBLICO DA
CIDADE DE BELO HORIZONTE

Por meio dos índices* anexos ao instrumento, o consulente tem
acesso aos conteúdos dos documentos e aos códigos que lhe
permitem solicitar e fazer referências a esses documentos.35

Todo o trabalho de organização dos documentos
embasou-se, portanto, no princípio do respeito aos fundos que
orienta o trabalho no APCBH desde a sua fundação. Inicial-
mente, foi feito um levantamento de informações acerca da
documentação acumulada pela CMBH. Buscaram-se dados
sobre o estado de conservação e sobre as condições físicas em
que estavam armazenados. Também houve uma pesquisa
sobre as datas de produção dos documentos e sobre sua
organicidade*. Concluiu-se que os documentos encontravam-
se em boas condições de conservação e armazenamento e que
a sua ordem original foi mantida, produzindo-se longas séries
documentais.

O acervo é formado por 168 metros lineares* de docu-
mentos textuais*. Desse total, cerca de 85 por cento dos
documentos registram informações relacionadas ao processo
legislativo, os 15 por cento restantes são documentos contábeis.
Quase a totalidade dos documentos textuais relacionados ao
processo legislativo encontram-se também digitalizados.36

Existem, ainda, documentos textuais microfilmados em 498
rolos 16 milímetros, 2.883 fitas magnéticas com registros de
áudio e 2 filmes com imagens. O patrimônio documental da
CMBH é, atualmente, um dos mais volumosos sob a guarda do
APCBH. Também se destacam no acervo a variedade de
suportes e a longevidade das séries documentais.

No início dos trabalhos, com o objetivo de definir o
arranjo*, foram identificados e estudados os diversos tipos
documentais*. Ao se identificarem os documentos recolhidos
a partir do ano de 2005 e os que já se encontravam no APCBH
desde 1993 e 1994, foi definido o quadro de arranjo* da
documentação.

Foram identificados dois subfundos*, ou seja, consta-
tou-se que havia documentos relacionados a duas unidades
administrativas diferentes, que possuíam competências tam-

ordenamento origi-
nal realizado pelo
produtor, ver, tam-
bém, DUCHEIN,
Michel. O respeito
aos fundos em
arquivística: princí-
pios teóricos e pro-
blemas práticos. Ar-
quivo e Administra-
ção. Rio de Janeiro,
10-14 (1), p. 14-33,
abr. 1982. ago. 1986.
35 O instrumento
de pesquisa está
disponível na sala
de consultas e no
s i t e  do APCBH,
www.pbh.gov.br/cultu-
ra/arquivo. Outra fonte
de pesquisa do acervo
é a Base Light, banco
de dados desenvolvi-
do em ambiente MS
DOS que contém re-
gistro de referências do
acervo da CMBH des-
de o ano de 1947. Por
meio da Base é possí-
vel realizar buscas em
campos como nomes,
datas e assuntos. O
sistema foi desenvol-
vido e alimentado vi-
sando ao uso cotidia-
no na CMBH e, por
isso, não segue as nor-
mas de descrição
arquivística. A Base
Light pode ser
acessada na sala de
consultas do APCBH.
36 Ao longo dos anos
de 2006 e 2007, uma
empresa privada
contratada pela
CMBH realizou a
digitalização dos do-
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bém diferentes. O primeiro subfundo é aquele que reúne
documentos acumulados e/ou produzidos pela Diretoria do
Legislativo e que registram o processo legislativo, atividade-
fim da CMBH. Dentre esses documentos, encontram-se livros
de atas e anais, dossiês contendo a tramitação de projetos e de
proposições de lei e de emenda à lei orgânica, além de projetos
de resolução. Há também proposições diversas não relaciona-
das à elaboração de normas legais. É o caso da indicação, da
representação, da moção, da autorização e do requerimento.
Por fim, esse subfundo reúne também cópias de normas legais
em formatos diversos de publicação. O diagrama ao final deste
texto permite a visualização esquemática das séries* e
subséries* que compõem o Subfundo Diretoria do Legislativo.

A Série Anais e Livros de Atas é formada por registros
escritos que relatam o que se passou nas reuniões de plenário
e de comissões e em eventos ocorridos na Câmara e relaciona-
dos ao processo legislativo. Essa Série está subdividida em
seis subséries, que reúnem livros de atas que registram sucin-
tamente e em forma de crônica as sessões de plenário e de
comissões diversas. Dentre as milhares de atas registradas nos
livros que compõem a série, encontram-se informações de
reuniões solenes para homenagear figuras de destaque da
política e registros de homenagens a sujeitos menos conheci-
dos e instituições que obtiveram condecorações como títulos
de cidadão honorário ou diplomas de honra ao mérito em
função de suas atividades sociais. Os documentos registram
homenagens a professores, maestros, esportistas, artistas,
médicos e empresários, entre outros.

No acervo encontra-se, por exemplo, a ata da primeira
reunião solene ocorrida na CMBH, no ano de 1957, para
homenagear o então presidente Juscelino Kubitschek com o
Título de Cidadão Honorário, em 1° de fevereiro daquele ano.
A ata registra a presença de figuras de proa da política
brasileira, mineira e belo-rizontina no período, como José
Francisco Bias Fortes, Celso Mello de Azevedo e João Batista
Alves, governador do Estado, prefeito da Capital e presidente
da CMBH, respectivamente.37 A concessão de títulos é

cumentos relaciona-
dos ao processo
legislativo. Posterior-
mente, os documen-
tos eram recolhidos
ao APCBH. O
APCBH possui cópi-
as digitais dos docu-
mentos armazena-
das em CDs e DVDs.

37  Subsérie Livros
de Atas de Reuni-
ões Solenes do Ple-
nário (1957-2005).
B R . A P C B H / /
DR.01.01.01-001.
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justificada e aprovada por lei ou resolução. No caso da
concessão do Diploma de Honra ao Mérito a Santoro Antônio,
o Toninho-Rei do Churrasco, no dossiê da Resolução nº
1.914, de 18 de abril de 1994, o Vereador Alencar da Silveira
Júnior justifica:

Toninho-Rei do Churrasco é proprietário de um bar
cuja especialidade, muito apreciada pelos
freqüentadores, é o churrasco. Utilizando de sua
popularidade e carisma, o Sr. Santoro promove
eventos sociais e culturais em prol dos moradores do
Bairro Santa Teresa.38

Essa Série reúne também os livros de atas que registram
as reuniões ordinárias e extraordinárias de plenário e de
comissões diversas. Esses livros de atas da CMBH cobrem
todo o período histórico a partir de 1947. Além das atas, outro
tipo documental contido na série são os anais que registram a
transcrição das reuniões ordinárias e extraordinárias de plená-
rio. A Subsérie Anais de Reuniões Ordinárias e Extraordiná-
rias do Plenário está circunscrita entre os anos de 1947 e 1975.
A partir de 1975 deixou-se de produzir os anais dos trabalhos
da CMBH. Nesta data, iniciou-se a gravação sistemática em
áudio das atividades da casa. Portanto, a gravação em áudio
substituiu a transcrição em papel.

Outra série que compõe o Subfundo Diretoria do
Legislativo é a Série Proposições, formada por subséries que
reúnem dossiês que contam a tramitação das propostas apre-
sentadas pelos vereadores. Faz parte dessa Série, a Subsérie
Indicações, Representações, Moções, Autorizações e Reque-
rimentos.39 Esse conjunto de documentos apresenta as diver-
sas ações parlamentares para além das propostas de lei e de
resolução.

A indicação é uma proposição em que o vereador
sugere a uma autoridade municipal a realização de uma
medida de interesse público ou ao prefeito a declaração de
utilidade pública de uma sociedade civil, associação ou
fundação. Exemplo de indicação é a proposição de Helena

38  Subsérie Resolu-
ções Aprovadas
( 1 9 4 7 - 2 0 0 5 ) .
B R . A P C B H / /
DR.01.02.03–1914.

39  A função das indi-
cações, representa-
ções, moções, auto-
rizações e requeri-
mentos está defini-
da no Regimento In-
terno da CMBH apro-
vado pela Resolução
nº 1.480, de 7 de de-
zembro de 1990.
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Greco de 4 de dezembro de 1984, em que a vereadora solicita
que após

ouvida a Casa em regime de urgência e com dispensa
dos pareceres das Comissões Técnicas, seja encami-
nhada para exame e consideração do Sr. Prefeito uma
indicação solicitando um balanço dos prejuízos e das
vítimas em razão das últimas chuvas que transborda-
ram o Arrudas, bem como as razões que levaram ao
acontecimento do referido transbordamento.40

Na mesma data, outra indicação solicitando informa-
ções sobre os gastos com publicidade feitos pela Prefeitura
para divulgação das obras do Arrudas41, também proposta por
Greco, foi aprovada. Junto às indicações há, muitas vezes,
documentos relacionados, como as respostas dos agentes
públicos acionados. No caso específico dessas duas indica-
ções, os dossiês contêm cópias de correspondências que foram
enviadas para associações de bairro, a pedido da vereadora,
dando ciência da aprovação das indicações.

A representação é sugestão de uma medida de interesse
público apresentada às autoridades estaduais ou federais.
Exemplo desse tipo de petição é a proposta aprovada pelo
vereador Eli Diniz em 4 de julho de 1989:

seja encaminhada uma representação à
Transmetro, solicitando a colocação de placas
proibindo o tráfego de bicicletas, carroças e de
praticantes de “cooper” nas pistas centrais da
Avenida Cristiano Machado, destinadas ao trânsi-
to de ônibus coletivo.42

Outro exemplo é a proposta do vereador Edson Andrade
aprovada em 4 de fevereiro do mesmo ano:

seja encaminhada uma representação à Cemig no
sentido de determinar ao departamento competente
a complementação da rede elétrica para a Rua Areia
Branca, no Bairro Ribeiro de Abreu43.

40  Subsérie Indica-
ções, Representa-
ções, Moções, Auto-
rizações e Requeri-
mentos. BR.APCBH/
/DR.01.02.02-038.
41  Subsérie Indica-
ções, Representa-
ções, Moções, Auto-
rizações e Requeri-
mentos. BR.APCBH/
/DR.01.02.02-038.

42  Subsérie Indica-
ções, Representa-
ções, Moções, Auto-
rizações e Requeri-
mentos. BR.APCBH/
/DR.01.02.02-209.
43  Subsérie Indica-
ções, Representa-
ções, Moções, Auto-
rizações e Requeri-
mentos. BR.APCBH/
/DR.01.02.02-209.
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Assim como os dossiês de indicações, muitos dos
processos de representação contêm o retorno das autoridades
acionadas. À representação de Edson Andrade, por exemplo,
a Cemig respondeu informando que a obra poderia ser enqua-
drada no Programa Minas Luz, e o assunto poderia ser levado
à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

A moção é uma proposição de manifesto de regozijo,
congratulação, pesar, protesto ou sentimento similar. Exem-
plos de moção são o voto de pesar que o vereador Aristides
Vieira solicitou que fosse consignado na ata da reunião de
29 de agosto de 1989 pelo falecimento de Simão Felício
Tannus44, ou o voto de congratulação pela formatura na
Faculdade de Direito ao Dr. Antônio Vitor da Silva, que o
vereador Thomaz Edison solicitou que fosse consignado
na ata dos trabalhos de 29 de julho de 198745. No caso de
voto de pesar por falecimento, o dossiê traz cópia da
correspondência enviada à família do falecido e, no caso
de congratulação, a cópia da correspondência enviada ao
parabenizado.

A autorização é uma proposição em que o prefeito ou
vice-prefeito solicita permissão para se ausentar do Municí-
pio. O requerimento é uma solicitação do vereador que pode
ser apresentada e apreciada em qualquer reunião, independen-
temente de constar na pauta. O requerimento diz respeito a
diversos assuntos e deve ser apreciado pelo presidente da
CMBH ou pelo plenário, dependendo do assunto. Exemplo de
requerimento é o pedido do vereador Márcio Cunha aprovado
em 27 de fevereiro de 1992 em que pede

a autorização de liberação do Plenário Amintas de
Barros para a realização [...] de um seminário em
que a Câmara tratará de questões relacionadas à
despoluição do Ribeirão Arrudas e à preservação do
meio ambiente na Capital.46

Além da Subsérie Indicações, Representações, Mo-
ções, Autorizações e Requerimentos, a Série Proposições é
formada por outras oito subséries que registram a tramitação

44  Subsérie Indica-
ções, Representa-
ções, Moções, Auto-
rizações e Requeri-
mentos. BR.APCBH/
/DR.01.02.02-207.
45  Subsérie Indica-
ções, Representa-
ções, Moções, Auto-
rizações e Requeri-
mentos. BR.APCBH/
/DR.01.02.02-163.

46  Subsérie Indica-
ções, Representa-
ções, Moções, Auto-
rizações e Requeri-
mentos. BR.APCBH/
/DR.01.02.02-338.
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de projetos de leis e de resoluções e o funcionamento de
comissões temporárias.

A Subsérie Projetos de Lei e de Resolução não Apro-
vados contém documentos circunscritos ao período entre 1977
e 2004. Pode ser encontrado, por exemplo, o dossiê do projeto
de lei do vereador João Batista de Oliveira proposto no ano de
1983, que garante o acesso de pessoas com dificuldade de
locomoção às portarias de prédios comerciais, públicos e de
apartamentos. O dossiê revela que menos de um mês depois
o projeto foi retirado pelo próprio proponente.47 Exemplo de
projeto de resolução não aprovado é o que Cria Medalha de
Mérito Herbert José de Souza (Betinho), apresentado pelo
vereador Hugo Thomé em 2002. O dossiê do projeto de
resolução demonstra que a proposta estabelecia que a medalha
de mérito seria outorgada a pessoas envolvidas na luta pela
erradicação da fome e da pobreza. O projeto foi considerado
ilegal e rejeitado pela Comissão de Legislação e Justiça. Isso
se deu em função de uma resolução de 1997 que estabelecia
normas restritivas para a realização de despesas e, dentre
outras restrições, proibiu a criação de novas medalhas e
diplomas.48

Os projetos que se transformaram em leis estão organi-
zados na Subsérie Projetos de Lei Transformados em Leis, que
reúne cerca de 9 mil dossiês das leis municipais elaboradas
desde 1947. Nos dossiês, é possível acompanhar a tramitação
dos projetos no plenário e nas comissões da CMBH e no Poder
Executivo. Fazem parte dos processos os vetos parciais e totais
dos prefeitos às proposições que se transformaram em lei.

Dentre os milhares de processos, encontram-se os
documentos relacionados à Lei nº 242, de 1951, que dispõe
sobre o comércio ambulante e contém outras providências.49

O projeto de lei, originado no Executivo, previa a proibição do
comércio ambulante no centro da cidade. Em um dos docu-
mentos, o prefeito Américo Renê Giannetti argumentava os
inconvenientes dos ambulantes: a concorrência com os estabe-
lecimentos comerciais; a obstrução do trânsito nas artérias de

47  Subsérie Projetos
de Lei e de Resolução
não Aprovados (1977-
2004). BR.APCBH//
DR.01.02.01-109.

48  Subsérie Projetos
de Lei e de Resolução
não Aprovados (1977-
2004). BR.APCBH//
DR.01.02.01-2572.

49  Subsérie Proje-
tos de Lei Transfor-
mados em Leis
(1948 – 2004).
B R . A P C B H / /
DR.01.02.09-7613.
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maior movimento, e a dificuldade de manutenção da limpeza
urbana. O chefe do Executivo lamentava ainda o fato de, no
ano de 1936, ter-se concedido a licença para esse tipo de
comércio. O dossiê contém matérias da imprensa discutindo a
questão e correspondências de diversas instituições se
posicionando sobre o assunto. Os documentos demonstram a
diversidade de posicionamentos, inclusive um que defendia:
não permissão dos ambulantes estacionados nos logradouros
ou passeios públicos. Devem estar sempre em movimento.
Ao final da polêmica, manteve-se a proibição solicitada pelo
prefeito; no entanto, por sugestão do relator do projeto,
vereador João Franzem de Lima, foi dada a permissão para a
presença no centro dos caminhões-feiras de frutas, que contri-
buíam, segundo o vereador, para abastecer a cidade, que tinha
pequena ou nula produção, e para tornar o preço das frutas
mais acessível.

Outro dossiê, o da Lei nº 490, de 1955, que dispõe sobre
a realização de concursos e dá outras providências50, é
interessante para se entender a historicidade da constituição de
certos princípios e costumes, nesse caso específico, uma
diretriz relacionada à moralidade da administração pública.
Até a publicação da referida lei, não existia a obrigatoriedade
de realização de concursos públicos para a contratação de
funcionários. No projeto de lei, o prefeito Celso Mello de
Azevedo argumentava:

de fato, enraíza-se cada vez mais nossa convicção de
que o recrutamento do servidor com base no mérito,
idéia que é conquista definitiva da administração
pública moderna, constitui um dos passos mais im-
portantes no rumo da moralização administrativa.

Após a tramitação do projeto, foram estabelecidos novos
critérios para o ingresso no serviço público no Município.

A Subsérie Resoluções Aprovadas abriga os dossiês
das cerca de 2 mil resoluções aprovadas pela Câmara entre os
anos de 1947 e 2005. A resolução é uma norma que regula
matérias de competência privativa da Câmara e, de acordo

50  Subsérie Projetos
de Lei Transforma-
dos em Leis (1948 –
2004). BR.APCBH//
DR.01.02.09-7866
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com o atual Regimento Interno, tem eficácia de lei ordinária.
Além da já informada função de aprovar a concessão de
títulos e diplomas às pessoas físicas e jurídicas, é por meio de
resolução que, por exemplo, a Câmara aprova convênios
firmados entre o Executivo e outras instituições. A Resolu-
ção nº 8, de 1952, aprovou o convênio estabelecido entre a
Prefeitura e o governo do Estado visando ao auxílio financei-
ro de ambas as esferas de governo à Sociedade Mineira de
Concertos Sinfônicos, à Sociedade Coral de Belo Horizonte
e à entidade Cultura Artística de Minas Gerais.51 No dossiê,
encontram-se documentos diversos, inclusive um abaixo-
assinado da classe musical da cidade defendendo sua apro-
vação pelo Legislativo.

A Subsérie Requerimentos e Documentos de Comis-
sões Temporárias é formada por documentos avulsos e pro-
cessos relacionados às atividades de comissões especiais
(visam estudar matérias diversas, apreciar veto a proposição
de lei e proposta de emenda à Lei Orgânica), comissões
processantes, comissões de representação e comissões parla-
mentares de inquérito (CPI). A documentação dessa Subsérie
circunscreve-se ao período de 1974 a 2005 e guarda assuntos
variados, como o volumoso dossiê elaborado pela CPI para
apurar supostas irregularidades no exercício da atividade dos
camelôs em vias públicas do ano de 1999, constituído por 12
caixas de documentos.52 Outro documento pertencente a essa
Subsérie é o requerimento apresentado e aprovado pelo verea-
dor Obregon Gonçalves em 1977, que solicitava a criação de
uma Comissão Especial para conhecer o programa de
desfavelamento implementado em Vitória/ES.53

Por fim, a Série Proposições reúne quatro subséries
temáticas apresentadas a seguir. Na Subsérie Documentos
Relativos ao Orçamento do Executivo, encontram-se docu-
mentos do período entre 1975 e 2005. Trata-se de propostas
orçamentárias, orçamentos anuais e planos plurianuais elabo-
rados pelo Poder Executivo e encaminhados para a CMBH
para apreciação e aprovação. Também fazem parte da Subsérie,
emendas apresentadas pelo Poder Legislativo.

51  Subsérie Resolu-
ções Aprovadas (1947-
2005). BR.APCBH//
DR.01.02.03-0008.

52  Subsérie Requeri-
mentos e Documentos
de Comissões Tempo-
rárias (1974-2005).
B R . A P C B H / /
DR.01.02.03-373 a 427.
53  Subsérie Requeri-
mentos e Documen-
tos de Comissões
Temporárias (1974-
2005). BR.APCBH//
DR.01.02.03-027.
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A Subsérie Documentos de Prestação de Contas agru-
pa relatórios e balanços anuais diversos do Poder Executivo e
do Poder Legislativo que foram alvo de apreciação no plenário
da Câmara Municipal. Os documentos abarcam o período de
1948 a 2005.

Outra subsérie temática é a intitulada Documentos
Relativos à Lei Orgânica de Belo Horizonte. Contém docu-
mentos diversos produzidos ao longo do processo de elabora-
ção da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, publicada
em 1990. Os documentos estão circunscritos ao período entre
1987 e 2004. As tipologias documentais são: livros de atas e
documentos diversos de comissões, emendas de vereadores e
emendas populares, relatórios finais, anteprojeto e clippings.
Também fazem parte dessa Subsérie projetos de emenda à Lei
Orgânica apresentados após 1990.

A última subsérie temática é a de Documentos Relati-
vos ao Planejamento Urbano de Belo Horizonte, que reúne
documentos dos anos de 1984 a 2000. É constituída por
documentos relacionados à elaboração da Lei n° 7.165, de
1996, que Contém o Plano Diretor de Belo Horizonte; e da Lei
nº 7.166, de 1996, que Normatiza o Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo. Agrupa os projetos de lei relacionados às
leis citadas, emendas, atas de reuniões de estudos, croquis,
mapas e levantamentos aerofotogramétricos.

A última série do Subfundo Diretoria do Legislativo é a
Publicações de Normas Legais. Essa Série abriga três subséries
A primeira, intitulada Recortes Avulsos de Normas Legais,
reúne recortes impressos de normas legais publicadas no Jornal
Minas Gerais entre 1987 e 1995. Outra Subsérie, Coletâneas
Temáticas de Normas Legais, de 1937 a 1998, abriga coletâneas
como a de posturas municipais do ano de 1956. Por último, a
Subsérie Jornal Minas Gerais, de 1972 a 1999, é formada por
290 rolos de microfilmes contendo o periódico que publicava as
normas legais do Município de Belo Horizonte.

O Subfundo Diretoria de Administração e Finanças é
formado por duas séries documentais. A Série Contabilidade
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reúne documentos de 1941 a 1975, tais como livros-caixa,
balanços patrimoniais, livros-razão, relatórios de controle de
execução orçamentária e livros de diários. Esses documentos
dizem respeito às atividades rotineiras de contabilidade.

A outra Série do Subfundo é denominada Registros
Audiovisuais de Eventos Diversos. Os documentos registram
boa parte das sessões de plenário e de comissões da CMBH no
período de 1970 a 2005. Desde o ano de 2003, a gravação das
atividades da CMBH está sob a responsabilidade da Diretoria
de Administração e Finanças.54 Isso explica o fato de esse
conjunto de documentos fazer parte do Subfundo Administra-
ção e Finanças, e não do Subfundo Diretoria do Legislativo.

As fitas magnéticas de rolo, cassetes e VHSs contêm
apenas registros de áudio. O índice dos itens documentais
dessa Série traz informações recolhidas das fichas de identifi-
cação produzidas pela CMBH no momento da gravação, mas
muitas fitas encontram-se sem identificação de conteúdo. Dois
filmes também fazem parte da Série. As fitas de áudio são
fontes riquíssimas para o estudo do processo legislativo, pois,
por meio delas, é possível conhecer os discursos e debates
ocorridos.

Conclusões

Fundamentados no relato dessa experiência
institucional, alguns pontos de reflexão poderiam ser levanta-
dos à guisa de conclusão. Um deles diz respeito à forte relação
que se pode estabelecer historicamente entre a criação dos
arquivos e o ensejo social e político de fortalecimento das
identidades nacionais, regionais ou locais nos seus diferentes
momentos e variadas esferas de atuação. É possível observar
como esse traço se inscreve nos diferentes processos, seja
entre a criação do Arquivo do Império e o projeto de naciona-
lidade brasileira, seja entre a criação do  Arquivo Público
Mineiro e a afirmação da identidade mineira, seja entre a
criação do APCBH e a emancipação do poder municipal pós-
1988. Essa relação política em torno da origem de tais institui-
ções é particularmente forte nos arquivos municipais, pois,

54  BELO HORIZON-
TE. Deliberação 4,
de 19 de dezembro
de 2003.
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como mostrou Fonseca, os arquivos municipais adquiriram
importância com o pacto federativo de 1988, uma vez que os
Municípios tornaram-se

espaço privilegiado nas relações entre o Estado e a
sociedade civil, no bojo das quais insere-se a questão do
acesso às informações e aos documentos produzidos
por este mesmo estado e a transparência administrativa
que advém dessa possibilidade de acesso. (2008, p. 2).

A própria legislação nacional de arquivos deixa clara a
necessidade de se observar as especificidades dos Municípios,
tanto no que diz respeito à trajetória de seus acervos executivos
e/ou legislativos como nas formas próprias de organizá-los e
preservá-los. Respeitar tais especificidades é a recomendação,
como faz Figueira:

Creio ser fundamental dar ênfase à especificidade do
Município, uma vez que a percepção da multiplicidade
de processos que compõem a vida local influenciará
a concepção de como deve ser moldado o arquivo
municipal. (1986, p. 161).

Em termos da produção historiográfica e da construção
das memórias sociais, a preservação da documentação de
origem legislativa tem assegurado há muito a qualidade de
inúmeras pesquisas sobre a sociedade mineira e brasileira,
como mostram os especialistas em relação às massas docu-
mentais provenientes das antigas câmaras coloniais.

O caso da documentação da Câmara Municipal de
Belo Horizonte, preservada e acessível no APCBH, pode ser
inserido nesse mesmo quadro como campo potencial para
muitas pesquisas sobre a cidade. Não só historiadores, mas
sociólogos, cientistas políticos, urbanistas e mesmo políticos
e administradores públicos podem se beneficiar do acesso a
uma documentação que, pela sua natureza, registra os mais
variados aspectos da vida política e da trajetória urbana de
Belo Horizonte. Podemos elencar temas como o perfil dos
representantes eleitos, as formas de participação popular, os
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debates em torno de temas que marcaram a paisagem da
cidade, como as enchentes do Rio Arrudas ou a presença do
comércio ambulante nas ruas. Outro fator a corroborar a
relevância dessa documentação para a pesquisa é a sua
integridade e a abrangência temporal das séries documentais
que cobrem, praticamente sem interrupção, todo o período de
atuação do Poder Legislativo em Belo Horizonte. São mais
de 60 anos cobertos pelos registros, o que permite estudos
quantitativos e de longa duração, como a evolução da
toponímia urbana e seus muitos significados e as políticas de
uso e ocupação do solo urbano em uma metrópole em
constante crescimento.

A integridade e a ampla abrangência temporal permi-
tem também acompanhar a circularidade dos temas entre o
Legislativo e o Executivo, entre o Legislativo e a sociedade e,
internamente, dentro do Legislativo. As diversas séries e
subséries guardam uma relação orgânica que permite traçar os
caminhos, no Legislativo, das propostas oriundas não apenas
no próprio Legislativo, mas nos diversos setores sociais.

Outro aspecto a ser destacado é a potencialidade de
estudos de representações e aspectos discursivos. O trabalho
legislativo é embasado em debates que incluem as discussões
internas, em plenário e em comissões, e com outros órgãos
públicos e grupos organizados. Nessa medida, as decisões
parlamentares são antecedidas por debates que ficam registrados
nos diversos documentos, inclusive nos de áudio, a partir da
década de 1970. Portanto, é possível acompanhar o debate
político traçando-se seu desenrolar ou, ainda, estudando-se o
comportamento de um indivíduo, grupo ou partido.

Por fim, é importante sublinhar que todas as escolhas e
procedimentos técnicos acima descritos visaram sobretudo à
ampliação e a maior qualificação do acesso à documentação,
razão principal da existência dos arquivos públicos. Com a
finalização do instrumento de pesquisa, chave para o acesso ao
conjunto dos documentos da Câmara Municipal, todo o acervo
encontra-se disponível para a consulta e à espera dos pesqui-
sadores e cidadãos.
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Glossário de termos arquivísticos

Fonte: Dicionário brasileiro de terminologia arquivística

Arranjo – Seqüência de operações intelectuais e físicas que
visam à organização dos documentos de um arquivo ou coleção,
de acordo com um plano ou quadro previamente estabelecido.

Descrição – Conjunto de procedimentos que leva em conta os
elementos formais e de conteúdo dos documentos para elabo-
ração de instrumentos de pesquisa.

Doação – Entrada de documentos resultante da cessão gratuita
e voluntária de propriedade feita por uma entidade coletiva,
pessoa ou família.

Documento textual – Gênero documental integrado por docu-
mentos manuscritos datilografados ou impressos, como atas de
reunião, cartas, decretos, livros de registro, panfletos e relatórios.

Fundo – Conjunto de documentos de uma mesma proveniência.

Índice – Relação sistemática de nomes de pessoas, lugares,
assuntos ou datas contidos em documentos ou em instrumentos de
pesquisa, acompanhados das referências para sua localização.

Instrumento de pesquisa – Meio que permite a identificação,
a localização ou a consulta a documentos ou a informações
neles contidas.

Metro linear – Unidade convencional de medida utilizada para
determinar o espaço ocupado pelos documentos nas estantes.

Organicidade – Relação natural entre documentos de um
arquivo em decorrência das atividades da entidade produtora.

Quadro de arranjo – Esquema estabelecido para o arranjo dos
documentos de um arquivo, com base no estudo das estruturas,
funções ou atividades da entidade produtora e da análise do acervo.

Recolhimento – Entrada de documentos públicos em arquivos
permanentes, com competência formalmente estabelecida.

Série – Subdivisão do quadro de arranjo que corresponde a
uma sequência de documentos relativos a uma mesma função,
atividade, tipo documental ou assunto.
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Subfundo ou seção – Subdivisão do quadro de arranjo que
corresponde a uma primeira fração lógica do fundo, em geral
reunindo documentos produzidos e acumulados por unidade(s)
administrativa(s) com competências específicas.

Subsérie – Em um quadro de arranjo, a subdivisão da série.

Suporte – Material no qual são registradas as informações.

Tipo documental – Divisão de espécie documental que reúne
documentos por suas características comuns no que diz respeito à
fórmula diplomática, natureza de conteúdo ou técnica de registro.

Referências
ARQUIVO NACIONAL. Dicionário brasileiro de termino-
logia arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.

BELLOTO, Heloísa Liberalli. Arquivos permanentes, tratamen-
to documental. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2004.

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Anais da
Câmara Municipal de Belo Horizonte de 1936. Belo Horizon-
te: [s.e], 1936. APCBH: C. 14 / b – 001.

CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE. Introdu-
ção ao ambiente da Câmara. Belo Horizonte: Diretoria de
Recursos Humanos, [s.d. t].

CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS. ISAD
(G): Norma geral internacional de descrição arquivística. 2ª
ed. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001.

CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. Norma brasi-
leira de descrição arquivística: NOBRADE. Rio de Janeiro:
Conselho Nacional de Arquivos, 2006.

COSTA, Célia. O Arquivo Público do Império: o legado
absolutista na construção da nacionalidade. Disponível em:
<http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/19.pdf.> Acesso em: 27
jul. 2008.

DUCHEIN, Michel. O respeito aos fundos em arquivística:
princípios teóricos e problemas práticos. Arquivo e Adminis-
tração. Rio de Janeiro, 10-14 (1), p. 14-33, abr. 1982-ago.
1986.



189

A PRESERVAÇÃO DOCUMENTAL NA ESFERA DO
PODER LEGISLATIVO:

A EXPERIÊNCIA DO ARQUIVO PÚBLICO DA
CIDADE DE BELO HORIZONTE

FIGUEIRA, Vera Moreira. A viabilização de arquivos muni-
cipais. Acervo, Revista do Arquivo Nacional, v. 1, nº 2, p. 159-
174, jul.-dez. 1986.

FONSECA, Maria Odila. Direito à informação: acesso aos
arquivos públicos municipais. Disponível em: <http://
www.buscalegis.ufsc.br/arquivos/pf_081007_179.pdf.> Aces-
so em: 26 jul. 2008.

GUIA do Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Belo
Horizonte: Prefeitura Municipal/APCBH, 2001.

INVENTÁRIO do acervo da Câmara Municipal de Belo
Horizonte. Belo Horizonte: Arquivo Público da Cidade de
Belo Horizonte; Câmara Municipal de Belo Horizonte, 2008.

LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto. São Paulo:
Alfa-Omega, 1975.

LIBBY, Douglas Cole. Subsídios para a História de Minas.
Revista do Arquivo Público Mineiro, ano XLII, nº 2, p. 20-23,
jul.-dez. 2006.

MACHADO, Helena Corrêa. Política municipal de arquivos:
considerações sobre um modelo sistêmico para a cidade de o
Rio de Janeiro. Acervo, Revista do Arquivo Nacional, v. 2, nº
2, p. 43-54, jul.-dez.1997.

PARRELA, Ivana D. Arquivo, Gestão de Documentos e Preser-
vação da Memória da Cidade. In: Anuário Estatístico de Belo
Horizonte. 2003. Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte/
Secretaria Municipal de Planejamento/Departamento de Infor-
mações Técnicas, 2004, p. 93-102.

PIRES, Maria do Carmo. O provimento da ordem. Revista do
Arquivo Público Mineiro, ano XLII, nº 2, p. 67-77, jul.-dez 2006.

SEMINÁRIO Bases para a implantação de um arquivo moder-
no: o Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. Belo
Horizonte: Secretaria Municipal de Cultura, 1991.

SILVA, Regina Helena Alves da (coord.) et all. O legislativo e a
cidade; domínios de construção do espaço público. Belo Hori-
zonte: Câmara Municipal de Belo Horizonte, 1998.



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

190



A Câmara Municipal, conhecida hoje apenas nas suas
funções de legislar na esfera do Município e de fiscalizar o Poder
Executivo municipal, é uma pálida sombra do antigo Senado da
Câmara. Este, sim, constituiu, no período colonial, um braço
poderoso do Estado, por meio do qual a Coroa portuguesa buscava
administrar as suas vilas, distribuídas pelo Império lusitano.

A Câmara local não tinha autonomia e devia estrita
obediência aos ditames do rei, já que estávamos no Antigo
Regime absolutista. Mas, ancoradas nas Ordenações Filipinas,
as atribuições da Câmara avançavam, e muito, para além das
funções dos três Poderes que seriam implantados pelo libera-
lismo: Legislativo, Executivo e Judiciário. As suas atribuições
eram as mais diversificadas: regulamentar as medidas, pesos
e preços no comércio de gêneros; arrecadar impostos e fintas;
instituir o licenciamento de ofícios mecânicos e cobrar taxas
sobre eles; nomear vários cargos na administração local;
decretar bandos (proclamações públicas com força de lei); e
contratar serviços de consertos de pontes e chafarizes. Além
disso, a Câmara atuava sobre loteamentos e arruamentos;
organizava festejos diversos; julgava conflitos e querelas em
primeira instância, em assuntos do cível e do crime; reprimia
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Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, v. 10, n. 15, p. 191-202, jan./dez. 2008
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a criminalidade; fiscalizava a atuação dos juizes; pagava
ordenados a cirurgiões e boticários; controlava o alinhamento
de lotes e fachadas; e até mesmo recolhia os enjeitados (órfãos
abandonados). Enfim, interferia constantemente no dia-a-dia
da população local, aumentando a sensação de que o braço
metropolitano chegava ao interior das capitanias.

Apenas os chamados “homens bons” (proprietários de
terras e escravos) podiam participar das eleições para os cargos
da Câmara, mas não era exigida a alfabetização. Normalmente
eram escolhidos dois juízes ordinários, três vereadores, um
procurador e um juiz de órfãos, eleitos a partir de uma lista que
era colocada em bolas de cera (“pelouros”), retiradas de uma
arca por uma criança de sete anos, em uma coluna simbólica
da vila. Essa coluna era colocada na praça central dos arraiais
erigidos em vilas, onde também se castigavam os escravos
fujões – daí o nome de “pelourinho” para essa coluna. Eleitos
a cada três anos, os camaristas tinham status importante
naquela sociedade aristocrática, pois passavam a atuar, peran-
te as autoridades reinóis, como poderosos agentes negociado-
res em favor dos interesses locais. Além disso, utilizavam o
cargo para “aproveitar-se dos empreendimentos públicos e
burlar a justiça em prol dos apaniguados”.1

Contavam ainda com a nomeação de auxiliares impor-
tantes para assessorá-los: um escrivão, nomeado pelo rei, o
único cargo para o qual era exigida a alfabetização e o domínio
da legislação portuguesa; dois almotacéis, encarregados de
fiscalizar o cumprimento dos serviços públicos; um porteiro,
que ocupava um cargo vitalício; além de juízes de vintena,
designados para atuar em lugares distantes, com funções de
dirimir conflitos e querelas; dos quadrilheiros, bandos de
homens armados, responsáveis pela segurança pública; do
tesoureiro; e do carcereiro. Como se vê, tratava-se de uma
complexa estrutura administrativa, uma pesada máquina buro-
crática, que tinha o fim último, no caso da região mineradora
da Capitania das Minas Gerais, de acertar com o governador
quantas arroubas de ouro seriam arrecadadas por ano naquela
vila, e quantas seriam enviadas a Portugal.

1 Silveira, Marco
Antonio. Governo,
mercado e sobera-
nia na capitania de
Minas Gerais. Ca-
dernos da Escola do
Legislativo. Belo
Horizonte: Assem-
bléia Legislativa, nº
13, p. 113-150, jan./
dez. 2005. p. 123.
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Nesta edição publicamos os atos oficiais de criação das
três primeiras vilas de Minas Gerais e de instalação das
câmaras correspondentes. São elas: a Vila de Nossa Senhora
do Carmo de Albuquerque (atual Mariana), a Vila Rica de
Albuquerque (atual Ouro Preto) e a Vila Real de Nossa
Senhora da Conceição (atual Sabará), todas elas instituídas em
1711. Esses documentos foram publicados pela respeitada
Revista do Arquivo Público Mineiro, em 1897.2

Luiz Fernandes de Assis
Historiador

Escola do Legislativo da ALMG

2 Creação de villas no
periodo colonial. Re-
vista do Archivo Pu-
blico Mineiro. Ouro
Preto: Imprensa
Official de Minas
Geraes, v. 2, nº 1, p.
81-88, jan./mar.1897.
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