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ERRATA
Em alguns exemplares deste número não foi impressa a

página abaixo, que deve ser posicionada entre as páginas 215 e
216 da seção Documenta.

Os atos administrativos, por sua vez, se

materializam em documentos escritos, cuja guarda e

gestão são da responsabilidade do poder público, ao

qual cabe também assegurar a todos o acesso e a

consulta a esses documentos.

Assim o dispõe o art. 216, § 2 1 da

Constituição Federal.

Isso posto, verifica-se que das disposições

constitucionais decorrem dois direitos e uru dever, que

podem parecer, à primeira vista, contraditórios:

- o direito do cidadão ao pleno acesso às

informações contidas nos documentos públicos, fundado

no princípio da publicidade;

- o direito fundamental da inviolabilidade da

intimidade, de vida privada e da honra, garantido pelo

princípio da dignidade da pessoa humana e

- o dever das autoridades e dos agentes

públicos de garantir ao cidadão, ao mesmo tempo, o

exercício desses direitos, de preservar os documentos

públicos e de proteger a sociedade e o Estado, quando

do acesso à informação puder resultar uma ameaça à sua

segurança.

A gestão e a proteção governamentais aos

documentos públicos são tratados na Lei Federal n°

8.159, de 8/1/91, que dispõe sobre a política nacional

de arquivos. No âmbito estadual, há a Lei n° 11.726, de

31/12/94, que fixa os limites de prazo para a restrição

do acesso aos documentos públicos classificados como

sigilosos, em conformidade com as disposições da lei

federal.

O Regimento Interno da Assembléia

Legislativa, ao dispor sobre essa matéria em seu art.

40, § 4 1 , o fazem consonância com as normas federal e

estadual, definindo como sigilosos os documentos cuja

divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do

Estado ou a Intimidade, a vida privada, a honra e a
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EDITORIAL

EDITORIAL

ALAÔR MESSIAS MARQUES JR.

Alaôr Messias Mar-
ques Jr. é o atual
Gerente-Geral da
Escola do Legislativo

lançamento deste novo fascículo dos
�Cadernos� tem um significado todo
especial para a Escola do Legislativo.

Por um lado, vem reafirmar o
nosso compromisso com a reflexão,
produção e disseminação de conheci-
mentos sobre questões que interessam,
direta ou indiretamente, ao Poder
Legislativo, além de materializar a preo-
cupação constante da Assembléia de
Minas Gerais com uma maior aproxima-

ção à sociedade, em especial ao segmento acadêmico.

Por outro lado, este lançamento vem coroar o encerra-
mento das comemorações dos dez anos de existência desta
Escola do Legislativo, iniciativa pioneira e frutífera que muito
tem contribuído, ao longo desse tempo, para o fortalecimento
da democracia em nosso estado e em nosso país.

Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, v.7, n. 12, p. 5-9, jan./jun.2004
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No ensejo dessas comemorações, mais do que resgatar
tantos fatos, ações e pessoas que fizeram e marcaram a
história da instituição, cuja importância não se deixa de
reconhecer e de enaltecer, interessa-nos aqui registrar, ainda
que de forma sucinta, o momento atual por que passa a Escola
do Legislativo, seus principais programas e linhas de ação,
suas propostas e estratégias.

Nesse sentido, acreditamos ser possível afirmar que,
hoje, a Escola do Legislativo de Minas Gerais se apresenta
efetivamente como um elo de comunicação entre o Parlamen-
to e a sociedade, de maneira consciente, consistente e coeren-
te com a sua missão institucional.

Tal afirmativa, embora pareça pretensiosa, reflete, de
certa forma, o amadurecimento proporcionado por esses dez
anos de �estrada�, ao longo dos quais tivemos oportunidade
de avaliar e reavaliar nosso papel, construindo sonhos e
expectativas, mas também identificando e reconhecendo
nossas limitações e deficiências.

E qual tem sido o foco da atuação da Escola do
Legislativo, a fim de tornar concreta essa sua missão de canal
entre sociedade e Parlamento?

Podemos dizer que isso se dá em duas frentes e em dois
sentidos, ao mesmo tempo distintos e atrelados, opostos e
complementares.  Ou seja: de um lado, a Escola contribui para
embasar o Poder Legislativo no seu propósito e na sua
necessidade de caminhar em direção à sociedade, em busca de
sua própria legitimação enquanto instância de representação
da coletividade.  E, no sentido inverso, a Escola tenta preparar
e informar a sociedade, a fim de que cada cidadão conheça
um pouco mais sobre o Poder Legislativo e, assim, se
reconheça como sujeito ativo e indispensável do processo de
participação política, de fortalecimento da democracia e das
suas instituições.

A Escola do Legislativo tem uma função primordial a
desempenhar para o maior embasamento do Poder Legislativo,
principalmente na medida em que, contribuindo para a forma-
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ção e para a informação dos parlamentares e de seus assesso-
res, bem como de todo o corpo técnico-administrativo que dá
sustentação às atividades da instituição, reforça os pilares da
competência, do profissionalismo e da ética, tão necessários
ao adequado desempenho da Casa e de seus membros, e
requisitos fundamentais para uma melhor relação com a
sociedade aqui representada.  São diversos programas volta-
dos para as necessidades e peculiaridades de cada segmento,
contemplando não apenas conteúdos técnicos, como também
o desenvolvimento humano, a formação gerencial, a
escolarização básica, etc.

Temos consciência, no entanto, de que esse esforço
constante de capacitação e atualização dos quadros internos
da própria Assembléia de Minas não é suficiente para garantir
a desejada aproximação e harmonia entre Parlamento e socie-
dade, uma vez que as eventuais deficiências dessa relação,
além de serem resultado de diversos processos históricos e
políticos que tornaram cada vez mais profundas as  raízes
desses problemas, não se limitam a esta Casa, mas, pelo
contrário, são comuns a todas as instituições legislativas do
País, estejam elas em nível federal, estadual ou municipal.

Decorrem daí duas outras ações desenvolvidas pela
Escola que, embora sejam ainda uma tentativa de embasar o
próprio Poder Legislativo estadual, extrapolam os limites da
Assembléia de Minas, pois visam atuar em prol do Parlamen-
to como um todo.  Trata-se aqui do trabalho realizado junto
a outras casas legislativas, especialmente câmaras munici-
pais mineiras e assembléias de outros estados do País, no
sentido de apoiar ou, na medida do possível, de atuar
diretamente na preparação de parlamentares e técnicos para
o melhor desempenho de suas atribuições e funções.

Nessa mesma perspectiva, mas em outra frente, a
Escola do Legislativo buscou consolidar, nos últimos dois
anos, o seu Núcleo de Estudos e Pesquisas, o Nepel. Essa
iniciativa � que já estava prevista no momento de criação da
Escola, mas que só se concretizou em meados de 2002, com
a seleção dos quatro primeiros projetos de pesquisa � envolve
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servidores de vários setores da Casa e tem contribuído para
ampliar e fortalecer o processo de auto-conhecimento do
Legislativo mineiro. As reflexões produzidas pelo Nepel são
feitas a partir da observação crítica das práticas e da experi-
ência profissional dos próprios servidores na Assembléia de
Minas. A disseminação desses estudos técnicos, a partir de
2004, vai contribuir para ampliar o conhecimento sobre o
Poder Legislativo estadual, ainda carente de estudos
aprofundados, permitindo uma melhor interlocução com a
academia.

Os oito projetos de pesquisa em andamento e os grupos
de estudo que estão em formação deram, ainda, ao Nepel
condições para que o Núcleo pleiteasse a sua maioridade,
reconhecida pela comunidade acadêmica no final de 2003,
quando um de seus projetos de pesquisa foi aprovado para
receber financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de
Minas Gerais (Fapemig). É um trabalho árduo de construção
do conhecimento, que exige um esforço e uma dedicação
redobrada de cada um dos servidores-pesquisadores, mas que
trará frutos tenros para o Legislativo estadual e para toda a
sociedade.

Nessa caminhada, a Escola priorizou também os pro-
jetos direcionados à Educação para a Cidadania, visando, com
isso, contribuir para a preparação do cidadão no exercício dos
seus direitos e deveres, especialmente no que se refere à
participação política e às diversas formas de interação com o
Poder Legislativo. Trata-se de um trabalho de base, de
formação, que se acredita, por isso mesmo, mais consistente,
permanente e eficaz.  Trata-se também de uma educação
crítica, em que as pessoas são levadas a conhecer melhor o
Poder Legislativo, entendendo as suas peculiaridades e
condicionantes e também suas potencialidades, que se reali-
zarão à medida que a própria sociedade ampliar o seu
envolvimento com a política e com as práticas democráticas.

Os cursos abertos ao público e as visitas orientadas de
estudantes do ensino fundamental, médio e superior são
algumas ações inspiradas nesses objetivos e que já fazem parte
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da rotina da Escola do Legislativo. Em 2003 procuramos
ampliar o alcance dessas iniciativas, criando, por exemplo, o
programa Conexão Assembléia � Universidade e Cidadania,
realizado por meio de parcerias do Legislativo com escolas de
ensino superior em projetos e programas de formação política
e de educação para cidadania. Em 2004, devemos lançar
também o Kit Cidadania, que incluirá, além de uma versão
impressa da Cartilha Eletrônica sobre Educação para a Cida-
dania, já disponível no site da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais (www.almg.gov.br), uma versão em CD-ROM e
outra em fita VHS, para distribuição entre as escolas públicas
de nível fundamental e médio.

Esses dois exemplos demonstram o esforço que a
Escola do Legislativo tem feito para caminhar lado a lado com
a sociedade, oferecendo-lhe o conhecimento que dispõe sobre
a política e sobre o exercício da democracia e da cidadania, e
buscando, junto dela, acolher o olhar que vem de fora,
trazendo a luz da crítica  que nos permite aprimorar o percurso
que vimos seguindo nesses dez anos.

São essas parcerias � com os servidores e com a
sociedade � que renovam, no dia-a-dia, a nossa energia para
desenvolver os programas que já fazem parte da nossa grade
de atividades e criar novas frentes de atuação, que contribu-
am para o fortalecimento do Poder Legislativo e para o
aprimoramento da democracia brasileira. São também os
ventos da liberdade, da justiça social e da paz que nos
inspiram nessa missão. Esperamos que, neste 2004, eles
continuem soprando e abrindo novas trilhas para essa
caminhada.
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A IDENTIDADE DO SUJEITO CONSTITUCIONAL

E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

G .  S C O T T  A I K E N S

FÁBIO

FÁBIO

PRIMEIRA PARTE

HISTÓRICO
CONSTANT NA LIBERDADE
ANTIGA E NA

A IDENTIDADE DO SUJEITO CONSTITUCIONAL
E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

MICHEL ROSENFELD

uito obrigado ao prof. Menelick* pelo
convite para participar desse simpósio.
Eu gostaria de agradecer também à
Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais por estar abrigando este
evento. É um privilégio estar aqui, e
estou feliz de participar.

Vou começar com o título que os
organizadores escolheram: �Identidade
do Sujeito Constitucional e o Estado
Democrático de Direito�, o que, em

inglês, poderia ser traduzido como: �Constitutional Identity
and Democratic Constitutional State�. Há, nesse título extenso,
uma ambivalência, e talvez devamos despender algum tempo
tentando desassociar os termos ou compreender seu
significado. Quando li a versão em inglês que me foi enviada
para preparar essa palestra, pensei que fosse uma discussão
ligada à relação entre identidade constitucional e democracia

Prof. Dr. Michel
Rosenfeld é profes-
sor da Cardozo Law
School, de Nova
Iorque, e Presidente
da Associação In-
ternacional de Direi-
to Constitucional.

* O prof. Rosenfeld
esteve em Belo Ho-
rizonte, nos dias 19
e 20 de agosto de
2003, a convite do
prof. Menelick de
Carvalho Netto, da
Faculdade de Direi-
to, da UFMG, para
participar do
Simpósio �Identida-
de Constitucional e
Direitos Sociais�,
quando proferiu três
palestras [na Facul-
dade de Direito, na
Escola do Legis-
lativo e no auditório
da AMATRA].

Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, v.7, n. 12, p. 11-63, jan./jun.2004
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ou, mais amplamente, constitucionalismo e democracia. Mas
quando li o título em português e falei com o prof. Menelick
e alguns outros, pareceu-me que o que eu deveria fazer era
discutir a relação entre identidade constitucional ou
constitucionalismo e Estado Democrático de Direito.

Têm-se aqui pelo menos quatro conceitos diferentes:
identidade constitucional, constitucionalismo, democracia e
Estado de Direito. Cada um deles é muito complicado.
Acredito que a questão central, que não é discutida com
bastante freqüência, na minha opinião, é o problema da relação
entre constitucionalismo e democracia. Democracia e
constitucionalismo são termos muito positivos: todos nós
queremos estar do lado do constitucionalismo e da democracia.
Tanto que,  mesmo durante a Guerra Fria, em que todo mundo
era a favor da liberdade e da democracia, havia, na Europa
Oriental, as repúblicas democráticas populares, que não eram
nem democráticas nem populares. Da mesma forma, hoje em
dia somos todos a favor da democracia constitucional. Mais
e mais países abraçam oficialmente a democracia, e estamos
quase no ponto em que o mundo inteiro é uma democracia
constitucional ou alguma variação dela.

De fato, há uma tensão importante entre
constitucionalismo e democracia. Não é óbvio que os dois
devam caminhar juntos. Há muitas definições de democracia.
Eu adotarei aqui uma definição que considero uma versão
simplificada: democracia é a regra da maioria, a regra majoritária.
É uma forma política de organização, um sistema político em
que as decisões que são contestadas resultam do voto da
maioria. Dessa forma, constitucionalismo e democracia estão
em lados opostos. Numa democracia, os direitos
constitucionais vão diretamente contra a vontade democrática.
A liberdade de pensamento ou de expressão � e aqui pode-se
comparar uma monarquia a uma democracia � realmente
significa proteger os pontos de vista com os quais a maioria
não está de acordo, porque os pontos de vista com os quais
a maioria concorda não precisam de proteção constitucional.
A maioria tomará conta de si mesma, por meio do processo
legislativo e do devido governo. Parenteticamente, estou
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assumindo que nós temos uma democracia em funcionamento.
Muitas coisas que são chamadas de democracias não são
realmente democracias que funcionam, e as maiorias de fato
não têm o poder. No entanto, nas democracias que funcionam,
os direitos constitucionais deveriam ser, em certa medida,
antidemocráticos.

Há muitos exemplos disso, e citarei o que conheço
melhor, que é o do meu país, os Estados Unidos. Tomemos
o direito ao aborto, que é muito controvertido. A Suprema
Corte decidiu, em 1973 � num sentido que nós afirmamos
várias vezes �, que a mulher tem o direito constitucional de
escolher ter um aborto em algumas circunstâncias, durante o
primeiro trimestre da sua gravidez, e mais tarde em outras
circunstâncias. Esse direito agora é constitucionalmente
protegido. Há muitos estados em que as maiorias legislativas
são contra o aborto e constantemente aprovam leis visando
diluir esse direito ou mesmo eliminá-lo. Isso se dá porque,
nesses estados, particularmente, às vezes uma maioria muito
grande dos eleitores acredita que o aborto é imoral, que é o
mesmo que um assassinato, e que a maioria deveria ter o
direito de proibir esse tipo de conduta. Podemos dizer que,
nesse contexto, o direito constitucional é antidemocrático.
Nos Estados Unidos gostamos de usar o termo
�antimajoritário�, deixando em aberto o que é realmente a
definição de democracia. Mas, se olharmos o Estado de
Direito, ou, em inglês, �the Rule of Law�, que é o terceiro
elemento dessa tríade, veremos que é difícil de medi-lo em
termos de democracia e constitucionalismo.

Vou entrar em alguns detalhes mais precisos na colocação
do problema, porque o que eu chamo de �Rule of Law� é
realmente uma coisa diferente para diferentes tradições. No
entanto, num sentido mais amplo, se nós queremos dizer que
o Estado de Direito é uma ordem política em que o governo
é feito por meio de leis e não de acordo com a vontade do
soberano ou de decretos, então o Estado de Direito, numa
democracia, é a expressão da vontade da maioria, por um lado,
e, por outro lado, uma coerção, porque, se eu estou numa
minoria legislativa e a lei é aplicada contra mim, é o poder do
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Estado contra mim, e porque as maiorias legislativas mudam.
O Estado de Direito é também sentido como discursivo por
quase todos.

Por exemplo, citando o direito tributário: eu posso ser
a favor dos impostos e acreditar realmente em uma certa
redistribuição da riqueza, mas, de qualquer forma, quando
tenho que pagar impostos e tomar a decisão de não comprar
algumas coisas que considero importantes para o meu bem-
estar porque tenho que separar o dinheiro dos impostos, nesse
momento, eu acho que o direito tributário é coercitivo, mesmo
que, em geral, eu esteja de acordo com a tributação.

Portanto, o Estado de Direito é coercitivo, talvez até
antimajoritário, mas também as leis num sistema perfeito
seriam aprovadas e rejeitadas de acordo com mudanças no
sentimento majoritário. E, de fato, isso não acontece. Nós
podemos ver isso muito bem agora, com essa possibilidade de
votos instantâneos. Se quisermos analisar o apoio a uma lei,
dia a dia, poderemos ver que ele flutua. Assim, por alguns
períodos de tempo, aquela lei particular não será apoiada pela
maioria, embora ainda seja lei e o Parlamento não a rejeite, e
os cidadãos, ainda assim, tenham que se ater a ela. Portanto,
a relação entre todos esses sistemas é muito complexa.

Deixei de fora, até agora � e sinto muito se os
desapontei, mas foi proposital �, a noção de identidade
constitucional. Generalizando, a identidade, seja constitucional
ou política de uma sociedade particular com a qual lidamos,
terá obviamente um efeito em todas essas coisas, em todas
essas questões. Há certas leis com as quais uma determinada
sociedade se identifica tão fortemente que, portanto, são
menos impositivas, ou percebidas como tal, em relação a
outras leis que são particularmente antipopulares nessa
sociedade. Para fazer uma comparação entre os franceses e
os americanos � hoje em dia nós fazemos uma série de
comparações entre os franceses e os americanos, porque os
franceses tiveram a �audácia� (AQUI ELE FALA NUM TOM IRÔNICO

� NOTA DA TRANSCRIÇÃO) de se opor aos Estados Unidos nas
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Nações Unidas �, os franceses parecem muito mais tolerantes
com relação aos impostos e à intervenção do Estado. Eles têm
trens melhores, um sistema social melhor, um sistema médico
melhor, uma previdência social melhor. Quer dizer, existem
muitas coisas que são melhores na França que nos Estados
Unidos. Mas a identidade americana � eu não quero dizer
simplesmente uma identidade constitucional, embora ela esteja
envolvida também � julga que os impostos são ruins, que o
governo, por definição, deve ser o mais limitado possível.

Por exemplo, eu não acho que George Bush � e não
estou falando da sua política exterior, mas da sua política
interna � poderia algum dia ser presidente da França. Os
franceses rejeitariam totalmente a idéia de que a solução para
todos os problemas sociais é cortar impostos. Eu não acho, da
mesma forma, que Jacques Chirac poderia ser presidente dos
Estados Unidos. Isso quer dizer que, seja qual for a identidade
de uma sociedade particular, ela tem uma influência sobre como
o problema da relação entre Constituição ou constitucionalismo,
democracia e Estado de Direito é percebido ou tratado.

Deixem-me fazer agora uma análise mais teórica �
obviamente não posso tentar fornecer respostas práticas para
essas questões � da tensão desses conceitos. A primeira
questão que eu gostaria de colocar é a da relação entre
constitucionalismo e democracia. Há diferentes concepções
de constitucionalismo; eu identifiquei quatro, mas discutirei
apenas três: a alemã, a francesa e a americana. Gostaria de
lembrar a vocês que esses modelos são arquetípicos, no
sentido de que são tipos de concepção que não correspondem,
necessariamente, ao que acontece hoje em dia � pelo menos
no caso da Alemanha, eles não correspondem realmente à
identidade constitucional daquele país. Mas, originalmente, a
noção constitucional alemã é a noção de que a Constituição é
a expressão do destino de um etos; esse constitucionalismo
etnocêntrico, efetivamente auxiliado pelas instituições e
governos, institucionalizou o espírito do povo germânico. Se
esse é o propósito do constitucionalismo, a democracia tem
um papel muito reduzido nessa concepção. E, de fato, Carl
Schmitt se contentava em ter um ditador, desde que o ditador
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soubesse o que era o espírito do povo alemão, quem eram os
amigos, quem eram os inimigos. O ditador, poderia ser um
instrumento para a implementação dessa visão de
constitucionalismo. Portanto, há uma correlação muito fraca
entre constitucionalismo e democracia.

Na outra ponta do espectro, está a noção francesa, em
que constitucionalismo é democracia. A Revolução Francesa
é a revolução que amarrou o constitucionalismo ao demos, e
que definiu, se vocês assim preferirem, o povo francês como
o povo democrático por excelência. Aqui a visão é a do
Parlamento. Um Parlamento representando o povo como um
todo, servindo como instrumento para levar adiante o projeto
constitucional. É notável que, embora os franceses tivessem
a sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em
1779, a proteção constitucional dos direitos fundamentais
como uma questão jurídica, na França, levou muito tempo,
entrou na segunda metade do século XX para se tornar efetiva.
A razão para isso é que os franceses, seguindo Rousseau,
tinham confiança em que o Parlamento, pela sua própria
natureza, fosse uma instituição democrática, e a proteção dos
direitos era função de uma democracia em funcionamento.
Então, no modelo francês de constitucionalismo, a democracia
é, talvez, o ingrediente mais importante, o aspecto mais
importante da regra constitucional.

O terceiro modelo que eu gostaria de discutir é o
modelo de constitucionalismo americano. O modelo americano
tem uma relação mais complexa com a democracia que o
francês e o alemão. Ele está a meio caminho entre eles. A
constituição americana contempla não apenas a democracia,
mas vários séculos de democracia. Se nós pudermos
caracterizar qual é aqui a idéia operante ou o conceito
principal, veremos que é a noção de checks and balances,
pesos e contrapesos. A democracia é necessária e boa, mas
ela é perigosa. A maior preocupação de Madison, que era uma
das maiores forças intelectuais por trás da Constituição
americana, era o medo da tirania da maioria. Então a maneira
com que nós lidamos com isso é por meio de um governo
central e vários governos estaduais concorrentes, de forma
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que o poder democrático não esteja concentrado numa única
esfera. Dentro de cada esfera da democracia � fizeram isso
com o governo federal e os governos estaduais, em geral,
copiaram � está a noção da divisão dos Poderes. Legislativo,
Executivo e Judiciário têm de ser divididos. Depois há, é claro,
a noção dos direitos fundamentais, que foram estabelecidos
pela �Bill of Rights�, que são limitantes para a democracia.
Então, há uma limitação da democracia, por meios não
democráticos � embora essa não seja a descrição correta �, e
vários séculos de democracia concorrente para assegurar que
o eleitor individual não seja engolido por uma clara maioria
sobre a qual ele não tem o menor controle. Esses três modelos
mostram que não há nada definitivo ou óbvio em termos de
relações entre constitucionalismo e democracia. Todos eles
foram gerados e desenvolvidos a partir de noções de bem
comum distintas de identidade constitucional.

Permitam-me agora ir ao ponto número dois, que é o
da relação entre o Estado de Direito e democracia. O Estado
de Direito, em si mesmo, não tem nada a ver com democracia.
E eu quero aqui fazer uma distinção entre a Alemanha, a França
e os Estados Unidos. Os alemães são famosos por terem
inventado o �Rechtstaat�, ou Estado de Direito. As origens do
�Rechtstaat� remontam, pelo menos, às idéias de Kant, talvez
até antes, mas ele se tornou de fato uma jurisprudência muito
viva nessas instituições jurídicas da segunda metade do século
XIX, depois do fracasso da Revolução Burguesa de 1848.
Nesse sentido, �Rechtstaat�, que é traduzido em inglês como
�Rule of Law�, é mal traduzido � e infelizmente isso talvez não
faça nenhum sentido para as pessoas que falam português,
mas a forma de traduzir �Rechtstaat� em inglês não é
realmente �Rule of Law�, mas �State Rule Through Law�, a
regra (ou o governo) do Estado por meio do Direito. A idéia
do �Rechtstaat�, que veio como uma consolação para os
burgueses que não conseguiram alcançar a democracia, era a
de que o Kaiser tinha que adotar suas políticas utilizando, pelo
menos, meios jurídicos. Ele tinha que aprovar leis para poder
governar. Não era suficiente ser um monarca autocrata.
Associado a isso estava a divisão dos Poderes entre um
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Legislativo, que tinha que aprovar as leis, e um Judiciário, que
tinha que interpretar essas leis. Isso permitia uma certa
quantidade de controle, na medida em que protegia contra o
poder arbitrário e contra mudanças constantes dos caprichos
do soberano, permitindo, consequentemente, uma maior
previsibilidade: �eu não tenho nenhum direito, mas eu sei e
posso prever quais serão as conseqüências dos meus atos�.
Então, percebe-se que isso funciona muito bem na separação
de funções entre Legislativo e Judiciário, gerando uma proteção
a mais na medida em que o Legislativo não pode simplesmente
reescrever a lei a pretexto da sua aplicação em casos individuais.
Essa é uma proteção adicional. Observa-se que em tudo isso
não há nada de democracia, que o Direito, a essência do
Direito, pode ser simplesmente regulada pelo Kaiser, que dá
instruções ao Legislativo, encontra termos apropriados e
recursos táticos para transformar sua vontade em lei. Restará
ao juiz aplicar aquela regra geral a um caso individual que será
colocado diante dele: nada de democracia, ninguém vota,
ninguém é perguntado sobre o que sente diante da lei, e essa
é a noção do �Rechtstaat� positivista, essa é a essência do que
eu estou descrevendo.

Deixem-me voltar ao conceito francês de �L�état de
Droit�, que é comumente dado como equivalente. A principal
figura que desenvolveu o conceito de �L�état de Droit�, no
começo do século XX, Carré de Malberg, simplesmente
traduziu o termo alemão. �Rechtstaat� significa, em francês,
traduzido literalmente, �L�état de Droit�. Mas, se vocês
observarem mais atentamente, o �L�état de Droit� nada tem a
ver com o �Rechtstaat�, conceitualmente, substancialmente.
Por que não tem nada a ver com ele? Vocês se lembram do que
eu disse sobre a Revolução Francesa?

A Revolução Francesa instituiu o que nós podemos
chamar de �L�état Légal�, Estado Legal; eu traduzi isso, no inglês,
como o Estado por meio da democracia jurídica, o Estado por
meio da regra democrática, da lei democrática, com a soberania
do Parlamento e a pressuposição de que a criação legislativa só
é legítima por meio da democracia. Os franceses instituíram um
regime legal que é um regime democrático. Na França, a maioria
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comanda, é uma maioria nacional, é um Estado centralizado,
unificado. O governo da maioria do povo francês, por meio do
Poder Legislativo, do Parlamento, comanda, cria suas leis. O
�L�état Légal� é a realização, na esfera política, de uma idéia de
Jean-Jacques Rousseau, da democracia que resulta da
implementação da vontade geral.

É notável que, hoje em dia, qualquer que seja o
resultado a que o Parlamento chegue na França, ele traduz a
�volonté generale�, a vontade geral. Se você ler Rousseau
atentamente, a �volonté generale� não é a vontade da maioria,
mas a diferença de todos contra todos, seja lá o que isso
significar. Então, a única forma de entender a vontade geral é
que ela é um conceito descritivo. Se o Parlamento vota a favor
dela, ainda que isso aconteça quando a maioria, dispondo de
apoio para uma determinada proposição legislativa, sofreu
oposição de uma minoria ou de várias minorias parlamentares,
o resultado é a vontade geral. Assim, o direito francês é a
expressão da vontade geral por definição.

É com Carré de Malberg, naquele período do começo
do século XX, e com a luta pelo �L�état de Droit�, que os
franceses começaram a se preocupar com o fato de que a
democracia não garantia direitos constitucionais. A maioria
parlamentar não tinha que legislar nem sobre a proteção a
direitos fundamentais nem sobre outras matérias relativas a
direitos fundamentais. Então, �L�état de Droit� veio simbolizar
a regra do direito ou a regra do Estado por meio do direito
democrático, consistente com os direitos constitucionais. É
uma tentativa de preencher o vazio entre constitucionalismo
e democracia.

Na França isso foi muito necessário, devido à tradição
de não se dar um status jurídico aos direitos fundamentais. No
entanto, nos Estados Unidos e na sua Constituição, isso foi,
desde o começo, colocado de forma clara, no começo do
século XIX: direitos fundamentais são direitos jurídicos.
Assim, nos Estados Unidos houve, desde o início, uma união
entre regime constitucional, �Rule of Law�, e proteção aos
direitos fundamentais. A noção de �Rule of Law�, ou Estado
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de Direito, é muito mais antiga que a Constituição americana
e tem suas origens na Inglaterra. Não vou falar muito dos
antecedentes históricos ou da evolução histórica do Estado de
Direito. Eu focalizarei, em lugar disso, a compreensão atual de
Estado de Direito nos Estados Unidos.

O Estado de Direito, em termos da nossa questão aqui,
é um paradoxo. Como eu disse no começo, a submissão ao
direito, seja ao direito constitucional ou ao direito comum,
geralmente é sentida como impositiva. Eu tenho que seguir a
lei de alguém que impõe essa lei a mim. E o Estado de Direito
tem essa dupla conotação, que é, ao mesmo tempo, uma auto-
regulamentação e uma regulamentação imposta, devido ao
papel único do juiz de direito comum (COMMON LAW JUDGE �
NOTA DA TRANSCRIÇÃO). É claro que essa é uma caricatura �
eu só os adverti a esse respeito porque pode ser útil para
avançarmos na discussão, mas, se tivéssemos mais tempo,
teríamos que olhar isso mais cuidadosamente. Essa caricatura
que é o direito comum, o common law, é um direito feito pelo
juiz, ao contrário do civil law, em que os juízes, simplesmente,
mecanicamente, dedutivamente, aplicam as regras gerais
existentes a casos específicos.

Para dar-lhes um exemplo, vamos imaginar o primeiro
caso de direito comum, antes da existência de qualquer lei na
Inglaterra: duas pessoas levaram uma demanda diante de um
juiz, e o juiz resolveu a disputa. Seja qual for o resultado � a
demanda poderia ser: minha vaca comeu as suas flores �,
quem é o responsável ou quem arca com os prejuízos? Não
há nenhuma lei nesse sentido, mas o juiz tem de resolver o
caso. Vamos supor que o juiz diz que minha vaca tem o direito
de comer as suas flores. Isso resolve o meu caso. Não havia
nenhuma lei antes dessa primeira decisão. Quando o próximo
caso surgiu, como, por exemplo, quando o seu cavalo comeu
as minhas flores, nós tínhamos então um precedente. Agora
a disputa seria se cavalos são iguais a vacas para esse
propósito. Mas, de um jeito ou de outro, tínhamos um
precedente. Assim, o primeiro juiz legislou de modo definitivo,
deu início a uma legislação, completa ou incompleta, de forma
que os juízes tinham sempre que fazer acréscimos a ela. É por
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isso que há uma sucessão de juízes legislando. No entanto,
o primeiro juiz determinou, em parte, a resposta à questão
sobre se seu cavalo pode comer as minhas flores ou se
você tem que pagar por isso.

Esse tipo de sistema tem, em termos do problema
que nós estamos examinando, algumas implicações muito
importantes. Uma delas é que os juízes, de fato, fazem o
direito antes mesmo da Constituição ou além da Constituição.
Isso levanta toda uma questão, que é uma preocupação
central no direito constitucional americano, sobre o poder
antimajoritário dos juízes. Eles não são eleitos, são
designados e têm mandato vitalício e, de fato, fazem,
criam, o direito constitucional. Mas não fazem apenas o
direito constitucional, fazem o direito em geral.

O primeiro problema, o problema de o juiz fazer o
direito comum, está mudando. Atualmente, os Parlamentos
fazem a maioria das leis e o congresso americano pode
derrubar um juiz dizendo que não concorda com determinada
lei e vai reescrevê-la. Temos muitos exemplos disso. Então
não é uma questão conceitual. No direito constitucional,
entretanto, não há uma forma de derrubar a Suprema Corte,
a não ser que você tenha uma emenda constitucional, o que,
nos Estados Unidos, é quase impossível de se obter. É muito
difícil conseguir êxito na ratificação de uma emenda
constitucional. Temos aqui a noção do direito feito pelo juiz,
que é problemático do ponto de vista democrático, e, por
outro lado, o Estado de Direito, baseado no direito feito pelo
juiz e no direito comum. É uma tradição o juiz estar ao lado do
povo, contra o monarca. Uma das grandes virtudes do sistema
inglês � muito dele foi importado pelos Estados Unidos �, é essa
noção do juiz da eqüidade ou do juiz do direito comum, capaz
de exercer o poder ao lado do povo, como se fosse uma
verificação do soberano ou do Parlamento. Pode-se recorrer ao
juiz para se livrar de leis opressivas, por um lado, e, por outro
lado, os juízes também aplicam � porque os juízes modernos
aplicam os dispositivos constitucionais, bem como o direito
comum � a vontade da maioria, ou as leis existentes. Dessa
forma, o Estado de Direito é também cogente e libertador.



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

22

Há outro problema com o Estado de Direito no contexto
do direito comum, no sentido em que queremos duas coisas
do regime constitucional, e do que eu chamo de Estado de
Direito ou �Rechtstaat�, ou �L�état de Droit�, não importa: nós
queremos previsibilidade e eqüidade, ou justiça. Com o
�Rechtstaat� nós temos previsibilidade, mas nenhuma garantia
de eqüidade; com o Estado de Direito, por outro lado,
assumindo que os juízes sejam conscienciosos dos seus
valores primários, do devido processo e das noções de
igualdade e justiça, e daí por diante, nós podemos ter
justiça, mas isso não garante a previsibilidade, na medida
em que as decisões que de fato solucionam o caso ou, em
outras palavras, dão uma decisão jurídica para um problema
criando uma regra para o futuro, podem mudar. Não há,
então, nenhuma previsibilidade. A maioria dos precedentes
não são totalmente determinativos, deixam muitos caminhos
abertos para a interpretação. Pode acontecer que o direito
comum derrote essa noção de previsibilidade, que é essencial
em um regime de direito comum.

Uma outra questão sobre esse segundo ponto, antes de
examinarmos as implicações constitucionais � para dar um
exemplo das tensões que existem entre Estado de Direito e
democracia �, é olhar a situação atual da Alemanha com
relação ao que ela era no fim do século XIX. No atual regime
constitucional alemão, nós tivemos uma transformação total,
partindo de um �Rechtstaat� positivista para o que os
doutrinadores alemães chamam de �Verfassungstaat�, ou
regra, ou direito constitucional, ou, ainda, Estado constitucional
por meio do direito. O �Verfassungstaat� é a utilização de um
regime do tipo do Estado de Direito por meio da implementação
de valores e regras constitucionais. A Constituição alemã,
diferentemente da americana, tem sido interpretada como
impositora de uma ordem de valores. Isso é muito importante
do ponto de vista da nossa discussão, porque ela permite ao
juiz constitucional invalidar um grande número de leis com o
fundamento de que elas violam o espírito da Constituição.

Para dar um exemplo, nos Estados Unidos há uma
cláusula que proíbe o Estado de discriminar entre homens e
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mulheres em termos de emprego estatais. Um órgão estatal
não pode recusar trabalho a uma mulher porque ela é uma
mulher. Há também legislação equivalente no setor privado,
mas vamos esquecer isso por um momento. O que isso
significa é que, se um empregador privado discriminar uma
mulher, não há nenhum recurso constitucional. No entanto, se
tivermos maiorias legislativas diferentes no congresso dos
Estados Unidos � atualmente as maiorias legislativas são
contra a discriminação das mulheres �, digamos, daqui a uns
cinco anos, que aprovem uma lei que diz que isso está certo
� eles não podem dizer que está certo fazer alguma coisa que
é inconstitucional, mas podem afirmar que é uma nova lei que
determina que os empregadores devem ter absoluta liberdade
na contratação de seus empregados, porque eles sabem
melhor que ninguém o que é melhor para os seus negócios �
isso significaria que, nos Estados Unidos, não haveria nenhum
recurso contra a discriminação privada. Se isso acontecesse
na Alemanha, a Corte diria que os direitos subjetivos que os
cidadãos alemães têm com relação ao Estado � e há uma
cláusula de igualdade na Constituição alemã �, é uma ordem
objetiva, criada pelos valores que a Constituição alemã adotou
e, de acordo com esses valores objetivos, o juiz constitucional
pode dizer àquele empregador particular que essa é uma
violação da ordem constitucional, mesmo que o Parlamento
diga, �tudo bem, você pode discriminar�.

O problema do �Verfassungstaat� é que ele sustenta a
sua regra constitucional ao ponto, pelo menos teoricamente,
que permite a destruição da política majoritária. Se formos
muito profundamente nessa questão dos valores básicos da
ordem constitucional alemã � e há muitos acadêmicos que
reclamaram sobre isso �, de fato tiraremos o poder da
democracia alemã, porque todas as decisões são tomadas
pelos juízes constitucionais em última instância. Se uma
proposta legislativa vai para o �Bundestag�, é aprovada e
alguém se contrapõe à ela, o juiz constitucional, dentro do
sistema de valores abrangentemente eqüitativo estabelecido
pela moderna Constituição alemã, dispõe de meios para
invalidar essa lei. Então, o que fazer com toda essa bagunça?
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Quero discutir um pouco alguns desses problemas
de diversas identidades constitucionais e diferentes sistemas
constitucionais para fechar esse ponto. Nos Estados Unidos,
há um debate muito claro nesse sentido, porque há uma
noção clara � e isso é parte da nossa identidade constitucional,
pelo menos da nossa atual identidade constitucional �, de
que há uma distinção entre democracia e constitucionalismo,
e o tema real, o debate real, é sobre onde devemos traçar
as linhas divisórias.

Eu gostaria de explorar rapidamente com vocês a teoria
de Bruce Ackermann, porque ela entra na noção do que é a
democracia e de como a identidade constitucional, ou o
constitucionalismo, está relacionada com a democracia.
Bruce Ackermann tem uma teoria que ele chama de �momento
constitucional�. Isso consiste em dizer, não que nós temos
um constitucionalismo que é antidemocrático, antimajoritário,
por um lado, e democrático por outro, e sim que nós temos
duas ordens de democracia. Nós temos a democracia
comum, em que as pessoas lutam pelos seus interesses:
alguns querem mais produção, outros, um meio ambiente
melhor, e deve haver leis melhores para o meio ambiente e
leis que gerem mais empregos, pois é para isso que lutam as
pessoas que constituem a maioria.

Há, nos Estados Unidos, esses momentos constitucionais
em que o povo, de alguma forma, entra em um estado
diferente, um ânimo diferente, e produz uma norma que é
muito próxima de um consenso. A meu ver, essa teoria, se for
analisada claramente, é incoerente, não há algo como um
momento constitucional ou democracia comum. Havendo
democracia, há desacordo sobre o que deveria ser
constitucionalizado. Nesta noite eu vou tratar do problema dos
direitos do welfare, que é um bom exemplo. Essa é uma área
em que há muita discussão sobre se é correto constitucionalizar
os direitos de bem-estar social ou se ele deveria ser deixado às
maiorias legislativas. Portanto, o debate é sobre o que deve ser
constitucionalizado e o que deve ser deixado às maiorias
comuns. Também não há nenhuma evidência de que as
pessoas que estão engajadas politicamente na criação
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constitucional, em oposição à legislação, assumam uma posição
ética mais alta ou tenham mais preocupações com outras
idéias ou outros interesses na sociedade.

Só para lhes dar um exemplo, há muitas pessoas que
querem emendar a Constituição americana para proibir o
aborto. O fato de que essas pessoas quase nunca digam que
isso significa incluir todas as pessoas que acreditam que os
direitos de aborto são importantes deve-se a uma frustração,
porque sua vontade legislativa sempre é negada pelos
recursos aos direitos constitucionais. Isso aponta para o
fato de que uma outra explicação possível não é a de que na
democracia é diferente, mas sim a de que, em vez disso,
nós podemos reconstruir e decidir o que está em cada
categoria, o que será matéria de debate, o que será matéria
de diferentes culturas constitucionais.

No entanto, nós podemos de fato apontar as diferenças
entre uma democracia constitucional e uma democracia
comum, em termos de qual perspectiva justifica essa designação
particular. Na medida em que olharmos as noções de que um
povo que se auto-governe precisa de propósitos para operar
como tal, nós podemos olhar isso como envolvendo a ordem
da democracia constitucional, e olhar o que não faz parte disso
como democracia comum, ordinária. Isso não depende de
quem apóie o que o povo decide na Assembléia Legislativa,
mas são simplesmente os fatos da reconstrução. Eu acho que
aí é que está o importante com relação à identidade
constitucional. Isso vai variar de um lugar para outro, mas
alguns fatos são essenciais numa sociedade pluralista.

Vou dar pelo menos uma noção de como resolver esse
problema. Numa sociedade pluralista, há o problema do
reconhecimento, que é, em resumo, o de que todos os
indivíduos e todos os grupos devem ser levados em
consideração. Esse é um problema de auto-governo se você
quer democracia. Por que queremos a democracia? Porque,
se você reconhece o povo, você deve dar a ele uma chance de
participar da realização de seu próprio destino.
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Depois há o problema da auto-realização, e isso pode
acontecer a um nível individual ou a um nível comunitário.
Todos esses níveis requerem compromissos e que algum
peso seja dado àquilo que eu penso e àquilo que o meu vizinho
pensa. Então nós temos, talvez, que examinar a questão da
democracia constitucional e, aqui estou usando a democracia
não necessariamente no sentido de uma democracia
majoritária, mas no sentido em que, a qualquer tempo, uma
maioria pode não concordar conosco, e também no sentido
de que, se você olha para um povo que merece
reconhecimento, ele tem o direito de participar do governo
e alcançar um nível de auto-realização.

Então, o que é necessário para uma Constituição, o que
faz uma democracia constitucional, são aquelas instituições
ou aqueles direitos que permitirão, ou melhor permitirão que
isso seja implementado. O que é de fato deixado à política
comum são questões que não são cruciais a partir daquele
ponto de vista. Não é crucial, por exemplo, ou não em uma
certa medida, mais empregos ou melhor meio ambiente. Pode
ser crucial se nós temos um meio ambiente que está ameaçado
a um ponto em que a saúde ou o bem-estar das pessoas esteja
em perigo, ou que os empregos sejam eliminados de uma
forma que grande parte da população não consiga empregos,
não consiga sua auto-realização. É crucial ter um mecanismo
que permita uma medida de autogoverno que respeite os
direitos. E aí é que entram os elementos do constitucionalismo:
limitação do governo, submissão ao Estado de Direito ou a
alguma versão do Estado de Direito � se vocês viram que há
diferença entre essas versões. Algum meio de proteção aos
direitos fundamentais devem se tornar essenciais para que
haja constitucionalização. Muito obrigado.
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DEBATES

Profa. Maria Fernanda Salcedo Repolês

Bom dia. Quero manifestar minha satisfação por ter
sido chamada para participar desta mesa, ao lado de pessoas
com quem já trabalho há tanto tempo e, principalmente, ao
lado do nosso convidado, que é um grande constitucionalista
e tem contribuído de uma maneira efetiva para repensar
várias das questões que são colocadas no cenário mundial.

Minha intervenção vai ser curta, eu quero fazer três
perguntas e um comentário a partir do que foi exposto.
Ontem o senhor disse, na sua exposição, que a Constituição
americana é entendida como um símbolo forte e, até mesmo,
que vem se transformando na própria história e cultura do
povo americano, a tal ponto que questões constitucionais
são discutidas no dia-a-dia, e que uma criança tenha noção
de seus direitos constitucionais. O que nos faz ficar perplexos
é perceber isso, inclusive admirar os Estados Unidos em
função disso, e depois ver que, mesmo com esse modelo, é
possível haver uma �era Bush�.

Minha pergunta é: como o senhor entende a �era
Bush�, especialmente os decretos do presidente Bush sobre o
terrorismo, e em que medida eles têm ou não um impacto na
identidade constitucional do povo americano e se essa identidade
é de fato uma identidade, como é possível explicar que,
tirando alguns intelectuais e artistas, o povo americano não
tenha se oposto a essas medidas? Talvez muitos não concordem
com elas, mas também não têm mostrado uma oposição mais
efetiva às mesmas. O que acontece com a identidade
constitucional norte americana depois do 11 de setembro e
depois das leis antiterrorismo que restringem direitos
individuais construídos ao longo de todos esses anos?

A primeira pergunta me leva à segunda, que diz
respeito ao controle dos riscos. Niklas Luhmann e Rafaelle de
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Giorgi, dois sociólogos do direito que têm tido um impacto no
direito brasileiro nos últimos anos, falam de uma sociedade
de risco. Esse tema está presente também no pensamento de
Habermas, em muitos momentos, por exemplo, quando ele
fala da oposição entre ação estratégica e ação comunicativa.
Para Habermas, riscos não podem ser totalmente controlados,
mas podemos contar com o fato de que uma ação estratégica
é sempre subordinada à ação comunicativa, no sentido de que
elas têm uma relação parasitária entre si. O risco, nesse
sentido, pode nos levar para qualquer lado, seja para agir
comunicativamente, seja para agir estrategicamente. Eu
gostaria de saber em que sentidos a negação, a metáfora e a
metonímia são instrumentos capazes de, de alguma maneira,
controlar o risco, controlar entre aspas, ou, no sentido mais
geral, como o senhor vê o problema do risco?

A terceira pergunta, na verdade, está relacionada com
uma outra, e é a seguinte: eu disse agora mesmo que o risco
permite decidirmos agir estratégica ou comunicativamente,
nos termos de Habermas. Mas ainda há uma outra possibilidade,
que fica sempre em aberto, que é abandonarmos a via do
discurso e partirmos para a violência. Quero perguntar se o
senhor acha, como eu acho, particularmente, que a violência
é a pedra de toque do Estado constitucional.

Finalmente, eu queria fazer um pequeno comentário
sobre uma questão que foi tocada ontem. O prof. José Luís
Quadros de Magalhães fala em sentimento constitucional. É
um termo que ele utiliza para descrever a necessidade de se
construir uma identidade entre o povo brasileiro e a nossa
Constituição, de forma que o povo brasileiro se sinta co-autor
e sujeito da Constituição. É justamente a ambivalência de que
o senhor falava quando se referiu à palavra sujeito em inglês,
sujeito é quem faz a Constituição e quem se submete à
Constituição. É nesse sentido que eu entendo a concepção
habermasiana de patriotismo constitucional, não no sentido
de ser algo passional ou nacionalista, mas de construção
desse sentimento, e até prefiro o termo do professor José Luís
Quadros, �sentimento constitucional�. Muito obrigada.
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Prof. Michel Rosenfeld

Muito obrigado por suas questões excelentes e muito
duras, difíceis. Deixem-me tentar responder, pelo menos
parcialmente, e eu começarei pelo seu comentário � você
talvez não tenha me perguntado para que eu respondesse, mas
eu gostaria de fazer um comentário sobre ele. A crítica que eu
tenho em relação à noção habermasiana de patriotismo
constitucional é que eu não acho que os valores constitucionais
em abstrato ou as noções de uma democracia constitucional
ética, da forma que Habermas utiliza, possam conseguir apoio
constitucional para um regime constitucional em particular.

Não sei muito sobre a situação brasileira, mas eu olho
para a Comunidade Européia, para a União Européia, como
exemplo único, um exemplo de que eles precisam de algo
mais. Eu acho que a expressão que você usou, do seu colega,
de construção do sentimento constitucional, é uma expressão
muito melhor. Uma forma de colocar as pessoas envolvidas
com a Constituição não é, necessariamente, por meio de
aspectos da Constituição que fornecerão um governo melhor,
com o qual, talvez, o imaginário da população não se identifique.
Antes, porém � o que é de certo modo estranho, e é aqui que
eu acho que a noção de identidade constitucional é importante
�, é necessário que as preocupações, os sonhos, os pesadelos,
os mitos, as lendas, os pontos de referência comuns, históricos
etc., estejam na base desse governo constitucional, de forma
que possamos conseguir algum laço emocional entre o que
o sentimento popular possa ser e o governo, de fato, é: muito
técnico e reservado a advogados e legisladores. É nesse
sentido que eu me refiro à imaginação constitucional do povo
nos Estados Unidos, e ela, de alguma forma, entrou na
cultura popular. No entanto, isso não é necessariamente
importante. O que é importante é que há, na consciência
coletiva do país, uma certa ligação com a Constituição. Isso
me permitirá ligar esse comentário e tentar responder, pelo
menos em parte, à sua primeira questão.

O fato de que há uma identidade constitucional não
significa que há uma adoção constante dos valores da
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Constituição. Significa que isso se torna um fator importante
na consciência política e histórica do povo, da nação. Então,
antes de responder sobre a �era Bush�, uma das questões mais
perturbadoras sobre o povo americano é que eles são patriotas
quanto a proteger ou não a �Bill of Rights�. Talvez a maioria
dos americanos seja a favor da abolição da �Bill of Rights�.
Isso revela uma certa esquizofrenia, porque eles apreciam
imensamente a primeira emenda. Quando eles focam a abolição
da �Bill of Rights�, é provavelmente no contexto da violência,
de assassinatos, como no caso de alguém que todos
consideravam culpado ter se livrado devido aos direitos
concedidos pela emenda Miranda. Nesses casos a consciência
popular volta-se contra esses direitos. Talvez isso explique,
em parte, a �era Bush�.

O 11 de setembro foi uma coisa sem precedentes para
os Estados Unidos. O país já entrou em várias guerras,
inclusive Pearl Harbour, em que houve muitas mortes fora do
território americano, e o número dessas mortes foi menor que
as acontecidas no 11 de setembro. Também houve mortes no
Havaí, principalmente de militares. O 11 de setembro atingiu
o centro de Nova Iorque e Washington, matando civis. Há um
sentimento muito forte em relação a Pearl Harbour, de que os
japoneses estavam errados sobre o que eles fizeram, e esse foi
um ato de guerra convencional. Os Estados Unidos foram à
guerra contra o Japão, e aquela foi uma guerra convencional.
O 11 de setembro abriu uma série de possibilidades inteiramente
novas e completamente perturbadoras, que são também
incontroláveis. Isso vai se ligar com a segunda questão. O risco
do terrorismo não é alguma coisa que sentimos que possamos
dominar ou raciocinar a respeito. Restou um sentimento que é
uma combinação de termos nos sentido atacados, de que a
imaginação constitucional não necessariamente responde a
problemas particulares e de que nós, os americanos, estamos
dispostos a abandonar determinados direitos constitucionais �
o que só posso dizer hipoteticamente, porque temos uma
perspectiva histórica maior do que essa. No entanto, não há
dúvida de que a reação ao 11 de setembro foi, do ponto de vista
constitucional, deplorável.
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Muito embora a proteção à liberdade de expressão seja
notável e singular nos Estados Unidos, nós não nos abstivemos
de mandar para a prisão, condenando a 20 ou 30 anos de
reclusão, pessoas que estavam ligadas ao Partido Comunista
durante a Guerra Fria. De alguma maneira, racionalizaram que
isso não era inconsistente com a liberdade de expressão. Por
um lado esse é um lapso, e eu não penso que no longo prazo
� espero que eu esteja certo, não sei, isso é apenas uma
previsão � o tipo de identidade constitucional que os americanos
têm irá erodir, mas causará violações que estão muito próximas
de violações dos direitos constitucionais em virtude da proteção
ou da segurança.

A propósito, essa não é a primeira vez que isso
acontece. Há um aspecto positivo aí: há uma grande oposição
às posições de Bush. Ele ainda não obteve sucesso nas Cortes.
Mesmo a Corte mais conservadora do país, que é a Corte do
Quarto Circuito, situada logo abaixo da Corte Suprema, e que,
de uma forma geral, até hoje ratificou as políticas de Bush,
embora dissesse que ele estava certo nesse caso, advertiu-o
de que não podia prosseguir de maneira unilateral nas decisões
que estava tomando. Outras Cortes se opuseram a ele. Nesse
sentido, um processo que está em andamento contra uma
pessoa que foi acusada de fazer parte da conspiração de 11 de
setembro, chamada Moussawi, talvez tenha de ser abandonado,
porque o governo não pode apresentar determinadas provas
sem dar à defesa o direito de olhar as provas e examinar as
evidências e as testemunhas. Como o governo acha que pode
prejudicar a segurança, eles tiveram que abandonar o
prosseguimento do caso.

Os tribunais militares, que foram muito criticados e que
são contra a identidade constitucional americana e a consciência
constitucional americana, foram criados através de legislação
e administrativamente formulados, mas nenhum deles entrou
em ação. Há um debate sobre se alguns desses tribunais
entrarão agora em ação, e advogados civis estão insistindo em
que eles deveriam ser autorizados a representar os réus e que,
mesmo que os tribunais não garantam direitos constitucionais
integrais, deveriam aproximar-se deles o máximo possível. O
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que eu quero sugerir aqui é que na cultura americana há uma
recusa em aceitar � e há interesses institucionais muito
poderosos envolvidos, como, por exemplo, o da Ordem dos
Advogados dos Estados Unidos � essa nova mudança e essa
espécie de atropelamento dos direitos constitucionais. Portanto,
o quadro não é tão ruim como pode parecer, mas é muito
preocupante, concordo com você.

Segunda questão: o risco. É uma questão fascinante. A
noção de Newman � e eu tive o privilégio de discutir com ele
alguns dos seus pontos de vista sobre a violência, propriamente
sobre os riscos �, é muito interessante, e isso leva a parte do
meu tópico hoje, a questão da previsibilidade. Essa é uma
questão muito complexa e muito fascinante. Nós poderíamos
passar todo o dia discutindo isso. Vou tentar ser curto e focar
uma única questão. Aqui a regra constitucional parece ter um
papel ambivalente. Algumas vezes ela está lá para reduzir o
risco, e o aspecto de previsibilidade do Estado de Direito,
associado com o constitucionalismo, preenche essa função;
mas algumas vezes ela está lá para aumentar o risco em nome
de algum valor constitucional profundo.

O melhor exemplo que posso dar é a história violenta,
conturbada e difícil que tivemos com relação à desagregação
racial nas escolas. Nesse caso, o mandato constitucional foi
interpretado pelas Cortes federais para acabar com uma
prática profundamente enraizada, que criava uma grande
quantidade de risco, no sentido de que ninguém sabia se ia
funcionar, que gerava levantes políticos e até mesmo violência.
Contudo, a coisa certa a fazer era aumentar o risco em nome
da justiça. Em outros casos, o regime constitucional tenta
reduzi-lo. Acho que é uma relação muito complexa, e certamente
não é uma via de mão única em termos da relação entre a regra
constitucional e o risco.

O caminho discursivo de Habermas com relação à
violência, e você também perguntou sobre negação, metonímia,
metáfora, se isso poderia ter um impacto no controle do risco.
Eu acho, mais uma vez, que essa é uma questão muito
complicada. Não acho que exista alguma resposta prima facie
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para isso, ou alguma opinião prima facie sobre qual delas afeta o
risco. São apenas mecanismos por meio dos quais nós podemos
chegar a algum ponto de equilíbrio dentro de uma quantidade
infinita de possibilidades sobre o que pode se tornar identidade
constitucional. Nessa medida, em alguns casos, podem
inclusive aumentar o risco e, em outros casos, diminuí-lo.

Sobre o constitucionalismo e a violência, eu acho
claramente que, o constitucionalismo é sempre, em todos os
direitos, transmitido como violência, porque, por definição,
direito é violência. Essa é uma das coisas que eu aludia na
minha fala de hoje, embora não tenha feito explicitamente,
quando disse que a lei é coercitiva, ela é coercitiva porque é
violenta, não é simplesmente porque ela é a opinião de alguém
que está impondo sua vontade por persuasão, mas porque há
sanções muito severas se alguém viola a lei.

Até muito recentemente, um segmento da nossa
população sofreu uma experiência dolorosa � estou me
referindo às leis anti-sodomitas contra os homossexuais nos
Estados Unidos. Isso não aconteceu apenas porque eles
eram homossexuais ou porque a relação homossexual por
definição é sodomia, mas por serem uma minoria
constitucional, porque, simbolicamente, eles não tinham
direitos constitucionais de praticarem o que para eles é um
aspecto importante de suas vidas privadas, mas também
porque certas pessoas não foram para a cadeia, pelo menos
não pelo tempo que a lei determinava. Enfim, a violência em
nome da Constituição é uma questão muito importante, que
merece pelo menos um dia inteiro de discussões.

Prof. Antônio Maués

Bom dia. Não é necessário falar do prazer de compor
esta banca com tão brilhantes acadêmicos, mas sem dúvida é
necessário agradecer pelo convite da Universidade Federal
de Minas Gerais e, principalmente, a esse grande professor
que é Menelick de Carvalho Neto, agradecendo também pela
acolhida da Assembléia Legislativa deste Estado. Os trabalhos
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do professsor Rosenfeld são bastante estimulantes. Talvez
uma das suas principais qualidades, além da clareza na sua
exposição, seja a de aportar novas idéias que nos permitem
rediscutir e redefinir conceitos com os quais trabalhamos.

O meu objetivo nesta intervenção é trazer as reflexões
do prof. Rosenfeld para alguns problemas que enfrentamos
no direito constitucional brasileiro. Creio que muitas das suas
idéias são importantes para nós. E, nesse ponto, prof.
Rosenfeld, vou me valer também dos estudos que o senhor fez
sobre a Constituição espanhola. O prof. Rosenfeld tem
trabalhos publicados nos quais analisa em que medida o
processo constituinte espanhol de 1978 poderia servir de
referência para as transições ocorridas no Leste Europeu
após a queda do Bloco Soviético.

Utilizando a tradução do prof. Menelick, vou fazer uma
pequena leitura a fim de facilitar à platéia o encaminhamento
da minha questão. O prof. Rosenfeld afirma que, apesar do
sujeito constitucional ser detentor de poder constituinte, nem
mesmo a ruptura radical de uma revolução violenta possibilita
uma diferenciação absoluta entre a ordem política pré-
revolucionária e a pós-revolucionária. No mais das vezes, as
tradições pré-revolucionárias não são completamente
erradicadas, mas transformadas e seletivamente incorporadas
na nova ordem forjada pelo sujeito constitucional. Isso impõe
que o primeiro estágio do estabelecimento da identidade do
sujeito constitucional deve ser concebido como pura negação,
porque o sujeito constitucional adquire uma identidade
diferenciada, distinta, mediante a negação daquele que é o
sujeito pré-constitucional, ou seja, um mero produto das
identidades cultural, histórica, étnica ou religiosa vigentes.

No entanto, como pura negatividade do sujeito
constitucional, experimenta a si mesmo como uma falta e,
consequentemente, aspira preencher esse seu vazio interno
por meio do desenvolvimento de uma identidade positiva. A
busca por uma identidade positiva marca, sobretudo, o
terceiro estágio do desenvolvimento lógico do sujeito
constitucional. Mas essa identidade positiva só se torna
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positiva quando se recorre às mesmas identidades descartadas
no primeiro estágio de formação do sujeito constitucional. É
claro que os objetivos do constitucionalismo, diz o prof.
Rosenfeld, não podem ser perseguidos no vácuo, eles requerem
o estabelecimento de um aparato constitucional viável, que
deve necessariamente assentar-se na história, nas tradições,
no patrimônio cultural da comunidade política pertinente.

Essa longa referência ao texto pode, à primeira vista,
parecer um paradoxo. Falamos que essa identidade do sujeito
constitucional é uma negação e, em seguida, falamos que é
uma identidade positiva. No entanto, devemos lembrar que o
professor Rosenfeld apresenta essa questão em termos
hegelianos. Portanto, o que temos aqui é um processo de
�Aufhebung�, de superação, é uma contradição em termos
hegelianos. Mas, vejam só, as idéias do prof. Rosenfeld
foram pensadas principalmente para processos de transição
revolucionária em que há uma ruptura com o passado, em que
o poder constituinte se afirma na sua origem moderna, na
experiência americana e francesa, como uma negação radical
da ordem anterior. No entanto, a Constituição brasileira de
1988 e, comparativamente, a Constituição espanhola de 1978
não surgiram dessa forma. Surgiram, ao contrário, de um
passado de transição negociada com o regime autoritário. O
que me leva a concluir que, em Constituições forjadas dessa
forma, não há um primeiro momento de pura negação. Ao
contrário, as novas ordens constitucionais devem incorporar
vários elementos que compunham a identidade da ordem
anterior. E esse é exatamente o resultado de um processo de
transição negociada. Apenas para dar dois exemplos: no caso
espanhol, a Constituição de 1978 não poderia decidir contra
a monarquia. Havia uma decisão anterior à manifestação
formal do poder constituinte reunido nas Cortes gerais de que
essa era uma decisão que não estava sob a alçada da
constituinte. No caso brasileiro não é tão dramático, mas eu
daria o exemplo do sistema presidencialista, que também foi
um elemento central da negociação com o regime anterior, e,
na verdade, em torno dele muito se conservou da
institucionalidade forjada no decorrer do regime militar.
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A partir disso � e se essa exposição realmente faz
sentido � eu passaria a pergunta ao professor Rosenfeld. Isso
significa que esses casos de transições constitucionais e de
não-ruptura com uma ordem não constitucional se apresentam,
num primeiro momento, não como negação, mas como uma
dimensão positiva, graças a essa incorporação dos elementos
da ordem autoritária, e que, portanto, o momento de
negatividade que é necessário para a construção da identidade
constitucional não seria posterior à instauração da nova
ordem constitucional?

Em sequência, o professor Rosenfeld utiliza, além da
idéia da negação, também a idéia da metáfora e da metonímia
como ferramentas (tools) importantes para a construção e a
reconstrução do discurso constitucional. Se nós temos, nos
casos de Constituições como a brasileira, o momento de
negação do passado autoritário a partir do momento em que
a ordem constitucional entra em vigor, e não antes disso, não
seria mais importante a metonímia do que a metáfora no
discurso da construção dessa identidade constitucional? Porque
a metonímia, como lembra o professor Rosenfeld, tende à
contextualização, enquanto a metáfora tende à similitude, a
buscar essa continuidade institucional. Se esse peso do
passado que uma continuidade institucional determina, pelo
menos no plano formal, é ainda reforçado � poderia utilizar a
palavra que o professor Rosenfeld usa, �sobredeterminado� �
pelo uso de metáforas, nós teríamos uma tendência a acentuar a
continuidade da ordem autoritária com a ordem constitucional.
Por outro lado, se reforçarmos o aspecto da contextualização,
veremos que as regras anteriores à instituição do direito
constitucional, ainda que formalmente as mesmas, não podem
funcionar da mesma forma, porque estão agora orientadas
por um discurso que tem por base princípios fundamentalmente
distintos.

Poderia dar alguns exemplos disso na jurisprudência do
Tribunal Constitucional espanhol e do Supremo Tribunal
Federal, de modo bem amplo. A jurisprudência do Tribunal
Constitucional espanhol com relação às garantias criminais é
muito mais favorável à proteção dos direitos do acusado, do
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réu, que a do Supremo Tribunal Federal. Poderia também
comparar a jurisprudência sobre os atos legislativos do Poder
Executivo, considerando nossas medidas provisórias. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uma continuidade
da sua jurisprudência anterior sobre os decretos-lei.

Enfim, são apenas exemplos. O que me interessa é
a opinião do professor Rosenfeld sobre a importância da
metonímia em processos como o brasileiro. Gostaria
ainda de tocar num ponto que também tem sido bastante
ressaltado pelo professor Menelick e que tem nos mostrado,
de modo bastante característico, como essas identidades
não são fixas, como elas são constantemente construídas,
reconstruídas, e a nossa participação e responsabilidade
nisso. Ou seja, esse é um debate que não nos interessa
apenas academicamente, mas também como cidadãos e
operadores do direito que contribuímos para forjar essas
identidades constitucionais. Obrigado.

PROF. MICHEL ROSENFELD

 Muito obrigado por esse comentário e por essa pergunta
séria, ambos muito provocativos. Na minha resposta eu falarei
um pouco da Constituição espanhola. Infelizmente, não sei
o suficiente da Constituição brasileira para dar uma
contribuição muito útil. O problema  em relação às transições
negociadas é que o sucesso do processo de feitura de uma
Constituição depende de uma ruptura não total com o
passado e da habilidade de reconstruir as relações entre a
nova ordem e o passado, não necessariamente a ordem
passada, mas em termos do passado, o passado coletivo de
uma entidade política que saiu de um status pré-constitucional
para um status constitucional.

Primeiramente, gostaria de distinguir entre o que eu
chamo de processo lógico de feitura constitucional, em que
nós necessitamos de um momento de negação para começar,
e a ordem histórica em que isso acontece, e como ela
acontece. Partirei do pressuposto que os esforços espanhóis
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de criação constitucional, embora pacíficos, diferentemente
dos esforços americano e francês, não obstante, passaram
por esse momento. Vou também, talvez de modo chocante,
defender a monarquia. No entanto, para focalizar esse ponto,
deixem-me entrar num assunto que eu ainda não discuti, mas
que é importante, que é o da diferença entre a Revolução
Francesa e a revolução americana. Esse é um ponto que é
discutido por Alexis de Tocqueville em sua análise da transição
constitucional, nos dois momentos.

A Revolução Francesa foi realmente uma ruptura do
ponto de vista de um regime constitucional bem-sucedido.
Houve uma ruptura radical com o passado e a idéia da revolução
contínua, de que a revolução tem uma vida própria, não tem
ponto de parada, simplesmente deve continuar operando a
revolução através da revolução. Em decorrência disso, há uma
grande dificuldade para estabelecer uma ordem para a
Constituição francesa. Ela passou por várias  insurreições, por
Napoleão, pela Restauração e pela Monarquia, e esse não foi um
processo tranqüilo. Isso porque as novas elites dirigentes não
eram capazes de unificar suficientemente o discurso e não
tinham as instituições que pudessem, de algum modo, referir-
se ao passado e fossem desenvolvidas o bastante para instituir
uma revolução constitucional bem-sucedida. Portanto, o tempo
transcorrido, as mudanças e as insurreições relacionadas com
a transição constitucional francesa são muito diferentes daquelas
desenvolvidas na transição americana.

Por que a transição americana foi tão diferente? Se nós
olharmos mais detidamente, revolução americana é uma
denominação imprópria. Não foi realmente uma revolução, foi
uma libertação, embora tenha havido um momento de violência
para se livrar dos britânicos e o confisco de todas as suas
propriedades. Portanto, não foi tão pacífica quanto a transição
espanhola. A infra-estrutura social e o tipo de sistema
político que se desenvolveria a partir de então determinaram
que, nos Estados Unidos, deveria ser seguido o que as várias
colônias tinham como Constituições e uma Constituição
federal. Desse modo, houve uma transição muito menos
dramática entre o antes e o depois. A questão central é que
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os ingleses se foram. No entanto, isso não significa que não
houve um primeiro momento de negação, isso tem que
ocorrer. É preciso se livrar do passado antes de estabelecer
um sistema bem-sucedido. Isso é lógico do ponto de vista
histórico. Então, se você rompe, é um processo dialético
que resulta dessa mistura equilibrada.

No caso espanhol, houve, de fato, um momento de
negação, mas ele ocorreu gradualmente. O momento da
negação no contexto espanhol foi o abandono do regime
franquista. Estranhamente, o abandono do regime franquista
começou pelo próprio Franco, que, no final da sua vida,
indicou, pela primeira vez, um primeiro-ministro, um homem
que foi assassinado pelos terroristas bascos, o que deu
início ao processo. O regime franquista, embora muito
repressivo com relação aos dissidentes políticos, não era
tão repressivo com respeito aos cidadãos espanhóis, e
havia uma grande produtividade econômica em razão das
condições que ali estavam presentes.

É aqui que o papel central desempenhado pelo monarca
tem destaque sob o ponto de vista da nossa análise dialética.
O monarca foi designado por um motivo, e o motivo foi que
Franco era um representante típico da classe de ditadores
absolutistas, os quais, geralmente, não conseguem criar um
amálgama político, como é próprio dos monarcas que detêm
um sistema hereditário com uma ampla gama de tradições e
que se encontram enraizados dentro do sistema como um
todo. Esses ditadores assumem o poder por meio da violência
e não querem abandonar esse poder. Geralmente governam
com auto-suficiência e, quando morrem, reina a desordem.
Franco tinha consciência disso e preparou Juan Carlos. A
expectativa era de que aquele seria, de algum modo, um
regime franquista modificado, atenuado, uma continuação do
regime franquista, talvez não dominado por um homem, mas
que tinha seus aliados políticos. Esperava-se que o rei
desempenhasse um papel estabilizador, permitindo que seus
aliados governassem de acordo com suas idéias políticas. O
rei desempenhou papel chave pelo fato de ter-se transformado
em um detentor da transição. Portanto, de alguma forma, há
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uma negação embutida nessa transição. A transição não era de
uma monarquia para outra monarquia, mas de uma monarquia
que foi destruída para uma breve república, seguida por um
regime franquista. Então, o restabelecimento da monarquia
envolveu um momento de destruição e reconstrução, por um
lado. Em segundo lugar, a monarquia que Juan Carlos
incorporou era muito diferente da primeira monarquia,
porque ele assumiu e desenvolveu o papel central das forças
políticas e fez um discurso muito moderno à época da
criação da Constituição, no qual afirmou que não ia governar,
que o governo ia ser feito por meio de uma Constituição
democrática, que ele era o chefe do Estado, mas não o
governante. Isso foi muito importante. Portanto, era uma
monarquia que se diferenciava da monarquia anterior e que se
diferenciava do passado imediato.

A questão delicada sobre se havia violência associada
com o processo espanhol de construção constitucional �
embora esse processo, em si mesmo, tenha sido pacífico �
tem que ser respondida com uma afirmação. Em primeiro
lugar, havia uma memória muito forte de violência. Uma das
questões mais surpreendentes sobre a revolução espanhola e
suas dificuldades, por ocasião da morte de Franco � e isso não
era de modo algum óbvio ou suave, quer dizer, foi preciso
muito trabalho, muita habilidade política, em especial por parte
do Ministro Suárez �, é que havia uma memória de violência
da guerra civil espanhola. A guerra civil espanhola foi tão
violenta que praticamente não havia uma família que não
estivesse marcada pela violência. Havia uma urgência premente
por superar aquele período. Havia também a violência atual: a
violência basca estava lá no pano de fundo. Embora os bascos
tenham sido incluídos, pode-se dizer, de uma certa forma, que
a Constituição foi feita contra os bascos e, de alguma forma,
tentava solucionar o problema do separatismo basco e da
autonomia regional. Criava, em termos de identidade
constitucional � isso é muito interessante �, um conceito
inteiramente novo de comunidades autônomas, que não era
um Estado federal nem um Estado unitário, que, por sua
própria natureza, era assimétrico, e em que havia a exigência
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de autonomia por parte de certas comunidades, como a da
Catalunha, a do País Basco e a da Andaluzia. Toda a
construção dos criadores da Constituição espanhola é
realmente extraordinária. Ela retrabalha questões do passado
e procede à criação de um regime totalmente novo, baseado
em circunstâncias especiais.

Parece-me que a questão é muito pertinente, porque,
diferentemente da Constituição espanhola, algumas das
transições da Europa Oriental foram criticadas por não terem
sido realmente transições constitucionais. Elas pareciam
transições constitucionais, mas, quando se tinha uma transição
por pactos, ela podia ser constitucional na forma, mas não na
substância. Se poderes demasiados foram mantidos � e, pelo
menos, esse pode ter sido o problema com vários países
europeus �, é porque, quando do pacto de transição, o Partido
Comunista e a nomenklatura mantiveram muito poder, não
houve uma ruptura radical, e, apesar de constitucional no
nome, podia não ser realmente constitucional na sua essência.
Isso mudou, é claro, uma vez que hoje o comunismo sofreu
um naufrágio em todos os lugares do mundo.

Finalmente, um comentário sobre o Brasil, não com
base no conhecimento do País, mas baseado apenas nos fatos
que me foram apresentados. Parece que, na medida em que algo
é negociado, a questão não é tanto a mudança das instituições,
mas a mudança do modo de funcionamento das instituições, e
a relação entre as mesmas. É nisso que eu acho que precisamos
mais da metonímia que da metáfora. Nesse sentido, minha
resposta seria não. Eu vejo negação, metáfora e metonímia
como instrumentos, eles são instrumentos discursivos no
projeto de realização constitucional. Se olharmos o projeto de
uma realização constitucional bem-sucedida, em última análise,
seremos capazes de ligar o passado com o futuro e reinterpretar
o passado depois de uma negação. Dessa forma, o sistema
presidencial atual não pode ser o mesmo que permitiu excessos
quando o Brasil passou por um período sem democracia.

Não sei qual é a situação brasileira, mas posso dizer
que, nos Estados Unidos, é inconcebível livrar-se do
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presidencialismo. Se isso é igualmente inconcebível no Brasil,
a questão é, de alguma forma, redefinir, reajustar o sistema
presidencialista. Por isso precisamos tanto da metáfora quanto
da metonímia, precisamos dos dois para manter pontos em
comum. Sempre há pontos de referência que devem estar
embutidos em uma cultura política, qualquer que seja a
herança que ela possua. Precisamos da metonímia para insistir
no fato de que estamos indo por um longo caminho de
mudanças. O que antes parecia ser um caminho, não é mais
um caminho. De alguma maneira, é na interseção desses
caminhos que podemos encontrar uma solução bem-sucedida.

Portanto, como instrumentos, eu penso que a
metonímia e a metáfora são igualmente importantes. Eu acho
que o professor mencionou esse processo de uma forma
diferente, mas o que é mais importante para nós, como uma
sociedade, é recontextualizar as instituições. Isso é verdade,
mas os instrumentos inconscientes que devem ser utilizados, os
modos de discurso que têm que ser usados para fazer isso, têm
que empregar ambas, a metáfora e a metonímia. Muito obrigado.

Prof. Menelick de Carvalho Netto

Virtualmente*, estão conosco alunos, professores e
servidores da área técnica da Assembléia Legislativa do
Espírito Santo e da Faculdade de Direito de Vitória. Nesse
sentido, integram a mesa, e eu gostaria de formular a questão
que a professora Cristiane Mendonça, da Faculdade de
Direito de Vitória, envia por telefone. �Professor Rosenfeld,
primeiramente gostaríamos de parabenizar a palestra proferida
pelo professor e a iniciativa da UFMG, materializada na
pessoa do professor Menelick. Em segundo lugar, gostaríamos
de indagar como o senhor visualiza as potencialidades e os
riscos envolvidos em instrumentos de exercício direto da
democracia como o recall e o plebiscito.

Uma outra questão, da professora Patrícia Gazdan:
�A crise da democracia decorre do não cumprimento das
promessas do Estado Social. Como criar uma identidade
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constitucional em países com déficits sociais como o Brasil?�.
Bem, são essas as duas questões. Passo a palavra, outra vez,
ao professor Rosenfeld.

Prof. Michel Rosenfeld

 Está bem. Ambas as questões serão rápidas. Deixem-
me começar pela segunda questão. Pensei que essa seria a
questão de hoje à noite, eu não queria antecipá-la. Então eu
gostaria simplesmente de dizer que, obviamente, não há nada
de inconstitucional no próprio constitucionalismo ou na
identidade constitucional que possa inviabilizar uma
Constituição que tenha um componente de Estado Social
forte. Eu tentarei desenvolver essa idéia hoje à noite.

Com relação à primeira questão, os riscos da democracia
direta e do plebiscito abrem os tipos de questões que eu tentei
evitar durante a minha palestra, mas deixem-me tocar nesse
assunto rapidamente. Quando eu falo da democracia como
regra majoritária, entendo que um dos problemas da democracia
moderna, pelo menos no meu país e em muitos outros, é que
a democracia é subvertida pela habilidade de interesses especiais
� no meu país, o dinheiro é que é o interesse especial � em ditar
e controlar, de fato, a agenda política. Nós falamos como se
a maioria das pessoas, a maioria do povo, determinasse o que
a política dos Estados Unidos é, mas isso não é verdade. De
fato, há grupos de interesse que, muitas vezes, não são
numerosos, mas são muito poderosos, que têm efeitos
desproporcionais sobre a democracia, tanto em termos de
quem é eleito quanto em termos de que agenda ou que leis
devem ser aprovadas.

Para dar um exemplo, houve uma reforma das leis de
copyright nos Estados Unidos, recentemente, que é
extremamente favorável aos interesses das grandes empresas
que têm muita propriedade intelectual, como, por exemplo, a
Disney. A propósito, propriedade intelectual não significa
realização intelectual de alto nível, mas qualquer coisa
considerada criação intelectual em oposição à máquina. Eu
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estou usando a Disney como um exemplo, mas há muitos
outros que, de fato, escreveram a lei eles mesmos. Eu sei disso
porque um dos meus colegas estava trabalhando como
assistente de um dos senadores mais importantes e me disse,
especialmente com relação à lei de copyright, que ela foi
escrita por advogados dessas grandes corporações. Grande
parte dessa lei envolve detalhes muito técnicos e isso coloca,
de forma automática, os líderes da câmara dos deputados e os
líderes do senado numa posição de simplesmente adotar essa
lei que os advogados redigiram. O presidente assinou a lei,
portanto, agora essa é a lei do copyright. Então, formalmente,
esse é um exercício de democracia. A maioria dos senadores
e dos integrantes da câmara dos deputados votaram
democraticamente. O presidente assinou a lei, e, de acordo
com a Constituição americana, essa é uma lei criada
democraticamente. Mas quão democrática ela é? A massa do
povo está consciente dessa lei? A resposta é não.

Com esse pano de fundo, vamos dar uma olhada
na questão do plebiscito e da democracia direta particularmente.
Todos aqui se lembram do recall do governador da Califórnia
� referendos plebiscitários existem apenas no nível de estado,
e um dos estados que os têm, dentre tantos outros, é o da
Califórnia. Acontece que os referendos exercem uma função
muito perniciosa na democracia, não porque haja algo
inerentemente errado em algum nível da democracia direta,
mas porque eles são também o produto de certas pessoas que
têm fundos financeiros suficientes para colocar algum dinheiro
nas urnas e moldar o debate por meio da publicidade. Desse
modo, a população não tem consciência das implicações totais
daquilo em que está votando. Muitas das proposições colocadas
em votação na Califórnia, como a que torna quase impossível
a criação de impostos � que agora tem um efeito desastroso �
não foram claramente debatidas. Foram discutidas artificialmente
por pessoas que tinham muito dinheiro e que queriam, por meio
do uso de técnicas modernas de propaganda, conseguir que o
maior número possível de pessoas votassem nelas. Mas o recall
do governador é uma questão muito interessante para ser
discutida em termos de uma democracia em funcionamento.
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A democracia, em qualquer grande lugar fora da Suíça,
não pode ser puramente democracia direta, porque
simplesmente não funciona. A democracia direta não funciona.
Ter o povo votando e considerando todas as questões
complicadas que surgem em sociedades industrialmente
avançadas e modernas não funciona. O que realmente
precisamos é de representantes. Uma questão é como nós
mantemos esses representantes responsáveis. Com certeza,
ao elegermos um governador, corremos o risco de ter o que
está acontecendo na Califórnia: um republicano rico, de
direita, que tem muitos milhões de dólares e lança uma
campanha. Por causa da crise orçamentária, ele agora é
impopular, e isso pode, de fato, solapar a democracia. A idéia
geral do recall na Califórnia faz dele quase um mecanismo
de impeachment. Se o agente público excede seu poder, ou
viola a lei, ou faz coisas que sejam indignas, os eleitores têm
o direito de fazer sua vontade ser respeitada por meio de um
recall específico para aquela autoridade, o que é uma distorção
dessa prática.

Muitos acham que as conseqüências disso podem ser
desastrosas, porque, nesta era de votação instantânea, por um
breve momento, até mesmo o presidente Bush esteve abaixo
dos 50% da taxa de aprovação. Então, se seus oponentes
tivessem tirado proveito disso, talvez ele não fosse mais
presidente, e o próximo presidente, então, teria três semanas
para recuperar o índice ou fazer face à uma democracia
completamente instável. Portanto, essa é uma questão
pertinente, porque eu creio que há espaço para a democracia
direta e para o plebiscito, e também para uma publicidade
modelada de modo apropriado, sob circunstâncias corretas.
No entanto, esse não pode ser o único caminho a ser seguido.

Renata Camila de Oliveira

Bom dia. De início eu gostaria de agradecer ao
professor Menelick por ter convidado o programa Pólos
Reprodutores de Cidadania para compor a mesa. Queria dizer
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que é uma honra para mim estar aqui, sobretudo sabendo que
estou substituindo a professora Miracy, que não pôde estar
aqui discutindo direitos fundamentais, luta por igualdade,
reconhecimento e assim por diante porque está batalhando,
lutando pela promoção efetiva da inclusão numa reunião com
o representante do governo federal para a discussão de um
programa de regularização fundiária nos aglomerados de
Belo Horizonte. Fica então a justificativa por ela não estar
presente.

Dito isso, vou passar para a pergunta. Nas minhas
questões, vou fazer um gancho entre a exposição que o senhor
fez hoje e um debate que já vem ocorrendo entre o senhor e
o teórico alemão Habermas. Eu vou reconstruir um pouco
esse debate, rapidamente, só para contextualizar para a
platéia. O senhor afirmou aqui, hoje, que democracia é a
regra da maioria. Diante de decisões controversas, de soluções
controversas, é preciso a regra da maioria para se chegar à
um ponto, e isso seria democracia. Eu fico me perguntando,
diante desse conceito de democracia, onde entrariam os
direitos de participação, os procedimentos que garantem o
livre curso das informações, opiniões, procedimentos de
formação de vontade, de opinião.

Tendo definido a democracia como regra da maioria,
o senhor fala da necessidade de surgirem normas constitucionais
que protejam a minoria, normas essas que seriam
antidemocráticas, antimajoritárias. Pelo que eu entendi, se é
que eu entendi bem, haveria uma oposição entre direitos
fundamentais e democracia. Pode ser que eu tenha entendido
mal. Os direitos fundamentais seriam meios não democráticos
de limitar a democracia, vista como regra da maioria.

Em contraponto a essa concepção, vou apresentar
brevemente a proposta de Habermas, segundo a qual, em
oposição, há uma contradição grande entre direitos
fundamentais e democracia. O que Habermas diz é que só é
possível igualdade, liberdade, na medida em que os próprios
afetados possam esclarecer quais são as semelhanças e as
diferenças relevantes para a definição dos critérios sob os

Miracy Barbosa de
Souza Gustin é pro-
fessora da Faculda-
de de Direito da
UFMG.



47

A IDENTIDADE DO SUJEITO CONSTITUCIONAL

E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

quais eles vão ser tratados como iguais ou diferentes. O
senhor critica essa definição de Habermas, denominada
legitimação procedimental pura.

A crítica se basearia fundamentalmente na suposição
de Habermas de neutralidade do procedimento e na
possibilidade de que haja um justo que transcenda o bom.
Diante da crença do senhor nessa impossibilidade de
transcendência do justo sobre o bom, o senhor apresenta
outros dois requisitos para a reconciliação entre diferenças
formais e factuais. Esses dois requisitos apresentados são:
primeiro, a reconciliação entre igualdade formal e factual,
que devem satisfazer a uma relação ótima entre identidade e
diferença, dentro da concepção de bom abarcada pelas
perspectivas relevantes.

Já com relação a esse primeiro requisito, surgem
algumas questões. E existem divergências sobre o que é
bom. Porque é daí, justamente, que vem o conceito de
Habermas de patriotismo constitucional, que seriam
princípíos mais abstratos que permitiriam a coexistência
de diversas concepções de bom.

Uma segunda questão, com relação à esse requisito,
é que o senhor coloca que a reconciliação deve satisfazer
uma relação ótima entre identidade e diferença. Como essa
relação pode ser traçada sem a participação dos destinatários
que vão sofrer a consequência dessa norma, e ainda, até que
ponto esses destinatários não pressupõem que as suas
reivindicações são justas e que, portanto, transcendem a
concepção de bom para eles?

O segundo requisito que o senhor apresenta é que a
reconciliação entre diferença formal e factual deve estabilizar o
campo de combate entre as inclinações existentes e os excessos do
processo de luta por igualdade entre diferentes perspectivas
representativas. Então, a questão que eu coloco, com relação a
esse requisito é: como é possível esse processo de luta por
igualdade sem apelar ao princípio do tratamento igual?
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E, por fim, para fazer um gancho com o texto da
identidade do sujeito constitucional, fica uma última questão.
Diante da completa impossibilidade de que a validade das
normas transcendam a um contexto, mesmo a partir da perspectiva
dos envolvidos, como é possível que Constituições vigentes
sejam inconstitucionais com base em uma idéia de
constitucionalismo? Esse constitucionalismo não é algo que
transcende a própria ordem vigente então, a ordem vigente concreta?
É isso.

Prof. Michel Rosenfeld

Muito obrigado novamente. Algumas dessas questões
são muito grandes, e eu não tenho certeza se compreendi
todos os aspectos da sua pergunta. Mas deixe-me esclarecer
uma má compreensão da sua parte.

É verdade que eu disse que os direitos constitucionais
são antidemocráticos � e eu estou usando isso como uma
abreviação, uma simplificação � e que a questão verdadeira, a
questão real, é que eles são antimajoritários. Eu disse que há
diferentes definições de democracia, mas, na minha fala desta
manhã, eu não fiz distinção entre essas diferentes concepções
de democracia. De minha parte, eu discordo de Habermas,
mas eu não discordo de Habermas nesse ponto, concordo
com ele sobre esse ponto. Para que nós tenhamos uma
democracia viável, nós precisamos de direitos, nós, de fato,
precisamos de participação e, de fato, precisamos de instituições
para formação da opinião e da vontade. Não podemos
simplesmente (e eu acho que isso é derivado dos meus
comentários sobre plebiscito) fazer votações num vácuo.
Temos que ter educação, instituições e os meios para
desenvolver um regime democrático.

Nesse sentido, a minha própria definição de democracia,
na qual eu não entrei nesta manhã, inclui direitos fundamentais
como parte integrante da democracia. Nós podíamos, é claro,
elaborar e descobrir uma lista muito grande de direitos, mas
o mais óbvio é a liberdade de expressão. A liberdade de
expressão na democracia tende a ser um direito antimajoritário,
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no sentido em que a história da supressão é a supressão de
visões impopulares, como a dos comunistas, a dos
Testemunhas de Jeová, que enfrentaram as religiões
importantes. Sempre houve grupos que tinham visões
impopulares, que não tinham o poder político para dar
expressão às suas visões na arena política, que foram
perseguidos. Mas o outro lado da moeda é que, se nós não
tivéssemos liberdade de expressão...

A análise que fiz desses grupos minoritários deu-se
num contexto de um direito de liberdade de expressão em
funcionamento, que é muito alardeada por todos os níveis de
governo. Não há censura nos Estados Unidos, não no estilo da
de Franco, na Espanha, em que ele decidia se este livro podia
ou não ser lido ou se esta pessoa tinha que ser mandada para
a cadeia por ter criticado o líder. Bom, esse não seria um
exemplo compatível com o que temos nos Estados Unidos.
Teoricamente, se nós excluíssemos a liberdade de expressão
nos Estados Unidos, nós não teríamos democracia. A
democracia é construída sobre a educação, sobre diferentes
visões a respeito do governo, sobre uma crítica ao governo
atual. Portanto, a democracia precisa de liberdade de expressão,
e esse é apenas um exemplo. É preciso de muitos outros
direitos, mas necessariamente precisa-se de instituições que
forneçam informações à população e estimulem a capacidade
de organização para a tomada de diferentes posições políticas.
Então, nesse sentido, eu estou totalmente de acordo com
Habermas. Não vejo contradição entre direitos fundamentais
e democracia. Eu estou do lado das pessoas que acreditam que
a democracia não é, pura e simplesmente, majoritária.

Nada disso soluciona a questão que eu levantei nesta
manhã, porque podemos perceber a coerção como opressão.
Há determinadas leis que se justificam a partir de um ponto de
vista conceitual e, mesmo assim, contrariam o elemento da
auto-realização. Como eu disse, a democracia constitucional,
como eu a vejo, envolve reconhecimento, autogoverno e auto-
realização. E, mesmo que satisfaçamos o autogoverno, um
aspecto dele pode frustrar a auto-realização. É por isso que
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não estou de acordo com a teoria de Rousseau, de que
ninguém é forçado a ser livre e de que podemos extrair a
vontade geral de uma comunidade política autogovernante
quando, o que isso requer, de fato, são pessoas que não
concordam com a vontade geral, qualquer que seja essa
vontade geral, e essas pessoas são, de fato, forçadas a assumir
uma determinada posição.

Rousseau foi acusado � não sei se justa ou
injustamente � de abrir caminho para o totalitarismo porque,
em nome do autogoverno, ele visualizou todo o sacrifício
ou constrangimento que um indivíduo ou um grupo deveria
ter para si como requisito para a sua auto-realização. Eu
procuro estabelecer um equilíbrio entre todos esses
requisitos, mas eu, realmente, reconheço que a democracia
requer direitos e instituições.

Agora, apenas um comentário sobre as diferenças
entre mim e Habermas quanto à noção do procedimentalismo
puro. Minha crítica é com base em que Habermas deriva um
modelo de ambos, dos direitos constitucionais e da democracia,
como um paralelo entre os mesmos, baseado em um modelo
puramente procedimental. O que eu critico é o modelo
puramente procedimental em dois fundamentos. Ou esse
modelo é irrelevante ou não pode nos auxiliar, porque não há
base para o consenso. A base do seu modelo é que o que deve
ser institucionalizado é aquilo com que todos deveriam
concordar, pelo menos, do ponto de vista do interesse de
todos, para sua implementação. Eu acho que essa é uma
situação, um contexto muito vago. Eu concordo com a
formulação geral: seria ótimo se todos nós concordássemos
quanto ao que é essencial para funcionarmos como uma
democracia. Quais os valores, quais as instituições, quais as
regras. Nesse caso, não tenho qualquer controvérsia com
ninguém. No entanto eu acho que Habermas está errado ao
assumir que há um tal conjunto de instituições que possibilitem
esse consenso.

A segunda questão em que eu critico a posição de
Habermas mostra como seu conceito de feminismo falha ao
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incluir certas visões feministas. Então, em outro nível,
mesmo que todos possamos concordar em alguma coisa,
isso não significa, forçosamente, que aquilo com que
concordamos seja neutro, e eu uso o exemplo de uma
perspectiva feminista versus uma perspectiva não feminista.

Não quero entrar nessa discussão, é uma discussão
muito filosófica, relativa à confiança nos direitos. A
confiança nos direitos é suficiente para construir o tipo de
estrutura institucional que possibilitará construir um
equilíbrio entre as três coisas que eu mencionei:
reconhecimento, autogoverno e auto-realização? Eu acredito
que não. A última questão, eu não tenho certeza, talvez eu
devesse deixá-la sem resposta, porque eu talvez não tenha
entendido essa questão. Talvez nós possamos falar sobre
ela posteriormente e então você possa me explicar o que
quis dizer exatamente. Eu lamento.

Prof. Marcelo Cattoni

Bom dia. Eu gostaria de dizer que é uma honra para
mim fazer parte desta mesa de discussões, que é presidida
pelo professor Menelick, ao lado do professor Maués, da
professora Maria Fernanda, da Renata, para recebermos o
professor Rosenfeld e apreender um pouco mais da sua
teoria, da sua proposta, do seu trabalho, enfim, em razão da
centralidade, da relevância do trabalho do professor
Rosenfeld, como afirmava, no início dos debates, a professora
Maria Fernanda.

O tema central é justamente a questão da legitimidade,
ou o problema da legitimidade no Estado Democrático de
Direito. E eu quero começar a fazer algumas questões
justamente por aí. Por que a legitimidade é um problema?
Acredito que essa é uma questão extremamente moderna,
afinal de contas, ela remete a uma outra questão que está
intimamente ligada a ela: qual é a própria legitimidade ou
o fundamento de legitimidade da modernidade?

Marcelo Cattoni é
professor da Facul-
dade de Direito da
UFMG.
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Há uma passagem da identidade do sujeito
constitucional em que o professor Rosenfeld diz que o conflito
entre a identidade constitucional e outras identidades
relevantes, tais como a nacional, as étnicas, as religiosas ou
culturais, torna-se inevitável pela tensão entre o pluralismo
inerente ao constitucionalismo contemporâneo e a tradição.
De um ponto de vista moderno, como é que se gera legitimidade?
Pela via do constitucionalismo, pela via da democracia ou
essa legitimidade é gerada na tensão entre tradicionalismo e
democracia?

Há uma outra passagem do texto, que é extremamente
instigante, em que o professor Rosenfeld diz, justamente,
que não se pode definir a identidade constitucional apenas
de uma perspectiva negativa, o que seria muito fácil se essa
fosse a questão. Ele acaba por dizer que a questão chave
passa a ser a de como a identidade constitucional pode se
distanciar o suficiente de outras identidades relevantes,
contra as quais ela precisa forjar a sua própria imagem,
enquanto, ao mesmo tempo, incorpora elementos suficientes
dessas identidades para continuar viável no interior do seu
próprio ambiente sociopolítico.

Professor Rosenfeld, eu gostaria de colocar uma
questão relacionada justamente à noção do que seria um
pluralismo compreensivo, ou um comprehensive pluralism, e
as implicações dessa noção para a justificação democrático-
constitucional, ou então, na tensão entre constitucionalismo
e democracia, do controle de constitucionalidade.

Uma outra questão, o senhor me desculpe por colocar
mais essa questão � a gente não pode perder a oportunidade de
tê-lo aqui presente �, ela diz respeito à própria importância da
Constituição escrita. Há pouco tempo, e o senhor ontem
lembrava isso ao falar da Constituição européia ou da proposta
de uma Constituição para a Europa, o próprio Dieter Green,
por exemplo, discutia qual era a importância das Constituições
em razão do fato de que as Constituições européias estavam
passando por um processo de reforma para se adaptarem ao
tratado de Maastricht. Ele lembra que uma coisa é um tratado
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e outra coisa é uma Constituição. Eu acredito que essa
discussão passou por uma certa alteração no seu eixo com os
acontecimentos do dia 11 de setembro. Por exemplo, no que se
refere à discussão americana sobre a legislação antiterrorismo,
há toda uma retórica no sentido de que ela seria excepcional,
algo bastante diferente em relação ao contexto inglês, em que
a legislação antiterror na Inglaterra, em razão inclusive da
ausência de Constituição escrita, é a Constituição inglesa hoje.

E uma questão mais próxima do Brasil. Professor,
atualmente, e eu faço essa pergunta considerando inclusive
toda a reflexão feita pelo professor Maués, em razão do
caráter, até certo ponto, espanhol da nossa transição
democrática � ontem eu conversava com o professor
Maués e ele lembrava que agora é que os últimos ministros
do Supremo Tribunal Federal nomeados durante o regime
militar estão se aposentando. Isso durante um processo de
discussão muito interessante, porque o Supremo está
julgando um pedido de habeas-corpus em que se discute se
um determinado cidadão teria ou não cometido crime de
racismo ou se estaríamos diante de uma questão de defesa
da liberdade de expressão.

Toda a justificação apresentada pelos ministros que
até agora decidiram, com exceção do primeiro � que é um dos
últimos ministros da ditadura militar, que, na verdade,
descaracteriza o crime de racismo ao dizer que raça não existe
� vem sendo no sentido de mostrar que o habeas-corpus não
deve ser concedido, porque a liberdade de expressão não pode
ferir a dignidade da pessoa humana, ou seja, por meio de um
processo de ponderação, de balancing, pode-se dizer que a
liberdade de expressão deve ser restringida, a fim de garantir
a dignidade da pessoa humana.

Nós temos inclusive � quando digo nós, refiro-me ao
nosso grupo de estudiosos, coordenados pelo professor Menelick
� nos preocupado muito com relação a essa questão, porque o
que os ministros do Supremo estão dizendo é que o direito à
liberdade de expressão pode significar uma violação da
dignidade da pessoa humana ao apelar, justamente, para o que
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seria uma compreensão axiológica da Constituição ou de uma
ordem de valores que estaria subjacente à Constituição. Enfim,
o constitucionalismo brasileiro está descobrindo a jurisprudência
dos valores 40 anos depois da corte federal alemã.

Será que realmente a interpretação constitucional, como
diria o professor Robert Alex, não tem outra alternativa a não
ser a mera subsunção de um fato a uma regra, por um lado, e
a idéia da ponderação de valores, por outro, que poderia levar
a esse problema de um direito fundamental representar justamente
um ato criminoso? São essas as questões que eu gostaria de
colocar e agradeço imensamente, professor, desde já, pelas
reflexões que o senhor poderá nos trazer.

Prof. Michel Rosenfeld

O que exatamente disse a Suprema Corte brasileira
a respeito da liberdade de expressão?

Prof. Marcelo Cattoni

Há um pedido de concessão de habeas-corpus em que o
beneficiário argumenta que não cometeu o crime de racismo e
que, portanto, a condenação pelo crime de racismo deveria ser
anulada. Ele é um editor que vem publicando obras anti-semitas.
Enfim, nós estamos no contexto de hate speech. Na verdade, são
textos que suscitam ódio contra os judeus. O primeiro ministro do
Supremo Tribunal a votar � porque nós ainda estamos no
processo de decisão � é um dos ministros que foi nomeado
durante o regime anterior e contribuiu, inclusive, para a
construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal nos
últimos 30 anos. Ele concede o habeas-corpus, descaracterizando
o crime de racismo ao dizer que raça não existe.

Prof. Menelick de Carvalho Netto

Cientificamente...
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Prof. Marcelo Cattoni

Cientificamente, ou que judeu não seja uma raça. A
posição dos demais ministros � mais novos, nomeados após
o período de transição � tem sido no sentido de que haveria
um conflito entre a liberdade de expressão e a dignidade da
pessoa humana e que, entre essas duas, a dignidade da
pessoa humana deve prevalecer. Em outras palavras, o
direito de liberdade de expressão deve ser restringido de
forma a não representar uma violação da dignidade da
pessoa humana. Se nós descontruírmos esse argumento, o
que se está dizendo é que o exercício de um direito pode
significar um ato criminoso.

E aí a questão formulada. Será que a interpretação
constitucional pode ser outra coisa de um ponto de vista de um
pluralismo compreensivo para além do modelo da mera
subsunção do fato à norma ou para além de uma ponderação
de valores que, ao buscar justamente reforçar direitos, os
destrói ou destrói o seu núcleo deontológico normativo?

Prof. Menelick de Carvalho Netto

Acho que essa questão é extremamente importante
para todos nós hoje, exatamente nesse sentido. É possível
pensar direitos fora de contextos concretos? Será que o
abuso de direito pode ser denominado direito, sobretudo
visto em conflito? Acho que é essa a questão, não é? Há
um direito abstrato à liberdade de expressão que nos
autorizaria a ferir a dignidade da pessoa humana? Na
verdade, qualquer direito de liberdade de expressão só
pode se dar num contexto constitucional.

Prof. Marcelo Cattoni

No mais, será que o Supremo Tribunal Federal não
estaria substituindo a própria opinião pública nessa questão?



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

56

Prof. Michel Rosenfeld

Eu acho que agora eu entendo o contexto. Deixem-me
começar abordando essa questão na ordem em que você fez
as perguntas. A primeira pergunta é: por que a legitimidade é
um problema, e como nós podemos falar de legitimidade num
contexto de tensão entre democracia e constitucionalismo?

A legitimidade é um problema do ponto de vista de uma
sociedade pluralizada, na qual não há nenhum acordo sobre o
plano básico, ou programa, ou propósito da sociedade. A
razão pela qual o nacionalismo e a religião não fornecem uma
resposta é porque existe a noção de que os países, que estão
acima das sociedades, estão também acima dos pluralismos.

Parece-me inconcebível, e talvez essa seja uma
simplificação, mas quero pelo menos expor minha opinião.
Seria inconcebível, numa teocracia, que nós nos
preocupássemos com questões de legitimidade. Os
governantes do Irã, embora estejam enfrentando muitos
descontentamentos hoje em dia, não tentam legitimar seus
governos em termos dos debates que nós estamos tendo
aqui. No Irã, as leis são fruto do mandamento de Deus, que
Alá deu a Maomé, seu profeta, e que os governantes estão
na Terra para colocar em execução. E fim de discussão. A
propósito, essa não é uma afirmação antiislâmica.

O mesmo seria verdadeiro se o Papa ou a autoridade
máxima judaica pudessem governar o mundo de modo que
todas as religiões tivessem, em certa medida, esse tipo de visão
totalitária, nas quais as noções de diferentes indivíduos e grupos
dentro da sociedade e a questão da legitimidade não viessem à
tona. Eu acho que é somente nas sociedades modernas, que são
diversas e pluralistas, que nós podemos fazer essa pergunta.

O constitucionalismo e a democracia são duas
respostas ou parte da mesma resposta para essa questão.
Nós não podemos dizer que a religião islâmica, ou a religião
judaica, ou a religião cristã fazem a sociedade legítima,
porque nós discordamos disso. Mas nós temos diferentes
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religiões, isso é verdade. Nós podemos dizer que a tradição
democrática ou constitucional � e essa é a discussão que nós
estamos tendo � pode ou não pode?

Então, parte da sua questão tem a ver com a tensão
entre constitucionalismo e democracia. O que eu falei sobre
isso hoje, certamente, não esgota o assunto, mas uma resposta
rápida para a sua pergunta seria alguma combinação de
ambos. Eu acho que, se nós prestarmos atenção, é claro que
isso é o melhor que nós podemos fazer, em vista do fato de
que nós não podemos resolver as tensões subjacentes; quero
dizer que essa é a noção que orienta todo esse esforço que fiz
buscando entender essa questão. Não podemos solucionar o
problema da diversidade ou do pluralismo, nem queremos
fazê-lo. Não queremos uma sociedade homogênea, em que as
pessoas abandonem suas heranças particulares e aspirações.
Portanto, pensamos que estabelecer uma certa combinação
entre constitucionalismo e democracia é o melhor que podemos
fazer, mas reconhecemos que isso está longe da perfeição.
Essa combinação não é totalizante no sentido em que a religião
é, não objetiva dar todas as respostas, objetiva, antes, dar um
quadro de referência, ou um esquema sobre como operar.

Você perguntou: �Não podemos definir como negativo.
Como isso pode ser distinguido?�. Não lembro exatamente o
que você mencionou como negativo, você quer dizer definição?
Quando eu disse que há um papel negativo do
constitucionalismo, eu estou certo disso. Um dos paradoxos
provocados por esse tipo de busca por legitimidade é que a
solução ao problema da legitimidade nas sociedades pluralistas
significa algum abandono, alguma reconsideração, alguma
indulgência em termos de seguir minha própria concepção
sobre o que é bom. Quer dizer, não posso viver em paz com
você se você é cristão, judeu ou muçulmano, a menos que
eu, no mesmo nível, aceite a sua religião, mesmo que eu não
acredite que ela é verdadeira, ou vice-versa. Portanto, tem de
haver alguma indulgência na afirmação do meu interesse
próprio e das minhas concepções, o que, por sinal, é o que
os governantes do Irã não fazem, eles não toleram a
diversidade religiosa no Irã.
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O Irã é um caso fascinante, porque tem, de fato, alguns
elementos de democracia, não é uma ditadura. Há Parlamentos,
há discussões, há elementos democráticos, mas a resposta
última é a resposta que é dada pelos clérigos. Eles não têm que
ser indulgentes, não no sentido de que não tenham que fazê-
lo por se sentirem possuidores da verdade absoluta, mas no
sentido de que não têm que ser indulgentes para conseguir
conviver com outras pessoas. O paradoxo é que, para
legitimar o contexto social em que operamos, nós devemos,
pelo menos em parte, abandonar nossas próprias idéias, e isso
é o que de fato torna as interpretações dialéticas únicas em
suas contradições.

Você me perguntou sobre a relação entre pluralismo
compreensivo e a justificação da democracia constitucional.
Eu vou falar sobre isso hoje à noite, então eu vou adiar essa
resposta, se me permitirem, e vou desenvolver isso no
contexto dos direitos sociais, controle de constitucionalidade.
Você mencionou a importância de uma Constituição escrita e
a noção de tratado. Deixem-me dar uma resposta bem rápida
sobre isso, sobre o modo como eu vejo a interpretação
constitucional. Porque a identidade constitucional, não apenas
a identidade constitucional, mas a realidade constitucional, as
normas constitucionais e instituições constitucionais estão
constantemente em evolução.

Isso pode trair as minhas origens como um advogado
da common law, não um advogado da civil law. Na minha
concepção, esse é um processo contínuo, um processo vivo
e, como tal, o fato é que há, é claro, diferenças técnicas e
práticas entre Constituições escritas e não escritas e entre
tratados e Constituições, mas, do ponto de vista teórico, essas
diferenças não são tão importantes.

Deixem-me dar um exemplo. Vou fazer referência ao
aborto, porque é um caso fácil de se exemplificar. Tomemos
um país como os Estados Unidos, que tem uma Constituição
escrita, que não necessariamente menciona o aborto, e sobre
o qual há uma enorme controvérsia constitucional, inclusive
críticas de interpretações constitucionais, defesas de
interpretações constitucionais e todo o tipo de posições quanto
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a essa questão. Imaginemos um país que tem uma Constituição
não escrita, mas no qual há um consenso.

Os Estados Unidos têm um problema com o aborto,
porque há uma total falta de consenso sobre o aborto. Mas
vamos tomar, por exemplo, um país X, em que haja um
consenso bastante amplo, seja a favor ou contra, e que eles
tenham uma Constituição não escrita. Parece, para mim, que
nesses países a questão seria muito menos uma questão de
interpretação constitucional que nos Estados Unidos. É por
isso que, quando olhamos o sistema britânico notamos que o
sistema britânico de constitucionalismo e proteção
constitucional não é perfeito, tem sido criticado por não ser
tão bom como o americano, principalmente em algumas áreas
específicas. A liberdade de expressão é menos protegida na
Inglaterra que nos Estados Unidos. Não porque a Inglaterra
não tenha uma Constituição escrita, mas porque tem uma
vasta tradição de decisões judiciais.

Portanto, temos que olhar o contexto todo. Tratado
versus Constituição. Tecnicamente, os tratados são diferentes
das Constituições, eu acho que é o caso da convenção da
Constituição européia � podemos discutir de novo sobre isso
daqui a uns 10 anos, e vocês poderão concordar com o que eu
disse ou me dizer o quanto eu estava errado em vista da
experiência européia. Obviamente que não sabemos que caminho
deverá seguir. O meu ponto teórico com relação a isso é que os
direitos constitucionais baseados em tratados são um fenômeno
do século XX. O melhor exemplo é a convenção sobre os
direitos humanos da Comunidade Econômica Européia.
Tecnicamente, ela é um tratado entre Estados, não é uma
Constituição, não tem a forma de uma Constituição, mas,
falando de uma forma objetiva, esse tratado, com a instituição
de uma Corte européia de direitos humanos e a aplicação
desses direitos, significa uma nova camada de proteção
constitucional para os cidadãos dos países que fazem parte
dessa convenção.

Um exemplo muito claro � e isso é anterior à adoção da
Carta de Direitos � é que há vários casos de prisões de
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suspeitos de terrorismo irlandeses, feitas pelos britânicos, que
foram levados à Corte européia de direitos humanos. Os
britânicos justificaram as prisões como sendo indispensáveis
à segurança do Estado. O Parlamento disse que as Cortes têm
que seguir o que o Parlamento determina, e, portanto, essas
pessoas foram detidas por tempo indeterminado. No entanto,
elas apelaram para a Corte européia de direitos humanos, a
qual disse que não se tratava de uma violação da Constituição,
mas de uma violação de direitos instituídos na convenção e
que, em natureza e substância, eram direitos constitucionais.
Então, a Corte e o governo britânicos, em virtude de vários
motivos, tiveram que aplicar esses direitos depois que a Corte
européia disse que sua negação fazia com que as políticas
britânicas fossem contrárias à convenção.

Essa é uma análise feita a partir do ponto de vista da
convenção, é um direito com base em um tratado. Mas os
tratados ordinários, os tratados tradicionais, eram tratados
sobre como os países, enquanto tais, regulavam questões com
outros países: eu não vou atacá-lo se você não me atacar, ou os
seus cidadãos não atacarão os meus cidadãos, tudo a nível de
Estado. Portanto, essas convenções introduzem direitos
constitucionais. Eu acho que, nesse sentido, a convenção
européia pode ser facilmente um sucesso e, por causa de
questões de identidade, de aplicação dessa identidade ou da
implementação de suas provisões, pode não ser um sucesso,
virando uma verdadeira bagunça, mas porque os países e
sociedades diferentes não entram em acordo, não porque os
mecanismos não estão ali para funcionar como uma Constituição.

Por último, mas não menos importante, há esse debate
sobre o habeas-corpus no contexto da Suprema Corte brasileira.
Isso levanta uma série de questões que eu não posso tratar,
mas posso apontar algumas. Uma delas é: o juiz indicado pelo
governo militar é um juiz constitucional legítimo? Bom, enfim,
nós podemos ter um debate sobre esse assunto, porque ele
levanta algumas questões de legitimidade muito interessantes
em termos das indicações. Não sei qual é a visão desse juiz ou
se esse juiz é alguém que desejaria que a ditadura militar
estivesse ainda hoje em funcionamento e está fazendo o
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melhor que pode para interpretar a Constituição de maneira
consistente com aquela visão, e, nesse caso, eu diria que, se
fosse minha a democracia, eu tentaria livrar-me dele. Ou,
apesar de ter sido indicado pelo governo militar, com o fato da
lei ter mudado, da constituição ter mudado, ele é, hoje, um juiz
constitucional perfeitamente aceitável? Eu não sei.

Agora, especificamente, quanto à minha concepção de
liberdade de expressão. Eu acho que, nesse sentido, ela é uma
concepção mais consistente com as visões americanas, mas
eu tentarei dizer a mesma coisa de um ponto de vista diferente,
a que chamarei de concepção européia, que talvez também
pareça com a concepção brasileira.

Do ponto de vista americano, a liberdade de expressão
é um direito constitucional absoluto. Mas nenhum direito
constitucional é realmente absoluto, isso é apenas uma forma
de conceitualizá-lo. Nós todos temos liberdade de expressão,
mas nós todos temos conhecimento de que há limites da
liberdade de expressão. Como estabelecemos os limites da
liberdade de expressão?

Algumas pessoas nas Cortes pensavam, por exemplo,
que a liberdade de expressão era absoluta em todas as
circunstâncias, mas, de qualquer forma, o juiz Blatt conseguiu
desclassificar algumas questões que não eram discursos. Ele
dizia, por exemplo, que pornografia não é discurso, é um
discurso simbólico que não é discurso, é conduta. Ele procurou
reconciliar a necessidade de limites com a sua concepção, que
é chamada de concepção absoluta. Então, a maioria das suas
opiniões são no sentido de que o direito à liberdade de
expressão não é absoluto do ponto de vista que temos que
ponderar os valores, isto é, quando você tem presente um
perigo claro, você pode limitar o discurso.

Agora, a concepção européia � e não somente ela mas
também a concepção canadense � é, nesse sentido,
consistente, e, segundo ouço dizer, a concepção brasileira
pode estar próxima, porque enxerga esse direito como
absoluto, mas limitado por condições. Você olha para um
direito que pode, com efeito, ser limitado por outras coisas.



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

62

É como se disséssemos que a liberdade de expressão só pode
ser descoberta por meio de si mesma. Então, você pondera
em termos da definição da liberdade de expressão. Nesse
sistema vocês dizem que, prima facie, nós temos liberdade
de expressão, mas há valores mais importantes que limitam
a liberdade de expressão.

Por exemplo, houve um professor de uma escola de
nível secundário no Canadá que passou por um processo
demorado porque obrigava os alunos a recitar textos anti-
semitas nos exames. Se não o fizessem, não passariam. A
Corte do Canadá, que deu a decisão de que o discurso de ódio
não deve ser protegido, disse que essa violência era também
anti-semita. Ele foi condenado por ter cometido um crime. A
Corte constitucional canadense não disse que isso não era
parte do discurso. O que ela disse foi: isso viola o direito à
liberdade de expressão.

No entanto, o Canadá tem uma disposição que determina
que, numa sociedade democrática, os direitos podem ser
limitados com propósitos de manutenção de uma ordem
pública, da democracia, da moralidade, ou seja do que for. A
Corte disse: bem, esse incitamento ao ódio racial, nesse caso
ódio religioso, é totalmente contrário ao espírito da Constituição
canadense. Portanto, muito embora seja uma violação da
liberdade de expressão, ela está, de algum modo, sujeita a
valores constitucionais mais elevados e amplos.

Na medida em que a liberdade de expressão, no Brasil,
é interpretada como tendo um tipo similar de limitação, que
traça uma linha divisória para o incitamento ao ódio religioso
ou racial � em oposição à versão americana que trata do
incitamento à violência �, dizendo que não é possível escrever
nem fazer seja lá o que for que esteja ligado à propaganda anti-
semita, parece-me que isso não é uma resolução
inconstitucional para o problema.

Se entendi corretamente, o juiz da era militar dizia
simplesmente que não existe racismo. Não tenho certeza se ele
está dizendo que uma pessoa não pode fazer qualquer afirmação
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basicamente racista no seu conteúdo ou que tudo isso é
desimportante, porque não somos uma sociedade racista, e,
em conseqüência disso, podemos dizer o que quisermos, que
simplesmente terá uma importância mínima. De um modo ou
de outro, ele está minimizando o impacto disso.

No contexto americano, em que temos juízes que não
são indicados por um regime militar, temos a mesma discussão.
O juiz Scalia, em decisões que envolviam ação afirmativa,
disse que, basicamente, nos Estados Unidos, �Nós temos
apenas uma raça. A raça americana�. Isso é escandaloso em
um contexto que busca remediar os males trazidos por anos
de escravatura e racismo, mas ele fez essa afirmação, e ele foi
indicado pelo presidente Reagan, que foi eleito
democraticamente.

Bom, isso é realmente complexo. A questão mais ampla
da interpretação constitucional, se deveria simplesmente ser
aplicada como ponderação de valores ou o que deveria ser �
essa é a referência que vou fazer ao pluralismo compreensivo
que tentarei definir um pouco melhor esta noite �, é que todos
eles são bons na medida em que nós conseguimos manter em
mente o que é interpretação constitucional. Nós devemos
olhar a interpretação constitucional como uma continuação da
elaboração da Constituição, do reforço da Constituição e da
aplicação da Constituição e, se colocarmos isso em um
contexto sobre qual seria o papel apropriado da Constituição,
por exemplo, no contexto cultural de uma determinada
sociedade política, nada disso é perturbador. É claro que
existem excessos em que os juízes se arrogam poderes
quando vão contra o que é o espírito da Constituição. Mas não
é a forma que o ato de interpretar toma, a forma em si mesma,
o modo de interpretação, que é perturbador. O que é perturbador
são os juízes que, no uso corrente dos poderes, excedem ou
negam o que o projeto constitucional deveria ser.

Tradução e revisão: Fernando Gomes
Transcrição e revisão: Paulo Roberto Magalhães





65

GESTÃO METROPOLITANA

GESTÃO METROPOLITANA

EDÉSIO FERNANDES JÚNIOR

A Constituição da República de 1988, a despeito de
representar avanço por conter capítulo dedicado à política
urbana, transmitindo a preocupação com os problemas
advindos do processo de urbanização, não contemplou entidades
que pudessem ultrapassar os limites estritamente municipais
assumindo contornos mais amplos.

Poucas foram as emendas apresentadas em que se
discutia a criação de regiões metropolitanas: apenas 14 no
universo de 35.111 emendas, o que resultou na minimização
do tratamento da questão. Não obstante o artigo 25 do Texto
Constitucional assegurar aos Estados a possibilidade de instituir
regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microregiões
constituídas de municípios limítrofes para integrar a
organização, o planejamento e a execução de funções públicas
de interesse comum, o tratamento constitucional restou
insuficiente.

A atribuição aos Estados da competência para a fixação
das regiões metropolitanas traduziu tratamento diverso do
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Curso de Direito do
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anteriormente adotado, quando em vigor a Lei Complementar
nº 14, de 1973, que conferia homogeneidade a todas as regiões
metropolitanas, desconhecendo nuanças regionais.

Todavia não parece possível concluir que o estatuto
jurídico das regiões metropolitanas tenha sido suficientemente
construído.

A ausência de fontes de recursos em nível metropolitano
aliada à inexistência de personalidade jurídica própria espelham
dois relevantes entraves para a sobrevivência das regiões
metropolitanas, sem embargo ao problema da sobreposição de
competências e da ingerência estadual.

Os desafios da gestão metropolitana devem contabilizar
os efeitos do cenário globalizado. A enorme mobilidade
adquirida pelos capitais impõe o desenvolvimento de vocações
na tentativa de atrair investimentos. A solução de problemas
urbanos como infra-estrutura, transporte, segurança, saúde e
meio ambiente traduz a peça-chave para garantir a
competitividade das regiões e dos municípios.

Os municípios assumem o papel de atores
indispensáveis, especialmente porque o princípio da
proximidade é fundamental para a legitimação democrática.
Mas a formação de blocos poderia representar avanço quando
coincidente com a demanda social.

A criação de estruturas metropolitanas de planificação
territorial e estratégica, de programação de investimentos e de
gestão dos serviços é compreendida por alguns como a
solução, uma vez que retiraria o município de seu isolacionismo,
encaixando-o em um modelo mais abrangente e, assim, capaz
de promover maiores avanços.

Trata-se de assunto que está merece profícuo, sobretudo
quando a Casa Legislativa mineira concentra-se na discussão
sobre a criação de várias regiões metropolitanas.

A proposta de uma Conexão Assembléia Legislativa �
Izabela Hendrix representa a soma de esforços de todos os
atores que necessariamente devem angariar participação na
referida discussão. O meio acadêmico precisa expandir os
limites de suas discussões, garantindo à sociedade a
contribuição real que dele se espera, promovendo palestras e
debates em que devem tomar parte todos os representantes da
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sociedade, enquanto a Casa Legislativa precisa abrir-se aos
clamores populares e às análises jurídicas, sociológicas e
gerenciais que norteiam o estudo a respeito das regiões
metropolitanas.

A participação do Professor Edésio Fernandes,
autoridade mundialmente reconhecida quando em pauta a
Gestão Urbana e Metropolitana, responsável pela palestra que
inaugurou a Conexão, retrata a singularidade e a atualidade do
problema.

Sua manifestação abordou as fronteiras entre o legal e
o ilegal, entre o regular e o irregular, relatando experiências
que ignoram os limites do território nacional e que devem ser
contabilizadas pelos estudiosos, sociedade e parlamentares.

Estamos aptos, após ouvi-lo, a começar nossa
caminhada em busca da melhor solução para os problemas
decorrentes da urbanização.
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qual deve ser o papel do Governo Federal na discussão sobre
a região metropolitana e sua gestão. A questão metropolitana
é fundamental na vida cotidiana dos moradores das cidades
brasileiras, mesmo que isso não seja percebido, na medida em
que não existe consciência metropolitana por parte dos
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administradores públicos, dos políticos ou dos cidadãos. Não
existe compreensão sobre a centralidade desta questão e sobre
o impacto que a gestão das questões metropolitanas ou sua
falta tem tido no cotidiano dos moradores. Se pegarmos, por
exemplo, o jornal de hoje, perceberemos isso. Se não for feito
um novo pacto político, jurídico, institucional e financeiro,
mais diretamente entre Belo Horizonte e Contagem, a Lagoa da
Pampulha estará condenada a morte em 2020. Se não for feito
pacto de interesses, direitos, obrigações e compensações
entre esses dois municípios, essa lagoa tecnicamente deixará
de cumprir suas funções de lazer e de abastecimento de água.

Podemos citar ainda o impacto da falta de gestão
metropolitana na tarifa do transporte coletivo, nas condições
de produção de moradia social na cidade e do enfrentamento
dos problemas crescentes de saneamento ambiental. Embora
tais questões aflijam diretamente a maior parte da população,
não existe compreensão de que estamos tratando de problemas
metropolitanos. A articulação mais tradicional das relações
político-institucionais entre municípios e Estados, e destes
com a União, ainda domina a forma de as pessoas
compreenderem a dinâmica dessas questões, intrinsecamente
metropolitanas. É muito importante contribuir com esse
esforço de conexão. É fundamental o conhecimento da
realidade regulada e fiscalizada a fim de encaminharmos
propostas jurídicas, políticas e institucionais, com o objetivo
de enfrentar tal realidade. A crise de enfrentamento das
questões metropolitanas é internacional.

A urbanização talvez tenha sido o fenômeno mais
importante do século XX, mudando drasticamente as
organizações socioeconômica, territorial, ambiental, cultural
e familiar, numa escala global, propiciando todos os avanços
tecnológicos num ritmo jamais visto na história da humanidade.
Por exemplo, a América Latina é a região mais urbanizada do
mundo. Hoje, esse mesmo padrão de crescimento intensivo
está sendo repetido nas áreas urbanas da África e da Ásia. A
urbanização, num primeiro momento, serve para dar suporte
à etapa do capitalismo industrial. Em função do rearranjo das
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forças econômicas, da maior troca de serviços no mercado
global e da economia de informação, as cidades continuarão
sendo palco dessa nova economia pós-industrial. A urbanização
é um processo globalmente significativo, apesar das mudanças
na dinâmica da produção capitalista e dos padrões tradicionais
de organização da economia.

Uma das características centrais deste processo tão
drástico e importante � a urbanização numa escala global � é
a metropolização, ou seja, concentração enorme de pessoas,
atividades econômicas e poder político em territórios muito
pequenos. Esse é um problema internacional. Atualmente, nas
grandes metrópoles, como Berlim, Londres, Chicago, Los
Angeles ou Toronto, existe a compreensão de que é fundamental
conceber um modelo de gestão política, financeira, institucional
e jurídica para essas realidades criadas no território das
cidades. Um dos objetivos é a renovação da economia. Como
a economia urbana está falida em todo o mundo, existe enorme
esforço de pensar-se o planejamento estratégico. Há maior
competição entre as cidades pela atração de investimentos e
apropriação do espaço e dos recursos naturais no contexto
metropolitano. Outra corrente propõe um modelo de gestão
para as áreas metropolitanas que propicie políticas de inclusão
social. O outro lado desse processo é o crescimento da pobreza
social, que, cada vez mais, se localiza nas áreas urbanas.

A renovação da economia e a criação de condições para
maior democratização do acesso à terra, aos recursos naturais,
aos benefícios da organização é o duplo desafio enfrentado
internacionalmente. Em todo o mundo, ninguém gosta de
região metropolitana, que é um espaço de tensões entre os
poderes local e estadual. Com muita freqüência, tornam-se
supermunicípios ou miniestados. É um espaço de tensões
entre interesses econômicos, de desigualdades na forma de
apropriação dos recursos naturais. Há distribuição desigual e
injusta dos benefícios da urbanização entre os municípios
envolvidos no processo e suas comunidades, de tal forma que
alguns funcionam como cidades-dormitórios para que outros
sejam centros industriais avançados. Determinados municípios
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são locais de preservação da água que serve às comunidades
de outros. Existem alguns que são 100% áreas de preservação
de mananciais, sem que haja qualquer forma de compensação
financeira ou de outra ordem pelo ônus de não poder fazer
política territorial para sua própria comunidade, porque as
comunidades de outros municípios devem ser atendidas.

O processo de metropolização tem lógica própria à
medida que desrespeita tradicionais limites administrativos
constitucionalmente assegurados e reconhecidos, sobretudo
os municipais, seja pela conurbação física daqueles municípios
que se emendam a outros, seja pela rede de trocas fundamentais,
que fazem com que uma área urbana � mesmo que não
contígua a outra, em termos econômicos, de oferta de renda
e trabalho e da utilização de recursos naturais � somente exista
em função daquele centro. A relação centro-periferia é a
relação essencial das regiões metropolitanas e não se esgota só
no fenômeno da conurbação física. Igarapé, por exemplo,
pode não estar conurbada com a mancha urbana da RMBH,
mas é muito mais integrada nessa dinâmica sócio-econômica,
política, institucional, cultural e territorial do que outros
municípios que talvez estejam mais unidos fisicamente a Belo
Horizonte, Betim ou Contagem. Essa dinâmica própria faz
com que os municípios sejam atropelados por um processo
que tem lógica própria e que os une de maneira indissociável,
criando problemas comuns que só podem ser resolvidos de
maneira coletiva. Não há como resolver problemas
metropolitanos somente pela ação local. A resposta não se
esgota na soma de ações locais, é necessário se pensar uma
forma de responder de maneira integrada, colegiada e orgânica
a problemas comuns. Esse é um problema internacional, que
ainda não foi resolvido exatamente por essas tensões que
fazem com que, de modo geral, as grandes áreas metropolitanas
acabem nas mãos de governos de centro-esquerda com
governos mais conservadores querendo acabar com essa
concentração de poder político, ou com os municípios mais
pobres questionando aquela enorme concentração de recursos
financeiros nas mãos dos municípios-sede. Hoje vivemos um
processo diferente no País. O Brasil tem especificidade em
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relação a outros países Latino Americanos e em desenvolvimento
pelo fato de aqui o fenômeno da metropolização ter sido tão
importante que, ao invés de ter uma ou duas regiões
metropolitanas, caso da grande maioria dos países do mundo,
temos mais de 10 grandes regiões metropolitanas. O número
de regiões metropolitanas, em termos médios de áreas que
obedecem a essa dinâmica de concentração tão significativa
de pessoas e atividades econômicas em território muito
restrito, no Brasil, é único no mundo. No Peru há Lima. No
Equador talvez, Guaiaquil e Quito. No Brasil possuimos um
número bastante significativo, sendo que os dados do senso
têm mostrado que o crescimento urbano no País está mudando
de forma. As taxas continuam sendo significativas no contexto
internacional, mas têm caído, do ponto de vista histórico,
mas, mais do que isso, o que está mudando é o padrão da
urbanização no Brasil. As pessoas estão migrando menos no
sentido das capitais, a tal ponto que o Município do Rio de
Janeiro já está com crescimento negativo. As pessoas estão
migrando cada vez mais no sentido das cidades de porte
médio, de tal forma que, por exemplo, no interior de São
Paulo, temos verdadeiras regiões metropolitanas que não têm
como sede a capital, como era a tradição inicial. O fenômeno
da metropolização no Brasil continua acontecendo. Há 83% de
brasileiros vivendo em áreas urbanas. Dessa população, mais
de 50% vivendo em áreas metropolitanas. Se somarmos todas
essas áreas metropolitanas, teremos menos de 1% do território
nacional. A escala dessa concentração populacional e de
atividades econômicas numa parte ínfima desse território
continental do nosso país mostra todo tipo de impacto que
esse padrão de crescimento urbano metropolitano tem causado
sobre o meio ambiente, a organização territorial, as lógicas de
apropriação do espaço, dos recursos e de localização de
atividades, sobretudo na área de saneamento, habitação e
transporte. São três áreas cruciais que não podem mais ser
tratadas tão somente pela ação isolada de Governos Estaduais
ou locais nem pela soma de ações locais.

O grande desafio que se coloca para Berlim, Toronto,
São Paulo ou BH é encontrar um modelo jurídico-institucional
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que reflita a natureza desse processo socioeconômico e
urbano-territorial que criou as regiões metropolitanas. É um
modelo que, de maneira perfeita, ainda não foi criado em
lugar nenhum do mundo devido a essas tensões, sobretudo
às políticas existentes.

É importante frisar que esse modelo não pode ser
criado por lei ou decreto, tem que ser construído nas
práticas sociopolíticas de gestão, que, no caso brasileiro,
indicam as pistas que, talvez, num próximo momento
constituinte, possamos aceitar como sendo as que permitirão
a criação de um ou vários modelos. Devemos levar em conta
também a heterogeneidade de situações e fugir de um modelo
fixo e único que trate de maneira idêntica situações
essencialmente diferentes.

Para que esses modelos sejam criados por esse
processo que desembocará numa ordem jurídica mais
perfeita do que a que temos, três questões fundamentais
precisam ser enfrentadas. A primeira diz respeito à natureza
das regiões metropolitanas. O que é uma região metropolitana
do ponto de vista jurídico-institucional? É região de serviços
comuns em que vários municípios juntos prestarão serviços
àquela comunidade? Ou é região de desenvolvimento
econômico? Será um híbrido dessas duas coisas junto com
uma dimensão de planejamento territorial? É importante
frisar que em toda região econômica ou de serviços há,
necessariamente, territorialização do planejamento. Pode-
se fazer o planejamento do desenvolvimento
socioeconômico sem que implique territorializar, fazer
planejamento do uso do solo, controlar os processos de
uso, ocupação e parcelamento do mesmo. Se a região
metropolitana é um híbrido de serviços, desenvolvimento
socioeconômico e desenvolvimento territorial, é também
região política? Essa é a questão mais difícil. Será que
merece ser incorporada, no caso brasileiro, no pacto
federativo, nas relações que se dão entre municípios,
Estados e a União, essas instâncias organizadas de poder
político institucional reconhecidas pela Constituição? Em
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outras palavras, existe ou deveria existir ordem metropolitana
que criasse obrigações para as pessoas, cujas decisões
tivessem que passar por processo legislativo regular e ser
submetidas a critérios de publicidade, transparência e
prestação de contas, como em nível local?

Região metropolitana é o conjunto de problemas
comuns a serem resolvidos por prestação de serviços comuns.
Indo mais além, exige planejamento socioeconômico, territorial,
controle do solo e ordem política institucional. Outra questão
refere-se à titularidade do interesse metropolitano. Quem tem,
do ponto de vista jurídico, interesse metropolitano? Quem
deve ter o poder de decidir sobre matérias metropolitanas? O
Estado, municípios envolvidos ou a União? Quem apresenta
a titularidade de lidar com essa realidade e  dar respostas
políticas, administrativas ou jurídicas? Qual a medida da
convivência entre o metropolitano e o local? Tudo que diz
respeito à habitação é metropolitano ou problemas locais
podem ser resolvidos pelos municípios sem passar por
qualquer aparato metropolitano? Tudo que diz respeito a lixo
é metropolitano? Qual a medida da compatibilidade entre o
local e o metropolitano? Essa é questão de difícil resolução.

As tensões do modelo de gestão metropolitana
imperfeito, ineficiente e sem impacto geram duas situações.
De um lado,  estratégias de respostas, juridicamente sólidas
e politicamente ilegítimas; de outro, estratégias de respostas
das questões metropolitanas politicamente legítimas, mas
juridicamente frágeis. Então, o grande desafio é aproximar
legalidade de legitimidade. Para isso, torna-se fundamental
qualquer ordem jurídica ser pautada por valores de
legitimidade sociopolítica.

A questão não é apenas brasileira. A Inglaterra, com
tradição de Governo Metropolitano, apresenta uma rede
urbana muito diferente da nossa. Concentramos 80% da
população e apresentamos uma rede urbana bastante distribuída,
sobretudo ao longo da costa, com várias áreas metropolitanas.
Por outro lado, Londres, com 9 milhões de habitantes, e
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Buckingham, com 1 milhão, fazem com que a cidade tenha
papel determinante na economia, política, cultura e apropriação
dos benefícios do crescimento econômico, o que gera
ressentimentos, rivalidades e questionamentos. O Governo
Metropolitano, tão grande e poderoso, caindo nas mãos do
Partido Trabalhista na época do socialismo, transforma-se quase
em central. Como 15% da população do país vivia lá, a concentração
de mais de 65% da economia era marcante. O Primeiro Ministro
era questionado pelo administrador da região metropolitana, cujo
apelido era �Ken, o Vermelho�. Em 1979, Margareth Thatcher
extingue a Região Metropolitana de Londres para pulverizar a
concentração de poderes políticos, econômicos e sociais. De
1979 a 2000, a cidade não tinha instância metropolitana de
planejamento político e gestão integrada das questões
metropolitanas. Os distritos exerciam o papel de município sem
qualquer integração. Se uma cidade em obras fechasse a ponte
sem comunicar o fato a outra, essa cidade parava. Ao longo dos
anos, houve tamanho impasse que o distrito perdeu competitividade
financeira para os mercados de Frankfurt, posição econômica na
Europa, capacidade de dar respostas aos serviços sociais,
controle do trânsito e utilização racional dos recursos públicos.
A enorme fragmentação de políticas públicas gerou resistência a
tal ponto que, em 2000, houve um plebiscito para recuperar o
significado da região metropolitana.

Novamente votaram pela criação dessa instância, e, por
ironia do destino, o eleito para Prefeito Metropolitano de
Londres foi �Ken, o Vermelho�, que se encontra lá. Vinte anos
depois, voltou à mesma posição. Conseguiu avanços com a
ordem metropolitana quanto à mobilidade urbana, com maior
integração das políticas de transporte público. Em fevereiro
deste ano, criou taxa para carros que circulam na área central
da cidade � quantia diária significativa. Tal medida causou
redução no volume do tráfego, no centro de Londres, na ordem
de 30% e gerou impactos ambientais consideráveis. Hoje,
encontra tensões, porque tomou o poder que havia sido devolvido
aos distritos. E vai concentrando poderes, o que incomoda ao
Primeiro Ministro, que pode ser do mesmo partido, mas possui
outras matizes ideológicas. Enfim, a tensão continua.
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Na África do Sul, ocorre outra experiência interessante.
Sua organização político-institucional era totalmente artificial,
sobretudo nos municípios. Não obedecia a critérios
socioeconômicos de ocupação territorial, mas a critérios de
raça. Mais do que em qualquer outro contexto conhecido,
havia consciência técnica da importância da criação de região
metropolitana. Politicamente, isso foi traduzido de maneira
curiosa. O exemplo de descentralizar não significa
necessariamente democratizar. Então, municipalizar não quer
dizer democratizar. Trazer o poder para perto das pessoas
induz à criação de processos políticos, jurídicos e
institucionais, permitindo participação popular com o objetivo
de criar ordens públicas que as afetem. Isso é democratizar,
e não entregar poder a esferas locais. Os sul-africanos
concentraram mais, para democratizar. Em outras palavras,
a Região Metropolitana da Cidade do Cabo, por exemplo,
tinha 70 municípios e contava com aspectos superficiais,
como a questão dos negros, mestiços e brancos. Para criar
uma verdadeira região metropolitana que refletisse a específica
dinâmica socioeconômica-cultural, promoveram a fusão
desses municípios, hoje em número de 50. Não avançaram
apenas na recusa do momento inicial em encontrar o local,
ou seja, não enfrentaram o equilíbrio entre o metropolitano
e o local. Aos poucos é que se criou a ordem municipal, e a
tensão se dá entre os municípios mais fortalecidos, que
questionam o poder dessa ordem.

Outro exemplo importante é o do Canadá, país que a
literatura celebra internacionalmente como sendo portador da
experiência mais bem sucedida quanto à adequação de ordem
jurídico-institucional a uma realidade socioeconômica e
territorial. Uma coisa cairia na outra como uma luva, com
menos tensões e disputas pelo poder, mais racionalidade,
eficiência e justiça social. No entanto, uma dessas grandes
referências, o caso de Toronto, nos deu outra grande lição ao
mostrar que a tensão é inerente à gestão metropolitana.
Chegaram à conclusão de que, apesar dos avanços, o modelo
não era o de convivência do metropolitano com o local, e isso
não interessava porque apresentava duplicidade e fragmentação
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de ações, áreas de sombreamento entre agências públicas
aumento de impostos pessoais e não propiciava a otimização
dos recursos. Resultado: fizeram um plebiscito e, para surpresa
geral, aboliram os municípios, criando um grande município.
Tudo o que era dividido entre municípios e região metropolitana
tomou a forma de um grande município.

As experiências internacionais, pois, refletem as
mesmas dificuldades enfrentadas no Brasil, de saber o que é
uma região metropolitana, quem é o titular desse interesse, e
em que medida o local e o metropolitano convivem. Não existe
fórmula universal, ela precisa ser construída no processo
sociopolítico. No caso brasileiro, tratar dessa questão é
especialmente difícil, porque o nosso pacto federativo é
historicamente distorcido e a própria adoção do federalismo,
na Constituição de 1891, ocorreu de maneira equivocada.
Importou-se o modelo norte-americano, que reproduzia a
história sociopolítica daquela região de Estados fortes, que
se declararam independentes na guerra contra os ingleses
e abriram mão dessa independência para ficarem autônomos,
entregando essa conquista para a União dos Estados
Americanos. O modelo é o do Federalismo Dual, de duas
ordens de governo: o da União e o dos Estados. Essa é a
história dos EUA, incluindo-se o federalismo de base
estadual. São duas as áreas em que o governo americano
atua: imposto de renda e combate ao terrorismo. O resto é
estadual. Cada Estado tem seu código civil e se organiza de
forma própria. O Brasil vem de uma história de polarização,
de 450 anos de governo centralizado, primeiro, nas mãos
da Metrópole, depois, do Império. A base local era forte,
com culturas políticas marcantes. No entanto, o modelo
norte-americano se repetiu aqui, por meio do Federalismo
Dual, que nega o lugar da esfera local e inventa os Estados.
Os Estados brasileiros são invenções da Constituição de
1891. Além disso, ela dá mais poder aos Estados do que à
União. No primeiro momento, o federalismo brasileiro é
chamado de segregador, em que o papel do Governo
Federal não é, senão em caso de emergência e de calamidade
pública, centralizador e coordenador.
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Os grandes atores políticos eram os Estados. Era um
modelo que nada tinha a ver com nosso processo histórico
sociopolítico e, como tal, fadado ao fracasso. Está sendo
corrigido.

A partir de 1934 recupera-se no Brasil a idéia do
federalismo cooperativo, de troca entre os níveis
governamentais, por distribuição de competências e de fundos
de participação e outras formas, ou seja, com participação de
uns e recursos de outros. Porém, o lugar do município sempre
foi mal definido. Tecnicamente, somente a Constituição de
1988 veio considerar o município um ente federativo. Até
então, tinha-se de construir discursos jurídicos. Havia problemas
de incoerências e contradições, mesmo entre 1946 e 1964. A
autonomia municipal nunca foi completa no que se refere às
condições de distribuição de competências legislativas e de
recursos.

A história distorcida do federalismo brasileiro e o lugar
inadequado do município no pacto federativo só fazem a
questão metropolitana ficar mais difícil. O pico da urbanização
brasileira aconteceu entre meados da década de 50 e final da
de 70. Durante esse período de migração intensiva para as
cidades e de formação dessas ordens urbano-metropolitanas,
não havia instância jurídico-institucional para o enfrentamento
das questões metropolitanas e locais. No Brasil, a idéia de
região metropolitana surge em 1967, em contexto muito
específico. Como se sabe, a história do Golpe Militar apresenta
dois momentos. De 1964 a 1968 ocorreu um pacto com a
participação das classes médias e de setores industriais da
burguesia. A partir do AI-5, em 1968, assistimos à ruptura
com esse momento inicial e à imposição de um modelo
autoritário, extremamente centralizador. De 1964 a 1967, no
apagar das luzes desse regime cheio de ambigüidades, uma
série de medidas federalizantes foram tomadas visando corrigir
o pacto federativo. Uma delas é a reforma tributária de 1965,
que, originalmente, em sua concepção, continha proposta
federalizante, de fortalecimento dos municípios. Todavia,
essa proposta foi sendo distorcida, esvaziada, ao longo das
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décadas de centralismo político. O Decreto-Lei nº 271, que
cria a concessão de direito real de uso, era outra medida
importante, bem como o artigo da Constituição de 1967 que
cria a figura jurídica ou política da região metropolitana. É a
primeira vez que, no pico do crescimento econômico, fala-se
em região metropolitana.

Nesse contexto, a natureza da região metropolitana
era tão-somente de serviços comuns. A Constituição de
1967 não menciona os Estados como titulares do interesse
metropolitano. Os problemas comuns aos municípios
metropolitanos deveriam ser enfrentados pelos municípios,
em conjunto. Em outras palavras, a natureza jurídica da
região metropolitana é de associação compulsória de
municípios. Os municípios seriam obrigados a, juntos,
resolver os problemas comuns. Não se falava em titularidade
ou participação do Estado membro. A questão era local.

A Emenda nº 1, de 1969, repete essa figura, com a
mesma natureza, e nada acontece até 1973, quando, por
intermédio da Lei Complementar nº 14, são criadas oito
regiões metropolitanas. Em 1975, outra lei complementar cria
mais uma, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Oficialmente, entre 1973 e 1988, existiram nove regiões
metropolitanas. O quadro mudou completamente de figura no
contexto do centralismo, autoritarismo político, centralização
de recursos financeiros e controle da sociedade. O que fala a
Lei nº 14? Qual a natureza da região metropolitana? Continua
sendo uma região de serviços comuns com dimensão de
planejamento territorial. São postos como atribuições o controle
do uso do solo e o planejamento territorial, criando uma ordem
territorial metropolitana, além de criar uma política
socioeconômica. É um híbrido.

A Lei de 1973 simplesmente coloca os municípios de
lado, transferindo a titularidade do interesse em criar a ordem
metropolitana para os Estados membros. Assim, as regiões
foram geridas, no período que vai de 1973 a 1988, por
conselhos deliberativos, independentemente da heterogeneidade
ou diversidade dentro das nove regiões. Belém, por exemplo,
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tinha dois municípios; Belo Horizonte, 14; São Paulo, 36; e
todas possuíam o mesmo modelo jurídico-institucional, qual
seja, um conselho deliberativo de 5 membros: o governador do
Estado, três indicados por ele e o prefeito da Capital. Criou-se
um contexto de gestão metropolitana estadualizado, com total
exclusão dos municípios, os quais participavam do conselho
consultivo, que não tinha poder deliberativo.

Criou-se ordem jurídica metropolitana, verdadeiras
leis, com determinações de tamanho de lote, obrigação de
loteador, sendo que, de acordo com a Constituição, ninguém
pode ser obrigado a nada, senão em virtude de lei. Isso foi feito
sem que houvesse processo legislativo. Tanto os municípios
quanto as sociedades municipais foram excluídos da gestão
dos serviços comuns, situação agravada pela falta de previsão
de recursos, de fundos. O fundo metropolitano nunca foi
devidamente criado. Instituiu-se um aparato político-
institucional, que cria leis, impõe obrigações e determina
condutas, sem passar por qualquer aferição de legalidade e
legitimidade, gerando todo o tipo de resistência.

Quer dizer, é um modelo que, naturalmente, se
prestou aos interesses desse governo centralizado e
autoritário, que queria impor um padrão de desenvolvimento
socioeconômico para o qual seria fundamental determinado
padrão de urbanização. Hoje, pagamos o preço por esse
padrão de urbanização espacionalmente segregado, de
exclusão social, fragmentação urbanística, degradação
ambiental, injustiça social e ilegalidade.

Atualmente, a média de brasileiros que vive em regiões
metropolitanas ilegalmente é de 70%, no que diz respeito às
formas de acesso ao solo e à moradia. Há duas semanas, o
Banco Mundial forneceu-nos dado de que, no ano passado,
foram produzidas no Brasil um milhão de moradias novas,
sendo 700 mil ilegalmente. Então, a ilegalidade não é o sintoma
do modelo, mas o modelo em si. Ou seja, a ilegalidade não é
exceção, mas regra, estrutural e estruturante do processo de
se fazer cidade, a maneira brasileira de se produzir espaço, de
se ter acesso ao espaço, de se usar o recurso natural. É esse



81

GESTÃO METROPOLITANA

o modelo criado � segregador, excludente, injusto, ilegal e
poluente �, sobretudo, por meio das instâncias metropolitanas.

Em alguns lugares houve avanços positivos. Belo
Horizonte, por exemplo, tem sido celebrada, na literatura,
como região metropolitana que muito avançou em relação à
criação de ordem urbanística. Determinadas deliberações do
seu Conselho Metropolitano, inclusive, conseguiram frear
certos processos de especulação imobiliária. Lembro-me de
um processo, do qual participei, no qual havia um dispositivo
meio obscuro em relação ao Decreto-Lei nº 271, que ninguém
havia usado: a possibilidade de o poder público não autorizar
pedidos de loteamento que gerassem número excessivo de
lotes, do ponto de vista da impossibilidade de se prestar
serviços. Isso foi usado, aqui, quando foi feito o pedido de um
grande loteamento, o que geraria lotes suficientes para uma
nova cidade de 200 mil habitantes. Há pouco tempo, na falta
de instância metropolitana, o mesmo projeto foi submetido à
aprovação, não integralmente, mas sua primeira etapa, que foi
aprovada � o Alphaville. Então, em que pese o caráter do
autoritarismo político e do centralismo institucional, houve
essa ordem metropolitana que, no caso de Belo Horizonte,
conseguiu avançar muito também no que diz respeito à
dimensão ambiental. Enfim, Belo Horizonte é celebrada como
caso em que houve esforço significativo, e nem por isso
deixou de gerar resistências, que resultaram na criação da
Granbel � associação dos prefeitos excluídos do processo
decisório, que, com toda razão e legitimidade, começaram a
se articular em outras regiões metropolitanas.

Na minha leitura, no processo constituinte de 1986 a
1988, �o bebê foi jogado fora com a água do banho�. Quer
dizer, no Congresso constituinte, ao invés de serem buscados
modelos institucionais que tratassem diferentemente situações
diferentes e serem aprimorados os modelos, do ponto de vista
da modernização dos processos políticos, da maior participação
dos municípios e, sobretudo, da efetivação de alguma forma
das decisões metropolitanas, por meio da criação de fundos
metropolitanos, simplesmente não houve discussão adequada.
É interessante notar que, das nove regiões metropolitanas,
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oito fecharam documento técnico, baseadas na experiência
brasileira de 15 anos, que demonstra que região metropolitana
não constitui apenas uma região de serviço comum,
socioeconômica, administrativa ou de planejamento de uso do
solo, mas fundamentalmente política. Então, a proposta
dessas oito regiões metropolitanas era de que o pacto federativo
brasileiro incorporasse nova instância. As pessoas ficam
apavoradas quando se fala em quarto nível de Poder, dizendo
que já chega, por acharem burocrático demais o jeito atual. Na
verdade, seria instância intermediária, entre o Estado e os
municípios, com a participação deles, e levando em conta que
nem tudo que é metropolitano seria também local. Essa
proposta foi apresentada por dois ou três Deputados
constituintes, mas não foi votada. Nos anais da Constituinte
de 1986 a 1988 pode-se notar que não houve discussão séria
em relação à questão metropolitana. O momento era do que
chamo de �municipalismo a todo custo�, quer dizer, compensar
a balança que, por tanto tempo, estava tão desigualmente
pendente para o lado dos governos centrais e com total
exclusão tributária, política, financeira e institucional dos
municípios. O pêndulo foi para o outro lado, de forma a
afirmar a autonomia municipal. No entanto, a dimensão da
região metropolitana não foi enfrentada, e a estadualização do
tratamento da gestão metropolitana, leitura mais imediata da
Constituição de 1988, passou a ser de competência dos
Estados, ou seja, passou-se o problema para depois, deixou-
se a bola para outro. Não houve debate político ou técnico para
se chegar à conclusão de que os Estados estariam mais
capacitados. Ninguém queria tocar na questão, pois não havia
clima político. Então, os Estados têm agido, de forma diferente
em todo o Brasil, num contexto de muito artificialismo. Ou
seja, hoje, o País vive o contexto de uma verdadeira indústria
de municípios, com maior capacidade de emancipação e de
criação. Loteamentos fechados querem transformar-se em
municípios, como o Retiro das Pedras, para fugir do controle
do município, que arrecada o IPTU, mas não presta o serviço.
Trata-se de situações completamente absurdas. A grande
maioria dos municípios brasileiros não tem recursos para
pagar seu funcionalismo. O modelo constitucional lê isonomia
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como igualdade formal, quando, na verdade, significa tratar
igualmente situações idênticas e não tratar igualmente questões
fundamentalmente diferentes, o que é a realidade dos municípios
brasileiros.

Então, não podemos tratar um município como São
Paulo com o mesmo arsenal jurídico, político, financeiro e
tributário que você trata um município como Quixeramobim.
Não há como manter esse modelo de municipalismo formal,
completamente equivocado. Nesse contexto, então, temos as
estratégias de gestão metropolitana. Alguns Estados criaram
uma ordem metropolitana, como é o caso de Minas Gerais,
por meio da assembléia metropolitana. Um grande número de
Estados nem tocou  no assunto e outros criaram outras
formas, mas o que estamos vendo é aquilo que disse no
começo. As formas juridicamente mais consistentes, na
medida em que, bem ou mal, se enquadram nessa distribuição,
nessa estadualização, não são politicamente legítimas. Quer
dizer, são fadadas à ineficiência. O caso da nossa assembléia
metropolitana, que não teve nenhum impacto significativo
para as maiores integração, coordenação, eficiência e gestão
integrada das questões metropolitanas é um exemplo. Ela é
questionada pelos municípios e tem até mecanismos
interessantes, mas não tem �pega� em um processo político.
Temos uma ordem metropolitana que tem servido a outros
interesses. O fato de  haver, hoje, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, 34 municípios é uma aberração. Eles só
servem para interesses de politiqueiros, porque, na verdade,
a Região Metropolitana de Belo Horizonte, do ponto de vista
das dinâmicas, das trocas, dos processos comerciais,
financeiros, imobiliários e culturais, das relações de
deslocamento, de geração de emprego, de renda, de consumo
e de pagamento de tributos, não é essa dos 34 municípios.
Mesmo na nossa primeira versão, entre 1973 e 1988, um dos
municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte era
Caeté, que não tinha absolutamente nada a ver com a
realidade metropolitana, a não ser o fato de que era a terra do
Governador Israel Pinheiro. Essa era a única razão pela qual
aquele município foi inserido nessa lógica. Hoje, isso está
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levado ao ridículo. Grande parte dos 34 municípios são
essencialmente rurais, não entraram na dinâmica urbana e,
muito menos, na metropolitana.

Outra forma que temos visto é esse reconhecimento,
um processo nacional pelos municípios, porque, sozinhos,
não dão conta do saneamento, da habitação, do transporte e
da preservação ambiental. Quer dizer, se, no passado, eles
tinham de arcar com esses ônus sem qualquer forma de
contrapartida, sem qualquer forma de compensação, hoje eles
reconhecem que, sozinhos, não dão conta. Então, há esse
fenômeno, politicamente muito interessante, do
consorciamento. Tenho visto a experiência de consorciamentos
que nem respeitam divisões constitucionais e administrativas
entre Estados. Há municípios no sul de São Paulo se unindo
a municípios no norte do Paraná, fazendo consórcios em que
um usa a máquina do outro para baratear e racionalizar. Há
trinta e tantos municípios no Cariri paraibano fazendo um
Plano Diretor comum a todos eles. Nessa leva de Planos
Diretores exigidos pelo Estatuto das Cidades, isso tem sido
uma marca muito significativa, ou seja, a quantidade de
municípios que têm respondido a isso de maneira coletiva.
Esse é um processo interessante do ponto de vista político,
porque tem �pega� nessa ordem sócio-política. Contudo,
juridicamente, são frágeis. Essa ordem, do ponto de vista das
decisões tomadas, é muito precária. Muda-se o governo,
aquela ordem se acaba e você não garante a legalidade dessas
decisões. A única experiência que reputo mais sólida, no
Brasil, é uma que não é sustentável: a experiência da Câmara
Metropolitana do Grande ABC, uma experiência heróica de
sete municípios que estão enfrentando essas questões de
transporte, saneamento, habitação, etc., de maneira conjunta.
Temos aquela idéia original da constituição, da associação
compulsória dos municípios, forçando-os a resolver
conjuntamente aquilo que é comum a todos. Eles fazem isso
da seguinte forma: criam uma política metropolitana de
transportes, que vai desde a tarifa até o ponto do ônibus, a rota
do ônibus e a concessão; é tudo integrado e de uma maneira
articulada, resultando em uma decisão comum a todos. Mas,
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para essa decisão adotada pelos sete municípios, além de ser
legítima, do ponto de vista político, ser também juridicamente
consistente, ela precisa ir para as sete Câmaras de Vereadores
para se transformar em sete leis municipais. Então não é um
modelo sustentável, com essa realidade política que temos, de
partidos que não são ideológicos, de partidos criados em
função dos interesses de pessoas que os abandonam e mudam
para outros; e com a burocracia. Enfim, não é um modelo
sustentável, mas há um esforço heróico para se conciliar o
desafio dito no começo, a legalidade com a legitimidade.
Então, a pista dessa experiência é esta, ou seja, não há como
impor formatos, modelos, por leis ou por decretos que não
tenham �pega� em processos sociopolíticos.

Outro desafio é que o Brasil tem uma tradição de pouca
compatibilização do planejamento do desenvolvimento
sócioeconômico com o planejamento das políticas públicas.
Quer dizer, são duas coisas não muito bem integradas e com
um problema mais sério: não há, no Brasil, uma territorialização
do desenvolvimento sócioeconômico e das políticas públicas.
Política ambiental é um exemplo claro disso. A política de
meio ambiente, no Brasil, é uma mera declaração de intenção
de preservar, porque, na prática, não há nenhum impacto
sobre os processos socioeconômicos. Elas são engolidas
pelos processos sócioeconômicos e não há nenhuma
territorialização, a começar pelo fato de que ignoram
completamente a estrutura fundiária da propriedade privada.
Enquanto não houver essa maior associação entre o
planejamento do desenvolvimento socioeconômico e o
planejamento das políticas públicas, com a devida
territorialização e a metropolização dessas políticas, não
avançaremos muito.

Para isso, há a novidade de um esforço muito interessante
do Governo Federal. Foi criado, na Casa Civil, um espaço
único na história política brasileira, o espaço do Comitê de
Articulação Federativa. Até então, o Governo Federal atuava
no País como se ele fosse um Estado unitário, impondo
modelos, processos e tudo o mais. Esse é um espaço de
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construção de consensos e de negociação e de resolução de
conflitos. Primeiro, foi criado o espaço com os municípios e,
agora, foi criado o espaço com o Estado, sendo um dos temas
centrais a região metropolitana. O que fazer? Como avançar?
Como gerir? Qual ou quais os formatos devem ser pensados?
Assim, o Governo Federal propõe que, para haver
sustentabilidade, qualquer formato metropolitano deve conciliar
a dimensão jurídico-institucional com a dimensão política e
com a dimensão financeira. Não basta criar um aparato de
gestão que não tenha uma expressão �fundos adequados�. O
que dá especificidade à visão do Governo Federal sobre a
região metropolitana em relação, por exemplo, a aglomerações
urbanas ou regiões administrativas ou de planejamento do
desenvolvimento � como uma Sudene ou coisa do tipo � ,o que
faz a região metropolitana ser muito especial, no Brasil, é a
questão da terra. A porta de entrada para avançarmos no
tratamento da questão metropolitana brasileira é a ordem
territorial, os processos de uso, ocupação, de parcelamento,
desenvolvimento do solo e de apropriação dos recursos
naturais. Ou seja, essa concentração enorme de pessoas, de
atividades econômicas e de poder político que se dá em um
território tem impactos sobre ele e depende desses processos
de produção do espaço para ser o que é. Essa territorialização
dos processos metropolitanos é fundamental, aliás, pela
dinâmica do mercado imobiliário nessas áreas, que tem uma
vida própria. A decisão tomada, nesses primeiros encontros,
foi a seguinte: devido à baixa conscientização do que é região
metropolitana e de sua importância, não se deve lançar
campanhas sobre ela, porque não haverá um impacto muito
grande. Quer dizer, não há movimentos sociais defendendo a
região metropolitana, ninguém vai para a rua com cartazes
falando de gestão metropolitana. Elas vão com cartazes sobre
transportes, habitação e saneamento. Então, houve essa
decisão �- e também porque existe esse medo do quarto poder
� de se introduzir a discussão por meio das políticas setoriais;
forçaríamos essa discussão. Por exemplo, uma discussão que
já se iniciou é a territorialização de base metropolitana das
políticas de segurança pública, porque existe, hoje, uma
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compreensão de que toda essa questão da violência urbana é
metropolitana e tem a ver com o modelo de urbanização e com
esse padrão metropolitano de distribuição dos ônus e dos
benefícios da urbanização.

Da mesma forma, há, por exemplo, a proposta da
criação, pelo Governo Federal, de incentivos seletivos para
que haja essa cooperação. A palavra é �articulação�, é investir
menos em modelos fixos, universais, absolutos, e mais em
processos de cooperação, de articulação entre municípios,
Estados e União. Assim, investiremos naquela agenda
mencionada no começo, o grande desafio internacional de
como fazer da gestão metropolitana a instância em que
enfrentaremos as duas questões que afligem todos os países:
a renovação da ordem da economia urbana falida e fracassada
pelo mundo afora, e também a promoção de políticas de
inclusão social. Seria o enfrentamento dos processos de
produção de pobreza, de segregação espacial, de exclusão
social e de degradação ambiental, ou seja, a região metropolitana
seria esse lugar privilegiado em que seria feita a renovação da
economia, de uma maneira urgente, para incorporar essas
diretrizes de inclusão social. Esse é um desafio para o Brasil
e para outros países, e devemos enfrentar essa discussão.
Então não é uma questão fácil, e há tensões de várias ordens.
Não há respostas únicas e, mais, elas não podem ser impostas
por leis ou por decretos. Devem ser criadas nos processos
sociopolíticos, e, para que eles tenham, realmente, consistência,
a primeira exigência é criar-se uma agenda de discussão,
promover a conscientização de que esse é um espaço crucial
do cotidiano das pessoas.

Voltando ao começo, se falharmos nesse esforço para
criar essa agenda, fazer essa discussão e avançar no
enfrentamento dessa questão, em 2020, a Pampulha deixará
de existir. Obrigado.
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DEBATES

PERGUNTA � Gostaria de fazer um comentário sobre
a legitimidade e a atualidade do que o senhor disse, no caso
específico de Belo Horizonte, no que se refere ao abastecimento
de água. Na segunda metade da década de 60, começou a ser
construída, na divisa dos Municípios de Rio Acima e Nova
Lima, a captação do Sistema Rio das Velhas. Esse sistema foi
construído para suprir o abastecimento de água em Belo
Horizonte, mas, com o crescimento dessa região e o investimento
maciço que havia sido feito, ele começou a atender também
às novas concessões, como Sabará, Nova Lima, Pedro
Leopoldo, que passam a depender também do sistema produtor
que estava sendo construído para Belo Horizonte. Passados
30 anos, que é o período de vigência do contrato de concessão,
Belo Horizonte falou para a Copasa: vocês atendem 800
municípios, mas nós somos o maior sistema. Queremos esse
sistema de volta. Isso abalaria todo o equilíbrio do sistema,
porque esses municípios que aqui circundam dependem 100%
da água produzida não apenas pelo Sistema Rio das Velhas,
mas pelo Rio Manso e pelo Sistema Serra Azul. Conclusão:
bno final do ano passado, foi assinado um contrato entre Belo
Horizonte e a Copasa, o que acabou expondo a fragilidade do
sistema, porque os prefeitos das cidades da região metropolitana
entraram em pânico. Se Belo Horizonte reassumir esse sistema,
como ficaremos? Belo Horizonte não tem uma gota d�água
para abastecimento público nos limites do seu município. Até
a água da Pampulha, que antigamente era aproveitada com
uma estação de tratamento, ficou tão comprometida que o
tratamento convencional passou a não mais corresponder. É
um município que não dispõe de água, mas assumiu o poder
sobre a distribuição, colocando em pânico os demais
municípios, inclusive aqueles que detêm os grandes
reservatórios, como Brumadinho e Mateus Leme. Então, há
muita coisa a ser feita.
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RESPOSTA � Farei um comentário rápido sobre a
questão da água, que é um problema crucial. São Paulo está
captando água a 400km de distância, exatamente pela falta de
um processo histórico de planejamento e gestão integrada.
Esse não é um modelo sustentável, porque depende de tantos
pactos e arranjos e não tem uma instância adequada de
enfrentamento de maneira orgânica e integrada dessas questões.
O problema da água é internacional. A previsão dos analistas
é de que as guerras do século XXI serão todas em função de
água. É um exemplo clássico. O problema é o mesmo da
composição das tarifas de transporte coletivo. Os moradores
da periferia acabam sendo penalizados por um modelo de
gestão que permite mecanismos de compensação mais
adequados, com barateamento das tarifas. O maior impacto
acaba sendo no preço dos terrenos, determinando esse padrão
de exclusão social refletido na segregação territorial. No que
tange ao preço da água, realmente ele é demasiado. O colega
da Copasa deve ter um histórico, mas antecipo dizendo que há
um sistema de subsídio cruzado que eles utilizam, fazendo
com que o abastecimento de água em Belo Horizonte acabe
financiando municípios pobres, com dificuldade de
abastecimento. No contra-argumento, relativamente à Pre-
feitura no embate da Copasa, o Município de Belo Horizonte
argumentou que isso seria para  reduzir esse subsídio
cruzado, financiando menos os municípios pobres, para
assegurar o abastecimento de água a todos os belo-
horizontinos. Esse era o contra-argumento do poder público
municipal na negociação da Copasa.

No outro aspecto, o preço da passagem que beneficia
deficientes e não atende pessoas doentes funciona como o
argumento da água. Há sempre projetos de leis para estender
os benefícios tarifários e há sempre uma pressão a conter,
porque, a toda nova categoria a se estender, é preciso subir o
preço da tarifa para toda a população. Então, há sempre
pressão de determinada categoria, querendo que o benefício
lhe seja estendido. Mas isso terá sempre uma pressão inversa,
no sentido de assegurar o custo da tarifa geral. Se o Poder
Legislativo entender por estender, haverá lei tramitando nesse
sentido, o que deverá gerar um pequeno aumento para todos.
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PERGUNTA � Tirando o problema da água, tivemos,
em alguns momentos, o problema do transporte coletivo.
Chegou-se a um denominador comum com  uma Câmara de
Compensação, o que, de certa forma, nos fazia visualisar a
presença desse braço metropolitano no sistema de transporte.
Num dado momento, por ocasião do segundo mandato do ex-
Governador Newton Cardoso em Contagem, ele criou uma
briga e tirou o Município de Contagem da metrópole, o que
ficou complicado. Hoje, percebemos a inexistência da Câmara
de Compensação e de uma série de coisas que se vão diluindo
nesse processo. O senhor falou a respeito da Região
Metropolitana de Londres, que  tem um gerente e que, em
certo momento, passa a ser um grande município ou um
Estado pequeno. Na década de 80, quando fui Vereador em
Sabará, falávamos da região metropolitana e sobre a
possibilidade de uma câmara metropolitana dessa natureza.
Não sabemos se a Granbel gerencia a região metropolitana ou
se a região metropolitana gerencia a Granbel. Ouvimos dizer
que a assembléia metropolitana serve para homologar
aumentos de passagens. Cada município tem um sistema de
transporte gerenciado de uma forma. O DER gerencia algumas,
a BHTRANS gerencia outras. Questiono qual o efeito prático
da região metropolitana para essas questões e para uma
cidade chamada José de Melo ou Nova União ou Bom Jesus
do Amparo, que não têm nada a ver com essa questão de água
da Copasa, de transporte metropolitano, e uma série de outras
coisas. Qual seria o efeito prático disso?

RESPOSTA � Concordo com o seu diagnóstico, que
tem tudo a ver com o que eu estava falando em termos da
fragmentação, da total falta de integração das políticas públicas
e da  precariedade desses pactos institucionais, que vão se
formando sem ser no contexto de uma ordem constitucional
e juridicamente determinada. Basta um prefeito mudar de
idéia, e o sistema inteiro quebra. Quanto ao impacto da
inclusão de municípios que não fazem parte da dinâmica
metropolitana, são apenas expectativas de ganhar mais recursos.
São apenas espaços politiqueiros. Não há ligação pela conurbação
física nem por outras redes de trocas comerciais, de geração
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de renda ou  de empregos com a dinâmica metropolitana. Isso
é para gerar a expectativa de que recursos estaduais algum dia
chegarão. Há também a própria criação de novas regiões
metropolitanas que não são essencialmente metropolitanas.

PERGUNTA � Os projetos que estão surgindo na
Assembléia sobre região metropolitana são basicamente uma
necessidade de os municípios se associarem, não
necessariamente com as mesmas redes de trocas, com a
conurbação, com a proximidade geográfica, mas, com a
necessidade extrema de criarem mecanismos de associação e
troca de serviços e responsabilidades, porque essa é uma
necessidade que eles estão vivendo hoje, principalmente
quando se tem um centro urbano maior, que congrega
serviços, e uma região de entorno muito dependente desse
centro urbano. Para se instituir regiões metropolitanas e
ampliar ou diminuir o número de municípios, estamos aqui,
nesta Casa Legislativa, justamente para definir essas questões.
Quanto à questão do associativismo compulsório, as redes de
trocas devem ser suficientemente correlatas com as
necessidades do município. Deixar ampliar essas redes significa
que os mecanismos de compensação ficarão desvairados,
porque teremos de atender municípios como o de Bom Jesus
do Amparo, que não tem redes de trocas suficientemente
favorável aos municípios do entorno de Belo Horizonte.
Nesse sentido, os mecanismos de compensação ficarão
debilitados. Qual o ponto de vista do senhor  no caso de
termos o associativismo compulsório?

RESPOSTA � Quanto à idéia de consorciamento e
associativismo, esse é um dos grandes avanços que temos
verificado no Brasil. Quer dizer, o reconhecimento, pelos
municípios, de que, sozinhos, não dão conta. A escala dos
problemas urbanos, sociais, ambientais e fiscais é tamanha,
que é fundamental a criação de novas formas de organização
político-institucional, repactuando o federalismo brasileiro no
processo e indicando pistas que levem a uma nova concepção
do pacto federativo, que não essa baseada em critérios
formais de igualdade, que não correspondem às realidades
socioeconômicas e político-institucionais.
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Usar isso para a criação de região metropolitana é um
equívoco, porque existe uma especificidade para criá-las.
Consórcio municipal pode ser criado para todo tipo de
propósito e objetivo, mas região metropolitana é um conceito
muito preciso, que deve expressar a realidade de um sistema
de processos e trocas que se dão num território. A territorialização
desses processos exigirá, inclusive, o planejamento do
desenvolvimento territorial. A Sudene é uma região administrativa,
de desenvolvimento econômico, já quanto a região metropolitana,
sua natureza depende dessa impressão de extensão territorial.
São duas coisas que não se confundem.

Mencionei, historicamente, a idéia do associativismo
compulsório como sendo a natureza proposta para as regiões
em 1967. Hoje, devemos apostar naquilo que leva ao
consorciamento, ao associativismo, porém de maneira pró-
ativa, construtiva, e não de maneira compulsória. Não há
como impor esse processo. Devemos procurar mecanismos
de cooperação entre as esferas governamentais, por meio  de
incentivos seletivos. Precisamos investir na qualidade política
desses processos, para que, um dia, dê-se  um formato
jurídico mais adequado.

Conforme mencionei, como exemplo interessante, a
Câmara do Grande ABC, embora ainda não sustentável,
devido ao heróico esforço de adequar legalidade e legitimidade,
hoje entrou com um pedido junto ao Governo Federal para que
essas formas de consorciamento sejam reconhecidas para
fins de obtenção de crédito. Se isso for feito, será um grande
passo, um grande incentivo ao consórcio. Mas, para isso,
critérios devem ser definidos a fim de que não haja colocação
de municípios que não têm nada a ver com a dinâmica
metropolitana e sim com a expectativa de que recursos virão.
Reconhecer o consórcio municipal como uma entidade jurídica
de direito pública, e, como tal, passível de créditos e
financiamentos, é um grande avanço para que esses processos
que têm legitimidade política, aos poucos, também ganhem
consistência jurídica.
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PERGUNTA � Professor Edésio, um dos grandes
problemas da região metropolitana é a questão do
financiamento das políticas públicas. A reforma tributária
diz algo a respeito?

RESPOSTA � Pela primeira vez, houve um esforço
único nesse sentido. Inclusive, existe um escritor francês,
que escreve muito sobre as políticas públicas e urbanas
do Brasil, e que escreveu um artigo elogiando o PPA como
sendo um exemplo para o mundo, um esforço de integração
e territorialização das políticas públicas. Aparentemente,
na história da política pública brasileira, houve um avanço.
Porém, do ponto de vista da reforma tributária, essa
territorialização, sobretudo de ordem metropolitana, não
foi traduzida. Estamos longe disso. Existe um esforço de
inserção da agenda metropolitana na discussão de políticas
setoriais, na impossibilidade de se fazer uma discussão
ampla sobre região metropolitana, devido ao pequeno
caráter de mobilização dessa questão no Brasil hoje.
Porém, isso ainda não tem se refletido na ordem da
distribuição tributária.

PERGUNTA � Desde a década de 70, com a diminuição
do ritmo de crescimento das regiões metropolitanas, está
claro que, segundo dados a respeito, essas regiões são o lugar
de crescimento da pobreza, da exclusão, etc. Existem
trabalhos dizendo que a taxa de desemprego refletida é
característica de região metropolitana, e não de cidade de
porte médio. Chegamos à  conclusão de que as regiões
metropolitanas têm uma parte da população caracterizada
pela exclusão e pela impossibilidade de reinserção. Qual a
posição tomada pelo Governo Federal para resolver o
problema da pobreza nessas regiões metropolitanas?

RESPOSTA � A senhora está chamando de região
metropolitana  essas áreas tradicionalmente constituídas em
torno da Capital. Mas isso não quer dizer que, nas novas áreas
de crescimento, de porte médio, não exista a pobreza. Os
dados do censo mostraram, claramente, que, mesmo se
levarmos em conta municípios com menos de 20 mil habitantes,
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quer dizer, municípios pequenos, 37% deles têm loteamentos
clandestinos, irregulares, e mais de 20% têm favelas. Portanto,
esse padrão de exclusão e segregação é a maneira brasileira de
se fazer cidade, independentemente do tamanho dela. Noventa
e sete por cento dos municípios com mais de 500 mil
habitantes têm favela. Trinta por cento da população de
Campinas, que se tornou uma região metropolitana
extremamente sofisticada em certos aspectos, estão abaixo da
taxa de pobreza absoluta. Essa é uma verdade nacional. Tenho
percebido, na discussão do Governo Federal, uma retomada
da idéia do planejamento regional que estava desacreditada,
abandonada. A dimensão metropolitana ainda está sendo vista
como um subcontexto da regionalização, não ganhando
especificidade e identidade própria. O Ministério da Integração
Regional está prometendo muito em termos de novas idéias e
enfoques. Em relação à região metropolitana, o Governo
Federal ainda não entendeu que cidade é economia, embora
tenha sido tratada, tão-somente, como política social. Isso é
um grande equívoco. Internacionalmente, toda discussão
sobre gestão metropolitana passa pela questão da inclusão
social e da economia. O Governo Federal ainda não entende
cidade dessa forma, tratando as regiões metropolitanas somente
nas políticas redistributivistas e de compensação. O orçamento
divulgado na semana passada é ridículo. Para toda política
nacional de habitação social, incluindo as obras em andamento,
de urbanização de favelas e regularização; para todas as obras
de saneamento ambiental e de transportes; e para todos os
programas de reocupação de áreas centrais, foram destinados
R$150. milhões. Enquanto não houver essa compreensão de
que cidade não é o palco da economia, mas a própria
economia, será muito difícil avançarmos.

PERGUNTA � A respeito da legalidade e legitimidade,
a questão do consócio entre as cidades, que procuram se
agregar de forma a captar recursos, quase chega ao nível de
um ente federativo. A política econômica do governo é
altamente monetária, e a visão traçada aqui é extremamente
estruturalista. Até que ponto a legalidade e a legitimidade
darão base para os consórcios entre as cidades realmente
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funcionarem? Com a política monetária, o governo não dá
ênfase a esse tipo de crescimento.

RESPOSTA � Concordo. Como qualquer cidadão
brasileiro, também estou ansioso, apreensivo, e quero ver a
superação dessa cisão entre política econômica e social.
Quero ver o plano �B�, quero ver onde isso tudo vai dar. O que
acredito que já avançou foi a criação do espaço da articulação
federativa. O mais importante hoje é criar os processos, os
mecanismos e os espaços em que esse debate se dará. Daí a
importância de um debate como esse, que cria uma agenda de
conscientização de um tema ignorado pelos juristas, pelos
administradores públicos, pela sociedade em geral. Enquanto
não levarmos essa discussão para dentro desses processos
que estão sendo abertos e exigirmos a territorialização do
orçamento, a integração das políticas públicas, subsídios para
as políticas de transporte, não há como se sustentar. E, para
ter subsídio, é necessário ter critério, mecanismos, formas de
compensação, articulação entre política de transporte e política
de uso do solo, senão gera-se esse modelo maluco de
expansão urbana e joga-se um modelo de transporte. Aí é que
não daríamos conta mesmo, porque a expansão urbana
obedeceria apenas à lógica do capital imobiliário. Temos de
levar a discussão para esses espaços até ver a cidade como
economia e acabar com essa cisão. É um grande avanço, a
reivindicação do consórcio do Grande ABC para ser reconhecido
como entidade pública. Se essa discussão for para a frente e for
reconhecida pela ordem jurídica, estaremos criando uma ordem
jurídica mais próxima da legitimidade. Não há uma fórmula
pronta e acabada. É necessário ir construindo.

PERGUNTA � Vimos fazendo um estudo sobre
condomínios fechados. Até que ponto esses chamados
condomínios fechados de Brumadinho e Nova Lima não são,
realmente, loteamentos clandestinos? E como o direito
urbanístico poderia dirimir esse tipo de segregação que
passam a ser os condomínios fechados?

RESPOSTA � Não existe uma resposta única. A
resposta que atualmente está um pouco mais dominante, por
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conta de uma decisão recente do Tribunal de Justiça de São
Paulo, é que a ordem jurídica brasileira, tal como se encontra
em vigor, não dá conta dessas práticas imobiliárias,
socioeconômicas e culturais do chamado condomínio fechado.
Essa seria uma forma disfarçada de parcelamento do solo e,
enquanto tal, não deveria ser tratada, uma vez que não tem
validade jurídica plena. Já existem várias decisões de primeira
instância nesse sentido. O Ministério Público de São Paulo tem
um trabalho muito agressivo sobre o assunto. Recentemente,
uma primeira decisão de segundo grau também confirmou
isso. Nesse contexto, só mesmo uma nova lei federal que trate
dessa prática e incorpore uma nova figura à Lei de Condomínios
de 1964, que não trata dessa maneira de se apropriar do solo
urbano. Enquanto não houver a figura jurídica federal, a
situação é essa. Na falta da lei federal, vários municípios têm
tentado regular, por lei municipal, por meio de inclusão de
regulamentos próprios em seus Planos Diretores. Não há
como ficar esperando que a lei federal aconteça, mesmo
porque, quando vem, em geral bebe na fonte das inovações
municipais. O Estatuto da Cidade incorporou uma série de
estratégias, de processos e de instrumentos que já haviam sido
criados em Porto Alegre, em Diadema, em Santo André, em
Recife, em Belo Horizonte, e que tinham sido tachados de
inconstitucionais, exatamente porque não havia lei federal. Os
municípios têm mais é de enfrentar essa discussão regular,
correndo sempre o risco do questionamento da regularidade
dessas leis. Originalmente, o condomínio fechado era um dos
subprodutos dessa crise do modelo de gestão metropolitana,
da falta de planejamento integrado que gerou esse padrão
fragmentado. A administração das cidades brasileiras é
caríssima em razão dessa fragmentação. Juridicamente, a
situação é muito complicada. O Morro do Chapéu, um dos
primeiros chamados condomínios exclusivos, estava vivendo
uma situação interessante. Naquele momento, muito distante
do centro urbano, poucas pessoas construíram. Era para ser
casa de fim de semana, não esse bairro que é hoje, tão
densamente ocupado. A promessa era de exclusividade,
privacidade e tudo o mais. Ao longo da história, Nova Lima
questionou isso várias vezes, e chegou a mandar trator para
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derrubar porteira. Enfim, chegou-se a um pacto de
conveniências, que faz o condomínio fechado continuar
existindo pelo Brasil afora, porque o município cobra IPTU
mas não presta serviço. É conveniente para o município. Do
ponto de vista daquela comunidade, há outro tipo de interesse,
como segurança, exclusividade, afastamento da pobreza e
tudo isso. Só que, recentemente, os donos da terra original
resolveram fazer a segunda parte do Morro do Chapéu. A
entrada seria pelo sistema viário já existente. Seriam colocados
dois mil lotes no mercado, atraindo uma população enorme,
que usaria a mesma infra-estrutura viária. O argumento dos
moradores foi que o contrato era de exclusividade, enquanto
os herdeiros do loteador alegaram que o sistema viário era um
bem público. Por fim, parece que fizeram uma composição,
e o acesso será por outro lugar.

Esse tipo de tensão continuará existindo enquanto não
houver uma ordem jurídica que dê conta dessa prática
incorporada na ordem vigente. Amanhã (20/8/2003), no
Congresso, haverá uma discussão importante sobre acabar
com os terrenos de Marinha, que são esses terrenos da União
ao longo da orla. Se isso realmente acontecer, mesmo levando
em conta que um estudo defasado tem de ser modernizado
para continuar existindo, corre-se o risco da proliferação de
formas de condomínios fechados. Assim, o único acesso às
praias será pelo mar. O cidadão terá de saltar de um barco e
ir até a praia. Hoje em dia é praticamente impossível entrar em
uma praia entre Rio de Janeiro e São Paulo por causa da prática
cada vez mais disseminada dos condomínios fechados. Chicago
chama esse processo de �brasilianização�. Mais uma vez o
mundo se curva perante o Brasil.

PERGUNTA � Gostaria de ouvir sua opinião sobre
Brasília, cidade especial para todos nós, mas que enfrenta
problemas sérios que todos conhecemos: segurança (com
crescente desrespeito aos direitos humanos), grilagem de
terras, favelização, dentre outros.

RESPOSTA � Brasília é uma cidade muito interessante,
saudada como cidade dos modernistas. Mas, na verdade, é
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uma cidade funcionalista, tradicional, e expressa em seu
território todo esse modelo da segregação e da exclusão, de
uma maneira muito mais nítida do que percebemos em outras
cidades brasileiras, onde esse modelo é muito mais ambíguo.
Essa é minha opinião pessoal. Brasília é a materialização no
território. É mais próxima das cidades sul-africanas no
apartheid que qualquer outra coisa. Falamos que Brasília tem
o apartheid social, mas não tem o apartheid jurídico nem o
apartheid físico, na medida da maior presença das áreas de
excluídos nas áreas centrais, com as favelas. Mas Brasília é
isso. O plano piloto tem um PIB três vezes maior  que a média
brasileira, comparado ao de Genebra. E aqueles vazios enormes
levando para as cidades-satélites. É a institucionalização da
periferia na periferia, sem nada no meio, exatamente como as
town ships da África do Sul, a 30km ou 40km de distância das
áreas equipadas. Até hoje as periferias são totalmente
desprovidas de serviços e de infra-estrutura. É a periferia da
periferia. Se você quer conhecer Brasília, pegue seu carro e
vá até Águas Lindas, em Goiás. É a experiência mais visual da
degradação da paisagem. Passa-se do plano piloto para a
cidade-satélite, para a periferia da cidade-satélite, para a
periferia da periferia da cidade-satélite, até chegar a Goiás,
outro Estado, e é o oeste americano. Cresce 30% ao ano, do
nada, sem nenhuma infra-estrutura, em uma área de
mananciais. São gerados barracos do nada, sem qualquer
esforço de planejamento, de gestão, de controle, de repressão.
E esse processo todo, não só lá como também no plano-piloto,
é muito marcado pela grilagem de terras públicas. Em Brasília
há espaço para pobres e, sobretudo, para ricos, e o espaço é
apropriado ilegalmente, inclusive por Deputados. Há um na
cadeia e quatro sendo processados. Brasília é um modelo de
cidade, da forma mais explícita possível, da ilegalidade, da
segregação, da exclusão, mas com esse discurso do
modernismo. Realmente, o plano-piloto é muito bonito no final
da tarde, porque trabalhar dentro dos prédios do Niemeyer é
outra forma de punição. Mas ver o pôr-do-sol é muito bonito.
Do ponto de vista urbanístico e social, é uma cidade que tem
ordens e ordens de violência. E está enfrentando um problema
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sério, que é a regularização fundiária dessas áreas. No que diz
respeito às áreas de condomínios, a pressão é para que o
Governo Federal venda a posição da Secretaria do Patrimônio
da União. O Ministério Público quer fazer a venda por meio de
licitação, enquanto o governo quer fazer venda direta, tratando
tão-somente da dimensão patrimonial. Como se pode vender o
que não existe? Como se pode vender o lote tal, da superquadra
tal, sendo que o loteamento não foi aprovado? Como tratar disso
só do ponto de vista patrimonial, se a realidade urbanística não
foi enfrentada? Isso para não falar da realidade ambiental, de
áreas de preservação que estão ocupadas. É necessário fazer
um esforço para a integração das dimensões patrimonial,
fundiária, urbanística e ambiental. Mas não é a proposta do
Governo Federal. A ironia é que para os pobres fala-se em
concessão de uso. Mantém-se a terra pública e concede-se o
direito de morar, exigindo-se a aprovação do loteamento, o
percentual de áreas públicas e isso tudo. Para os ricos vende-
se, como se fosse só uma questão de regularização dominial. É
um impasse. É muito difícil. E pode-se imaginar que a
pressão é enorme.
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Jean-Daniel Delley,
é professor da Fa-
culdade de Direito da
Universidade de
Genebra, Suiça.

ntes de redigir a lei, é preciso pensá-la.
Esse é o objeto da �legística material�
que propõe um procedimento1 metódi-
co em etapas a fim de melhorar a
eficácia da legislação (gráfico 1).

Esse tratamento de tipo analíti-
co, que representa o processo de ma-
neira linear, é claramente artificial. Tra-
ta-se, na realidade, de um processo
interativo, ou seja, sucessivo. Cada uma
das fases não pode ser considerada por

si mesma, isolada das outras fases e concluída definitivamente
(gráfico 2).

Consideremos a primeira etapa, a da definição do
problema. Identificar o problema que motiva uma demanda de
intervenção normativa, estabelecer um diagnóstico da situa-

1 Nota do tradutor: a
palavra démarche
foi traduzida de di-
ferentes modos,
ao longo do texto,
em atenção a que,
no português,
c o m p o r t a
acepções como
procedimento, tra-
tamento e aborda-
gem. Buscou-se,
em cada contexto,
o sentido mais
adequado.

Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, v.7, n. 12, p. 101-143, jan./jun.2004



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

102

ção julgada insatisfatória, implica uma referência mais ou
menos explícita a uma situação diferente.

Toda análise da situação presente remete a valores que
permitem qualificar essa situação e, por conseguinte, os
objetivos que lhe são imanentes. Ou seja, a expressão de uma
insatisfação em relação a uma situação de fato revela uma
tensão entre uma realidade vivida e uma realidade desejada.

Determinação de
objetivos

Estabelecimento de cenários
alternativos

Definição do
problema

Escolha das
soluções

Avaliação
retrospectiva

Execução
Avaliação
prospectiva

Gráfico 1

Escolha de soluções

Estabelecimento de
cenários alternativos

Avaliação
prospectiva

Determinação
de objetivos

Execução

Definição
do problema

Avaliação
retrospectiva

Gráfico 2
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Do mesmo modo, a etapa que consiste em determinar
as metas (finalidades) e os objetivos de uma intervenção
pública pode levar a uma modificação da percepção inicial do
problema: uma descrição mais precisa da situação desejada é
suscetível de relativizar ou, ao contrário, agravar o caráter
negativo da situação de fato. O inventário dos meios de ação
disponíveis pode, por sua vez, questionar as metas estabelecidas
de maneira demasiado ambiciosa.

A divisão do processo de elaboração legislativa em
etapas responde a uma necessidade prática: ela facilita a
apresentação do caminho e das técnicas de análise próprias a
cada uma das etapas. É preciso, entretanto, ter sempre em
mente o caráter interativo do processo.

O procedimento proposto foi concebido particular-
mente para as legislações finalizáveis2 , que visam transfor-
mar profundamente uma realidade social, articulando os
objetivos e os meios. Esse tipo de legislação se refere, por
definição, à noção de eficácia. O procedimento se adapta,
entretanto, às legislações condicionais3 , que, como o Código
Civil, o Código Penal ou os códigos processuais, servem
simplesmente para fornecer um paradigma para os compor-
tamentos sociais e não visam à concretização de objetivos
precisos. Em particular, a necessidade de avaliar os efeitos das
reformas e corrigir as leis em função dos resultados dessa
avaliação, indispensável para as legislações finalistas de cará-
ter dinâmico, revela-se muito útil para as legislações condici-
onais mais estáticas.

Nós nos limitamos aqui às três primeiras etapas do
caminho que consiste em responder às três questões seguintes:

� Qual é o problema a resolver?
� Quais são os objetivos a atingir?
� Como alcançar esses objetivos?

I � A DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O legislador se depara com uma multiplicidade de
demandas que exprimem uma insatisfação com relação a uma

2 Nota do tradutor: o
termo, extraído do
pensamento de
Niklas Luhmann,
segundo o autor,
se refere-se às
leis que, em vez de
regulamentarem
atemporalmente
condutas de parti-
culares, dão con-
tornos jurídicos a
políticas públicas
de execução
cronologicamente
verificável, portan-
to, num certo sen-
tido, finalizáveis,
com início, meio e
fim na realização
dos objetivos a que
se dirigem. Não se
pode, no contexto,
traduzir �finalisée�
por finalizada ou
finalista, adjetivos
que sugerem, em
p o r t u g u ê s ,
acepções diferen-
tes da pretendida
pelo autor. Por
essa razão, optou-
se, pela expres-
são �finalizável�, à
falta de outra que
pareça mais ade-
quada à qualifica-
ção de leis e pro-
gramas dessa na-
tureza.

3 Nota do tradutor:
também trazida do
pensamento de
Niklas Luhmann, a
c l a s s i f i c a ç ã o
concerne às leis
que contêm nor-
mas gerais, abs-
tratas e impesso-
ais, sem prazo
certo para viger e
produzir seus
efeitos.
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FÁBIO

FÁBIO

situação particular e reivindicam uma intervenção do Estado.
A natureza da demanda é o resultado de um processo
complexo que não garante uma apreciação exaustiva e objetiva
da situação. (A)

Muito freqüentemente, o legislador se contenta em
assumir os problemas tais como definidos pelos atores sociais
(B). Ora, só uma definição autônoma fundada na análise da
realidade e uma apreciação dos valores em jogo permitiu ao
legislador decidir, com absoluto conhecimento de causa, a
oportunidade e a natureza da intervenção legislativa (C). Para
facilitar esse procedimento, a legística substancial propõe
uma grade de análise em forma de questionário, a exemplo da
técnica de modelização causal. (D)

A. A gênese do problema

Formalmente, o Parlamento é levado a legiferar a partir
de demandas compreendidas no seu elenco de atribuições
(moções, postulados, iniciativas parlamentares) ou da inicia-
tiva do governo. Na Suíça, o impulso pode se originar,
igualmente, de uma iniciativa popular.

De fato essas demandas repousam nas reivindicações
oriundas do corpo social e veiculadas pela mídia, por grupos
de pressão, organizações civis e partidos políticos que agre-
gam, selecionam e interpretam as necessidades de seus
membros, do público ou de certas categorias da população,
traduzindo-as.

A formulação de um problema, tal como ela chega ao
legislador ou ao governo, é o produto de um processo
complexo ao curso do qual se constróem, simultaneamente,
a apreensão e a apreciação de uma realidade que justifica uma
demanda de regulação pública.

Deve-se notar que todos os grupos sociais não dis-
põem da mesma capacidade de articular suas necessidades e
transmitir suas demandas. Alguns (jovens, pessoas idosas,
inválidos, desempregados, etc.) têm mais dificuldade em se
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fazer entender, notadamente por falta de organização ou dos
meios necessários.

Uma outra dificuldade aparece quando se lida com
fenômenos que não colocam em jogo interesses substanciais
imediatos e que, consequentemente, não são considerados
como problemáticos. Aí se encaixam as novas tecnologias e
os novos produtos suscetíveis de provocar efeitos negativos
a longo prazo, portanto imperceptíveis imediatamente aos
indivíduos e cuja gravidade não é facilmente demonstrável
num primeiro momento, como, por exemplo, a destruição da
camada de ozônio, o aquecimento da atmosfera ou a poluição
dos solos. Por esse motivo, a comunidade científica é chama-
da a desempenhar um papel cada vez mais importante na
tomada de consciência desses problemas que não afetam a
curto prazo os particulares, mas que podem comprometer
gravemente as gerações futuras.

Para melhorar a capacidade de seleção do legislador,
ao mesmo tempo pressionado por demandas e negligencian-
do problemas importantes, Noll4  propôs instituir um órgão
de planejamento da legislação a curto e a longo prazo. Esse
órgão teria por tarefa inventariar o conjunto de problemas
efetivamente expressos pelas sociedades, avaliá-los quanto
à sua importância e urgência e detectar os problemas ainda
não formulados e que não se tornaram objeto de uma
demanda ao legislador. Essa idéia de racionalizar o estabele-
cimento de uma agenda parlamentar se confronta com uma
dificuldade formal: confiando tal função de inventariar e
classificar as prioridades dos problemas da sociedade a um
órgão independente, corre-se o risco de provocar pouco
impacto sobre a atividade do Parlamento por carecer de
suficiente legitimidade política.

Em certos países e no seio da União Européia, essa
função de previsão dos problemas é cumprida parcialmente
pelos órgãos de avaliação das escolhas tecnológicas (Evaluation
Assessment). Por isso, desde 1972, o Congresso norte-
americano dotou-se de um órgão do gênero � Office of
Technology Assessment � que, a seu pedido, estuda certos

4 P. Noll, Gesetzge-
b u n g s l e h r e ,
Rheinbeck bei
Hamburg, 1973,
p.75.
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desenvolvimentos tecnológicos de maneira a revelar seus
efeitos potenciais sobre a sociedade. Até o presente momento,
temas como a poluição do ar e do solo, transportes, energia
nuclear, informática e biotecnologia foram abordados. Os
parlamentares têm, conseqüentemente, obtido elementos de
informação a respeito dos problemas ligados a esses temas,
sendo ela suscetível de justificar a intervenção regulatória
estatal.

B. A ausência de autonomia do legislador

O exame do processo legislativo tal como se desenrola
na prática mostra que, muito freqüentemente, a percepção do
problema que motiva a demanda legiferante toma o lugar da
definição do problema.

O impulso que leva o legislador a agir substitui o exame
objetivo da situação. O legislador aparece antes como instân-
cia dirigida exteriormente que como sujeito autônomo.

É freqüente que revisões legislativas sejam empreendi-
das pelo simples motivo de que a lei em tela envelheceu,
cumpriu seu tempo ou não responde mais às exigências
modernas. Ou então, a situação é considerada de tal modo
negativa por todas as partes que parece dispensar uma
descrição mais precisa.

Noll cita o exemplo da revisão do Código Penal alemão,
em 1962, empreendido sem nenhum estudo prévio para
determinar a evolução da criminalidade e a ausência de
criminalização de certos atos havia ou não gerado situações
negativas. Igualmente, as medidas de restrição aplicáveis a
estrangeiros, adotadas apressadamente pelo Parlamento suí-
ço, em 1994, respondem mais a um sentimento difuso de
insegurança da opinião pública, motivado pelo tráfico de
drogas na região de Zurique, que a uma análise prudente da
situação de fato.

Na Suíça, a fase pré-parlamentar do processo legislativo
permite freqüentemente que os interesses organizados parti-
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cipem da concepção dos projetos de lei por meio das comis-
sões de especialistas e do procedimento de consulta. Dessa
participação as autoridades esperam elaborar uma solução de
compromisso aceitável pela maioria e, por conseqüência,
capaz de evitar ou de superar o teste do referendo; mas elas
(as autoridades) contam também com o suporte dos experts
para enriquecer a análise da situação de fato. Na realidade,
alguns estudos empíricos disponíveis mostram que a análise
da realidade é amplamente dominada pelas obrigações incon-
venientes ligadas à busca de uma solução de compromisso. A
preocupação em encontrar objetivos comuns e meios de
intervenção aceitáveis para os participantes relega a plano
secundário a necessidade de apreender acuradamente a situ-
ação de fato.

Sob o prisma metodológico, o legislador deve se
perguntar que razões o compelem a agir e, sem ignorar as
demandas que lhe são dirigidas, ter uma idéia própria sobre o
problema cuja solução é reclamada. Esse distanciamento
crítico lhe permite manter o controle da situação, apreciar a
natureza do problema em termos de gravidade e urgência e,
caso constate a existência de um problema, julgar os meios de
ação que ele deve empregar para resolvê-lo.

Quando passa à análise da situação e à definição do
problema, o legislador deve, constantemente, relativizar o
impulso que deflagrou o processo. Esse trabalho de análise e
definição não pode se limitar aos termos e ao direcionamento
dados pelo impulso inicial. Por outro lado, um conhecimento
preciso da situação considerada insatisfatória é condição
indispensável à avaliação ulterior da legislação. Como saber se
a intervenção legislativa teve um impacto sobre a realidade se
a ignoramos ou se conhecemos insuficientemente a situação
inicial?

Não obstante, a autonomia do legislador se choca
com os limites atinentes, sobretudo, à multifuncionalidade
da legislação. Se for esquecida essa característica, o legis-
lador corre o risco de criar pesados inconvenientes. A lei não
é somente um instrumento a serviço de objetivos substanci-
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ais claramente fixados. De maneira geral, contribui para
reforçar a confiança dos indivíduos nas instituições e,
igualmente, funciona como resposta simbólica às expecta-
tivas, quer sejam de efetividade ou de eficácia dessas. �O
sentimento de segurança sobre a via pública tem pouca
relação com a estatística de criminalidade. Afinal, não há um
limiar natural de probabilidade de ser vítima de agressão
abaixo do qual nos sintamos em segurança. Nesse sentido,
se a segurança não é um fenômeno objetivamente palpável,
ela não é menos importante para as relações do cidadão com
a ordem jurídica. Disso decorrem conseqüências práticas,
sobretudo para a organização policial. As reformas que
consistem em aumentar a presença de agentes da força
pública nas ruas visam menos abaixar as taxas de criminalidade
� efeito extremamente duvidoso � que dar aos cidadãos um
sentimento de segurança�5 .

Nessas condições, a definição do problema não deve
negligenciar sua dimensão psicológica.

Em 1961, quando se adotou, em regime de urgên-
cia, uma legislação limitadora da aquisição de imóveis
por estrangeiros, o Parlamento suíço não se baseou em
uma análise objetiva dos fatos; seria aliás penosa essa
tarefa em face da inexistência de dados estatísticos. Na
realidade, o Parlamento reagiu a um forte movimento
de opinião que, por diversas razões, temia o controle
estrangeiro do território nacional e, ao legislar sobre
isso, essa Corte sinalizava que o Estado tinha consciên-
cia do problema e procurava controlar a situação.6

C. A estrutura do problema

A intenção de legislar pressupõe a existência de um
problema. Conhecer o problema em questão e suas caracte-
rísticas constitui etapa primordial da abordagem metodológica
que permite decidir sobre a necessidade de legislar e, em caso
afirmativo, delimitar o campo de intervenção e os meios a
empregar.

5   B.Krems, Grund-
fragen der Gese-
tzgebung, Berlin,
1979, p.32.

6 J,-D, Delley et al.,
Le droit em action,
Saint-Saphorin,
1982, pp.26s.
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Duas condições são necessárias à existência de um
problema:

1) Antes de tudo, um estado de �tensão�, com a
percepção de uma distância entre a situação presente e a
desejada. O problema nasce da confrontação entre as ordens do
�ser� e do �dever ser�.

2) Em seguida, uma imputação de responsabilidade.
Sem evidenciar as causas do problema, não há possibilidade
de intervenção estatal mediante atuação do Poder/esfera
competente.

Essas duas premissas põem em evidência os elemen-
tos constitutivos de um problema, um analítico e outro
normativo. A definição do problema acha-se, portanto, em
estreita relação com a análise dos fatos e a questão dos
valores. O que é percebido como problema se refere sempre
a um valor, e o objeto de insatisfação é suscetível de uma
descrição empírica.

Erros de apreciação podem surgir nos dois níveis � o
dos valores e o dos fatos �, conduzindo à preocupação com
um problema falso: os fatos considerados não existem ou, se
existem, não têm o caráter de gravidade que lhes é atribuído.
Disso decorre que a definição do problema consiste em
estabelecer os fatos que permitirão apreciar sua consistência,
existência e gravidade, demandando ou não intervenção
legislativa.

D. O procedimento

A definição do problema consiste em adquirir bom
conhecimento do tema em questão e recolher os dados
confiáveis que permitam precisar a situação que originou a
demanda de intervenção legislativa. Por exemplo, afirmar que
existe uma crise habitacional não é algo por si suficiente para
decidir legislar ou conceber uma legislação como eficaz; o
problema não se encontra, pois, definido.
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Problematizar o impulso legiferante

� natureza: em que consiste o problema

� causas: a quem atribuir o problema? Em que condições
ele surgiu e quais são suas causas?

� duração: o problema é permanente ou temporário?

� dinâmica: pode-se observar uma evolução do problema
(ciclos, regularidade, agravamento)?

� meios envolvidos: quem é afetado pelo problema e de
que maneira, direta ou indiretamente?

� Conseqüências: o que ocorreria caso se omitissem os
atores e setores envolvidos?

Retomemos o exemplo da crise habitacional. O impul-
so reconhece-a como capaz de demandar uma intervenção
estatal. O legista7  procede inicialmente à identificação da
natureza do problema. Trata-se de estabelecer se há inadequação
entre oferta e demanda de moradias e, eventualmente, precisar
as características dessa inadequação: falta de moradias em
certas categorias, preço de aluguel muito elevado, quantidade
global suficiente com distribuição desconforme às necessida-
des, etc.

O legista procura, em seguida, descobrir as causas do
problema: escassez de terras edificáveis, custos elevados da
construção, procedimento complicado para obtenção de au-
torização para construir, falta de mobilidade dos locatários,
existência de dois mercados paralelos (livre e controlado).
Também é importante situar o problema em um contexto mais
amplo (por exemplo, a política econômica e a política de
trabalho estrangeiro, além da política de ordenamento do uso
e ocupação do solo, particularmente).

A análise da dinâmica do problema e de sua duração
permite constatar se a evolução verificada obedece a regras:
o grau de escassez é constante ou, ao contrário, ele aumenta?
Ou ainda, a escassez é de natureza cíclica? Desde quando ela
existe? Etc.

7 Nota do tradutor:
Não existe, na
doutrina jurídica ou
no processo
legislativo brasilei-
ro, o profissional
referido pelo au-
tor sob a denomi-
nação francesa
�légiste�. O termo
�legista� emprega-
do na tradução
nada tem a ver com
o médico legista ou
qualquer outro
profissional afeto
à medicina legal.
Por �legista� en-
tende-se, no tex-
to, o profissional
que se ocupa da
política legislativa,
estudando a ne-
cessidade e a efi-
cácia do tratamen-
to de determinada
matéria por meio
de intervenção
legiferante.
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O inventário dos setores afetados conduz à identifica-
ção dos grupos que sofrem com a escassez: por exemplo,
jovens casais, população pobre, empresas com dificuldade de
recrutar mão-de-obra que não é atraída pelo local em razão de
dificuldades para alugar residência.

O legista se colocará igualmente a questão sobre as
conseqüências possíveis do problema em caso de não-
intervenção governamental: por exemplo, o mercado é susce-
tível de reagir à situação de escassez por si mesmo, desenvol-
vendo a oferta de moradias?

A análise da situação implica reunir todos os dados
disponíveis e, em caso de necessidade, suprir as lacunas
mediante sondagens e estudos de opinião. Deve-se cuidar para
que os dados não sejam adstritos ao momento presente,
buscando-se informações que permitam descrever a evolução
do problema ao longo do tempo.

A definição do problema não consiste em justapor a
maior quantidade possível de dados. Trata-se de compreender
o funcionamento do problema, identificar os atores envolvi-
dos e sua lógica comportamental e detectar as interações
existentes entre eles. Essa abordagem é importante para a
escolha ulterior dos instrumentos de ação suscetíveis de
contribuir para a solução do problema. O exemplo seguinte
ilustra a necessidade de o legista compreender bem o funci-
onamento do ambiente no qual venha a conceber uma inter-
venção.

Na Suíça, a lei federal de estímulo à construção
habitacional, de 1965, visa fomentar a oferta de moradias
populares mediante apoios financeiros de natureza diversa
que vêm completar os esforços das coletividades públicas
cantonais e municipais. Ao longo do primeiro decênio,
apenas 40 mil dos 55 mil imóveis previstos foram construídos,
porque só os atores secundários do setor de construção civil
� comunidades, cooperativas de construção e empresas
interessadas em alojar seus empregados � fizeram uso da
oferta federal, sem esgotar os créditos disponíveis.
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Ao revés, os atores particulares especializados do
setor de construção civil demonstraram reserva diante dos
recursos oferecidos pelo governo para construções popu-
lares na medida em que poderiam conseguir benefícios
mais substanciais do livre mercado. Esse comportamento
é confirmado pela distribuição geográfica das moradias
construídas com a ajuda da Confederação, mais numero-
sos nas regiões onde as tensões do mercado de locação são
menores que naquelas onde há maior escassez de imóveis
alugados. Com efeito, os investidores privados não têm
interesse de aumentar a oferta de moradias onde possam
auferir aluguéis de valor maior justamente em razão desse
desequilíbrio entre oferta e demanda. Em contrapartida,
nas regiões marcadas por uma distensão no mercado, a
diferença menor entre os níveis dos aluguéis livres e os
�sociais�(das moradias populares construídas com recur-
sos públicos) torna interessante a ajuda federal8 .

Comparados aos fins e objetivos ulteriormente
explicitados, os resultados dessa primeira fase permitirão
apreciar a oportunidade de uma intervenção ao se medir a
distância que separa as situações existente e desejada. Eles
facilitarão, outrossim, a escolha dos instrumentos de ação,
pois esses, para serem eficazes, devem levar em conta as
características da situação a regulamentar. Enfim, esses
resultados são indispensáveis a toda avaliação legislativa que
parta da comparação entre as realidades pré e pós-legislação.

Podem-se resumir assim os princípios que devem
guiar o legista e o legislador no curso da primeira fase da
abordagem metódica:

a) o impulso que motiva o interesse do legislador por
um dado problema deve ser inteiramente relativizado ao longo
do trabalho de análise da situação e de definição do problema.
Essa relativização deixa aberta a opção de não existência do
problema ou sua solução por vias diversas da legislativa, com
conseqüente renúncia à intervenção normativa;

b) essa relativização baseia-se na autonomia do legislador,
que não está adstrito às demandas populares, devendo também

8 M. Bassand et al.,
Polit ique et
l o g e m e n t ,
Lausanne, 1984.
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forjar conhecimento próprio da situação e apreciação indepen-
dente do caráter problemático que possa apresentar. A autonomia
do legislador não significa que ele deva, pura e simplesmente,
ignorar expectativas e pressões dos grupos sociais demandantes,
mas sim levá-las em conta como parte integrante do contexto
geral em que se enquadra o problema a resolver;

c) a análise da situação e a definição do problema não se
limitam à matéria circunscrita pela demanda de intervenção. O
legislador tem em conta o contexto do problema e os impactos
potenciais do mesmo sobre os domínios conexos, de maneira
a evitar recorte prematuro e setorial do campo em que será
talvez levado a intervir. Dessa maneira, ele evita contradições no
seio do corpo legislativo e melhora a coordenação das leis.

É preciso ainda mencionar o caso mais freqüente com
que se confronta o legislador: o problema cuja solução lhe é
demandada se situa em um campo já objeto de uma ou mais
leis. Desde logo, essa legislação preexistente faz parte da
análise da situação e deve ser submetida a uma avaliação9 .

Trata-se, com efeito, de estabelecer as causas possí-
veis ligadas à legislação e que são fonte do problema levantado.
Entre essas causas destacam-se:

� lacunas na aplicação da lei, que pode ser mal feita ou
simplesmente negligenciada;

�  inadequação dos meios escolhidos em relação ao
problema a resolver;

� definição imprecisa do problema;
� evolução do problema no tempo.

O gráfico de modelização causal é uma técnica de
representação do problema. Ele permite visualizar o problema
decompondo-o em diferentes fatores, estabelecendo os elos
(relações de causa e efeito) entre esses fatores e a natureza
desses elos (fortalecimento e enfraquecimento). A vantagem
dessa modelização, puramente qualitativa, é facilitar a vista
panorâmica do problema e de seus diferentes elementos sob
uma perspectiva dinâmica, o que não é possível com a mera
verbalização do problema.

9 Cf. artigo infra de
L.Mader.
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O gráfico de modelização causal se constrói a partir da
expressão simples do problema, que constitui seu elemento
central. No exemplo proposto, o item �volume/natureza dos
dejetos� traduz o problema colocado por meio da quantidade
e diversidade crescentes dos dejetos domésticos. A partir
desse elemento central, podemos desenvolver o sistema de
fatores que explicam o problema �dejetos�.

Nós começamos pelos fatores mais concretos, como
a obsolescência dos produtos e a multiplicação das embala-
gens, a multiplicação da oferta de produtos (que provoca
aumento do volume e diversidade dos dejetos) e a eliminação
e a reciclagem, que, ao contrário, atenuam o problema.

Depois, passamos aos fatores de caráter mais geral,
como a concorrência, que estimula três fatores mencionados
(obsolescência, embalagens e aumento da oferta). A concor-
rência favorece o crescimento econômico, que contribui para
a elevação do nível de vida, o que, por sua vez, está em estreita
relação com o nível de consumo e com a ausência de valor
econômico atribuído aos dejetos. Estes últimos fatores refor-
çam a produção de dejetos. A eliminação dos dejetos induz
custos, poluição e desperdício de recursos que, por fim, podem
influir desfavoravelmente sobre o crescimento econômico.

Gráfico 3

Gráfico de modelização causal

(Exemplo: eliminação de dejetos)

Concorrência crescimento
econômico
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É por isso que a relação entre custos/poluição e
crescimento econômico é assinalada com o sinal negativo.

O papel do gráfico de modelização causal é colocar em
evidência um grande número de fatores explicativos do
problema e das ligações entre esses fatores, de maneira a
apreender a complexidade do problema e sua dinâmica. Desse
modo, o legista dispõe de uma representação da realidade que
lhe permitirá, eventualmente, elaborar uma estratégia de ação
adequada ao problema a resolver.

Definir o problema constitui o primeiro passo de uma
análise sistêmica que toma a forma de um processo interativo.
A qualidade dessa etapa é de fundamental relevância, pois os
resultados obtidos constituem a matéria-prima sobre a qual
trabalhará o legista.

II � A DETERMINAÇÃO DOS FINS E
DOS OBJETIVOS

O jurista está familiarizado com a pesquisa das finali-
dades de uma lei. Ele aí atua sobretudo porque deve aplicar a
norma a um caso concreto. Procura, então, o sentido da
norma, lançando mão de métodos teleológicos de interpreta-
ção (histórica ou contemporânea). Com os meios de investi-
gação limitados de que dispõe, ele atualiza os objetivos que
subjazem no texto legal.

A perspectiva do sociólogo do direito e do avaliador da
lei é, simultaneamente, parecida e diversa. Como o jurista, o
sociólogo, pela análise do discurso legislativo e do texto legal,
busca recuperar os objetivos a que se propôs o legislador ao
fazer a lei. Mas ele não pára aí. O estudo da aplicação da lei,
terreno de conflito e negociação entre os interesses, vem
revelar-lhe que objetivos se escondem atrás do confronto
entre norma e realidade: a maneira de aplicar uma lei reflete
objetivos freqüentemente estranhos à vontade do legislador10 .

O avaliador também não se pode contentar com a
referência aos objetivos explícitos de uma lei para medir sua

10 J. -D. Delley, L
Mader, �Que faire
des objectifs dans
une étude de mise
en oeuvre?�,
Revue suisse de
sociologie, 3, 1981.
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eficácia. Uma abordagem tão restrita conduz à negligência de
parte importante dos efeitos gerados e ao empobrecimento do
leque de fins e objetivos efetivamente perseguidos.

A tarefa do legista é bem diferente. A partir de um
conjunto de fins e objetivos que lhe é atribuído por seu
demandante, ele deve elaborar uma estratégia de ação susce-
tível de favorecer a realização desses objetivos. Mas, a esse
título, o mandato é raramente claro e exaustivo. Eis porque o
legista começa por explicitar, classificar e hierarquizar os fins
e objetivos que lhe são propostos. A partir de um sistema
coerente de fins e objetivos, ser-lhe-á então possível deduzir
um conjunto de medidas adequadas.

A determinação dos fins e objetivos preconizados pela
legística reveste-se de importância cada vez maior no quadro
das leis finalizáveis11  do Estado intervencionista (A). Mas a
observação do processo legislativo mostra que essa exigência
metodológica choca-se com forte resistência (B). A legística
material propõe uma série de princípios e se vale de ferramentas
técnicas (C) para a determinação dos fins e objetivos legislativos.

A. A importância da definição dos objetivos

O Direito não existe em si mesmo mas em função da
perseguição de certas finalidades. Toda lei visa realizar certos
fins ou objetivos. Disso decorre a importância, do ponto de
vista do método legislativo, de definir, da maneira mais exata
e precisa possível, as finalidades de uma lei. Essa importância
cresceu com o advento das legislações que Luhmann qualifi-
cou de programas finalizáveis, em oposição às regulamenta-
ções condicionais. Ou, no dizer de Hayek, legislações �plano
de batalha� (taxis), em oposição às regulamentações feitas
com regras gerais e impessoais (kosmos).

Ainda que isso não seja fácil, já que os dois tipos de
legislação são tipos idealizados, pode-se tentar caracterizar,
como faremos em seguida, a diferença entre as legislações
tendentes a realizar um programa finalizável e as legislações
condicionais.

11 Nota do tradutor:
�finalisées�, a prin-
cípio, significa fi-
nalizadas.
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a) Os objetivos de uma regulamentação traduzindo um
programa finalizável têm vocação para serem formulados.

Não acontece o mesmo com as regulamentações
condicionais (de conduta), como o Código Civil, o Código
Penal, as leis fiscais ou de polícia. Para serem compreendidos,
esses códigos e leis não indicam nem precisam indicar as
finalidades que perseguem. Essas se deduzem das circunstân-
cias históricas e da regulamentação dada.

Há, por trás desses códigos e leis, uma filosofia geral e
ponderações de interesses que não são manifestos, mas que o
juiz procura recuperar quando em face de um problema de
interpretação.

Entretanto, grandes leis intervencionistas concernentes
à proteção ambiental, administração territorial ou proteção
social, por exemplo, exprimem finalidades tão globais quanto
as implícitas nos grandes códigos. Para descobrir os objetivos
e estratégias é preciso freqüentemente descer a hierarquia
normativa até o nível dos decretos ou, quem sabe, das
circulares.

Por vezes, há declarações governamentais paralelas à lei
que descortinam os alvos visados. O objetivo de atingir 80% de
aprovação no vestibular na França, que inspira as leis escolares,
resulta de declarações repetidas dos sucessivos ministros de
Educação. Na Suíça, o objetivo de se obter uma qualidade de ar
comparável à existente nos anos 60 foi afirmado em uma
declaração de intenção governamental contemporânea à adoção
da lei sobre a proteção ambiental. Às vezes, os objetivos
precisos são definidos em um programa político.

As conferências de cúpula européias institucionalizaram
o procedimento: os regulamentos comunitários são,
freqüentemente, apenas atos de formalização dos objetivos
nelas definidos. Basta considerar o objetivo da implementação
do �grande mercado� comum, em 1993, para se dar conta do
valor real dessas declarações de intenção, que os juristas
seriam tentados a negligenciar por não terem a forma jurídica
estrita.
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Às vezes, consultando-se os mecanismos de avaliação
de uma lei é que se podem descobrir os reais objetivos por ela
perseguidos. É o caso da lei que institui a �renda de inserção�,
na França, cuja justificativa estipula que a lei �é um dos
elementos de um dispositivo global de luta contra a pobreza,
com vistas a suprimir todas as formas de exclusão,
notadamente nos domínios da educação, emprego, formação
profissional, saúde e moradia�.

b) Os programas finalizáveis comportam uma articula-
ção muito particular dos objetivos e dos meios para alcançá-los.

Os meios são objetivos secundários que devem ser
realizados mediante atividades mais concretas. Vê-se, assim,
delinear-se uma cadeia de objetivos e meios, que vai dos objetivos
mais gerais até as atividades-meio mais concretas. A propósito,
o Direito singulariza-se como ferramenta, entre outras, na
persecução de certos fins. Para realizar um programa, recorre-
mos igualmente ao dinheiro, à informação e à formação. Isso
explica a crescente instrumentalização do Direito. Como numa
estratégia, num plano de batalha, a organização mais adequada
dos meios disponíveis é decisiva para o sucesso.

c) Os programas finalizáveis são concebidos para
serem realizados progressivamente no tempo, por etapas

Esse escalonamento no tempo tira do Direito grande
parte de sua certeza e previsibilidade, pois nem os objetivos
nem os meios são fixados invariavelmente. Tomemos inicial-
mente os objetivos, alvos a que nos dirigimos sem estar
seguros de alcançá-los. Nesse sentido, eles não se apresentam
como situações de fato a serem necessariamente criadas em
prazo determinado, mas justificam, acima de tudo, um pro-
cesso dinâmico em cujo quadro o legislador mobiliza forças
para modificar um estado de coisas julgado indesejável12 . Em
outras palavras, os objetivos são fugazes na medida em que
sua definição depende de um contexto que varia no tempo,
contexto este em que os próprios conceitos evoluem.

Por outro lado, a organização dos meios não pode ser
predeterminada; do mesmo modo que o bom estrategista tem
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que modificar seu plano conforme o desenrolar da batalha, os
poderes públicos, encarregados de implementar um progra-
ma, devem ser capazes de adaptá-lo ao sabor da evolução do
fenômeno sobre o qual pretendem atuar. As técnicas que
permitem assegurar essa flexibilidade são a delegação legislativa
e a delegação administrativa. Esta última consiste na outorga
à administração de um poder discricionário ou da faculdade de
utilizar na lei noções a tal ponto indeterminadas que permitam
à administração agir conforme sua vontade, contanto que
estejam no quadro das finalidades definidas.

d) Os objetivos dos programas finalizáveis têm voca-
ção operacional

Assim é porque os programas devem ser avaliados e
uma avaliação, salvo em caso de operação a fundo perdido,
supõe que os pontos de referência, ou seja, os objetivos, sejam
determinados com certa precisão. Ao revés, a ratio legis
(razão legal) ou os fins das regulamentações de conduta, por
não se prestarem a avaliações, não têm essa vocação operacional.

e) A articulação entre objetivos e meios não é sempre
realizável em certos domínios onde o Estado é levado a intervir

Esse é o caso específico dos domínios mal conhecidos
ou que evoluem rapidamente, como, por exemplo, a
biotecnologia, em que do fim visado, qual seja o respeito pela
dignidade humana, não se podem deduzir os objetivos
operacionais conducentes à sua realização. Em uma situação
de incerteza como essa, a solução consiste em lançar mão de
instituições (por exemplo, um comitê de ética) e procedimen-
tos com os quais os atores implicados possam elaborar regras
de conduta para a gestão do problema.

B. Das dificuldades de formular fins e objetivos

As demandas de intervenção dirigidas ao legislador
encontram sua origem na percepção de um intervalo julgado
inadmissível entre uma situação de fato e os valores buscados.

12 P. Noll, op.cit.,
(nota 4), p. 85.
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Essa referência aos valores justifica a reivindicação de mudan-
ça, a idéia de que outras situações sejam possíveis. Para estar
em condições de adotar as medidas suscetíveis de modificar
a situação de fato, o legislador deve visualizar com clareza a
situação desejável. Sob o prisma metodológico, essa exigência
de clareza é importante por dupla razão. O princípio da
economia legislativa impõe, de uma parte, que o legislador
intervenha somente se a situação desejada distinguir-se subs-
tancialmente da situação de fato. De outra parte, uma concep-
ção suficientemente explícita da situação desejada é uma
condição indispensável para determinar a estratégia e os meios
de ação na transformação da situação de fato.

Essa exigência parece evidente. No entanto, a análise
do processo legislativo mostra que este esforço de explicitar
fins e objetivos é muito freqüentemente negligenciado. De
maneira geral, o legislador tende a reagir a uma situação de fato
julgada inaceitável, só lhe restando colocar em prática meios
a serviço de um projeto claramente identificável.

A inconsistência que muitas vezes caracteriza os fins
visados pelo legislador se explica pela necessidade de encon-
trar um acordo entre os interesses divergentes. Limitar-se a
descrever a situação desejada de maneira bem genérica
favorece a adesão da maioria: quem atualmente se oporia à
assertiva de que �o Estado protege o homem e seu meio natural
contra os atentados nocivos ou perturbadores que lhes são
perpetrados�13 ? E essa adesão unânime subsiste ainda quando
a lei de proteção ambiental preceitua que seu fim é �proteger
os homens, os animais e as plantas, a biosfera e o ecossistema
das ações nocivas ou perturbadoras, e conservar a fertilidade
dos solos�.

Os conflitos surgem tão logo se tentem definir os
limiares de nocividade e os meios concretos de evitar que eles
sejam atingidos. Se o fim abstrato consistente em favorecer
um meio ambiente saudável interessa a cada um, os meios de
realizar esse fim vão afetar interesses substanciais deste ou
daquele grupo social, de consumidores, de empresas.

13 Art. 24 septies,
C o n s t i t u t i o n
féderale.
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Quando o Parlamento se decide a legislar sob ameaça
de iniciativa popular, preconizando a proibição de venda de
bens imóveis a pessoas domiciliadas no estrangeiro, ele se
contenta em afirmar a necessidade de limitar o número das
aquisições imobiliárias, sem precisar se pretende reduzir esse
número ou simplesmente frear seu crescimento. Esse fim
vago reflete a profunda divisão, no seio do Parlamento e da
população, entre aqueles que preconizam o livre acesso dos
estrangeiros ao mercado imobiliário suíço e os partidários de
uma severa restrição desse acesso.

É por essa razão que o sociólogo do Direito, como
avaliador da lei, vai procurar nos textos regulamentares e na
aplicação da legislação o material que lhe permitirá construir
o sistema de fins e objetivos efetivamente perseguidos.

Notemos, igualmente, que numerosos projetos de lei
incluem soluções que têm pouca ou nenhuma relação com os
fins explicitamente visados. Estes últimos são freqüentemente
mais amplos que a dimensão que lhes é dada no projeto. Essa
defasagem se explica pelo fato de que o discurso sobre os fins
visa obter sustentação para o projeto e assegurar-lhe legitimi-
dade. Esse discurso expressa fins políticos que tanto podem
refletir as promessas eleitorais quanto as reivindicações de
grupos de interesse ou a pesquisa de perfil14 15 .

Os conflitos de interesses e a necessidade de mascarar
as divergências não são as únicas razões da dificuldade com
que se defronta o legislador para exprimir um sistema de fins
e objetivos articulados e explícitos. Em certos domínios, o
Parlamento, a exemplo dos atores sociais e da opinião pública,
encontra-se incapaz de figurar de maneira precisa a situação
desejada. Não se trata de camuflagem, mas de ignorância. A
evolução tecnológica é, notadamente, de tamanha amplitude,
aberta a tantas possibilidades e ocorre em ritmo tão acelerado
que o impacto das inovações se torna dificilmente previsível.
Nessas condições, mesmo que se possa exprimir o fim geral,
a determinação dos objetivos e medidas voltadas para sua
concretização se apoia sobre a extrema fluidez da situação a
regulamentar.

14 Nota do tradutor: o
autor refere-se
tão somente a uma
�récherche de
profil�, expressão
bastante utilizada
no mercado de tra-
balho, no que
concerne a recru-
tamento de mão-
de-obra. No con-
texto, a expres-
são parece apli-
cável, necessari-
amente, ao perfil
do eleitorado.

15 Krems, po. Cit.,
(nota 5), p. 116.
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C. Princípios e técnicas de determinação dos fins
e objetivos

O ponto de partida para a determinação dos fins e
objetivos é a análise da emergência do problema e de sua
definição, já que a existência de um problema supõe uma
tensão entre um estado presente e um estado desejado.
Entretanto, é insuficiente inventariar os fins e objetivos
próprios aos diversos atores sociais e políticos, afetos a seus
interesses e reivindicações, tomando-os em sua feição origi-
nal, escolhendo alguns deles ou combinando-os num compro-
misso político.

A definição dos fins e objetivos da lei deve ultrapassar
os pontos de vista particularistas para expressar uma perspec-
tiva específica do Estado, sob a ótica do interesse público.

A simples negação da situação de fato, percebida como
indesejável, também não é suficiente; é preciso, ao contrário,
prefigurar uma situação nova, preferível ao estado de coisas
existente. A determinação dos fins e objetivos implica uma
formulação pró-ativa.

Podem-se definir os fins como enunciados sobre
comportamento ou situação futura afeta a um determinado
valor que se quer ver respeitado16. Em sua generalidade, o fim
indica uma tarefa permanente que não será jamais realizada
definitivamente. Ele aponta antes uma direção, uma tarefa a
completar que um estado definitivo de coisas. Assim sucede
com o fim já mencionado de proteção do homem e de seu meio
ambiente contra as ações nocivas e perturbadoras: é um fim
de caráter regulatório, que, na Suíça, sobreleva a responsabi-
lidade do poder central sem que se possa pretender seu
alcance pleno em um dado momento. Esse fim regulatório
deve ser concretizado por fins operacionais chamados �obje-
tivos�. Fala-se em fins operacionais porque são, em princípio,
realizáveis por intermédio de iniciativas apropriadas. Na ver-
dade, o que se pode visar é à realização desses objetivos, que
servem de parâmetro para a avaliação dos resultados quanto
à consecução do fim último.

16 Ibid., p. 139.
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Como proceder para chegar aos objetivos operacionais?
O caminho consiste em estabelecer um sistema de fins e
objetivos hierarquizados. Um tal sistema compreende vários
níveis, das finalidades mais abstratas a objetivos muito preci-
sos e às medidas concretas que permitirão realizá-los. Ele
toma a forma de uma estrutura de planejamento arbórea.

Para ilustrar esse caminho, tomemos o exemplo da
política de moradia, cujo fim é oferecer à população número
suficiente de residências. Que significa concretamente esse
fim? É melhor repartir o conjunto residencial existente, aumen-
tar a oferta global de moradias ou construir moradias de baixo
custo? E quais são as medidas adequadas à realização desses
fins? Operacionalizar um fim significa responder a todas essas
questões. As respostas vão certamente depender da análise
prévia que nos permitiu precisar a natureza do problema.

Construir um sistema de fins e objetivos é, a partir da
intenção manifesta, estabelecer uma hierarquia, ordenar os
níveis que vão do mais abstrato ao mais concreto, colocando-
se a dupla questão do �por quê� e do �como�.

Esse duplo caminho vertical (para cima e para baixo)
permite:

1) reatar o(s) fim(ns) inicialmente manifestos aos fins
mais abstratos e inserir, assim, a intervenção demandada no
quadro mais geral da ação estatal;

2) inventariar os fins e objetivos de mesmo nível que
não são sempre inteiramente compatíveis e harmonizá-los
mediante sua ponderação;

3) atualizar toda uma série de medidas concretas capazes
de operacionalizar o fim inicial e constituir o estoque de
instrumentos com que se possa traçar uma estratégia de ação.

Pode-se duvidar do interesse de pesquisar os fins, em
alto nível de abstração, num caminho que consista em definir
um campo de intervenção muito concreto. Oferecer mora-
dias suficientes ao povo não é um fim explícito o bastante
para fundamentar uma ação pública? Nesse caso, relacionar
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a oferta suficiente de moradia com um fim mais geral � a
melhoria da qualidade de vida � descortina outros fins gerais,
últimos, como por exemplo a utilização econômica do solo,
os quais sugerem limites que se chocam com a realização de
uma oferta suficiente de moradias, relativizando tal fim. Se
cada pessoa deve dispor de habitação, por outro lado esse
direito tem que ser efetivado no quadro da regulamentação
do uso territorial. Essa obrigação vai impor uma seleção dos
objetivos e das medidas suscetíveis de conciliar o direito à
moradia com as exigências da administração do território
(gráfico 4).

Ligar um fim a outro de nível superior significa
também alargar as perspectivas de ação. Desse modo,
pesquisar as razões que motivam uma intervenção em
favor do acesso dos habitantes à propriedade de sua
moradia permite atualizar toda uma série de medidas que
respondam igualmente a esses motivos. Os fins evocados
em prol de uma promoção do acesso à propriedade
imobiliária são, outrossim, realizáveis, ao menos

Por quê?

Como?

Crescimento de prosperidade
(art. 2 Constituição Federal)

Proteção do
meio ambiente

Utilização econômica
do solo

Regulamentação do
uso territorial

melhor utilização das
moradias existentes

melhor utilização de
zonas de construção

encorajamento da
construção de moradias

Melhoria da
qualidade de vida

Oferta suficiente

Cada um dispõe de 
uma moradia suficiente

� taxa de moradias vazias
� taxa de moradias de luxo
� obrigatoriedade de utilização
� direito de utilização das moradias vazias

� densificação das construções � ajuda financeira
� obrigatoriedade de construir
� extensão de zonas de constução
� simplificação de procedimentos
� construção pelo Estado

Gráfico 4
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parcialmente, por outros meios: assim, a busca da
segurança garantida pela propriedade de onde se mora
pode ser também atendida por melhores dispositivos de
proteção aos locatários. A necessidade de autonomia
encontrará resposta em formas de propriedade como, por
exemplo, a cooperativa habitacional, ao passo que a
formação de poupança pode ser estimulada por incentivos
fiscais.

Esse procedimento de abstração seguido de
concretização enriquece o cardápio de medidas divisáveis
(gráfico 5).

Elaborar um sistema de fins e objetivos permite eviden-
ciar as eventuais relações de interdependência entre fins e
objetivos de mesmo nível. A realização de um fim pode
acarretar impacto positivo ou negativo sobre a realização de
outro fim. A importância que se atribua, respectivamente, a
um e outro determinará a natureza das medidas virtualmente
adotadas. Retomemos o exemplo da oferta suficiente de

Por quê?

Como?

segurança autonomia poupança

proteção dos
locatários

cooperativa
habitacional 

favorecer o
acesso à propriedade

Gráfico 5
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moradias. Esse fim encontra sua primeira concretização por
meio destes três objetivos concorrentes: (gráfico 6)

Enfatizar um ou outro fator conduz automaticamente
a reduzir a importância dos outros: assim, a prioridade definida
em favor da construção de novas moradias relegará a plano
secundário a melhor utilização do parque imobiliário existente.
Há, então, necessidade de arbitrar o emprego desses fatores
mediante sua ponderação. O peso atribuído a cada fator
determinará a natureza e a intensidade dos meios respectivos
a serem empregados. Assim, definir peso de 60% ao objetivo
de estimular a construção de moradias implicará utilização de
meios diversos daqueles virtualmente usados caso o peso
fosse de 10% com relação aos dois outros fatores.

Finalmente, a construção da estrutura arbórea de fins
e objetivos deve nos conduzir, por concretizações sucessivas,
a elucidar os efeitos últimos e concretos que vão traduzir a
realização dos fins visados. Essa etapa de determinação dos
fins e objetivos encontra ultimação no inventário dos efeitos
e dos indicadores que os qualificam17 .

Tabela de �Efeitos últimos�

Gráfico 6

10 30 60

17 W. Hugger,
Gesetze � Ihre
V o r b e r e i t u n g ,
Abfassung   und
Prüfung, Baden-
Baden 1983,
pp.125s.

Objetivos Efeitos Indicadores

1) Melhor utilização do
parque imobiliário
existente.

Abrigar mais pessoas no
parque imobiliário
existente.

Taxa de ocupação dos
imóveis
Taxa de imóveis não
ocupados.

2) Melhor utilização das
zonas edificáveis.

Permitir a construção de
mais unidade
habitacionais por zona.

Índice de ocupação do
solo.

3) Construção de
moradias.

Aumento da oferta de
novas moradias

Crescimento líquido da
oferta habitacional.
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D. A estratégia de realização dos fins

Tão logo se determinem os efeitos últimos buscados,
é tempo de inventariar os meios suscetíveis de causá-los e,
então, concretizar os objetivos pretendidos.

Para realizar os objetivos ou, em outros termos, para
resolver o problema, o Estado deve atuar sobre os comporta-
mentos ou o imaginário dos atores sociais; de maneira direta
ou indireta, ele procurará influenciar a escolha destes entre as
diferentes possibilidades de ação que lhes são oferecidas,
favorecendo certas alternativas em detrimento de outras e,
quiçá, excluindo outras mais.

Os meios de ação de que o Estado dispõe para tanto são
múltiplos. Fala-se de estratégia porque toda intervenção esta-
tal implica uma combinação de meios no espaço e no tempo;
com efeito, raras são as situações em que apenas uma medida
é aplicada de maneira uniforme no tempo para produzir os
efeitos esperados.

Quais são esses meios? Tradicionalmente, o Direito
expressa valores cuja realização ocorre mediante aplicação de
regras positivas. O �Estado policial� do século XIX e do início
do século XX atua pouco, mas de modo constrangedor: o
instrumento de ação essencial é o mandamento, ou comando,
que toma forma de lei ou de ato administrativo. É em torno
dessas duas figuras que o direito administrativo se estruturou.
A estrutura característica da ação do Estado policial é de tipo
condicional: as conseqüências da violação das normas �
sanções � são previstas e aplicadas pela administração e pelo
juiz nos termos de um raciocínio dedutivo. Os controles,
jurisdicionais ou de outra natureza, erigem-se na conformida-
de das normas inferiores às normas superiores, bem como na
dos comportamentos às normas jurídicas em geral.

Com o advento do Estado intervencionista moderno e
o desenvolvimento das políticas públicas, aparece um outro
modelo de ação, de tipo finalista, baseado na articulação de
meios, jurídicos ou não, e dos objetivos a realizar: o meio �
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prescrição ou estímulo �, ainda que haja conformidade dos
comportamentos, não é mais a garantia de que os objetivos
visados serão atingidos. O meio é somente um instrumento a
serviço dos objetivos.

Se o Estado intervencionista ampliou de maneira im-
portante sua ação sobre essa sociedade, igualmente alargou,
de modo sensível, o leque de meios que emprega: à coarctação
(obrigação ou restrição) somaram-se � por vezes como
sucedâneos � o incentivo, a persuasão e o acordo. A interven-
ção estatal torna-se sempre mais sofisticada, insidiosa e sutil,
dirão alguns. Mas, simultaneamente, ela lança mão, cada vez
mais, da cooperação das pessoas e grupos sociais sobre os
quais se exerce: quanto mais se estende, menos se faz
vigorosa. Há uma espécie de lei de Mariotte da ação estatal,
análoga àquela que rege a compressão dos gases.

Em tal modelo, os controles formais, de regularidade,
perdem sua importância e cumprem papel apenas marginal no
que concerne aos instrumentos não jurídicos. Eles perdem
também importância em face do crescimento do poder
discricionário reservado à administração para a realização dos
objetivos. Os controles materiais, de eficácia, tornam-se, ao
revés, prioritários.

a) Os tipos de instrumentos

Podem-se distinguir diferentes tipos de medidas (ins-
trumentos de ação) segundo seu modo de funcionamento:

1) instrumentos de tipo prescritivo ou coercitivo, aos
quais são associadas sanções (obrigações, proibições e auto-
rizações), ou seja, que impõem comportamentos cuja
inobservância é passível de sanção;

2) instrumentos de incentivo, que não impõem com-
portamentos mas visam a suscitá-los, notadamente por estí-
mulo financeiro, positivo ou negativo, informação, formação
ou mesmo pressão regulamentar;

3) instrumentos de coordenação;
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4) fornecimento de bens e serviços públicos pelo
Estado;

5) disponibilidade de procedimentos que regulem as
relações entre diferentes grupos sociais ou que garantam a
grupos determinados a participação em certas decisões;

6) instrumentos de parceria.

 As �prescrições� (inclusive os instrumentos de
regulação) constituem, ainda hoje, o meio de ação estatal por
excelência, mas são freqüentemente conjugados com outros
instrumentos18  . Elas exigem, via de regra, o funcionamento
de uma administração de aplicação (meios pessoais e por
vezes técnicos). Geram custos de controle e de sanção
relativamente elevados, na medida em que impõem compor-
tamentos que não são espontaneamente obtidos de seus
destinatários. Estes últimos vão tentar, então, desenvolver
estratégias para evadir-se de seu cumprimento. Por isso
mesmo, é preciso que as prescrições encontrem um nível
mínimo de adesão por parte dos seus destinatários19 .

 Os �incentivos� são positivos, quando signifiquem
uma vantagem para os destinatários que se conformem ao
comportamento desejado, ou negativos, quando penalizem os
que escolham conduta diversa. Diferem dos instrumentos
coercitivos porque a sanção que lhes é correlata não têm
natureza propriamente jurídica, podendo ser econômica,
moral ou de fato (concreta).

São financeiros, quando visam influir no custo de um
comportamento. Positivos, procuram reduzir esse custo,
como no caso das subvenções, dos favores fiscais ou da
concessão de crédito facilitado. Tanto podem conferir direi-
tos aos administrados como deixar ao administrador a
discricionariedade para decidir sobre sua utilização.

Os incentivos negativos tendem a impedir ou prevenir
um dado comportamento, aumentando seu custo. O caso
mais típico é aquele das taxas de orientação20 ; contrariamente
ao que sucede em caso de mandamento legal, a taxa não

18  Cf. infra, p.138.

19 Cf, por exemplo a
correlação entre
o nível de taxa de
imposição e a
aceitação da fis-
calização.

20 Nota do tradutor:
taxa de orienta-
ção ou  de pedá-
gio ecológico,
quando se circu-
la com um auto-
móvel, numa gran-
de metrópole, em
dia que lhe é ve-
dado o tráfego.
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implica um dever de conduta. Ela não constitui uma sanção
pela violação de uma norma de conduta. Os incentivos
financeiros ajustam-se por completo à lógica dos Estados em
economias de mercado e, por isso, estão bastante em voga
como substitutivos dos comandos providos de sanção. Adap-
tam-se melhor à diversidade e à evolução dos fatos que os
mandamentos. Além disso, importam a participação ativa dos
particulares na realização das políticas públicas. Em geral, o
custo de controle é menos elevado que o concernente às
prescrições.

Cada tipo de incentivo suscita problemas peculiares.
Os estímulos negativos, assim como os comandos ordinários,
provocam atitudes fraudulentas (tentativas de se subtrair à
incidência da taxa). As vantagens fiscais têm o inconveniente
de serem atribuídas por administradores fiscais pouco preo-
cupados com o sucesso da política pública. As subvenções
podem conduzir a comportamentos não econômicos (custos
exorbitantes, substituição artificial de atividades econômicas)
e provocar efeitos perversos (excedentes agrícolas).

Também existe o risco de que destinatários pouco
organizados ou desorganizados ignorem ou não façam valer
seus direitos a essas subvenções. A efetividade desse tipo de
medida implica então um esforço de informação por parte da
administração.

De maneira geral, a efetividade do incentivo, quer seja
positivo ou negativo, depende de um limiar econômico que
motive o destinatário a mudar seu comportamento: abaixo
desse limiar, ele desconsiderará tanto o custo adicional repre-
sentado pela taxa quanto o benefício da subvenção.

Podem-se imaginar outros incentivos sem caráter
financeiro, mas com efeitos econômicos. É o caso, por
exemplo, da atribuição estatal de rótulos de controle de
qualidade para um produto ou da exclusão de uma empresa da
lista dos profissionais credenciados para a execução de uma
tarefa pública.
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Desse modo, a Confederação (Suíça), antes mes-
mo de dispor de uma legislação de proteção ambiental,
introduziu um rótulo de controle de qualidade para as
instalações de aquecimento, consoante padrão de emis-
são tolerável. No mercado, esse rótulo adquiriu tal
importância que, muito rapidamente, os principais fabri-
cantes adequaram-se a esse padrão. No Cantão de
Appenzell Rhodes Extérieurs, as autoridades propuseram
aos profissionais da construção uma formação em técni-
ca de economia de energia. As autoridades explicaram
claramente a esses profissionais que apenas os que
completassem com sucesso tal formação poderiam ser
contratados pelo Estado21 .

O incentivo pode passar pela criação de um mercado.
No seio de um quadro prescritivo, o Estado recompensa os
comportamentos de destinatários que fazem um esforço mais
relevante que o exigido por lei. Em matéria de proteção do ar,
por exemplo, as empresas que consigam reduzir o nível das
emissões poluentes abaixo do limiar normativo recebem
certificados de direito de poluição que podem ser vendidos a
outras empresas ou usados em suas demais unidades produ-
toras nas quais o respeito às normas se revele economicamen-
te mais oneroso.

O objetivo desse mercado não é abaixar o volume
global das emissões poluentes, mas melhorar a eficiência da
legislação: preferencialmente a impor, de modo linear, a
redução de emissões poluentes, independentemente do custo
acarretado, o Estado, graças a esse artifício, permite aos
destinatários realizar os objetivos da legislação de modo
menos oneroso.

Os incentivos não são submetidos a um regime jurídico
uniforme. A questão principal é saber se as exigências de
legalidade são aplicáveis. As taxas devem respeitar as exigên-
cias estritas que imperam em matéria de impostos. Desde o
caso Wäffler22 , as exigências de legalidade foram estendidas
aos incentivos positivos. Mas elas podem ser menos rigorosas
que em matéria de administração restritiva.

21 J.D. Delley/L. Mader,
L�État face au défi
é n e r g é t i q u e ,
Lausanne, 1986.

22 ATF 103 Ia 369.
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Os incentivos, contrariamente às recomendações, tra-
duzem-se, invariavelmente, em outorga de direitos, criação de
obrigações ou de um status jurídico.

O incentivo pode passar pela informação. Eis um vasto
domínio que cobre tanto a informação a um público específico
(por exemplo, aos agricultores, no que diz respeito à cultura
integrada; ou aos toxicômanos, no quadro da luta contra a
Aids) quanto ao grande público (campanhas em favor da
economia de energia, contra o tabagismo ou pela segurança
rodoviária).

A informação torna-se formação quando se dirige a um
grupo particular que desempenha papel primordial em um setor
de atividade e lhe transmite conhecimentos suscetíveis de modi-
ficar seu comportamento com vistas à implementação dos
objetivos desejados (programa de formação em matéria de
economia de energia para os profissionais da área de construção).

Se a ação do Estado pelo viés da informação pode-se
revelar eficaz em face de uma situação relevante e momentosa
(por exemplo, apelo à economia de energia em seguida à crise
petrolífera), ela arrisca-se a perder seu impacto ao longo do
tempo, pelo menos no caso de campanhas para o público em
geral, porque, nesse caso, a informação precede
freqüentemente uma intervenção mais constrangedora, pre-
parando o terreno, ou a acompanha, facilitando sua
implementação.

O Estado recorre a instrumentos de pressão regula-
mentar quando reconhece não estar exatamente em condição
de definir melhor ou mais eficazmente do que os atores sociais
os comportamentos necessários aos fins que persegue. Ele
fixa então os fins e objetivos, deixando aos destinatários a
escolha dos meios mais adequados para alcançar os objetivos
pretendidos. O incentivo consiste em fazer pairar a ameaça de
uma solução autoritária no caso de não se atingirem os
objetivos pretendidos.

O incentivo, conforme o nível de recompensa ou
punição, e a informação, quando é repetitiva até se tornar
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propaganda, podem vir a ser instrumentos tão coercitivos
quanto as prescrições.

O fornecimento de bens e serviços se desenvolveu de
maneira importante no paradigma do Estado intervencionista23 .
Todavia, a eficácia desse modo de ação é hoje questionada24

nos seguintes termos: o custo das prestações públicas seria
elevado, os benefícios não seriam usufruídos prioritariamente
por seu público-alvo, nem seriam suficientemente adequados
às necessidades dos usuários. Daí a tendência de separar as
funções de supervisão (o Estado zela pela prestação efetiva
dos serviços e bens públicos) e de oferta (o fornecedor a ser
escolhido deve ser aquele capaz de prestar o melhor serviço
ao menor custo).

Esses instrumentos materiais não impõem obrigações
nem prevêem sanções: sua própria existência conduz à reali-
zação dos objetivos visados. A construção de quebra-molas
em uma rua modera a velocidade dos veículos sem que seja
necessário impor uma limitação de velocidade. Igualmente,
retardar o início do horário escolar diminui o risco de acidente
para os alunos, na medida em que os livra do tráfego nas horas
de pico. O interessante nesse tipo de medidas, uma vez
factíveis, é que seus efeitos são facilmente previsíveis e não
oferecem problemas de aplicação.

Os procedimentos e as instituições criam um quadro
formal para a tomada de decisão sem determinar, a priori, o
resultado material da decisão25 . Associando formalmente os
atores sociais ao processo decisório, os procedimentos repre-
sentam uma alternativa às prescrições materiais destinadas a
proteger os interesses desses atores. À guisa de exemplo,
mencionamos a Comissão Federal da Concorrência e a
plataforma federal encarregada de coordenar e conceber a
política das drogas.

Os instrumentos de parceria. No quadro da ação
concertada, o Estado não impõe obrigações aos administrados
apenas com base na lei ou na decisão administrativa, mas
negocia com eles. Ele age, então, seja mediante contrato de

23 Por exemplo no
campo da educa-
ção, da saúde, dos
transportes.

24 Cf. a esse assun-
to as teorias
neoliberais e o de-
bate sobre   a
desregulamentação.

25 Por exemplo, o di-
reito de ser con-
sultado, de fazer
oposição ou entrar
com recurso, de
ser representado
num órgão de de-
cisão, a obrigação
de conciliação.
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direito administrativo com um particular ou uma coletividade
pública para a execução de uma tarefa pública, seja de maneira
geral, celebrando acordos com organizações representativas
(convenções coletivas, acordos amigáveis).

E. A escolha dos instrumentos

a) Os princípios

Os princípios de método legislativo que permitem
otimizar a escolha dos meios de ação estatal não estão ainda
muito desenvolvidos. Pode-se, não obstante, formular quatro
princípios de caráter geral.

1 � O princípio da subsidiariedade

Tem a ver, parcialmente, com o princípio jurídico que
determina, em face da existência de vários meios conducentes
a um objetivo, a escolha do menos constrangedor dos direitos
do administrado. A diferença entre o princípio jurídico e o
princípio de método legislativo é que este último visa à
otimização dos meios com relação aos objetivos, ou seja, à
economia dos meios empregados. Ele tem em vista a ação
estatal, qualquer que seja ela, como geradora de custos a
serem minimizados. Sua aplicação supõe uma avaliação de
eficiência. Os limites desse tipo de avaliação residem na
dificuldade de comparar o custo e os efeitos de diversas
medidas estatais.

É difícil, por exemplo, comparar o custo de uma
campanha publicitária com os resultantes do controle de uma
proibição legal, assim como os efeitos de ambas as iniciativas.

2 � O princípio da adequação

Da proibição da conduta arbitrária26  decorre a obriga-
ção para o legislador de assegurar uma adequação mínima dos
instrumentos escolhidos aos objetivos perseguidos. O contro-
le jurisdicional dessa adequação continua bastante teórico na
medida em que os tribunais não dispõem de estudos empíricos

26 Art. 4, Constitui-
ção Federal.
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que permitam apreciá-la. O princípio do método legislativo vai
mais longe que o princípio jurídico. Ele postula uma adequa-
ção ideal. O controle dessa adequação supõe tanto uma
avaliação prospectiva quanto uma retrospectiva. Se esse tipo
de avaliação foi feita, os estudos poderiam servir para contro-
lar o respeito ao princípio jurídico, na medida em que
revelariam uma inadequação manifesta.

3 � O princípio da sinergia

As políticas públicas modernas se caracterizam pelo
fato de implicarem o recurso conjunto a vários instrumentos
(prescrições, dinheiro, informação). O método legislativo
postula inicialmente que várias medidas não se entrechoquem.
A existência de contradições entre elas não é rara. Em um
estudo dedicado à lei Furgler sobre a aquisição de imóveis por
estrangeiros27 , nós constatamos que as medidas penais cho-
cavam-se com as civis (nulidade da venda feita com violação
à lei). O comprador que se considerava lesado pelo vendedor
não ousava fazer valer a nulidade por medo de se expor às
sanções penais previstas. O método legislativo não se atém a
prescrever a não-contradição. Ela visa à otimização da com-
binação de meios empregados. Isso implica que se tenha bom
conhecimento do funcionamento de cada meio. Seria preciso
também que, no quadro das avaliações, se pudesse pesquisar
a eficácia da conjugação de meios.

4 � O princípio da celeridade

A experiência mostra que os problemas sociais evolu-
em mais depressa que a capacidade dos poderes públicos de
encontrar soluções para eles. Na Suíça, em particular, as
exigências democráticas e o funcionamento lento do sistema
político agravam o problema.

Na eventualidade de os poderes públicos serem incapa-
zes de forjar as bases constitucionais ou legais necessárias,
vê-se que os mesmos recorrem a paliativos, como disposições
internas de efeito externo (proteção de dados) ou disposições
que se tornam juridicamente inatacáveis (organização sem

27 Delley et al., op.
cit., (nota 5).
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base legal em matéria de rádios locais, à vista de que o poder
de conceder autorizações está a cargo do Conselho Federal28 ,
cujas decisões são inatacáveis; no nível cantonal, recurso ao
decreto, preferencialmente à lei).

Como os princípios de direito e o método legislativo
são, nessa matéria, contraditórios, seria preciso harmonizá-
los. É isso que se faz pelo direito à urgência (artigo 89 bis da
Constituição Suíça).

Poderia cogitar-se de permitir ao Governo ou ao
Parlamento a adoção de legislações experimentais segundo um
procedimento mais rápido que o que rege a elaboração da lei
ordinária, sob a condição de que tais atos se limitem estrita-
mente no tempo e que ao término da experiência o legislador
seja obrigado a recorrer ao procedimento ordinário.

b) As técnicas

No momento de proceder à escolha dos instrumentos, o
legista é ameaçado pelo perigo da rotina. Sua familiaridade com
certos tipos de instrumento o conduz freqüentemente a preferir
confiar nas medidas que ele já conhece em vez de procurar o
instrumento ou a conjugação de instrumentos suscetíveis de
influenciar mais eficazmente os comportamentos com vistas a
atingir o objetivo desejado. Os instrumentos checados adquirem
uma espécie de força normativa que limita a possibilidade de
escolha e impede arranjos novos. O fenômeno é particularmente
visível, por exemplo, no que tange ao direito penal: quando um
comportamento penalmente condenável ganha corpo, o legisla-
dor escolhe prioritariamente o aumento da pena.

Para além da força normativa, certos instrumentos de
ação adquirem um estatuto privilegiado por causa da situação
de fato que contribuíram para criar. Assim, o legislador
escolheu uma rede de canalização para encaminhar o esgoto
até a estação de tratamento, impondo aos emitentes a obriga-
ção de se ligarem à rede. Essa escolha exigiu, ao longo dos
anos, investimentos de tal importância que se tornou muito
difícil imaginar outra estratégia, por exemplo, mais descentra-

28 Nota do tradutor:
este é o nome ofi-
cial do governo
suíço.
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lizada e dirigida à prevenção, ainda que esta última se revelasse
menos onerosa. Nesse exemplo, é a força normativa dos fatos
que dita sua lei.

Nesse passo, a abordagem consiste em estabelecer a
lista mais completa possível dos instrumentos de ação dispo-
níveis e capazes de contribuir para a solução do problema em
causa. Somente na seqüência, com base no critério de
adequação aos fins visados e na viabilidade jurídica, política e
financeira, poder-se-á fazer a escolha.

O método propositivo de Bender29  constitui a aborda-
gem mais simples. Ele se desenrola em três etapas:

1) O problema � por que as pessoas não se comportam
de maneira que conduza ao fim almejado? � é descrito em
proposições simples.

2) Essas proposições são refutadas, o que conduz a
descrever os comportamentos adequados ao fim almejado.

3) Procuram-se, então, as medidas próprias para
realizar as proposições refutadas.

Essa abordagem apresenta uma dupla vantagem. De
uma parte, permite inventariar exaustivamente as medidas
possíveis e, de outra, evidencia os limites de intervenção
pública (ver exemplo na página seguinte).

O inventário nada diz sobre a escolha das medidas e as
diferentes combinações possíveis. Para facilitar tais operações,
Hugger30  sugere a utilização da �matriz morfológica�, uma
maneira de visualizar, de uma parte, os elementos constitutivos
das medidas vislumbradas e, de outra, as variações possíveis
desses elementos. Dessa maneira é possível combinar diferen-
tes medidas e elaborar vários cenários de intervenção.

Para continuar no exemplo de uma política visando
equilibrar o mercado habitacional � a oferta de moradia
adequada à demanda �, pode-se imaginar um cenário centrado
na prioridade do incentivo à construção (flexibilização de
procedimentos jurídico-burocráticos envolvidos na constru-
ção, disponibilização de equipamentos e terras edificáveis),

29 Hugger, op. cit.,
(nota 18), pp. 133s.

30   Ibid., p.136.
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transferindo-se à coletividade o ônus do esforço financeiro
que propiciará, a quem precisa de imóvel e não tem renda, um
aluguel subsidiado. Também se pode cogitar de um cenário
em que o Estado ajude os promotores do investimento com
subvenções e vantagens fiscais de maneira a fazer baixar o
aluguel das moradias a um nível suportável para os locatários.
Ou ainda, um cenário de maior intervencionismo, em que o
Estado constrói, ele próprio, as moradias para responder às
necessidades não satisfeitas pelo mercado.

Assim como o gráfico de modelização causal nos
permitiu visualizar o conjunto dos fatores que determinam o
problema a resolver e as relações existentes entre eles, o
gráfico de modelização dos efeitos31  facilita o inventário dos
possíveis efeitos de uma medida ou de um conjunto de
medidas, suas relações e sua qualidade (efeitos positivos ou
negativos).

O método propositivo. Oferta suficiente de moradias

31 Ibid., pp.145ss.

Proposição Negação Soluções

A escassez de moradia
favorece a elevação dos
aluguéis e não estimula
os investidores a
construir.

A escassez de moradia
não favorece a
elevação dos aluguéis
e estimula os
investidores a construir.

 Aumentar o controle
legal dos aluguéis.

(não parece lógico do
ponto de vista
econômico)

Não há quantidade
suficiente de terrenos
edificáveis disponíveis.

Há quantidade
suficiente de terrenos
edificáveis disponíveis.

Modificar os planos de
zoneamento para
aumentar a zona
edificável.

Os terrenos edificáveis
não dispõem de
equipamento urbano.

Os terrenos edificáveis
dispõem de
equipamento urbano.

Desenvolver os
equipamentos urbanos
nas zonas edificáveis.

Os proprietários de casas
individuais situadas nas
zonas edificáveis não
estão dispostos a vender.

Os proprietários de
casas individuais
situadas nas zonas
edificáveis estão
dispostos a vender.

Propor uma moradia de
substituição.

O tempo de construção
dos imóveis é longo
demais para responder
ao aumento da demanda.

O tempo de construção
dos imóveis não é
muito longo e permite
responder ao aumento
da demanda.

Acelerar e simplificar o
procedimento de
autorização para
construir.

O nível dos aluguéis
residenciais novos é
elevado demais para a
maioria dos interessados.

O nível dos aluguéis
residenciais novos não
é elevado demais para
a maioria dos
interessados.

Abaixar o custo de
construção.
Abaixar o nível dos
aluguéis mediante
subvenção.
Aumentar o controle
legal sobre os aluguéis.
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III � A AVALIAÇÃO PROSPECTIVA

Como escolher entre as diferentes medidas
inventariadas, ou seja, entre os cenários de intervenção
possíveis?

O primeiro critério a levar-se em conta é certamente o
da adequação das medidas aos objetivos visados, ou seja, sua
eficácia. Mas a eficácia não é um critério abstrato. A realização
dos objetivos implica um processo concreto e se choca com
toda uma série de obstáculos, tais como o custo das medidas,
sua inserção no ordenamento jurídico, sua aceitação política,
viabilidade operacional, tempo disponível para que esses
objetivos sejam atingidos. De maneira mais geral, a escolha
das medidas mais apropriadas aos fins buscados por uma
legislação deve levar em conta, além dos efeitos desejados, o
impacto previsível, quer dizer, o conjunto dos efeitos possí-
veis sobre os destinatários diretos e os demais públicos
atingidos. Da mesma forma, é preciso elucidar o impacto do
projeto sobre outras políticas públicas: assim, uma legislação
que vise garantir a oferta habitacional adequada pode, confor-
me as medidas vislumbradas, ter efeitos indesejáveis sobre a
política de ocupação territorial, sobre a conjuntura econômi-
ca, etc.

A avaliação prospectiva integra todos esses critérios.
Ela visa informar, com a maior precisão possível, o conjunto
dos efeitos potenciais das medidas vislumbradas. Trata-se de
uma abordagem de otimização que procura evidenciar as
condições da melhor escolha.

As questões a que se tenta responder com a avaliação
prospectiva levam a uma situação futura, como tal, desconhe-
cida. Os métodos utilizados para elaborar as respostas se
aplicam, por sua vez, a dados empíricos, observáveis, relati-
vos então a situações passadas. Essa passagem do passado ao
futuro � uma extrapolação � representa uma dificuldade
metodológica de monta. A validade das respostas sugeridas
depende da capacidade de considerar o contexto provável no
qual se inscreverão as medidas avaliadas (evolução econômi-
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ca, recursos disponíveis, mudanças de atitudes), o qual pode
conhecer fortes variações.

Distinguem-se dois grandes tipos de avaliação
prospectiva conforme esta última se apóie nos métodos de
análise (prüfmethoden) ou nos métodos de teste (testmethoden).
O primeiro tipo se aplica a uma medida ou conjunto de medidas
para conhecer aspectos particulares de um projeto legislativo,
conforme critérios determinados, enquanto o segundo tenta
prever o comportamento de um projeto como se ele houvesse
entrado em vigor32 .

A. Os métodos de análise

O direito comparado constitui o método mais simples
e freqüentemente usado. Ele fornece informações sobre as
experiências feitas em outros países e dá uma primeira
indicação sobre a utilidade das medidas implementadas,
contanto que os efeitos das legislações estrangeiras tenham
sido avaliados. Não se deve, todavia, camuflar os limites dessa
aproximação, notadamente as dificuldades inerentes à trans-
posição de um modelo de ação para um contexto sociojurídico
diverso.

O legista pode igualmente se apoiar nos resultados das
pesquisas de sociologia legislativa, aí compreendidos os que
são fornecidos pelas avaliações retrospectivas. Esses traba-
lhos inventariam toda uma série de problemas e efeitos ligados
à legislação em vigor. Os resultados obtidos por meio dessas
análises de base empírica deveriam contribuir para minimizar
o risco de uma apreciação fundada, quase exclusivamente, em
critérios de bom senso ou em preconceitos33 . Mas também
nesse caso é preciso cuidado: a informação extraída da
observação de uma realidade passada ou presente não é
pertinente para antecipar uma situação futura.

Para prever de maneira mais precisa a intensidade e as
modalidades dos efeitos esperados, é preciso recorrer a
métodos estatísticos mais sofisticados, tais como a
extrapolação, a análise de interdependência, a modelização ou

32 C. Böhret/W.
Hugger, Test und
Prüfung von
Gesetzentwürfen,
Köln/Bonn, 1980,
p. 28.

33 Hugger, op.cit.,
(nota 18), p. 144.
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a análise custo-benefício. O recurso a esses métodos é
particularmente útil em domínios de intervenção como a
questão fiscal e a política econômica, principalmente, domí-
nios para os quais se dispõe de dados quantitativos indispen-
sáveis à sua aplicação.

A árvore da decisão é uma técnica simples e útil para
comparar a utilidade das diferentes medidas vislumbradas e
facilitar assim a escolha do legista. Com base em sondagens,
dados fornecidos eventualmente por estudos de sociologia
legislativa ou de direito comparado, ou ainda em pareceres de
especialistas, trata-se de combinar o grau de adequação de
cada medida ao objetivo visado (eficácia teórica) e a probabi-
lidade de aparição do comportamento esperado (efetividade),
de maneira a elucidar sua eficácia real (utilidade).

A árvore da decisão

Adequação ao fim
(sobre 100)

Efetividade provável
(sobre 1)

Utilidade

Medida 1 80 0.8 64

Medida 2 60 0.5 30

Medida 3 40 0.9 36

Medida 4 70 0.6 42

Se a medida 1 apresenta uma adequação ao fim visado
de 80%, e se a probabilidade de que ela seja respeitada � em
caso de preceito prescritivo � ou atendida � em caso de
incitação � é estimada em 0.8, sua utilidade atinge 64 (80x0.8).
A utilidade comparada das diferentes medidas permite proce-
der à escolha. Pode-se ainda ponderar o valor de utilidade das
medidas por meio de seu custo respectivo34 .

B. Os métodos de teste

Contrariamente à simulação, que exige emprego de um
computador, o �jogo� coloca em cena atores que endossam
os papéis dos aplicadores e dos destinatários das medidas
vislumbradas e prefiguram o cenário definido pelo projeto de
lei35 . Esse procedimento é útil diante da impossibilidade de se
implicar diretamente aplicadores e destinatários em uma

34 Hugger, op.
cit .,(nota 18),
1 4 8 s . ; B ö h r e t /
Hugger, op.cit.,
(nota 33), p. 158s.

35 Böhret/Hugger,
ibid., pp. 73ss.
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avaliação, ou quando se trata de testar as interações entre
pessoas cujos interesses divergem. Os resultados obtidos dão
sinais de tipo qualitativo sobre os conflitos entre atores e
permitem observar os comportamentos destes últimos, assim
como a adequação dos procedimentos previstos pelo projeto
de lei, e apreciar a pertinência de diferentes alternativas. A
qualidade dos resultados obtidos depende da capacidade dos
atores de exercer os papéis que lhes são atribuídos.

O �teste prático� se pretende mais próximo da realida-
de. De fato, ele consiste em verificar os efeitos das medidas
vislumbradas, fazendo-se aplicá-las, ficticiamente, por públi-
cos potencialmente implicados. Contrariamente ao �jogo�,
não se lança mão, nesse procedimento, de atores que endos-
sam os papéis, mas dos próprios aplicadores e destinatários
cujos comportamentos face ao projeto são analisados36 .
Tomemos o exemplo de um projeto de lei que prevê subven-
ções para melhorar a qualidade energética das construções: os
proprietários de imóveis são convidados a se manifestar com
relação às possibilidades de subvenção, e uma administração
examina as proposições e toma as decisões, como se a
legislação já estivesse em vigor. A qualidade dos resultados
obtidos depende da representatividade das pessoas associadas
a essa experiência fictícia.

C. A legislação experimental

A legislação experimental representa a forma mais
avançada de teste legislativo. Mas, contrariamente a este
último, trata-se de um ato estatal obrigatório que contém
regras de Direito, a saber, normas gerais e abstratas. Toda
legislação pode ser considerada como um experimento, quer
dizer, uma hipótese de ação, uma conjectura sobre o futuro
que pode ser desmentida pelos fatos. Se os resultados espe-
rados não são alcançados, a legislação será então revista. A
legislação experimental reflete mais explicitamente essa ca-
racterística, pois é limitada no tempo e prevê, às vezes, um
campo pessoal ou territorial de aplicação restrita na compara-
ção com o campo de aplicação definitivo. Aliás, ela contém um
dispositivo de avaliação que permite recolher as informações

36 Ibid., pp. 5973ss.
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pertinentes quanto aos efeitos que opera e apreciar a oportu-
nidade de editá-la de maneira definitiva.

A legislação experimental é indicada uma vez que os
resultados da avaliação prospectiva se revelem por demais
incertos. Aliás, esse procedimento deve se limitar a medidas
extremamente bem delimitadas e puntuais, sobre as quais
estejamos seguros de poder precisar seu impacto, sem maior
dificuldade. Apenas medidas claramente avaliáveis atestarão o
caráter verdadeiramente experimental do procedimento.37
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o longo do tempo, especialmente na
tradição do pensamento ocidental
cujas origens remontam à Grécia
antiga, filósofos e juristas têm se
voltado para a busca da fun-
damentação da norma jurídica, quase
sempre com o intuito de desvendar
as bases da legitimação da coação
que se impõe aos membros de uma
determinada sociedade. Regras
concretas e específicas, sejam elas

escritas ou mantidas pela tradição da sociedade, na maior parte
da história do pensamento ocidental, são vistas como derivadas
da vontade de entidades religiosas, mitológicas ou, a partir do
iluminismo, fruto de abstrações tais como a �natureza humana�
ou a �vontade geral da nação�. Entre as conseqüências dessa
forma de proceder, encontra-se algo que poderíamos denominar
�fetiche� da norma, que, operando na mesma lógica descrita
por Marx em relação à moeda, obscurece o desvendamento
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das relações que se instauram no interior do processo de
aplicação do Direito. Nessa concepção supra-humana da
origem da lei, as relações de poder e dominação são substituídas
pela suposta neutralidade do mundo jurídico, e o trabalho do
intérprete reduz-se à �descoberta da verdade� � imanente �
que sempre está subjacente ao texto da norma legal.

Outra deve ser a perspectiva adotada para a compreensão
moderna do Direito e da lei. Respeitadas as eruditas e sofisticadas
teorias dos filósofos idealistas e jusnaturalistas de todos os
tempos e matizes, parece-me inadequado buscar um Direito
que não se manifesta no mundo por meio de regras humanamente
enunciadas e, o que é fundamental, sempre interpretadas a
partir de realidades culturais, sociais, políticas e econômicas,
historicamente determinadas.

O Direito, compreendido a partir das suas origens
histórica e sociológica, não existe dissociado de sua
aplicação prática. A enunciação da regra é ao mesmo
tempo a sua interpretação e a sua prática: é praxis.
Compreender esta praxis jurídica importa um movimento
constante de decomposição e recomposição de uma
complexa totalidade social, da qual o Direito é parte, e que
se apresenta aos olhos do intérprete de forma quase
sempre fragmentada e muitas vezes desconexa. A
interpretação não se exaure nos estreitos limites do
conhecimento da regra objetiva: envereda-se pelos
meandros do mundo social, que dá sentido e significado
ao texto da lei.

O Direito é um fenômeno social e cultural: suas normas
manifestam-se de formas diferenciadas em tempos e espaços
determinados. A interpretação do Direito não pode prescindir
do exame das condições e contradições que envolvem o fato
e o contexto, a norma e os homens que a aplicam. O que aos
olhos do moderno ocidente às vezes aparece como um
completo absurdo pode ter sido o que em outras sociedades
(ou nessa mesma sociedade, em outros tempos) era o exigido
para a própria efetivação da justiça. Ao ordenar a execução do
filho do construtor responsável pelo desabamento de uma



147

TEXTO E PRETEXTO:
O INTÉRPRETE E O MUNDO DA VIDA

casa, quando disso decorresse a morte do filho do dono do
imóvel, o Código de Hamurabi nada mais fazia do que
promover a justiça, como então era considerada. A possibilidade
de deserdação da filha �desonesta� �, isto é, que não fosse
virgem e habitasse a casa paterna � que vigorou no direito
positivo brasileiro durante praticamente todo o século XX �,
estava plenamente inserida no contexto moral que marcou a
elaboração do Código Civil Brasileiro, de 1916.

O reconhecimento da diversidade dos usos e costumes
e da adequação das normas a essa mesma diversidade cultural
� a importância do �saber local�, conforme a terminologia
adotada por Geertz (1998) � é uma condição indispensável
para a moderna interpretação do fenômeno jurídico como
forma de linguagem social.

 O Direito é, portanto, uma forma de comunicação
social: a norma que pretende impor um dever-ser jurídico
ao mesmo tempo exprime e legitima, no seu conteúdo, as
intenções (manifestas ou ocultas) daquele grupo social
que as elabora e aplica. A comunicação é forma e conteúdo,
é expressão e intenção. O texto jurídico é contexto e
também pré-texto, posto que é contaminado por inúmeras
condições que, para desespero dos positivistas mais
puros, escapam ao âmbito da ciência jurídica. Numa
concepção que privilegia a interpretação, a leitura da
norma se torna cada vez mais complexa, e muito da
certeza antiga dos intérpretes se dissipa.

O Direito é, enfim, uma das expressões mais visíveis da
dominação. É, portanto, um fenômeno político: tanto a criação
quanto a aplicação das normas exprimem determinadas relações
de poder. Mudam, no tempo, as formas de sua legitimação. O
Profeta que desceu do Monte Sinai com as leis que lhes foram
ditadas pelo próprio Deus é substituído pelas tradições imemoriais
e consolidadas ou, mais recentemente, no Ocidente, pelo
Parlamento que se reúne, delibera, aprova e faz publicar as
normas que elabora ou que � quem sabe ? � lhes tenham sido
ditadas por novos deuses (a quem talvez se preste, no mundo
atual, mais reverência do que a prestada por Moisés a Jeová).
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O Direito é tudo isso e algo mais: no Direito, o TEXTO
� contexto e pré-texto � é, também e sobretudo, PRETEXTO,
para a prática da dominação.

� � �

Apresentados os pressupostos, impõe-se, agora, um
delineamento do que se busca neste trabalho. A idéia geral que
se apresenta como fio condutor das reflexões é a de que o
Direito inexiste em abstrato e de que a norma enunciada
somente subsiste como praxis. Nesse sentido, o Direito é,
como acentua Habermas (1997), uma forma de manifestação
da �razão comunicativa�: a regra vigente somente adquire
sentido se interpretada e aplicada.

A partir dessa premissa, interessa-me sobretudo um
aspecto que, no meu entender, tem sido pouco explorado no
estudo do Direito: o das relações rituais subentendidas na sua
aplicação. Nessas relações, a linguagem simbólica do Direito,
com os seus mitos e ritos (em suma, o ritual jurídico),
apresenta-se ao mundo coberta por um manto de �neutralidade�
ou de �isenção�, negando ou pelo menos obscurecendo a sua
natureza política.

A interpretação do Direito, que tem como ponto de
partida o texto (escrito ou tradicionalmente aceito), somente
se completa quando se examinam determinados rituais
consagrados pelos códigos e usos e aceitos quase sempre
como inevitáveis ou �científicos�. Esses rituais, também eles,
constituem uma forma de linguagem social. O intérprete
autorizado da lei � o profeta, a pitonisa, o jurista e o magistrado
� participa de um ritual jurídico comunicativo. Refletir sobre
alguns aspectos desse ritual, com ênfase nas políticas de
legitimação, é o objetivo que aqui se propõe.

A primeira parte do trabalho é voltada para alguns
aspectos da comunicação humana e procura introduzir o tema
já mencionado da linguagem dos rituais. A referência a
exemplos citados na Antropologia explica-se pela própria
natureza da abordagem adotada, na qual se pretende ressaltar
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a importância do contexto cultural para o delineamento dos
limites do que se pode legitimamente exprimir. O sujeito e o
objeto da comunicação aparecem numa perspectiva concreta,
que leva em conta tanto os limites impostos pelo ambiente
exterior quanto os decorrentes de relações políticas existentes
em todas as sociedades. O ritual aparece, ao final, como
sendo, ele mesmo, um importante elemento da linguagem
social e, como tal, sujeito a várias das condições que se fazem
necessárias em outras formas de comunicação.

A segunda parte tem como objeto central o estudo da
interpretação do Direito. Nesse aspecto, o interesse se volta
para a legitimação do processo de interpretação e para o lugar
do intérprete. O ritual de interpretação deve ser conduzido por
intérpretes socialmente considerados legítimos, em espaços
determinados e segundo procedimentos específicos. Esses
componentes do ritual jurídico não são neutros: a eles se
recorre quando se faz necessário disfarçar o caráter
eminentemente político que se esconde sob a capa da isenção
na aplicação do Direito. Trata-se, em síntese, de se reconhecer
a assimetria de poder existente nas relações jurídicas e na
aplicação das normas legais, assimetria esta que deriva do não-
compartilhamento, em termos de igualdade cognitiva, dos
significados textuais e dos mecanismos rituais ali existentes.

Os limites da fala: as vacas nuer e a
filosofia austríaca

�A linguagem é um labirinto de caminhos. Você entra
por um lado e sabe onde está; você chega por outro lado ao
mesmo lugar e não sabe mais onde está.� ( Wittgenstein,
Investigações Filosóficas � 203)

Antes de falarmos sobre Constituição, leis ordinárias e
complementares, medidas provisórias e decretos-lei, processos
e procedimentos, enfim, tudo aquilo que perpassa a prática
jurídica em uma sociedade como a brasileira moderna, e que
nos parece ao mesmo tempo familiar e indecifrável, é necessário
que nos voltemos para a complexa cadeia de significados que
se esconde nos labirintos da linguagem. Para isso, nada mais
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interessante do que discorrermos sobre as vacas (que são,
afinal de contas, ícones da simplicidade da vida rural, idílica,
que nos aparece nos sonhos da Arcádia).

Para alguém que sempre morou em uma grande cidade
ocidental, uma vaca nada mais é do que algo que dá origem à
carne que se compra embalada em bandejas de supermercado.
Ou, quando muito, um ser exótico que se conhece apenas por
meio de ilustrações, fotos ou imagens cinematográficas, e
que, quando visto pela primeira vez, provoca inusitadas
sensações. Afinal, alguns ainda devem se lembrar do
noticiado primeiro encontro do então Ministro José Serra
com um animal vivo dessa espécie, narrado com humor e
ironia pelo Jornal Folha de S.Paulo, em sua edição de 23
de agosto de 1995:

�Ruminante inesquecível

No encontro com os senadores tucanos, anteontem à
noite na casa de Pedro Piva, Fernando Henrique Cardoso
esbanjou bom humor. Terminado o jantar, o grupo saboreava
um bom conhaque quando, entre outras histórias, o presidente
decidiu repor a �verdade histórica� sobre o primeiro encontro
de José Serra com um bovino.

Isto porque circulou recentemente em Brasília a
versão de que o ministro viu uma vaca pela primeira vez
na vida há poucos meses, na fazenda do tucano Pimenta
da Veiga. FHC contou aos senadores que, durante o
exílio que compartilhou com Serra no Chile, os dois
foram certo dia ao sítio de um amigo. Enquanto
caminhavam pelo pasto, Serra deparou com um quadrúpede
que ruminava.

Sempre segundo o relato do sorridente presidente,
Serra comentou:

 � Fernando, você sabia que é a primeira vez que
vejo uma vaca?

Enquanto os senadores riam, FHC deu um gole no
conhaque e, após a pausa, fulminou:

 � Era um touro.�
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Para o povo nuer, conforme nos relata o antropólogo
Evans-Pritchard (1978:53), ao contrário, o gado é o
centro da vida. Relações de parentesco, de amizade e de
conflito, mitos e até mesmo o ciclo do tempo, tudo que é
socialmente relevante para os nuer está relacionado com
o seu rebanho bovino.

�Ao se denominar uma vaca nuer deve-se observar
suas cores e o modo pela qual elas estão distribuídas pelo
corpo. Quando ela não é de uma só cor, a distribuição de cores
constitui o caráter significativo pelo qual ela é nomeada.
Existem dez termos principais que se referem à cor: branco
(bor), preto (car), marrom (lual), castanho (dol), fulvo (yan),
cinza-rato (lou), cinza-areia (lith), ruço (yil) e chocolate
(gwir). Quando uma vaca é de uma única cor, ela é descrita
por um desses termos. Um animal pode combinar duas ou
mais cores, mas uma combinação de mais duas, chamada
cuany, é muito rara. Normalmente ocorre uma combinação de
branco com uma outra cor, e são mostrados doze modos
comuns de distribuição dessa combinação (nas Figs. 8 e 9).
Existem, contudo, muito mais combinações, ao menos vinte
e sete, uma das mais comuns consistindo em variedades de
pêlo listrado ou malhado (nyang).�1

O ato de nomear um ser humano é, em todas as
culturas, um ato altamente dotado de conteúdo simbólico. Os
nossos nomes próprios, para nos restringirmos àquilo que é
mais inerente à nossa individualidade pois é o nosso traço
distintivo no meio da coletividade social, expressam diversas
situações: o respeito por algum antepassado; a devoção por
um determinado santo; a admiração por alguma pessoa
famosa; a projeção de desejos que se concretiza na emulação
daquilo que não sabemos ao certo o que seja, mas que
vagamente admiramos e/ou invejamos, como ocorre no
caso das �americanizadas� Chirleis, Chirleys, Shirleis e
Shirleys que se apresentam na Lista Telefônica. Nessa
perspectiva, não nos deve parecer estranho o fato de que os
nuer, segundo Evans-Pritchard (1978:26), procurem no
gado � seu principal referencial no mundo � a inspiração para
os seus próprios nomes:

1 Existem, ainda,
segundo o autor,
�pelo menos uma
dúzia de termos
para descrever
diferentes combi-
nações de branco
e cinza-rato, e
existe um número
semelhante de ter-
mos para uma
combinação de
branco com cada
uma das outras
cores.� Outras
formas de combi-
nação, que levam
em conta patas di-
anteiras e trasei-
ras, fornecem inú-
meras possibilida-
des de termos,
como aponta o pró-
prio Pritchard.
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�Os homens são freqüentemente chamados por nomes
que dizem respeito à forma e cor de seus bois favoritos, e as
mulheres recebem nomes das vacas que elas ordenham.
Mesmo meninos pequenos chamam-se uns aos outros por
nomes de bois quando estão brincando nos pastos, sendo que
uma criança normalmente recebe o nome da cria da vaca que
ela e sua mãe ordenham. É freqüente um homem receber o
nome de um boi ou de uma vaca quando nasce. Algumas vezes
o nome de um homem que é legado à posteridade é o nome-
de-gado e não o nome que recebeu ao nascer�.

É possível que a reação de um ocidental comum
perante o grande número de palavras nuer para designar uma
vaca seja a de espanto, surpresa ou mesmo riso. Essas seriam,
provavelmente, as mesmas reações de um membro daquela
tribo africana perante a profusão de termos que utilizamos
para designar algo que nos é completamente natural e que,
para os nuer, é inexistente: �arame, bago, bomba, bronze,
capim, caraminguá, jabaculê, níquel, prata, tostão, tutu� são
alguns dos 47 sinônimos que o Médio Dicionário Aurélio lista
para a palavra �dinheiro�. A profusão lingüística em
determinadas seções da vida representa, afinal de contas, um
dos sinais pelos quais pode-se facilmente julgar a direção e a
força dos interesses de um povo.

Pode-se passar, com razoável facilidade, do contexto
puramente lingüístico de um povo para o significado social da
sua língua. �Os Nuer têm tendências para definir todos os
processos e relacionamentos sociais em função do gado. Seu
idioma social é um idioma bovino�, relata-nos Evans-Pritchard
(1978:27). Da mesma forma, na nossa sociedade brasileira
atual, entre os termos mais usados para significar �dinheiro�
encontramos alguns padrões de conotação que permitem
identificar aspectos do idioma social predominante: �guita�,
�jabá ou jabaculê� apontam para condutas desonestas, enquanto
que �caraminguá, tostão, níquel e pataca� indicam o pouco
valor das economias de grande parte da população. Assim
como as cores das vacas indicam relações sociais para os
nuer, as gírias correntes para o termo �dinheiro� nos revelam
muito do contexto social em que vivemos.
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Vacas nuer podem ser muito interessantes para
antropólogos, mas qual seria o seu significado em um texto
que pretende discorrer sobre a interpretação do Direito ? Esse
é um ponto fundamental : a circunscrição do signo lingüístico
pelo seu contexto social. Ao se nomear, nomeia-se segundo
determinadas circunstâncias que se fazem presentes no mundo
do que enuncia o nome. Esse fato fundamenta o surgimento
de limites para o que se pode dizer e, como veremos, dado que
a linguagem implica necessariamente o estabelecimento de
relações � entre o falante e o ouvinte, tendo como objeto a
coisa de que se fala (que pode, inclusive, ter sua natureza
conceitual alterada no decorrer do discurso) �, dá também
origem a estruturas lógicas peculiares e relações políticas
especiais em cada sociedade humana.

A peculiaridade da linguagem não se reduz ao fenômeno
da enunciação de termos possíveis. As estruturas lógicas do
discurso estão, de certa forma, pré-configuradas no próprio
ato de falar. Entretanto, para esse mesmo ato existem limites
que importam o estabelecimento do silêncio ou da não-
comunicação.

Passemos, agora, para os meandros da filosofia
moderna.

Tal como se seguem pegadas em uma pista de difícil
identificação, sigamos a trilha deixada por Wittgenstein, no
seu Tratactus Lógico-Filosoficus (1968): se (1) �o mundo é
tudo o que ocorre�; se (2) �o que ocorre, o fato, é o subsistir
dos estados de coisas�; se (3) �o pensamento é a figuração
lógica dos fatos� e (4) �o pensamento é a proposição
significativa�, podemos destacar que (5) �os limites da minha
linguagem denotam os limites do meu mundo�. E podemos
também concluir que (7) �o que não se pode falar, deve-se
calar.�2

A existência de mundos da fala implica a
existência de mundos do silêncio. E, quando esses mundos
não coincidem para os falantes de culturas diversas � que são
colocados pelas circunstâncias em situação de necessário

2 Propositalmente,
excluo o aforisma
n° 6. Se a lingua-
gem é um labirinto,
quando se chega a
uma bifurcação é
preciso escolher. O
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contato �, instaura-se um processo de estranhamento que
pode levar tanto à rejeição, à acomodação cultural ou ao
aniquilamento daquela que se mostrar mais fraca. O não
reconhecimento da impossibilidade da fala alheia � pela
própria limitação do mundo e da linguagem � deve-se, em
grande parte, à naturalidade com que tratamos a nossa própria
fala. A reconstrução dos significados da linguagem passa,
portanto, em primeiro lugar, pelo reconhecimento da sua
diversidade, que não se restringe ao uso de termos, mas que
se estende às próprias estruturas do que seja possível dizer.

É do reconhecimento da diversidade dos mundos da
fala, dos limites do dizível e da variedade social que faz surgir
as estruturas lógicas específicas de cada língua que emerge,
portanto, a possibilidade de interpretações que não se reduzam
à catalogação de fatos exóticos e que superem a busca da
normatização-normalização do que não nos é familiar.

� � �

Uma importante dimensão da linguagem é a aquela que
diz respeito à natureza política de suas manifestações. O
domínio, por parte de alguns, de certas formas de linguagem,
associado à sua ignorância, por parte de outros, é um dos
traços mais característicos dos agrupamentos humanos em
todos os tempos.

A distinção entre os códigos da fala acentua o seu
aspecto político. A fala �pública�, que se manifesta por meio
de �sentenças curtas, gramaticalmente simples, freqüentemente
incompletas, com formas sintáticas pobres� se contrapõe à
fala �formal�, em que �ordem gramatical precisa e sintaxe
regulam os enunciados� e onde �as modificações lógicas e a
ênfase são transmitidas por construções gramaticalmente
complexas, especialmente pelo uso de uma variedade de
conjunções e orações subordinadas�, conforme nos lembra
Jürgen Heye (1979:231). A fala �formal�, o código elaborado,
exige aprendizado especializado, o que a torna um elemento de
inclusão/exclusão social, especialmente quando se sabe que
sua utilização � enunciação e entendimento � se torna

desenvolvimento
das proposições
derivadas do
aforisma n°6 pode
levar a uma inter-
pretação distinta
daquela que me
parece mais ade-
quada, especial-
mente no campo do
Direito. Com base
nesse aforisma e
seus desdobra-
mentos � a presun-
ção de verdade
das proposições
elementares (que
possibilita os �jo-
gos de linguagem�)
e a necessária
tautologia de pro-
posições da lógica
� torna-se possí-
vel, segundo
H a b e r m a s ,
(1997:251) a fun-
damentação de
uma teoria
positivista do Direi-
to na obra de H.L.A.
Hart. Estudar esse
outro caminho pa-
rece-me interes-
sante, mas, cons-
cientemente, des-
carto aqui essa
possibilidade, e
sigo pelo caminho
que, no momento,
me parece mais
atraente.
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imprescindível na comunicação entre os diversos grupos de
poder, do Estado e na sociedade como um todo.

Decifrar os códigos formais � dotados de uma aura
mítica � sempre conferiu àquele que o faz um certo prestígio
e poder social, como testemunha a história de inúmeros
sacerdotes, pitonisas e profetas, nas mais diversas culturas e
épocas. A linguagem está, portanto, intimamente associada a
relações de poder. As palavras, quando deixadas livres e ao
sabor das emoções, são potencialmente subversivas e
perigosas. Daí as regras jurídicas, de natureza penal, que,
através dos tempos, na sociedade ocidental, sempre surgiram
visando coibir com rigor as manifestações que desagradam
aos detentores do poder político ou social.

O advento da escrita certamente contribuiu para o
aprofundamento desse aspecto político da comunicação entre
os seres humanos. Afinal de contas, se a fala é algo naturalmente
desenvolvido desde a mais tenra infância, o domínio de signos
obscuros depende de uma imensa seqüência de situações e
instituições: a escrita deve ser formalmente aprendida. Do
alfabeto chinês, passando pelos hieróglifos egípcios e astecas,
e, para os ocidentais, pelo conhecimento do alfabeto latino, os
signos compartilhados apenas pelos iniciados transmitem
significados obscuros que necessitam, portanto, dos sábios
intérpretes autorizados.

Na nova infovia mundial, o desconhecimento das
regras de navegação pela internet e do idioma inglês � além dos
recursos do �Windows�, �Word� ou �Excel�, por exemplo �
significa quase que inevitavelmente a exclusão das benesses
(reais ou imaginárias) reservadas aos grupos dos iniciados. É
claro que algumas pessoas podem considerar um exagero a
afirmação de que a revolução decorrente da informática tende
a modificar a própria lógica da comunicação no mundo
moderno. São pessoas que tendem a resistir ao avanço da
tecnologia da informação e menosprezam, pelo menos no seu
discurso, as modificações que disso decorrem. Isso não
impede, é curioso notar, que, mesmo entre essas pessoas,
parece ser bastante reduzido o número das que não têm a
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preocupação em fazer ensinar aos filhos tanto a língua bretã
quanto os modernos recursos da informática.

Angel Rama (1985:42), em notável estudo, dissecou as
relações que, no Novo Mundo, se estabeleceram entre o
mundo letrado e os demais integrantes da sociedade colonial,
desde os primeiros tempos da colonização. Rejeitando as
simplificações de uma vertente marxista, bastante em voga
naquele período, que via nos fenômenos culturais um mero
reflexo do mundo econômico, esse autor procurou estabelecer
os contornos � físicos, culturais e políticos � da chamada
�cidade letrada�:

�A cidade bastião, a cidade porto, a cidade pioneira das
fronteiras civilizadoras, mas sobretudo a cidade sede
administrativa que foi a que fixou a norma da cidade barroca,
constituíram a parte material visível e sensível da ordem
colonizadora, dentro das quais se enquadrava a vida da
comunidade. Mas dentro delas sempre houve outra cidade,
não menos amuralhada, e não menos porém mais agressiva e
redentorista, que a regeu e conduziu. E a que creio que
devemos chamar de cidade letrada, porque sua ação se
cumpriu na ordem prioritária dos signos e porque sua qualidade
sacerdotal implícita contribuiu para dotá-las de um aspecto
sagrado, liberando-as de qualquer servidão para com as
circunstâncias. Os signos apareciam como obra do Espírito
e os espíritos conversavam entre si�.

Nessa cultura ocidental, em que a linguagem �correta�
se torna instrumento de poder, privilegiando os detentores
do domínio sobre os signos e a etiqueta3 , o falar apropriado
se manifesta quase sempre como direito de uns, os que
dominam, que ditam regras e sentenças, ou como dever de
outros, os dominados, a quem se interroga e pune. Ofender
com palavras a El-Rey � crime infame � ou negar ao cidadão
comum o recurso à exceção da verdade quando se discute
a veracidade de palavras supostamente caluniosas dirigidas
ao Presidente da República: o poder político delimita e
circunscreve o direito da fala.

3 A etiqueta, ou seja,
a linguagem do
corpo e dos ador-
nos, é, ela também,
segundo Ribeiro
(1990:23), um ri-
tual de poder: �A
etiqueta não se
reduz a mero re-
pertório do que
devemos ou não



157

TEXTO E PRETEXTO:
O INTÉRPRETE E O MUNDO DA VIDA

A natureza local (ocidental) dessa ordem de coisas no
discurso possível esconde-se sob a capa da familiaridade �
e da inevitabilidade �, que mascara, portanto, o seu caráter
histórico e social. O nosso mundo particular transforma-se
no universo de todos. Tentemos, no entanto, imaginar uma
sociedade em que aos chefes não é dado o direito da fala, mas
que deles exija-se o dever de falar. A natureza completamente
estranha dessa ordem política, fundada na inversão da lógica
ocidental da comunicação do poder, é algo que espanta e que
permite até mesmo que se fale na ausência do fato político
em si mesmo. São as �sociedades sem Estado� de que nos
fala Pierre Clastres.

Nas sociedades ocidentais, que nos são familiares,
�falar é antes de tudo deter o poder de falar. Ou ainda, o
exercício do poder assegura o domínio da palavra: só os
senhores podem falar. Quanto aos súditos, estão submetidos
ao silêncio do respeito, da veneração ou do terror�. Em outras
culturas, entretanto, isso não necessariamente ocorre. Segundo
Clastres (1978:106-7):

�O fato é que, se nas sociedades de Estado a palavra é
um direito do poder, nas sociedades sem Estado ela é, ao
contrário, um dever do poder. Ou, para dizê-lo de outra
maneira, as sociedades indígenas não reconhecem ao chefe o
direito à palavra porque ele é o chefe: elas exigem do homem
destinado a ser chefe que ele prove seu domínio sobre as
palavras. Falar é, para o chefe, uma obrigação imperativa, a
tribo quer ouvi-lo: um chefe silencioso não é mais um chefe.�

A fala expressa o mundo e o mundo de cada um
constitui-se na sua fala. Estruturas lingüísticas e formas de
pensamento estão intrinsecamente relacionados. O falante
somente pode se referir àquilo que pertence a seu universo
cognitivo, e, para isso, utiliza-se de estruturas lógicas que
lhes são familiares. A delimitação dos limites do discurso �
determinados pela ecologia e pela sociedade � constitui um
dos pontos de apoio para o exame da comunicação entre os
seres humanos.

fazer. É preciso
que os gestos e
palavras conside-
rados belos adqui-
ram um sentido
cerimonial, tomem
a forma de um ritu-
al quase religioso.
(...) O homem de
etiqueta não é ape-
nas uma pessoa
bem-educada. É
alguém que ex-
pressa seus cos-
tumes de modo a
tributar e obter
prestígio. As ma-
neiras servem à
circulação, à atri-
buição de respei-
to; permitem valo-
rizar os podero-
sos, venerá-los; a
etiqueta só se
compreende a par-
tir de uma estraté-
gia política.�



CADERNOS DA ESCOLA DO LEGISLATIVO

158

� � �

Uma vez aceitos os argumentos de que a linguagem
determina os limites da representação do mundo em uma
determinada sociedade e que o domínio do uso �apropriado�
dos signos lingüísticos possibilita o exercício de poder, faz-
se necessário o exame de uma nova dimensão da comunicação
humana: os processos rituais que acompanham � e legitimam
� as várias instâncias em que se manifestam os discursos
sociais relevantes.

Tomo, como ponto de partida para o exame dos rituais
da linguagem, um interessante postulado apresentado por
Edmund Leach. Segundo esse autor (1983:178-9):

�o ambiente físico e social de uma criancinha é percebido
como um contínuo. Ele não contém �coisas� intrinsecamente
separadas. A criança, no decorrer da vida, é ensinada a impor
sobre esse ambiente uma espécie de grade discriminatória que
serve para distinguir o mundo como sendo composto de um
grande número de coisas separadas, cada uma etiquetada com
um nome. Este mundo é uma representação das nossas
categorias de linguagem, não o contrário. (...) A linguagem,
então, faz mais do que nos prover com uma classificação das
coisas. Ela realmente molda nosso ambiente e coloca cada
indivíduo no centro de um espaço social ordenado de maneira
lógica e segura.�

Se a linguagem realmente molda o espaço social, esse
processo de ordenação �lógica e segura� deve ser continuamente
renovado e adaptado, dada a própria dinâmica da vida social,
especialmente em sociedades que se tornam cada vez mais
complexas. A institucionalização dos processos de convivência
e de reprodução da ordem social é um dos pontos centrais de
uma das principais matrizes do pensamento sociológico
moderno. Segundo Durkheim, a passagem da horda para a
civilização � a transformação da solidariedade mecânica em
solidariedade orgânica � acontece quando a divisão do trabalho
social se torna por demais complexa para que possa ser
compreendida dentro dos contornos limitados da sociedade
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tradicional. Nesse processo, os ritos de passagem, que
sempre desempenharam um papel importante nas relações
humanas, quaisquer que sejam as sociedades consideradas,
adquirem novos significados na sociedade ocidental moderna.

Em uma sociedade que se caracteriza pela multiplicidade
de grupos e instituições, o rito de passagem se dilui em
processos específicos, que acompanham a pessoa por toda a
vida, como nos lembra Arnold Van Gennep, em sua obra
clássica (1977:26):

�É o próprio fato de viver que exige as passagens
sucessivas de uma sociedade especial a outra e de uma
situação social a outra, de tal modo que a vida individual
consiste em uma sucessão de etapas, tendo por término e
começo conjuntos da mesma natureza, a saber, nascimento,
puberdade social, casamento, paternidade, progressão de
classe, especialização de ocupação, morte. A cada um desses
conjuntos acham-se relacionadas cerimônias cujo objeto é
idêntico, fazer passar um indivíduo de uma situação
determinada a outra situação igualmente determinada�.

Esse fato faz com que códigos de linguagem, também
eles específicos, passem a se incorporar, de forma natural, ao
universo de um falante que pertence a vários mundos
diferenciados. A freqüência com que se repetem as transições
importa o desenvolvimento de uma certa familiaridade com a
mudança e com a incerteza. Isso tudo leva ao obscurecimento
de um dos aspectos mais importantes do rito de passagem: o
da sua liminariedade/transitoriedade.

As transições que em certas sociedades � indígena,
aborígene, medieval, etc. � apareciam como sendo um evento
extraordinário, pois implicavam transições únicas e memoráveis,
como a passagem para o estado adulto, por exemplo, diluem-
se na moderna sociedade ocidental, na qual a transição em si
mesma já se incorpora à vivência aceita como natural.

A diluição dos rituais em fórmulas comunicativas
aparentemente neutras não significa a sua inexistência. Já
vimos a importância da delimitação social do objeto e do autor
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de determinada fala. Não podemos esquecer, também, que o
próprio local no qual se fala interfere de forma visível na
maneira e no conteúdo da própria fala. Imaginemos, como
exemplo, duas pessoas que, por qualquer motivo, mantêm um
relacionamento amistoso: uma delas é um estudante/estagiário
de Direito e a outra, um professor/juiz. Esses dois amigos se
encontram na praia e conversam sobre amenidades em um
bar, bebendo uma cerveja bem gelada. Dias depois, ao término
das bem merecidas férias, aluno e professor se encontram em
uma sala de aula, travam uma interessante discussão sobre os
aspectos políticos do Direito. Ou, talvez, o estagiário se
encontre com o juiz durante uma audiência no tribunal local,
na qual deve, junto com um advogado, participar de um
intrincado processo de separação judicial, por exemplo. Não
é preciso muito para se supor que tanto o conteúdo quanto a
maneira de falar de ambos os atores variarão significativamente
de acordo com o local em que se fala. Também não é difícil
imaginar que a comunicação no ambiente do tribunal será, de
todas, a que mais se faz acompanhar por elementos de um
ritual bem determinado. Esse ritual se completa com o recurso
a acessórios bem determinados: o uso de vestimentas especiais
e de certas insígnias é o traço distintivo e privativo (por força
de lei) de algumas categorias de operadores do Direito.

O mesmo processo de ritualização nas comunicações
interpessoais � com o recurso a códigos de linguagem,
hierarquias, vestimentas e delimitação do espaço � pode ser
imaginado para os pares médico-hospital, militar-quartel,
sacerdote-igreja, por exemplo.

A linguagem humana, segundo Leach (1978:51),
comporta várias dimensões e necessita-se de rituais para seja
complementado o processo de comunicação: �As �dimensões�
verbais, musicais, coreográficas e visual-estéticas parecem,
todas elas, formar componentes da mensagem total. Quando
fazemos parte desse ritual, captamos todas essas mensagens
ao mesmo tempo e as condensamos numa única experiência,
que descrevemos como �assistir a um casamento� ou �assistir
a um funeral� , e daí por diante.�4

4 Aos casamentos e
aos funerais,
acrescento, sem
nenhuma dúvida,
os julgamentos e
as defesas de tese
de doutorado ou
dissertação de
mestrado.
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Vista a partir de uma perspectiva multidimensional,
a comunicação adquire uma complexidade que não se
exaure no estudo do signo ou da estrutura do texto.
Reconstruir os significados que se incorporam aos rituais
comunicativos passa a ser, dessa forma, uma necessidade
no processo de interpretação.

Susanne Langer (1971:33), ao comentar o que considera
a �nova chave� para o desenvolvimento da Filosofia, no século
XX, assume como ponto de partida a superação dos antigos
paradigmas, especialmente dos decorrentes da abordagem
empiricista: �... o edifício do conhecimento humano ergue-se
diante de nós, não como uma vasta coleção de registros
sensoriais, mas como uma estrutura de fatos que são símbolos
e leis que são seus significados�. O conteúdo simbólico que
se manifesta nos rituais, constantemente estudado na
antropologia, incorpora-se, para a autora, ao próprio processo
de enunciação. O rito exprime o que a linguagem muitas vezes
não pode exprimir. A dificuldade primária, para os que, como
nós, estamos imersos em uma lógica que se molda a partir de
uma tradição aristotélica, reforçada pela racionalidade
cartesiana, consiste em reconhecer os limites da própria
estrutura do nosso processo de conhecimento. Reconhecer
esses limites � sem que sejam abandonados os instrumentos
lógicos de que dispomos � é algo bastante penoso: o que era
certeza imutável torna-se precariedade e insegurança.

A interpretação do Direito � como integrante da razão
comunicativa � não pode deter-se no puro exame do texto
jurídico quando se pretende avançar na busca dos significados
mais amplos desse processo. Entre a enunciação da norma e
a sua aplicação prática interpõe-se um mundo real, composto
de pessoas que (legitimamente) falam, de espaços
(legitimamente) delimitados, de conteúdos (legitimamente)
aceitos. Se o Direito é praxis, nele se incorporam processos
e rituais que reforçam a posição (política) dos que podem falar.

Os labirintos da linguagem chegam ao domínio do
próprio pensamento. De novo, percorrê-los significa
abandonar preconceitos.
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Passeios pelo mundo do Direito.

�A Justiça, a deusa que habita com as divindades
subterrâneas, jamais estabeleceu tal decreto entre os
humanos; nem eu creio que teu édito tenha força bastante
para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas,
que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis; não existem
a partir de ontem, ou de hoje; são eternas, sim ! e ninguém
sabe desde quando vigoram� (Sófocles � Antígone)

Se a teoria jurídica ortodoxa, principalmente a produzida
na Europa continental, tem considerado a norma jurídica o
principal ponto sobre o qual se apoia a materialização do
Direito, um novo movimento, bastante influenciado pela obra
de autores que vivem sob influência do sistema jurídico
britânico � do qual o norte americano é uma derivação � tem
procurado deslocar esse foco para a atividade jurisdicional.
Segundo essa concepção, a regra abstrata e pré-existente, que
pode incluir o precedente consolidado, é apenas um ponto de
referência para a efetiva materialização do Direito, que se
vincula a situações particulares, históricas e concretas. Nessa
linha de argumentação, o fato, o conflito e a decisão do tribunal
constituem o elemento central no processo jurídico. Ainda
que aparentemente distintas no seu proceder, em ambas as
perspectivas jurídicas opera uma forma específica e
determinada de racionalização da atividade jurisdicional.

Vamos tentar, de forma simplificada, seguir os
caminhos lógicos da linha de argumentação jurídica aceita na
cultura ocidental:

a) existem regras de conduta sociais determinadas �
leis ou jurisprudências;

b) existem conflitos entre indivíduos acerca da aplicação
dessas regras;

c) existem tribunais onde esses conflitos são resolvidos;

d) existem processos probatórios científicos para a
descoberta da verdade.
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Trata-se do mecanismo simples e direto da aplicação da
justiça, já adotado desde os tempos do Antigo Testamento:
duas supostas mães disputam uma criança, o sábio rei e
magistrado as ouve, observa e decide. A justiça se faz, com
recompensa e punição. Nessa situação, os atores (falantes) e
suas intenções podem ser claramente definidos: a justiça
salomônica ainda permanece como exemplo clássico,
funcionando ao mesmo tempo como ideal que se coloca para
os magistrados modernos e como ideologia que obscurece o
sentido da justiça nas sociedades modernas, complexas.

A diferenciação social e o grau de complexidade das
relações sociais nas sociedades capitalistas ocidentais, resultado
de um longo processo histórico, apresenta como conseqüência
a especialização do Direito, que se desdobra em, pelo menos,
duas vertentes complementares, porém específicas. De um
lado, aparece um saber jurídico, inacessível ao leigo; de outro
lado, aparecem os especialistas em produzir, interpretar e
aplicar esse saber.

Pressupõe-se, no Estado moderno, que todos conheçam
as regras jurídicas que regulamentam sua vida em sociedade,
da mesma forma que há a suposição de que todos conheçam
o idioma da sociedade em que vivem. O desconhecimento da
lei não pode ser alegado como justificativa para seu
descumprimento, fato que nos leva a concluir que o leitor
deste pequeno texto deve estar bem a par do teor das cerca de
10 mil leis federais e 15 mil estaduais, além das municipais, dos
decretos e regulamentos que, neste momento em que escrevo
(amanhã serão mais, certamente), regulam sua conduta no
Estado de Minas Gerais. Poderia o leitor argumentar que a
maior parte dessas leis são irrelevantes ou que pouca relação
teriam com sua vida pessoal e cotidiana. Aceito o argumento.
Suponho, no entanto, que o meu amigo leitor conheça pelo
menos os 2.046 artigos do Código Civil, nos quais são
juridicamente regulamentados alguns dos aspectos mais íntimos
de sua vida, como o casamento, a aquisição de propriedade e
a sucessão hereditária. Deve, ainda, conhecer bem o Código
Penal, a Consolidação das Leis do Trabalho e o Código de
Trânsito, pois, caso contrário, poderá ser preso, lesado nas
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suas relações com o patrão ou ter seu carro multado e
apreendido. A lista de leis significativas poderia ser ampliada
com a inclusão do Código de Defesa do Consumidor, do
Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação, por exemplo. Ou seja, mesmo com a
exclusão das normas irrelevantes para a população, o conteúdo
normativo no Estado moderno apresenta-se em constante
expansão, o que, na prática, torna inviável o seu conhecimento,
nos termos do pressuposto apresentado.

É certo, no entanto, que existe um compartilhamento
de noções acerca do contexto jurídico em que vivemos. O
�senso comum� do Direito envolve as relações sociais e, de
algum modo, contribui para a estabilização de um tipo de
ordem que, de outro modo, seria bastante problemático. Tal
qual a linguagem, esse tipo de regulação jurídica é praticamente
imperceptível quando funciona normalmente. Entretanto � e
essa é a grande questão que se discute aqui � tal qual a
linguagem, os mecanismos de compartilhamento e de acesso
ao �mundo jurídico� são extremamente desiguais em uma
sociedade desigual. A fala �culta�, erudita, ou simplesmente
rebuscada e barroca, é inacessível para a maior parte da
população, do mesmo modo que a gíria da favela ou o jargão
profissional são incompreensíveis para o sábio acadêmico ou
para o ilustre jurisconsulto.

À parte os excessos e absurdos existentes na linguagem
jurídica, deve-se atentar para as conseqüências decorrentes
do surgimento e da persistência, nas leis, na jurisprudência e
nos textos especializados, de um jargão obscuro e �misterioso�.
Ainda que saibamos � já se mencionou anteriormente � que
gírias e jargões próprios existem em cada grupo social ou
categoria profissional, o fato que nos incomoda, em relação ao
Direito, é a própria contradição entre o pressuposto
universalizante da sua linguagem e a prática particularizante
que nela se expressa.

Em um primeiro nível, pode-se atribuir a existência
dessa linguagem específica às mesmas causas que também
interferem no surgimento de outros jargões profissionais. A
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especialização da linguagem é causa/conseqüência do
surgimento e da consolidação do grupo de especialistas
reconhecidos no campo jurídico (ou de outra profissão). �O
advogado é indispensável à administração da justiça�, diz o
artigo 133 da Constituição da República. Como muitas vezes
nem mesmo os próprios advogados conseguem entender o
significado de muitos dos termos e dos conceitos correntes
no mundo jurídico, fazem-se necessários os doutrinadores,
os �sábios� reconhecidos e os famosos pareceristas que,
com suas falas, buscam legitimar as posições mais diversas,
geralmente de acordo com as demandas ocasionais do
cliente que os paga.

É tempo de voltarmos à nossa relação jurídica
idealizada: as partes, agora, não dialogam diretamente com
o juiz. A presença do intermediário autorizado desloca
claramente o conteúdo da relação. Agora não mais se diz
acerca do fato em si, mas, de forma diversa, passa a ser
fundamental a habilidade de um especialista em lidar com a
linguagem específica do Direito. Pode ser, ainda, bastante
importante que esse especialista integre o rol dos �sábios
doutrinadores�, fato que contribuirá para um segundo
deslocamento do equilíbrio da fala (dessa vez dentro do
processo) em favor de uma das partes.

Ao mesmo tempo que esses fatos acontecem no
cotidiano da aplicação do Direito, a noção aceita da igualdade
na relação jurídica permanece como um ideal ou, mais
precisamente, como uma ideologia. A concessão, pelo
Estado, de um defensor público para os que não podem arcar
com as despesas de advogados particulares ilustra essa
situação. Se esse defensor � um funcionário público, muitas
vezes mal remunerado, que deve acompanhar, ao mesmo
tempo, inúmeros processos � exerce seu trabalho em
condições distintas daquelas disponíveis para um advogado
que integra um renomado escritório (muitas vezes dirigido
por antigos e prestigiados professores ou magistrados
aposentados), é uma questão que não integra o conjunto
daquelas que são legitimamente aceitas no processo
jurisdicional específico.
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Sintetizando, a especialização da linguagem jurídica e o
surgimento concreto de um grupo de especialistas altera
radicalmente a situação jurídica idealizada, que, no entanto,
permanece como ideologia e, como tal, obscurece o conteúdo
real das relações de poder desequilibradas existentes na
sociedade capitalista.

Resta, finalmente, analisar o próprio papel do juiz e
descobrir os fatores que podem estar subjacentes à sua fala
�neutra� no processo. Retomemos o exemplo de Salomão:
interessado apenas na verdade, contando com sua astúcia e
inteligência, ouvindo diretamente as partes e concedendo-lhes
a mesma atenção, o julgador promove a restauração da ordem
jurídica eticamente aceitável na sociedade judaica de então. E
sua recompensa está, principalmente, no reconhecimento
público da própria virtude do rei-magistrado: �Tendo pois,
ouvido todo o Israel como o rei havia sentenciado este
negócio, temeram ao rei, vendo que nele estava a sabedoria de
Deus para fazer justiça�(Reis, 3:28).

O juiz moderno tem vários interesses. E também vários
deuses, dentre os quais estão os tribunais superiores e,
principalmente, o Supremo Tribunal. Não se pode esquecer
que um juiz, após um dificílimo processo de seleção, ingressa
em uma carreira e que o seu sucesso nessa carreira depende,
em grande parte, de sua conformação ao pensamento jurídico
dominante. Quanto maior o número de sentenças suas que
sejam reformadas pela instância recursal que lhe é superior,
mais difícil se torna sua progressão na carreira escolhida.
Assim, a liberdade de conhecer e julgar do magistrado �
premissa aceita como axioma no moderno Direito ocidental �
está, na prática, circunscrita por fatores concretos que, em
maior ou menor grau, de acordo com fatos específicos da
personalidade do magistrado ou da composição do tribunal,
condicionam em parte a elaboração das sentenças. Isso sem
falar na comodidade que o caminho anteriormente trilhado
assegura àqueles que, pelas mais diversas razões � excesso de
trabalho ou simples acomodação �, não se dispõem a inovar
e criticar o saber e as falas consolidados.
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Nota-se, ainda, na realidade brasileira, pelo menos,
uma certa tendência institucional no sentido da limitação da
manifestação legítima dos próprios intérpretes autorizados,
especialmente por parte daqueles que não integram os mais
altos tribunais. Uma das figuras mais interessantes da
jurisprudência brasileira é a �súmula�: embora o nosso
sistema jurisdicional seja diverso do anglo-saxônico (este
fundado em precedentes aceitos), considera-se válida a
possibilidade de que o tribunal superior, a partir de repetidas
decisões sobre as quais não restem dúvidas � em um
momento histórico e com uma composição específica do
corpo de magistrados �, sintetize em uma súmula o seu
entendimento acerca de determinada matéria. Esse fato, que
tem em sua origem uma fundamentação lógica defensável,
que se baseia na economia processual e na desnecessidade
de se refazer um caminho muitas vezes já percorrido, tem,
no entanto, um efeito colateral perverso no campo da lógica
argumentativa que está no cerne do pensamento jurídico
moderno: face à possibilidade de aplicação da súmula,
desencorajam-se os discursos divergentes e os recursos
processuais.

Mais recentemente, a tendência à aceitação da
possibilidade de decisões vinculantes, com base na interpretação
do Supremo Tribunal, representa um �fechamento� adicional
do discurso jurídico, com a transferência cada vez mais
acentuada da legitimidade aceita da fala para um grupo de
pessoas bastante restrito e que, vale lembrar, não são
necessariamente magistrados de carreira .

Se consideramos razoáveis os argumentos proferidos
neste trabalho, podemos concluir que interferências externas,
ideológicas e políticas, influem na construção do discurso
jurídico, contribuindo decisivamente para a sua construção
enquanto totalidade real. Essas interferências ocorrem tanto
no que se refere ao conteúdo das falas do Direito � nas
normas e leis � quanto no momento de sua aplicação nos
tribunais. Sob a ideologia da neutralidade do texto e da
imparcialidade do aplicado, escondem-se situações de
conflitos de interesses sociais ou de grupos especializados,
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que se legitimam pela própria reprodução do discurso da
universalidade do Direito.

� � �

Se considerarmos que os limites da linguagem, como
afirma Wittgenstein, delimitam os limites do mundo em que
vivemos, podemos concluir que o compartilhamento desigual
de informações e de conhecimento implica a existência de
espaços linguísticos diferenciados, e, conseqüentemente, de
mundos distintos, com limites específicos. Se aceitarmos,
com Habermas, que o Direito constitui o cerne social da
�razão comunicativa�, estaremos diante de um problema
político relevante: o do desequilíbrio real existente naquilo que
deveria ser, por definição, o elemento de equalização das
relações sociais. Desse desequilíbrio decorreriam formas de
dominação que não estariam restritas às manifestações políticas
e econômicas ocasionais, derivadas da vigência de um
determinado modelo constitucional ou de um regime político
específico. Sob a proteção da ideologia da �neutralidade� da
lei e da �igualdade� perante a norma, a dominação social
existente nas sociedades capitalistas se reproduziria sem
críticas, fixando-se, por meio de processos de natureza ritual,
no contexto das relações sociais legitimamente aceitas.

Boaventura de Souza Santos (2000:291) aponta para a
existência, nas sociedades modernas, de �uma enorme
variedade de ordens jurídicas circulando�, das quais seis seriam
consideradas relevantes. Essas �constelações de juridicidades�
estariam à margem e, ao mesmo tempo, incorporadas ao Direito
do Estado, �única forma de Direito que se vê a si mesma como
Direito�, e que, por contar com o poder das instituições estatais,
apresenta-se como a forma dominante de juridicidade. Aceitar
a possibilidade da existência da diversidade de juridicidades
convivendo no interior de uma mesma comunidade histórica e
política, acredito, constitui um relevante passo para o
desvendamento das relações de dominação ali existentes.

Em um outro plano de análise, Clifford Geertz
(1997:277) discorre sobre as diferentes �sensibilidades
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jurídicas� que constituem as marcas culturais das sociedades
islâmica, malaia e índica, todas elas distintas da nossa
sociedade ocidental moderna.

Agregando-se as proposições sociológicas e
antropológicas dos autores mencionados, não se pode
deixar de refletir sobre a possibilidade da decomposição da
ordem jurídica legitimamente aceita a partir de perspectivas
diferenciadas como os mesmos se referem. Nesse sentido,
há que se imaginar a possibilidade de múltiplas falas no
interior do discurso do Direito. E, relembremos, onde há
falas, há silêncios.

Se a razão comunicativa, por definição, deve abranger
a totalidade das estruturas sociais, e se, no entanto, isso não
ocorre, dados os silêncios na própria fala jurídica, parece-
me razoável supor que a comunicação equilibrada seja
substituída pela coerção � esta sim, linguagem universal do
poder � como elemento de estabilização social. Não se trata,
nesse caso, da coerção que deriva do descumprimento
consciente da regra jurídica: trata-se da imposição de uma
norma que, no caso, não tem seu significado reconhecido no
contexto comunicativo de uma determinada �constelação de
juridicidade� ou de uma possível esfera específica de
�sensibilidade jurídica�. Exemplifiquemos: tentar punir um
membro de uma tribo indígena não aculturada pela subtração
de um objeto alheio � furto, artigo 155 do Código Penal �,
significaria impor, pela coerção, a forma de juridicidade
aceita pelo Estado brasileiro a alguém que nem mesmo
compartilha dos mesmos conceitos acerca da propriedade
privada. A justificativa comum nas delegacias � � eu não
sabia que isso era proibido� tem como fundamento, muitas
vezes, não o desconhecimento específico do Código, como
se pensa à primeira vista, mas representa, em grande parte
dos casos, a própria manifestação de uma outra �constelação
de juridicidade�, que não a oficial, estatal.

Da argumentação apresentada no decorrer deste estudo,
creio ser importante ressaltar, como conclusão, o fato de que
o reconhecimento da diversidade de discursos � de falas
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legítimas e de processos rituais � no interior do campo
jurídico, diversidade esta que se encontra oculta pela ideologia
da neutralidade imposta pela �constelação� dominante, constitui
um primeiro passo na direção do desvendamento das relações
de poder que ali estão subjacentes. Mais do que uma conclusão
a que se chega após algumas reflexões sobre a matéria, essa
constatação deve constituir o ponto de partida para o
aprofundamento do estudo acerca das relações de dominação
mediadas pelas diversas formas de desequilíbrio existentes no
discurso jurídico ocidental, o qual inclui, além do texto escrito
da lei, os procedimentos rituais, os atores, seus gestos, vestes,
insígnias e falas.
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FÁBIO

FÁBIO

presente trabalho objetiva de-
senvolver uma leitura principiológica
do direito parlamentar brasileiro ou, em
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estabelecem a estrutura, a organização
e o funcionamento do Poder
Legislativo, tendo como referência
exemplificativa o Regimento Interno
da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais (RI-Alemg).

Diferentemente do que ocorre em outros países,
como a Espanha ou a Itália1 , a ciência jurídica pátria não vem
dando ao Direito Parlamentar a devida atenção. É verdade que
o Direito Parlamentar deita raízes no Direito Constitucional, na
medida em que a Constituição define os princípios básicos da
organização das Casas Legislativas e de suas atividades.
Contudo, há normas e práticas às quais as reflexões dos
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constitucionalistas não alcançam, como diversos aspectos
do regimento interno, do Código de Ética Parlamentar e
da técnica legislativa. Por evidente, o Direito Parlamentar
mantém campo de intercessão não apenas com o Direito
Constitucional, mas com outras áreas do Direito, como o
Processual e o Eleitoral, e com outros campos científicos,
notadamente a Ciência Política. A autonomia do Direito
Parlamentar decorre, em parte, do próprio princípio da
independência e harmonia entre os Poderes, que confere
ao Legislativo a autonomia funcional, política e
administrativa de que desfruta.

Não se tem, neste trabalho, a pretensão de esgotar a
matéria � o que, aliás, seria impossível �, mas de provocar o
debate, visando à formação de um marco teórico que facilite e
enriqueça a análise jurídica da prática parlamentar, em especial
da aplicação do regimento interno das Casas Legislativas.

Entre princípios e regras

Na análise de um ramo do direito ou de um diploma legal,
deve-se ter em mente os princípios constitucionais que os
conformam, que subjazem suas regras e proposições. A
produção da lei formal e de outros atos parlamentares segue um
processo instituído pelos regimentos internos das Casas
Legislativas, compostos por normas de procedimentos que, em
alguma medida, oferecem densidade aos princípios jurídico-
cons-titucionais. Nesse sentido, refletir sobre os princípios
informadores do processo legislativo significa a busca das
bases de validade das regras procedimentais que organizam a
produção legislativa. Afinal, conforme ensina CANOTILHO,
�os princípios são fundamento de regras, isto é, são normas que
estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas,
desempenhando, por isso, uma função normogenética
fundamentante� (1998:1044).

Contudo, não são os princípios, cada qual isoladamente,
fundamento de um conjunto de regras; constituem, antes, a
base do sistema normativo, que integram junto com as regras,
estando todos os elementos em permanente interação.
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O conceito de princípio subjacente a este trabalho
alimenta-se das reflexões de autores como ALEXY(1993),
DWORKIN (1999), HABERMAS (1997) e CANOTILHO
(1999)2 , entre outros, que trabalham a distinção entre regras
e princípios, espécies do gênero norma jurídica, compondo
um sistema aberto. A ordem jurídica comporta a convivência
de princípios contrários, o que não acontece com as regras,
cujos conflitos importam na exclusão de uma delas, a partir de
critérios de validade, como a hierarquia ou a prevalência da
norma posterior sobre a anterior. Assim, sobre a relação de
emprego incidem o princípio da livre iniciativa e o da valorização
do trabalho humano, ambos enunciados no inciso IV do art.
1º da Constituição da República.

A dinâmica legislativa, por sua vez, pauta-se pela
tensão entre o princípio da maioria e o da proteção das
minorias, tensão, aliás, constitutiva do próprio Estado
democrático de direito (CAMPILONGO, 1997). A busca do
equilíbrio entre esses princípios no processo legislativo se
revela, por exemplo, na regra do Regimento Interno da
Assembléia de Minas Gerais referente ao requerimento de
encerramento de discussão, consoante dispõe o parágrafo
único do seu art. 248:

�Art. 248. ...

Parágrafo único: O requerimento de encerramento de
discussão será submetido a votação, desde que pelo menos 6
(seis) oradores tenham discutido a proposição.�

A maioria pode encerrar o debate, desde que se
tenha assegurado à minoria condições mínimas para
expor suas considerações, tentando demover a maioria ou
sensibilizar a opinião pública.

A tensão entre os princípios contrários, contudo,
manifesta-se diante de situações concretas, cujos aspectos
singulares deverão exigir a aplicação deste ou daquele princípio.
Não se trata de mera recomendação a aplicação de um dos
princípios, porque, como espécie do gênero norma jurídica,

2 Sobre as diferen-
ças entre esses
autores acerca do
conceito de prin-
cípios, ver Marce-
lo Galuppo, Prin-
cípios jurídicos
no estado demo-
crático de direito.
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dispõem de uma dimensão deontológica e não meramente
axiológica, ou seja, eles obrigam e não apenas sugerem
(DWORKIN, 1999).

A Teoria do Direito e a da Constituição, com base nos
citados autores, explora a distinção entre princípios e regras.
Observa que aqueles apresentam um grau de abstração maior,
exigindo uma maior mediação do intérprete ou mesmo das
regras para a sua aplicação, enquanto estas trazem em seu
enunciado as condições de sua aplicabilidade, por vezes a
partir de uma estrutura binária: se A, deve ser B. Basta
comparar o enunciado do princípio da moralidade com o
enunciado que, por exemplo, estabelece: se alguém trabalhar
além das quarenta e quatro horas semanais, deve receber
adicional remuneratório. Embora tal critério distintivo seja
importante, a diferença entre regra e princípio não é ontológica,
não reside na essência da norma, bem como não reside na
estrutura de seu texto. De enunciados que, a priori, apresentam
a mencionada estrutura binária, retiram-se princípios
constitucionais. O de que ninguém é obrigado a produzir
provas contra si mesmo, por exemplo, encontra-se no texto
constitucional expresso no inciso LXIII do art. 5º: �o preso
será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer
calado�. O princípio da imparcialidade do juiz, por sua vez,
encontra-se presente no art. 95, parágrafo único, da
Constituição da República.

Mesmo no campo da técnica legislativa, a distinção em
tela tem a sua importância. No labor legislativo, a questão da
consolidação e sistematização das leis é algo que vai muito
além do comando que determina existência de uma lei
disciplinando a matéria (parágrafo único do art. 59 da CR) e
dos termos da Lei Complementar nº 95, de 1997. Ela perpassa
a decisão acerca do formato de cada projeto de lei, de cada
dispositivo, em uma perspectiva principiológica e não de mera
aplicação de regras. É o que afirma Marcílio França CASTRO
em instigante trabalho sobre o tema:

�... a Técnica Legislativa, hoje, deve pautar-se por uma
atitude diretiva e principiológica para a redação legal. Esta
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posição implica privilegiar a orientação crítica da elaboração
das leis em detrimento da alternativa prescritiva de regras e
modelos.�(1998, p. 133).

Repita-se, porque importante: tomar a sistematização
da ordem jurídica como princípio é reconhecer um comando
� que determina perquirir qual a melhor forma de se inserir
aquela proposição no ordenamento jurídico � sempre presente
no processo legislativo, incidindo sobre um conjunto de
decisões, desde a admissibilidade e o formato até o trâmite de
um projeto de lei.

Para fins de organização do presente trabalho, os
princípios serão classificados em fundamentais, analisando-
se os constantes dos Títulos I e II da Constituição da
República, princípios da administração pública, uma vez que,
em alguma medida informam a atividade do Poder Legislativo,
bem como os princípios específicos do direito parlamentar,
que por vezes são mero desdobramento daqueles.

Muitos princípios que informam o Direito Parlamentar
não serão mencionados, pois, sendo a Constituição um
sistema normativo aberto, está sempre sujeita a novas
interpretações, sobretudo em uma sociedade pluralista.

Os princípios fundamentais

O Parlamento tem como seiva o pluralismo político,
princípio do Estado democrático de direito no Brasil, nos
termos do inciso V do art. 1º da Constituição da República,
porque a Casa Legislativa deve refletir precisamente o pluralismo
político-cultural que compõe a sociedade, de forma que os
diversos setores sociais se façam ali representar. Esse princípio
desdobra-se, ainda no texto constitucional, no princípio da
representação proporcional, que informa a Câmara dos
Deputados, conforme seu art. 46, bem como na exigência de
que, na composição das Mesas e de cada comissão, seja
�assegurada, tanto quanto possível, a representação
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que
participam da respectiva Casa� (art. 58, § 1º, da CR e § 1º do
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art. 8º do RI-Alemg). Saliente-se que a expressão �tanto
quanto possível� tem um sentido de ajuste aritmético, porque
nem sempre é possível refletir a mesma proporcionalidade dos
partidos nos órgãos parlamentares, considerando notadamente
a pulverização de nossa estrutura partidária. Nessa interpretação,
reconhece-se o significado do caráter deontológico do princípio
em tela, que informa esse dispositivo, porque a
proporcionalidade não é uma mera recomendação que possa
ser afastada pela maioria em função das injunções políticas. É
fato que esse dispositivo é uma garantia dos partidos, que
podem, em uma determinada circunstância, renunciar a ela,
quando, então, o princípio da proporcionalidade cede a outro
princípio: o da autonomia do partido, que pode optar por não
ocupar o espaço que, constitucionalmente, lhe foi assegurado.

O regimento interno tem como objetivo precisamente
estabelecer as regras de convivência entre as diversas posições
políticas, assegurando a elas a possibilidade de participação no
debate em torno das matérias em tramitação, na expectativa de
que prevaleçam os melhores argumentos. Compreende-se, com
Aroldo PLÍNIO, o processo como procedimento em contraditório,
no qual �é a garantia de participação em simétrica paridade das
partes, daqueles a quem se destinam os efeitos da sentença [do
provimento], daqueles que são os interessados� (1992, p.120).
Nas Casas Legislativas, os parlamentares representam os interesses
conflitantes existentes na sociedade. Ora, um regimento interno
que retire da oposição a possibilidade de participar da elaboração
da lei ofende, de forma direta, o princípio do contraditório (art.
5º, LV, da CR) e, indiretamente, o princípio do pluralismo
político. O princípio do contraditório não se materializa apenas
nas possibilidades de os deputados defenderem suas posições,
mas mormente no fato de que os diversos argumentos serão
levados em consideração, ainda que não prevaleçam ao final. Essa
dimensão do princípio em tela não adquire visibilidade nas normas
regimentais, mas na própria prática parlamentar.

Corolário do contraditório, o princípio da ampla defesa
também informa a atividade parlamentar. Aos deputados e
senadores, por exemplo, é assegurada a ampla defesa nas
hipóteses de perda do mandato, nos termos dos §§ 2º e 3º do
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art. 55 da Constituição da República. Tal princípio manifesta-
se notadamente quando a Casa Legislativa exerce sua função
jurisdicional, a saber, quando julga o Chefe do Executivo por
crime de responsabilidade, nos termos do art. 85, e quando
julga as suas contas, consoante o inciso IX do art. 49, ambos
da Constituição da República. A ausência do direito de defesa
vem servindo de motivação para o reconhecimento jurisdicional
da nulidade da rejeição de contas de prefeitos3 .

Na defesa de suas idéias e posições, aos parlamentares
é assegurada plena liberdade de expressão (art. 5º, IX, da CR),
sem as restrições conhecidas pelos demais cidadãos, na
medida em que aqueles são protegidos pela inviolabilidade de
suas opiniões, palavras e votos (art. 53 da CR), podendo
apenas responder perante seus pares nos casos de abuso de
suas prerrogativas (art. 55, § 1).

Para que os parlamentares possam formar e fundamentar
suas convicções, dispõem de meios especiais de acesso à
informação sobre as políticas públicas desenvolvidas pelo Poder
Executivo, tais como a convocação de Ministros, o pedido escrito
de informações, bem como por meio dos poderes próprios da
autoridade judicial conferidos às Comissões Parlamentares de
Inquérito. A informação é a arma do Parlamento, mormente em
sua função fiscalizadora, já o disse o constitucionalista espanhol
Jorge Xifra HERAS (s/d). Embora a liberdade de expressão e o
acesso à informação estejam conectados, aos parlamentares
assegura-se a prerrogativa, também garantida aos jornalistas, de
não divulgar a fonte das informações de que dispõem, nos termos
do § 5º do art. 53 da Constituição da República, segundo o qual
os deputados e senadores não serão �obrigados a testemunhar
sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício
do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles
receberam informações.�

O direito à informação, todavia, tem, no Direito
Parlamentar, uma outra perspetiva: o Poder Legislativo tem o
dever de prestar informações à população sobre os seus
direitos, as políticas públicas desenvolvidas pelo Executivo, a
atuação dos próprios parlamentares e seus gastos, bem como

3 STJ. Resp. 80.419-
MG. DJ 13.02.1996.
Recurso em Man-
dado de Seguran-
ça 8.530/CE, DJ
20.11.1997.
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sobre as matérias não excepcionadas na Constituição. Há
matérias às quais o cidadão não tem acesso, como o voto
secreto, ou situações em que haja necessidade de preservação
da segurança ou da privacidade, no caso, por exemplo, dos
depoimentos em reunião secreta de CPIs. Saliente-se que as
possibilidades para o desempenho dessa função de informar
ampliaram-se extraordinariamente com a criação das emissoras
de televisão ligadas às Casas Legislativas e com a rede mundial
de computadores, a internet.

Dentre os princípios fundamentais, o regimento interno
das Casas Legislativas materializa o princípio do devido processo
legislativo. Ora, se a lei, enquanto um provimento estatal,
restringe a liberdade das pessoas ou os seus bens, a sua
elaboração deve respeitar o procedimento previsto em lei, a saber,
o próprio regimento. Desde Rui BARBOSA (1933, p. 32), sabe-
se que não há diferença hierárquica entre a resolução legislativa
e a lei ordinária, mas uma distinção de campos de incidência,
sendo que aquela não depende de sanção presidencial. Os atos do
parlamento devem, pois, respeitar o princípio da legalidade,
mantendo-se nos limites regimentais, sob pena de se sujeitar ao
controle jurisdicional, na medida em que vigora no direito
constitucional brasileiro o princípio da inafastabilidade do poder
judiciário4 . O referido controle, desde que não alcance o mérito
das decisões parlamentares, não importa na ofensa à autonomia
do Poder Legislativo, porque tal autonomia se consubstancia na
competência de elaborar o seu regimento interno (art. 51, III, art.
52, XII, da C F), jamais em descumpri-lo. Antes pelo contrário:
em caso de descumprimento do regimento interno, o controle do
judiciário resgata a autonomia do legislativo, desrespeitada de
alguma forma na dinâmica interna do Parlamento, na medida em
que a referida autonomia é constituída pela participação ordenada
das diversas forças políticas.

Princípios da administração pública aplicáveis à
atividade legislativa

Embora o art. 37 da Constituição da República estabeleça
que a administração pública obedecerá aos princípios
mencionados no referido dispositivo, esses informam, em

4 Não se ignora aqui
o entendimento do
Supremo Tribunal
Federal segundo o
qual o descumpri-
mento do regimen-
to interno é maté-
ria �interna cor-
poris�, embora
não exista naque-
la Corte unanimi-
dade sobre a ma-
téria. Ressalte-se
que a jurisprudên-
cia dos Tribunais
de Justiça oscila,
não se alinhando
plenamente com o
STF. A tíluto de
exemplo, segue a
seguinte ementa
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alguma medida, a atividade legislativa. �Há que se notar�,
observa Carmem Lúcia Antunes ROCHA, �que a norma
constitucional na qual se contém o princípio da impessoalidade
(art. 37 da Constituição da República brasileira) não se dirige
apenas ao Administrador Público, mas igualmente ao legislador�
(1994, p. 150). Aliás, já se afirmou neste trabalho que o
desrespeito ao regimento interno importa em ofensa ao
princípio da legalidade, o primeiro ali elencado.

O princípio da impessoalidade reside na essência da lei
material, produto do labor legislativo por excelência. A lei
material se caracteriza pela generalidade, abstração e inovação
da ordem jurídica, sendo a primeira característica precisamente
o aspecto de não se dirigir a nenhuma pessoa em especial, mas
a todos que se encontram na situação sobre a qual a norma irá
incidir. A promulgação de uma lei de conteúdo material, com
a finalidade evidente de favorecer este ou aquele cidadão,
macula o ato normativo de inconstitucionalidade, não apenas
por ofensa ao princípio da impessoalidade, como também ao
da moralidade. Nesse diapasão, a ofensa a tais princípios
importa no reconhecimento da aplicação da teoria do desvio
de finalidade aos atos do poder legislativo.

O princípio da impessoalidade está presente na função
legislativa não apenas sob o enfoque do destinatário da norma,
mas também sob o de sua autoria, que não pode ser confundida
com a autoria do projeto de lei, equívoco com freqüência
praticado pelas Casas Legislativas municipais. A lei aprovada
no Parlamento é uma manifestação do exercício da �soberania�,
que pertence ao povo, seu autor, pois, em última instância.
Aliás, é precisamente a identidade entre autor � ainda que
representado pelos parlamentares � e destinatário da norma
jurídica o que confere legitimidade a esta.

Conexo com o dever de ser transparente e de possibilitar
à sociedade o pleno acesso aos debates, pois é ela afinal que
sofrerá as conseqüências dos atos parlamentares, o princípio
da publicidade permeia toda a atividade da Casa Legislativa,
exigindo a constante publicação dos atos processuais, sendo
as exceções admitidas em situações especialíssimas.
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cada a apelação.
Relator, Des.
Aloysio Nogueira,
proc. n. 193262-3/
00. Data da publica-
ção: 25/05/2001.�
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 A publicidade dos diversos atos legislativos é condição
para assegurar o direito de participação dos interessados no
debate, possibilitando-lhes conhecer as proposições em
tramitação e os argumentos que lhes são contrários ou
favoráveis. Vale, para sentir como o referido princípio lateja
no RI-Alemg, transcrever, por exemplo, o seu art. 188:

 �Art. 188. Recebido, o projeto será numerado, enviado
a publicação e distribuído às Lideranças para conhecimento
e às comissões competentes para, nos termos dos arts. 102
e 103, ser objeto de parecer ou de deliberação.

§ 1º � Enviado à Mesa da Assembléia, o parecer será
publicado, incluindo-se o projeto na ordem do dia em 1º turno.

§ 2º � No decorrer da discussão, poderão ser apresentadas
emendas, que, publicadas, serão encaminhadas com o projeto
à comissão competente, para receberem parecer.

§ 3º � Encaminhado à Mesa da Assembléia, será o
parecer publicado ou distribuído, e o projeto incluído na
ordem do dia para votação...� (grifos nossos).

Não só as proposições e as respectivas emendas e
pareceres são permeados pelo princípio da publicidade, mas
também as sessões e reuniões em que são discutidos e se
delibera. Assim, as sessões legislativas extraordinárias são
instaladas após prévia publicação do edital de sua convocação,
nos termos do § 5º do art. 13 do RI-Alemg. As reuniões, como
regra, são públicas (arts. 17 e 122 do RI-Alemg), quando se
informa acerca das correspondências recebidas (art. 26 do
RI-Alemg), que, não havendo reunião, são publicadas no
Diário Oficial (art. 19, § 4º).

Importante garantia dos parlamentares é a publicidade
dada à ordem do dia da reunião seguinte, anunciada pelo
Presidente da Assembléia antes de encerrados os trabalhos,
nos termos do art. 30 do RI-Alemg, porque permite aos
deputados e demais interessados o conhecimento prévio
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acerca do que vai ser discutido e votado, aplicando-se idêntico
raciocínio às convocações de reunião extraordinária de
comissão (art. 124 do RI-Alemg). As atas das reuniões do
Plenário, por sua vez, são publicadas no Diário Oficial dos
Poderes do Estado (art. 41, I, do RI-Alemg), onde poderão os
deputados fazer constar as razões de seu voto em determinada
matéria (art 41, § 4º, do RI-Alemg).

Não param aí as regras regimentais que dão
densidade ao princípio da publicidade, podendo ser citadas
ainda as exigências de divulgação do balanço geral das
contas do Governador (art. 216 do RI-Alemg) e de
publicação acerca da existência de vagas no Tribunal de
Contas (art. 235 do RI-Alemg), matéria que será colocada
em ordem do dia após publicação do parecer da comissão
especial (art. 239 do RI-Alemg).

Com tantos princípios se cruzando no processo de
feitura da lei, não se poderia esperar celeridade. A atividade
parlamentar de convencimento dos pares e de articulação com
a sociedade civil e com órgãos governamentais, segundo as
regras que asseguram, entre outros, o princípio do
contraditório, requer tempo, que não pode ser comparado
com o tempo das decisões do sistema financeiro, das empresas
privadas ou mesmo do Poder Executivo. No processo de
formulação de norma geral e abstrata que pretende reger a
organização social, é necessário tempo para se conhecer a
matéria, reconhecer os valores sociais envolvidos e amadurecer
as idéias. Na elaboração da lei, não há como dissociar forma
e conteúdo, porque o produto não é apenas o texto normativo,
mas a norma revestida de legitimidade, o que se garante
mediante o devido processo legislativo. Vale trazer a lume as
palavras de Maurício Godinho DELGADO:

�A fase (...) de elaboração da regra de direito é
tradicionalmente longa, tortuosa, em face dos distintos instantes
de depuração e sedimentação que caracterizam o processo
legislativo moderno. Essa lenta maturação da norma favorece
a influência, em seu construir, dos ideários e diretrizes
contidos nos princípios jurídicos.
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O inverso tende a ocorrer em processo de criação
açodada, imatura e/ou imprudente de regras jurídicas; aqui,
entre outros graves problemas (como a centralização autoritária
que lhe é inerente), tende a se mostrar tênue a influência dos
princípios do direito. É o que se percebe, na história, nas
experiências de regimes de exceção, como o regime militar no
Brasil. Lamentavelmente, é o que se tem percebido também no
afluxo incontido de medidas provisórias na trajetória republicana
após 1988.� (2001, p. 152)

Por outro lado, contudo, a sociedade e/ou o governo
reclamam respostas legislativas mais rápidas, de forma que,
em contraponto à demora inerente ao processo legislativo, há
mecanismos constitucionais e regimentais que possibilitam
maior eficiência à atividade legislativa. O princípio da eficiência
passou a ser expressamente mencionado no caput do art. 37
da Constituição da República a partir da Emenda Constitucional
19, de 1998, que incorporou proposta da reforma administrativa
gerencial, visando aos resultados e colocando em plano
secundário o processo. Uma das dimensões do princípio da
eficiência reside na celeridade da decisão.

Nessa perspectiva, no que tange à produção de normas
gerais e abstratas, nada mais eficiente que o atropelo do
processo legislativo mediante a edição de medidas provisórias,
embora não gozem estas da mesma legitimidade da lei formal.
A edição de tal espécie normativa afasta a aplicação de tantos
princípios já mencionados neste texto, daí o motivo pelo qual
deveriam ser editadas tão somente em caráter excepcional,
nas hipóteses de urgência e relevância.

Outro instrumento que assegura eficiência ao processo
legislativo, em detrimento do debate qualificado sobre a
matéria, é o pedido de urgência, que pode ser formulado pelo
Chefe do Executivo, com fulcro no § 1º do art. 63 da
Constituição da República. Esse procedimento reduz a
qualidade do debate em decorrência da redução do tempo,
bem como implica uma restrição ao princípio da publicidade,
na medida em que se dispensa a exigência de prévia publicação
dos pareces (art. 273, I, do RI-Alemg).
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Mais uma nítida manifestação do princípio da eficiência
no processo legislativo reside na competência deliberativa
conferida às comissões, nos termos do art. 58, § 1º, da
Constituição da República, dispensando que o parlamentar se
posicione perante aquela matéria no Plenário.

Nada mais eficiente, ainda, que a votação simbólica,
permitindo a aprovação de dezenas de projetos de lei em
poucos minutos. Esse procedimento reduz, contudo, a
densidade do princípio da publicidade, na medida em que não
fica registrado o posicionamento de cada parlamentar em face
daquela matéria como ocorre com a votação nominal (art.
260, § 3º, IV, do RI-Alemg), o que evidencia a tensão entre
princípios mencionada nos preâmbulos deste trabalho.

Sobre essa matéria, não se pode deixar de mencionar
o Colégio de Líderes (art. 73 do RI-Alemg), que é um órgão
da Casa Legislativa que assegura eficiência ao processo
legislativo, na medida em que apara arestas, identifica
consensos, estabelece negociações, possibilitando a redução
do conflito que se manifesta em Plenário.

A redução ao irrisório dos instrumentos de participação
assegurados às minorias amplia a eficiência do processo decisório
do Poder Legislativo, comprometendo, não obstante, a sua
dimensão democrática, que exige ampla discussão das matérias
e a possibilidade de atuação dos diversos setores interessados.

Em determinadas situações, contudo, o princípio da
eficiência não está em tensão com os demais princípios já
mencionados, em especial, com o da proteção das minorias.
Por exemplo, a disponibilização de banco de dados na internet
ao cidadão, com instrumentos de busca, é medida, ao mesmo
tempo, eficiente e profundamente democrática, porque dá
densidade ao direito fundamental de acesso à informação.

O princípio da motivação, que recebeu menção expressa
na Constituição da República apenas no que tange às decisões
judiciais, nos termos do art. 93, IX e X, embora a doutrina e
a jurisprudência o considerem indispensável para a legitimidade
do ato administrativo, foi duplamente incorporado pela Carta
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Política do Estado. Com efeito, o art. 13, § 1º, determina que
o administrador explicite os fundamentos fáticos e jurídicos
de seus atos, bem como o inciso VI do seu art. 90 estabelece
que compete ao Governador �fundamentar os projetos de lei
que remeter à Assembléia Legislativa�. A mesma autoridade
deve explicitar os fundamentos em sua participação na fase
conclusiva do processo legislativo, quando opõe veto parcial
ou total à proposição, nos termos do § 1º do art. 65 da
Constituição da República.

A ausência da motivação macula de inconstitucionalidade
as medidas provisórias editadas pelo Presidente. Na medida
em que a Constituição colocou como requisitos a urgência e
a relevância para a edição da mencionada espécie normativa,
ainda que correto fosse o entendimento do Supremo Tribunal
Federal de que tais requisitos são da discricionariedade do
Chefe do Executivo. Ora, sobretudo os atos discricionários,
sendo direitos de cidadania ter acesso às razões pelas quais
entende o Presidente ser aquela medida urgente e relevante.

A fundamentação dos atos públicos é um imperativo do
Estado democrático de direito, motivo pelo qual todos os atos
parlamentares devem sempre ser acompanhados de sua
justificação. Por evidente, compõem a fundamentação da
proposição de lei os pareceres elaborados pelas comissões,
embora não haja a vinculação da motivação à legitimidade da
lei, como ocorre com o ato administrativo. De qualquer
forma, apesar de pouco prestigiada pela doutrina, a
fundamentação da lei é uma contribuição para se aferir, no
futuro, o significado. José Afonso da SILVA, em parecer
sobre lei de zoneamento urbano, afirma que �o recurso à
justificativa daquelas leis na busca de fundamento do
entendimento de seu fim é um procedimento interpretativo
legítimo� (2000, p.341).

 A fundamentação dos atos públicos é um imperativo
do Estado democrático de direito, motivo pelo qual todos os
atos parlamentares devem sempre ser acompanhados de sua
justificação. Cabe, todavia, com HABERMAS (1997), traçar
uma distinção entre o discurso que motiva a aplicação da lei e
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aquele que justifica sua criação. O primeiro, fundamentando
atos da ação administrativa ou jurisdicional, deve justificar a
aplicação de determinada norma, levando em consideração as
especificidades de cada caso da situação fática sobre a qual a
norma irá incidir. Já o discurso de justificação no processo
legislativo busca fundamentar a norma considerando sua
projeção universal, ou seja, o fato de que irá alcançar um
universo significativo de situações ou pessoas cujas
singularidades não importam naquele momento. Com isso,
não se quer dizer que o legislador não tenha, como aquelas
autoridades, que levar em consideração a realidade, mormente
as situações concretas apresentadas por seus eleitores. Mas,
enquanto o Juiz deve buscar a especificidade do caso para
definir a norma que irá aplicar, o legislador deve, no problema
de seu eleitor, reconhecer o que ali há de universal, o que nele
é a expressão de um problema coletivo, cuja solução pode
passar pelo Poder Legislativo, para que possa propô-la pelas
vias institucionais, legislativa ou fiscalizadora. Eis um dos
grandes desafios da atividade parlamentar: reconhecer a
manifestação de um problema coletivo na situação concreta
apresentada por seu eleitor, efetuando a passagem do particular
para o geral.

Ao lado dos princípios mencionados no art. 37 da
Constituição da República e do da motivação, constante do art.
13, § 1º, da Carta Política Mineira, a doutrina e a jurisprudência
reconhecem a existência dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, como informadores não apenas do ato
administrativo, mas da própria lei. Com vistas à adequação dos
meios aos fins, invocam, respectivamente, uma conexão
lógica entre a medida administrativa ou legislativa e a finalidade
pretendida e uma proporção adequada do meio em relação
àquela finalidade. Se esses princípios são adotados no exercício
da função legislativa, notadamente na Comissão de Constituição
e Justiça, parece-nos importante chamar a atenção para o
aspecto de que devem também iluminar a função fiscalizadora,
especialmente na formulação dos requerimentos. Tomando
uma situação hipotética, não nos parece razoável, em face de
indícios de irregularidade em determinada entidade pública, o
requerimento de cópia de todos os documentos por ela
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produzidos nos últimos cinco anos. Seria esse o meio adequado
para atingir o fim pretendido? Não seria mais conveniente
requer uma inspeção do Tribunal de Contas ou a visita de um
técnico da Assembléia à entidade em questão? Se a Casa
Legislativa deve levar em consideração o princípio da
razoabilidade na formulação de seus requerimentos dirigidos
ao Poder Executivo, no outro lado da moeda reside o princípio
da responsabilidade, materializado no item 4 do art. 13,
combinado com o art. 76 da Lei nº 1.079, de 1950, segundo
os quais é crime de responsabilidade dos Secretários de
Estado �não prestarem dentro em 30 (trinta) dias e sem motivo
justo [à Assembléia Legislativa], as informações que ela lhes
solicitar por escrito, ou prestarem-nas com falsidade.�.

Princípios específicos do Direito Parlamentar

Esta parte do trabalho toma como base as reflexões
de José Afonso da SILVA (1964), complementado por
Benigno Pendás GARCIA (1996), autores que se dedicaram
ao tema, indicando alguns princípios próprios da atividade
legislativa. O primeiro autor indica cinco princípios: a) o da
publicidade; b) o da oralidade; c) o da sepração da discussão
e votação; d) o da unidade da legisaltura; e) o do exame
prévio dos projetos por comissões parlamentares. O primeiro
princípio já foi objeto de nossas reflexões, razão pela qual
iremos nos ater aos demais.

O princípio da oralidade está em íntimo contato com os
princípios do contraditório e da liberdade de expressão, mas
a esses não se reduz. A Casa Legislativa é espaço, por
excelência, da expressão oral, bastando lembrar que a etmologia
da expressão Parlamento remete-nos a parla (Italiano) ou parle
(francês), ou seja, falar, discutir. Isso se reflete amplamente no
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, desde a organização
das reuniões, nas quais, após a leitura da correspondência (art.
25 do RI-Alemg), passa-se às comunicações do Presidente (art.
29 do RI-Alemg), às quais segue a concessão da palavra aos
oradores inscritos (arts. 26 e 34 do RI-Alemg). A reunião para
debates (art. 35 do RI-Alemg) e a inviolabilidade de suas
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opiniões (art. 47 do RI-Alemg) também expressam o princípio
da oralidade. Os debates são disciplinados nos arts. 151 e
seguintes do RI-Alemg, podendo ainda o deputado manifestar-
se, por meio de questão de ordem (art. 165 e seguintes do RI-
Alemg), para dirimir dúvidas em relação à aplicação do regimento
e da Constituição. Tendo como objeto de debate as proposições,
há a fase de discussão, disciplinada nos arts. 241 e seguintes.

Registre-se, todavia, que a regulamentação do debate
no regimento interno é uma � quiçá, a principal � manifestação
do princípio da oralidade no processo legislativo. Contudo, há
permanente discussão sobre as proposições nas Bancadas,
nas assessorias, no Colégio de Líderes, nos corredores.

O princípio da separação das fases de discussão e
votação visa à organização dos trabalhos da Casa Legislativa,
distinguindo o momento para convencer os pares acerca desta
ou daquela posição e o decisório. Observa José Afonso da
SILVA (1964:38) que não ofende o mencionado princípio o
encaminhamento da votação (art. 264 do RI-Alemg), que não
é propriamente debate, mas uma síntese da posição daquele
parlamentar ou de sua bancada, nem a declaração de voto (art.
254 do RI-Alemg), que ocorre depois da votação.

De acordo com o princípio da unidade da legislatura,
cada legislatura é autônoma, não mantendo vínculos com a
anterior, razão pela qual as proposições, salvo exceções, são
arquivadas no seu encerramento (art. 180 do RI-Alemg).

O exame prévio dos projetos pelas comissões decorre
da exigência de que cada matéria seja efetivamente examinada,
o que só pode ocorrer se for realizado por um grupo restrito
de parlamentares que compõe as comissões, especializando-
se naquela matéria, com assessoramento técnico próprio (art.
149 e seguintes do RI-Alemg).

Por fim, vale mencionar o princípio da abertura ao
pacto político (GARCIA, 1996:235), segundo o qual �sempre
há ocasião para buscar transação no procedimento legislativo�,
materializando-se no Regimento Interno da Alemg na
possibilidade de acordo do Colégio de Líderes para alterar
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procedimento específico na tramitação de matéria, nos termos
do § 4º do seu art. 73.

Conclusão: uma discussão em aberto

Com este trabalho, pretendeu-se reconstruir os princípios
constitucionais que informam o Direito Parlamentar, em
especial, o regimento interno de uma Casa Legislativa, tendo
como exemplo, o da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais. Partindo da concepção de que a ordem jurídica
é um sistema normativo aberto, composto por regras e
princípios, é preciso reconhecer que é possível reconstruir
outros princípios que não foram mencionados, bem como
retirar outras ilações dos que foram citados. Trata-se de uma
discussão em aberto ...

� � �

Este trabalho foi elaborado com o apoio da Fundação
Educacional Monsenhor Messias de Sete Lagoas � MG.

BIBLIOGRAFIA

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid:
Centro de Estudios Constitucionales, 1993.

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito
administrativo. 13ª ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2001.

BARBOSA, Rui. Comentários à Constituição de 1981. Vol. II.
São Paulo: Saraiva, 1933.

CAMPILONGO, Celso Fernandes. Direito e democracia. São
Paulo: Max Limonad, 1997.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constituiconal e teoria
da Constituição. Coimbra: Almedina, 1999.

CATTONI, Marcelo. Devido processo legislativo. Belo Horizonte:
Ed. Mandamentos, 2000.

CASTRO, Marcílio F. A técnica legislativa além da regra. Cadernos
da escola do legislativo. n. 7, p. 121-147, jan./jun. 1998.



191

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

DO DIREITO PARLAMENTAR

DELGADO, Mauricio Godinho. Princípio de direito � clássicos e
novos papéis. Revista Faculdade Mineira de Direito. Belo
Horizonte .v. 4, n. 7 e 8, p. 150-162, 1º e 2º sem., 2001.

DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Barcelona: Editorial
Ariel, 1999.

HABERMAS, Jurgen. Direito e democracia: entre a facticidade
e validade. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1997.

GARCIA, Benigno Pendás. Esbozo de una construcción principalista
del Derecho Parlamentario. OCHOA, Juan Carlos (coord).
Instituiciones de Derecho Parlamentario: Las fuente del derecho
Parlamentario. Vitoria-Gasteiz: eusko Legebitzarra, Parlamento
Vasco, 1996.

GONÇALVES, Aroldo Plínio. Técnica processual e teoria do
processo. Rio de Janeiro: Aide Ed., 1992.

HERAS, Jorge Xifra. La informacion como arma del Parlamento.
Las Cortes generales. Vol. III. Ministerio de Economia y
Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales. Espanha, s/d. p.
2320.

ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da
administração pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994.

SILVA, José Afonso da. Princípios do processo de formação das
leis no direito constitucional. São Paulo: editora Revista dos
Tribunais, 1964.

________ . O princípio da razoabilidade da lei. Limites da função
legislativa. Revista de direito administrativo. Abril e junho de
2000.



192

MISCELÂNEA

�Uma das coisas que os educadores devem entender é
que o político e o comunicador de massa, os que escrevem
nos jornais, os grandes comentaristas e as grandes figuras das
indústrias culturais exercem efeitos educativos sobre a
sociedade. O que precisamos é que haja políticos que possam
convergir interesses da sociedade em função de um projeto
definido, um projeto cultural, um norte coletivo. Então, as
indústrias culturais tomarão essa direção, e a educação também,
e os professores saberão o que fazer em sala de aula.�

Bernardo Toro, educador colombiano, na Revista
Presença Pedagógica (2001)

�Oito horas de sessão, um parlamentar cansado
adormece. A imagem: ele adormecido talvez por 30 segundos,
exibida em cinco segundos. Esta será a imagem que as
pessoas passam a ter do Parlamento. É verdade que ele
dormiu? Sim. Está mentindo o jornalismo? Não. Mas está
sendo mais verdadeiro do que o real? Sim. Porque ele não
dormiu o tempo todo. No entanto como a informação só tem
5 ou 10 segundos, nestes passou a ser uma verdade e pelo
hiper-real tomou-se o real. E é preciso colocar toda ênfase,
toda uma apreciação, dramaticidade, conotação, capturação
do real naquele espaço de tempo. Isso explica a presença do
hiper-realismo que se transforma de recurso em linguagem. É
um método de exagerar as conseqüências do real baseando-
se nele mesmo e sem nenhuma subjetividade, a não ser a do
olhar e do discurso de quem o enfocar com lentes de aumento
e com alto grau de detalhamento e diferenciação.�

Ártur da Távola, na revista Contato (1998)

�O historiador enfrenta o caos. Mas foge dele ao
mascará-lo, disfarçá-lo, dissolvê-lo em um mundo de totalidade.
Provavelmente por sua própria dificuldade em defrontar-se
com o absurdo e a dor de sua própria existência. A história é,
também, enfrentamento da morte. Mas que atitude tomará o

Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, v.7, n. 12, p. 192-193, jan./jun.2004
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historiador frente a isto? É preciso que ele invista na ousadia,
já exemplificada em tantos momentos de sua criatividade, de
romper com uma lógica negadora da vida, detonando as
certezas tranqüilizadoras e as totalidades apaziguadoras.�

Regina Horta Duarte, historiadora, em Cadernos
Nietzsche 2 (1997)

�...E se o arrancassem dali à força e o fizessem subir
o caminho rude e íngreme, e não o deixassem fugir antes de
o arrastarem até à luz do Sol, não seria natural que ele sofresse
e zangasse, por ser assim arrastado, e, depois de chegar à luz,
com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada
daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos?�

Excerto da Alegoria da Caverna de Platão, em República,
Livro VII, 517c

�Foi nos espaços abertos e nas zonas distantes que se
passou boa parte da colonização lusitana na América: longe
das igrejas e conventos erguidos nos núcleos administrativos
do litoral; longe dos engenhos da várzea pernambucana e do
Recôncavo; longe dos povoados pioneiros, como a vila de
Porto Seguro ou de São Vicente, rústicos mas acessíveis às
frotas periódicas que vinham do Reino, e que, para as
construções, traziam pedra lioz; para os engenhos, ferramentas
e negros; para os povoados, filhos segundos da nobreza,
aventureiros de passado nem sempre impoluto, réus da justiça
civil ou inquisitorial, órfãs da rainha em busca de marido
honrado ou ambicioso.�

Laura de Mello e Souza, em História da vida privada
(1997)

MISCELÂNEA
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