
adernos
DA ESCOLA DO LEGISLATIVO



ARTE E POLÍTICA

SEÇÃO LEGISLATIVA

MESADA ASSEMBLÉIA

Anderson Adauto (Presidente)
José Braga (19-Vice-Presidente)

Durval Angelo (22- Vice-Presidente)
Dilzon Meio (12-Secretário)
Gil Pereira (29-Secretário)
Antônio Júlio (Corregedor)

Mauri Torres (Corregedor Substituto)

Cadernos da Escola do Legislativo
N2 9 JuWdez99

Publicação Semestral
da Escola do Legislativo

RESPONSÁVEL
Theóph 110 Moreira Pinto Neto

CONSELHO EDITORIAL
André Moura Moreira, Cláudia Som paio
Costa, Luiz Fernandes de Assis, Maria

Ângela de Sousa Oliveira, Ruth Schmitz de
Castro, Theophiio Moreira Pinto Neto.

EDITORES
Luiz Fernandes de Aula, Ruth Schmitz
Leonardo Noronha, Luiz Carlos Moreira,

Isabel Cristina, Paulo Roberto Magalhães

PROJETO GRÁFICO ORIGINAL
Luiz Otávio Fonte Boa

DIAGRAMAÇÃO
Sãozinha Oliveira

REVISÃO
Anderson Fortes

IMPRESSÃO
Coordenação de Reprograi la e Transporte

AGRADECIMENTOS
Menellck de Carvalho Netto, Pelar Naumann,
Ruth S. de Castro, Leonardo Noronha, Paulo
Roberto Magalhães, Luiz Carlos Moreira, M.

Ângela Oliveira, Isabel Cristina, Júlio
Picorelli, Marco Antônio Groppo, Maxily A.
Lima, Tânia M. Bizo, Geraldo Clemente dos
Santos, Alvim de Araújo, Liliam Amorim,

Maurício Trigueiro, Colono Ivanovo, Paula
Assis, Beatriz Navarro, Theophilo M. Pinto,

Maria Conceição Rodrigues, Romes
Fernandes, Ricardo Barrioni, Júlio Chaves,
José Raimundo Cruz, Antônio F. Cruz, Maria

Natividade A. Oliveira, Mercus Vinícius
Campos, Gilberto Machado, Milton O. Santos,
Márcio Lima, Sérgio de Paula e Sebastião de

Oliveira.

Os artigos publicados aio de
responsabilidade dos autores

Av. Olegário Macio, 2161
30180-112 - Belo Horizonte - MG



opromovermos o lançamento do volume O Dep. Anderson
9 dos Cadernos da Escola do Legis- Adauto é o atual

Presidente da As-
lativo, é positivo constatarmos que a sembléia Legislativa
publicação se tornou efetivo subsídio no do Estado de Minas
processo de conscientização política da Gerais nesta 14'

sociedade mineira.	 Legislatura.

Instituídos como respaldo para as
atividades danossaEscola, os Cadernos
vão hoje mais além: um rápido exame de
suas páginas nos mostra que a temática
enfocada segue em direção ao

fortalecimento das instituições democráticas e ao trabalho de
construção dacidadania.

Assim é que temos, no presente número, transcrição de
conferênciarealizadanaEscolapelo pensador alemão Friedrich
Müller sobre política e legitimidade. Como poderá ser
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observado, o conferencista discute o conceito de votação na
cena política, enfatizando a importância de institutos como os
do plebiscito, do referendum e dainiciativapopular. Apardisso,
analisacom lucidez o processo de redemocratização vivido pela
Nação brasileira, com oportunareferência àemenda —atéhoje
questionada por muitos de nossos cidadãos —que viabilizou a
reeleição presidencial.

O desafio da informática e a necessidade de nos
mantermos atualizados com a tecnologia é objeto do artigo
firmado pelo prof. Jonathan Friday, da Universidade de
Aberdeen, na Escócia. A questão apontada é o inevitá-
vel distanciamento que ocorrerá entre os países detentores do
conhecimento tecnológico e aqueles que a ele não tive-
rem acesso. É matéria que nos interessa de perto, em relação à
qual o Palácio dainconfidêncianão se tem omitido: prova disso
é que estamos acompanhando o Programa Interlegis, em fase de
implantação no Senado Federal, como possível instru-
mento para a futura melhoria de nosso sistema informativo.

O pluralismo na cultura e na política, com a delimitação
do papel das artes no sistemademocrático, é objeto da entrevista
da prof. Chantal Mouffe. Já na seqüência, temos a importante
seção Documenta sobre os lO anos daConstituinte, para aqual
recomendamos a especial atenção dos leitores: os melhores
momentos da Assembléia Constituinte Mineira, enfatizando
debates e proposições apresentadas pelos parlamentares que
dela participaram, estão aí resgatados. Como Deputado
Constituinte que somos, sentimo-nos gratificados porveriflcar,
com esse retrospecto, que um trabalho intenso e de enorme
importãnciafoi então realizadopeloLegislativo deMinas Gerais.

O presente volume se completa, na Seção Legislativa,
com trabalho firmado por Stephan Kraut sobre o princípio da
maioria. Ao precisar o papel das representações minoritárias
numa sociedade democrática, oautor chamanossa atenção para
os princípios que devem reger a supremacia majoritária, sem
afetar o direito da representatividade, que existe para todos.

É comjustiflcado orgulhoque. naqualidadede Presidente
desta Assembléia, estamos abrindo o volume 9 dos Cadernos.



EDITORIAL

Damesmaformaqueanós, pessoalmente, seu conteúdo muito
aproveita, estamos certos de que também será proveitoso para
os cidadãos conscientes e interessados no amadurecimento
político e na consolidação democrática de nosso País.



A arte de destilação" 
'

por John French,
Londres, 1651

www.levity.com/akhemy/fren.apl html



APRESENTAÇÃO

MENELICKDECARVALHO NErro

C
oro expansão mundial do consti-
tucionalismo verificada após a Se-
gunda Guerra Mundial, grandes
doutrinadores do Direito Consti-
tucional, como, por exemplo, Bis-
caretti di Ruffia e Karl
Loewenstein, sentiram a neces-
sidade de criar categorias ana-
líticas específicas para a clas-
sificação e a compreensão das
"Constituições de Terceiro Mun-

do" (para usar a expressão de Biscaretti) e a sua
condição "nominal" (na terminologia de Loewenstein).
Para Biscaretti, seria preciso destacar como um ciclo
próprio, na segunda grande fase do constitucionalismo, a
do constitucionalismo social, as Constituições desses
países que, na vida cotidiana de suas populações,
encontravam-se muito apartados das tradições européias

Menelickde Carvalho
Nettoé Professorde
Direito Constitucional
da Faculdade de
Direito da UFMG

• Friedrich Müller é
Professor Emérito
da Faculdade de
Direito da Universi-
dade de Heidelberg,
Alemanha

Cad. Esc. LegisL, Belo Horizonte, 5(9):7-37,jul./dez. 1999
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e norte-americanas que deram origem a esse fenômeno
tipicamente ocidental e que agora se tornava universal,
elevado a índice de civilidade, condição para o ingresso
desses novos atores internacionais que emergem dessa
última onda de descolonização no concerto das "nações
civilizadas".

É claro que a população de países como esses, tendo
vivido por milênios e ainda vivendo em condições tribais ou
de estratificação em rígidas castas, não assimilaria facilmente
a cultura constitucional de uma sociedade de indivíduos
autônomos, livres e iguais que pactuam as normas
estruturantes da base de sua vida em comum pela simples
adoção de uma Constituição em que isso fosse afirmado e o
poder e o seu exercício racionalmente organizados e
controlados.

A semelhança quase que absoluta dos textos
constitucionais encobriria, na verdade, vivências muito
distintas. Estudar as Constituições agora requeria reconstruir
o texto tal como construído em seu contexto próprio. Foi
assim que Karl Loewenstein propôs a sua metodologia
"ontológica" para o estudo das Constituições escritas. E
nessa metologia, mediante o cotejo do texto com a realidade
vivenciada, do "ideal" com o "real", poder-se-ia chegar à
classificação da Constituição como "nominal", aquele tipo
de Constituição que, embora acolhesse de fato as aspirações
de justiça daquela comunidade, portadora assim de
legitimidade, não seria capaz, no entanto, de regeras relações
por ela reguladas, dada a dura realidade econômica e social
muito distante da sonhada por todos, carecendo assim de
efetividade.

Por outro lado, Oliveira Vianna já qualificara a
Constituição daRepúblicados Estados Unidos do Brasil, de
1891, de "idealista". Para ele, seria preciso recuperarmos a
nossa própria Constituição, a oriunda de uma tradição
escravocrata, estamental e, também em termos políticos,
organicamente centralizada na figurado Imperador.

Tradicionalmente, no Brasil e alhures, sempre se
buscou explicar o que se via como distanciamento entre a
prática e o texto constitucional, bem como a conseqüente
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desestima constitucional daí decorrente, pela oposição "real"
x "ideal." Oposição, ou melhor, categorias analíticas simples
e opostas que, na verdade, serviam não apenas para descrever,
mas, na verdade, parajustificar a distância, o hiato, que era
objeto, no mais das vezes, não somente do desejo de explicar,
mas, sobretudo, de explicar para remediar, para que essa
distância, esse hiato, pudesse ser suprimido no sentido de se
garantir curso à normativa do texto contra a normativa da
denominada "cruel realidade."

Ora, como demonstrado por Niklas Luhmann e
desenvolvido em várias análises de Raffaelle de Giorgi,
essas explicações antropológicas terminam por ser vítimas
de sua própria armadilha conceitual, pois, ao buscarem
descrever isso que visualizam como um hiato, terminam por
justificá-lo a título de o descreverem. São explicações
intrinsecamente incapazes de oferecer qualquer saídapara o
problemaque tematizam, a não ser a sua própriajustificação
e eternização. Tomam a "idealidade" como algo oposto e
oponível à"realidade", como sequalquer "ideal" não estivesse
profundamente mergulhado na "realidade social" em que
surge e sobre a qual visa influir, e como se pudéssemos ter
acesso a uma objetividade, que a atual filosofia da ciência
certamente reconheceria como mítica, retratada em uma
normativa absolutizada como o "real". Padrões de
comportamento social são assim elevados à condição de
"realidade objetiva", e desse modo, como resultado, passam a
ser inquestionáveis não somente em sua suposta concretude
comportamental majoritária, mas generalizados e absolutizados
como o "real". Esses padrões de comportamento terminam,
portanto, imunizados teoricamentecontraos padrões socialmente
concorrentes, desqualificados como "meras idealidades". O
tratamento constitucionalmente adequado dessa problemática
requercertanientea suarecolocação em termos teoréticos mais
complexos, capazes de dar contar da complexidade do
próprio tema.

O problema da dessintonia ou dissonância
constitucional é, indubitavelmente, um dos mais graves que
enfrentamos na implementação de um Estado Democrático
de Direito entre nós. A recolocação constitucionalmente
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adequada e frutífera desse problema é um dos objetivos de
Friedrich Müller nesta conferência que ora publicamos.

Friedrich Müller não é apenas um dos mais ilustres
formerprofessors da Universidade de Heidelberg, Alemanha.
Ele é, certamente, graças ao reconhecimento que a sua obra
lhe assegurou, um dos maiores constitucionalistas daquele
país de luminares da teoria e do Direito constitucionais. A
sua doutrina ou teoria estruturante do Direito
(Strukturierende Rechtslehre) busca precisamente superar
as dicotomias simplificadoras da modernidade, superando-
as mediante a consideração de quatro perspectivas básicas
que se apóiam e se constituem reciprocamente, como salienta
OlivierJouanjan, o mestre da Universidade Robert Schuman,
Estrasburgo III.

Essa doutrina é um conceito complexo pois envolve
as dimensões da dogmática, da metodologia, da teoria da
normajurídicae da teoria da Constituição, relacionando-as
e articulando-as entre si. Essas quatro perspectivas de
trabalho designam igualmente os terrenos materiais de
operação da teoria estruturante do Direito. O processo
metodológico estruturante nasce da constatação
da inadequação das representações tradicionais, inclusive
danormajurídica, como em Flans Kelsen, por exemplo, em
face das exigências práticas que os princípios do Es-
tado Democrático de Direito impõem ao trabalho com as
normas.

A dicotomia "norma" x "fato" conduziu ao
reconhecimento de um decisionismo absoluto no que toca
à aplicação dos textos jurídicos. A autoridade faria, ela
própria, o Direito ao aplicá-lo, sem qualquer limite. E a
partir desse estado de coisas que a reflexão de Mtiller vem
retematizar a segurança e a certeza do Direito como garantias
de cidadania em um Estado Democrático de Direito. Em
breve poderemos ter o acesso a essa magnífica obra
extremamente facilitado pelo programa de tradução da
Editora Max Limonad, que, com o imprescindível trabalho
do tradutor Peter Nauman, vem agora trazendo a lume em
nossa língua as obras estruturantes dessa perspectiva
constitucional complexa de quatro vieses que se imbricam.
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A questão da legitimidade, vista como um conflito
concreto de Direito positivo, requer uma teoria metodológica
dos modos de se colocar o Direito em operação, ou seja,
uma teoria da normatividade tomada, a um só tempo, como
determinação concreta e como ordem concretamente
determinada. Esse tipo de análise constitucional que leva em
conta a natureza discursiva do Direito Constitucional pode
ser comprovado no livro, escrito a propósito de discussões
acercada soberania popular no Brasil, "Quem é o povo", bem
como na conferência aqui publicada. Nesta, "legalidade" não
é mais somente "a observância correta das formas e dos
trâmites prescritos, mas um conceito enfático, não apenas
um incômodo exercício de um dever "formal", mas expressão
da materialidade do ordenamento constitucional. Mesmo
"meras" formas e "meros" trâmites têm o seu fundamento
mais profundo nos objetivos e nas funções materiais
[inhaltlichen Zielen] do ordenamento jurídico e da
Constituição." São essas próprias formas e trâmites
condições discursivas inafastáveis da democracia. O conceito
de legitimidade penetra assim na própria legalidade,
desnudando o aparente paradoxo segundo o qual, na
modernidade, a legalidade pode funcionar como uma possível
fonte de legitimidade. A legitimidade, por sua vez, é aqui
inteiramente redefinida, ela agora "qualifica a ação
formalmente legal de um modo adicional, ou seja, denota
que (a) ela é compatível com as regulamentações centrais do
direito positivo (com os textos das normas) da Constituição
(com a forma de Estado, com os objetivos do Estado, com as
garantias dos direitos fundamentais, com o sistema do Estado
de Direito); e que (b) ela permite continuar a discussão
aberta e sem restrições por parte do Estado da questão

sua legitimidade ou ilegitimidade, ainda que adecisão
formal (ato administrativo, texto legal. sentençajudicial -
no caso em epígrafe: a alteração da Constituição) já tenha
sido tomada." Em outros termos, legitimidade remete agora
para as condições a um só tempo formais e materiais de
funcionamento democrático das próprias instituições, das
arenas de formação de opinião e vontade públicas, remete à
idéia de soberania popular tomada como o fluxo da própria

11
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discussão democrática. Esse conceito de legitimidade, por
sua vez,já pressupõe o de "constitucionalidade", tomado em
um sentido mais restrito do que o da simples conformidade
com a Constituição. Aqui ele "significa que um Estado só
existe enquanto Estado constitucional, ou seja, define-se
juridicamente conforme a sua Constituição." Em outros
termos, a Constituição há de sempre ser tomada como
normativa e não mais pode ser vista e estrategicamente
empregada simbólica ou nominalmente. Essa tríade de
conceitos que se imbricam e se pressupõem - legalidade,
legitimidade e constitucionalidade - encontra seu ponto
fulcral e, em um Estado Democrático de Direito, sua nota
essencialmente distintiva na legitimidade democrática, pois
legalidade e constitucionalidade podem ser semântica e
autoritariamente colonizadas.

Podemos ver agora como o mestre de Heidelberg
emprega essas novas categorias analíticas de modo a
apreender a tensão sempre constitutiva do empreendimento
democrático não populista ao examinar a aprovação da
Emendan° 16, queautorizou apossibilidade de recandidatura
do Presidente, e como essa aparente conquista das forças
vinculadas às nossas mais autoritárias tradições pode ser
vista como um passo à frente na consolidação do regime
democrático dentre nós. A democracia é constituída de
fugazes momentos e não é uma condição permanente e
inabalável. Não há regime político no mundo que seja inteira
e absolutamente democrático ou ditatorial todo o tempo,
nem Constituição que seja absolutamente eficaz no sentido
anterior. O importante é sabermos que somos homens e não
deuses e, com todas as nossas imperfeições, bem como com
as das coisas que criamos, vivermos o máximo possível dos
momentos democráticos que alcançamos realizar.

12
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UMA COMPARAÇÃO ATUAL ENTRE AS
CONSTITtJIÇÔESALEMÃE BRASiLEIRA'

1. Sobre conceitos e modelos de legitimação

p

or "legitimidade", os juristas
compreendem quase sempre uma
"correção" ["Richtigkeit"] do direito,
que deve provir de "valores
suprapositivos", e.g. da assim chamada
idéia do direito. Com isso, a
legitimidade deve distinguir-se da
"mera" legalidade enquanto
conformidade 'a lei—menos exigente
e própria do direito positivo. Penso
de modo diverso: todavia não quero

oferecer uma resposta por meio de uma "definição" a
contrario sensu, mas sim elaborar essa posição por via
indutiva no curso das reflexões que se seguem.

A locução "direito eleitoral" freqüentemente é
utilizada como conceito de hierarquia mais elevada
[Oberbegriff]: tal ramo do direito se ocupa de todos aqueles
votos depositados nas urnas pelos cidadãos ativos em uma
democracia.

Otradutor agra-
dece pelas esclare-
cedoras e instru-
tivas revisões de
Georghio Alessan-
dro Tomelin (São
Paulo) e Menelick
de Carvalho Netto
(Belo Horizonte). A
forma atual do texto
deve muito às con-
tribuições dos dois
juristas. Eventuais
imperfeições são de
exclusiva responsa-
bilidade do tradutor.

Palestra prof e rida em
Natal (30.10.1998),
Rio de Janeiro (IAS/
Goethe,04.11 .1998)
e Belo Horizonte
(Escola do Legisla-
tivo, 05.11.99)
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A única hipótese
constitucional de rea-
lização de plebis-
cito de forma im-
perativa na Lei Fun-
damental de Bonn é
a de reestruturação
do território federal.
Em sua redação
original a Consti-
tuição determina-
va a reestruturação
global da federação
alemã. Em 1976,
essa obrigatorieda-
de de reestrutu-
ração foi transfor-
mada por emenda
em mera possi-
bilidade fragmen-
tada e puntual, daí
o enfraquecimento
da já pequena
possibilidade de in-
fluência popular a
que o autor se
refere. [Nota de
Menelick de Car-
valho Netto]

Em contrapartida, a Lei Fundamental alemã (GG -
Grundgesetz - art. 20, § 1, frase 2) distingue de forma
interessante entre "eleições" ["Wahlen"] e "votações"
["Abstimmungen"]. Não se tratade nenhumjogo de sinônimos.
"Eleições" são somente aquelas nas quais pessoas são eleitas
e enviadas a assembléias decisórias, nas quais deverão decidir
sobre questões materiais, "representando" o povo (de
eleitores) - assim, por exemplo, eleições para o parlamento
federal, para os parlamentos estaduais, para as entidades
representativas municipais. Já em "votações" o conjunto dos
cidadãos ativos decide diretamente uma questão material
segundo a Lei Fundamental, mas somente em matéria de
reordenamento do território da federação (GG, arts. 29,
118). Nessa medida, as duas expressões - "eleições/
votações" - não são apenas palavras, mas conceitos;
assinalam nada menos do que a distância entre a democracia
direta e a democracia indireta, entre a democracia
participativa, que recorre a plebiscitos e referendos
[plebiszitàrer Demokratie], e a democracia representativa.

Tanto o Brasil quanto a Alemanha seguem
essencialmente a variante representativa da democracia. A
formação do Estado de Baden-Württemberg ampara-se no
art. 118 da Lei Fundamental— ele tinha sido previsto apenas
como ato único e foi implementado em 1951. No seu art. 29,
a Lei Fundamental previu genericamente areestruturação do
território federal. Mesmo essa fraca possibilidade de
influência popular via plebiscito sofreu uma redução
adicional, pois em 1976 a prescrição de obrigatoriedade
[Mu13-Vorschrift] foi suavizada para uma mera prescrição de
possibilidade [Kann-Vorschrift] - de "deve ser
reestruturado" passou-se a "poderá ser reestruturado".'
Justamente considerando aspectos de legitimidade, voltarei
posteriormente a esse dado.

Também no Brasil se distingue entre "sufrágio
universal"e "voto": no au. 14, que indicaparao "voto direto
e secreto" as três formas do "plebiscito", do "referendo" e

14
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da "iniciativa popular". A última  normatizada mais de perto
e com isso também delimitada no art. 61, § 20. No entanto,
o plebiscito e o referendo estão (CF, art. 49, inc. XV), em
termosjurídicos, e com issojustamente também em termos
políticos, ao inteiro dispor do Congresso Nacional. Este
possui a "competência exclusiva" também para "autorizar
referendo e convocar plebiscito". De resto, existe, como na
Alemanha, o plebiscito especial para a reestruturação de
estados da federação (e adicionalmente de municípios (CF,
art. 18, § 30 e40). Além disso o art. 2°do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT) previu um plebiscito
sobre a forma de estado. Sobre esse ponto a grande maioria
dos votantes pronunciou-se em 21 de abril de 1993 (a) a
favor da república e (b) a favor do regime presidencialista
enquanto forma de governo, quer dizer, contra um regime
parlamentarista.

Não apenas na Alemanha, mas, seolharmos a questão
mais de perto, também no Brasil se constata, portanto, uma
confiança muito reduzida naquela forma de legitimidade
democrática que pode surgir de decisões diretas dos cidadãos
ativos sobre questões materiais. Devemos aqui ter em mente
quão fortemente a concepção de democracia já está de
qualquer modo diluída [verdünnt] no direito constitucional
vigente. A idéia fundamental de um autogoverno do povo é
abandonadaporrazões pragmáticas em umaprimeiraredução,
pois pressuporia, nas palavras de Rousseau, "um povo de
deuses". Seu lugar é ocupado pelo postulado da
autocodificação do povo: determinação do direito vigente
pelas pessoas afetadas, i. e., por todos. "One man one vote"
justamente não significa apenas que cada cidadão ativo tenha
somente um voto, mas a um só tempo que cada pessoa
afetada tenha um voto, sendo, portanto, cidadão com direitos
eleitorais [Wahlbürger] - se nos ativermos à segunda
escaramuça na qual a concepção de democracia bate em
retirada— e sendo ainda, em contrapartida, cidadão votante
[Stimmbürger], à medida que se permite, por voto direto

15
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1 Ernst Fraenkel.
Dia reprâsentative
und dia plebiszitãre
Kompononte im
dom o k ra tise h o fl
Verfas s ungss taa t.
1958, p. 6.

2 op , cit. pp. 7

o Du contrai social,
Livro II, Gap, 6.

Cf. Ernst Fraen-
kel, op. cit. p. 10.

[plebiszitár], que o povo decida diretamente por meio de
iniciativas populares e referendos [Volksentscheide].
Consideradas a partir da idéia fundamental, "votações" são
nitidamente mais democráticas do que "eleições" com
decisão subseqüente pelos representantes. Estas formam,
em consonância com a "lei férrea da oligarquização",
formulada na sociologia política dos anos 20, um subsistema
em grande parte autoreferencial, como alguns teóricos diriam
hoje - agindo in concreto de forma ora mais ora menos
democrática, na grande maioria dos casos menos
democrática.

O sistema representativo "nunca poderá negar
inteiramente as suas origens históricas na sociedade
estamental"; e isso vai tão longe, que "a expressão 'um
parlamento democrático", teoricamente refletida, chega
mesmo a constituir "um paradoxo'". Esse modelo apóia-se
no "axioma de um interesse geral originário [ ... ] baseado no
Direito Natural [ ... ], que se estende ao objeto da atividade
soberana da autoridade governamental". Em contrapartida, o
sistema plebiscitário parte "de um duplo axiomados direitos
individuais, ode eleger e ser eleito e ode co-participação
como exercício dos direitos humanos, e da soberania popular
enquanto competência em princípio irrestrita e intocável da
coletividade"'. Issojá levou Jean-Jacques Rousseau a afirmar
que os ingleses se considerariam livres sem razão, pois eles
efetivamente só seriam livres no instante do exercício do
direito de voto'. Contrariando Montesquieu, que nesse
tocante era demasiado anglófilo, Rousseau "reconheceu
nitidamente o perigo inerente a todo e qualquer órgão
soberano de representação, o de enrijecer-se por meio do
isolamento, da cooptação e da corrupção em camarilha" e
naufragar— enquanto "representação popular" postulada—
junto aos arrecifes de uma oligarquia em vias de
estabelecimento4.

Os autores daLei Fundamental alemã recuaram diante
de certas experiências plebiscitárias daRepúblicade Weimar.
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Mas isso "sugere que eles aparentemente caíram no extremo
oposto, enfatizando excessivamente o caráter representativo
do sistema de governo"'. Depois do que acabo de expor na	Op. cit. . 56.
comparação das nossas constituições sobre a constituição
brasileira, tal afirmação vale igualmente para o padrão de
legitimação da República Federativa do Brasil.

2. Questões conflitivas atuais na Alemanha

Os aspectos da legitimação divergem, no entanto,
também na democracia representativa. Discute-se como o
direito eleitoral deve ser dimensionado em seus pormenores.
Eleições proporcionais ou majoritárias "provêem os
deputados e, por conseguinte, o parlamento de legitimação
democrática de modo muito peculiar em cada caso, com
grandes diferenças entre si" 6 . Na eleição proporcional os
eleitores escolhem, com base nas listas de candidatos e nos
programas, uma orientação em termos de política partidária.
Quando esse modelo é implementado de forma estrita, o
parlamento se torna o reflexo exato do espectro das opiniões
dos cidadãos ativos. No modelo oposto, a escolha dos
candidatos do distrito eleitoral pela maioria cria umarelação
mais próxima com essa parte do eleitorado: temos, então, a
eleição de personalidades ao invés da eleição por chapas. Os
votos minoritários ficam excluídos, razão pelaqual o respeito
ao princípio da igualdade de condições eleitorais exige
"recortar" os distritos eleitorais em tamanhos iguais, à medida
do possível. Em contraste, a igualdade eleitoral exige na
eleição proporcional o mesmo valor de resultado
[Erfolgswert] de cada voto individual. Vista assim, a eleição
proporcional parece ser mais democrática, enquanto aeleição
majoritária parece ser mais funcionalista, pois orientada
segundo o interesse na formação de governos estáveis. Mas
a espetacular destituição de maiorias conservadoras em
1997 nas eleições na Grã-Bretanha e na França mostra que
- sob aspectos não da estática proporcional, mas da dinâmica
política - a eleição majoritária facilita a virada, favorece
menos os infindáveis bloqueios políticos. Maiorias
governamentais dependem aqui menos dos conchavos das
comissões de coalizão, que temem a luz do dia, e mais do
voto eventualmente punitivo dos eleitores.

Tribunal Consti-
tucional Federal,
Sentença de 10 de
abril de 1997,2 BvF
1195, in: NJW 1997,
pp. 1553ss., 1554.
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O autor se refere á
assim chamada cláu-
sula de barreira
(Sperrklausel], se-
gundo a qual um
partido político so-
mente conquista ca-
deiras no parlamento
ao atingir 5% dos
votos válidos. A in-
tenção desse ins-
tituto é impedir a
atomização dos par-
lamentos. [Nota do
Tradutor]

E.g. E 7, pp. 63
ss., 74 5.; E 79, pp.
169 ss., 171; Sen-
tença de 10.4.1997,
loc, cit. P. 1555.

O direito eleitoral alemão, da "eleição proporcional
personalizada", busca uma solução, o meio-termo entre os
dois sistemas: direito eleitoral proporcional com algumas
peculiaridades (cláusula de 5%***, suavizada pelos assim
chamados mandatos básicos [Grundmandate]; e ainda, os
mandatos excedentes [Überhangmandate]). Os mandatos
mencionados por último são mandatos diretos que excedem
a parcela proporcional do partido. Eles permanecem com o
partido em questão sem compensação proporcional para os
outros grupos partidários.

Tema da briga atual na Alemanha são, ao lado de
outros assuntos, justamente esses mandatos excedentes que
procuram combinaras vantagens dos dois modelos de direito
eleitoral.

Desconsideradas outras causas, os mandatos
excedentes surgem quando um estado da federação apresenta
uma quantidade excessiva de distritos eleitorais. Segundo a
jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, a
distorção assim causada no valor de resultado de cada voto
no sistema eleitoral proporcional só é admissível enquanto
"os distritos eleitorais [forem] aproximadamente iguais em
tamanho, na medida dopossível".7

Ocorre que nas eleições para o Parlamento Federal
em 1994 a União Democrata Cristã [CDU] conquistou oito
mandatos excedentes (o Partido Social Democrata [SPD]
apenas quatro); sem esses oito mandatos excedentes a
coalização governamental no Parlamento Federal teria
alcançado a maioria por apenas um voto. Por isso o Estado
da Baixa Saxônia, governado pelo SPD, tinha encaminhado
ao Tribunal Constitucional uma petição provocando a sua
tutela jurisdicional no que se refere ao controle de normas.
Sobre essa questão a 2' Câmara [2. Senat] dividiu-se -
sendo que, de acordo com o Direito Processual, a moção é
indeferida quando os votos de quatro juizes são
contrabalançados pelos votos dos outros quatrojuízes.

o Loc. cit. NJW 1997,	De acordo com o dissenting vote' o imperativo do
pp. 1558 ss,

	

	 mesmo valor de resultado de cada voto somente admite uma
margem reduzida de distorção ("falta de nitidez"
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[Unschãrfe]). Além disso, em virtude da falta de
regulamentação, no pertinente à adequação dos distritos
eleitorais, na atualização do Direito Eleitoral de 1996, as
referidas prescrições ter-se-iam tornado inconstitucionais.

Segundo a opinião dos quatro juízes "vitoriosos", a
fundamentação da jurisprudência anterior - para a qual os
mandados excedentes deveriam ser admissíveis "dentro de
limites estreitos" - deverá ser integralmente substituída.
Agora esses mandatos não são mais declarados como
modificação da eleição proporcional, mas como fenômenos
da eleição majoritária. Por isso, supostamente não estaria
mais em pauta a liberdade do resultado fático do voto, mas,
em 'bom' neoliberalês, apenas a igualdade das chances de
êxito. Por essa razão os distritos deveriam ser recortados
em tamanhos iguais e distribuídos uniformemente pelos
Estados. Mandatos excedentes devem continuar permitidos
- tendo como limite de admissibilidade até 5% de todas as
cadeiras no Parlamento. Não obstante, o Tribunal
Constitucional Federal deveria ter decidido pela
inconstitucionalidade, pois a reconfiguração e distribuição
dos distritos eleitorais é desigual e ainda não tinha sido
corrigida até 1996, conforme já foi dito. Os quatro juízes
"vitoriosos" registram verbalmente o seguinte: "O tamanho
dos atuais distritos eleitorais é nitidamente desigual; o seu
número nos Estados individuais não mais corresponde
suficientemente à parcela populacional desses Estados".
Entretanto, essa clara inconstitucionalidade não é sancionada;
bastaria que o legislador regulamentasse devidamente essa
questão, juntamente com a da diminuição do Parlamento
Federal, com vistas às próximas eleições em 2002. 1	Loc. cit., p. 1557.

Se confiança é bom, umajurisprudência constitucional
correta é ainda melhor. Esse crédito de "confiança" é tanto
mais de se admirar se temos em vista a imprevisibilidade das
relações de maioria para 2002, e a saída de três dos oito
juizes em 1998199. Em virtude de tamanho pragmatismo -
porventura político? - a própria jurisprudência
constitucional pode acabar nainconstitucionalidade.
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3. Comportamento nas eleiçöes elegitimidade

10	 Documentaçao
comprobatOria e dis-
cussao in: F.
Muller. Quem O o
povo? A questao
fundamental da de-
mocracia. São Pau-
lo, Max Limonad,
1998, pp. 91 ss.

Comentemos agora corn toda brevidade urn problema
fundamental, comum a muitos paIses comparáveis. Ele está
fora da concretização dogmática da constituiçao, so podendo
ser solucionado corn muitadificuldade pelarevisão de artigos
individuais da constituição. Refiro-me a representatividade
decrescente dos nossos representantes ou chefes de estado
democraticamente eleitos. Essa questão é de natureza social
e encerra uma responsabilidade poiftica.

Nos paIses periféricos fala-se de exclusão, nos palses
centrais eufemisticamente de "sociedade de dois terços".
Mas entrementes a exclusão, tanto como fato quanto como
expressao, já alcançou ha muito tempo os palses
industrializados mais ricos, os paIses do Grupo dos Sete.
Nesse tocante os EUA são apenas o exemplo mais alarmante,
embora não o ünico. E o descenso econômico, a corrupcão
cultural e a apatia polItica, ocasionalmente aceitas sem
especial resistência por parte de governos conservadores,
configuram uma "reação em cadeia da exclusão" que se
manifesta na esfera da atividade democrática como "pobreza
polItica". 1 Isso se expressa diretamente na participacao
tendencialmente decrescente nas eleiçoes: na sua primeira
eleição, Ronald Reagan tinha obtido os votos de menos de
30% dos eleitores, na sua segunda eleição, Bill Clinton tinha
obtido mal e mal 25% dos votos dos eleitores; e a participaçao
nas eleiçoes de 1994 para o Congresso Nacional dos EUA
foi de 38%.

0 direito eleitoral continua existindo plenamente em
nIvel "normativo", i. é, como law in the books; mas cada vez
menos como law in action, pois faltam, paraum nümero cada
vez major de pessoas, os pressupostos sociais para o
exercIcio eficaz de seus direitos e de suas pretensoes
referentes ao status activus: eis os indicadores de uma
segmentacão da sociedade que deixa passivamente as cojsas
como estão ou chega a promovê-las ativamente, corn
vantagens paradeterminados grupos sociais e desvantagens
para os grupos restantes; eis os indicadores de uma polItica
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que, apesar de toda a correção legal (na melhor das
hipóteses!), desconsidera a legitimidade dernocrática em
termos de conteiidos para todos, para o povo-destinatário.
Impöe-se cada vez mais a pergunta: a partir de que grau de
não-participacao a quantidade se converte em qualidade? Os
dispositivos do direito eleitoral atingern cada vez mais os
seus limites; fracassam cada vez mais, enquanto garantidores
da legitimação dernocrática, na medida em que são vistos
como dispositivos necessariamente apenas formals.

4. Questöes conflitivas no Brasil

A questao conflitiva ainda atual para o Brasil ao
menos para a discussão livre - é aqui de domfnio püblico.
Em outubro de 1998 foi reeleito urn presidente que segundo
O art. 82 (e o art. 14, § 5°) tanto da Constituiçao de 1988
quanto da revisão de 1994 nao poderia terse recandidatado
ao cargo. De modo muito esciarecedor todos falaram desde
O comeco da "reeleição" - que nenhuma norma poderia
proibir o povo de eleger urn candidato conforme o direito.
Todos falararn, pois os próprios textos constitucionais falam
disso. Mas a questao de fundo é o direito a urna recandidatura
direta e a oscilaçao entre as duas expressoes esconde o
argumento talvez rnais importante da polItica constitucional
em favor do art. 82 da Constituicao Brasileira na sua versão
mais antiga (bern como em favor da tradicão constitucional
desde 189 1 ).  Perguntas acerca do estatuto de candidato edo
acesso jurIdico a ele são questoes de direito eleitoral por
excelência.

Antes da renovada revisão constitucional (1997),
promovidapessoalmente pelo atual presidente, os elementos
gramaticais, históricos, interna e externamente sistemáticos,
bern como os elementos geneticos de concretizacao, tinham
mostrado inequivocamente que uma candidatura renovada
estava proibida. Para ao menos não ficar aquém do mInirno
de legalidade, restou apenas o caminho da alteracao dos
"incômodos" textos constitucionais. Se isso permite preservar
a legitimidade fica por ora em aberto e deve tambérn poder
perrnanecer em aberto em urn Estado Democrático de Direito,
por rneio de urna discussão em todos os nIveis.
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Se partirmos da revisão constitucional de 1997, os
elementos de concretização que agora passam para o primeiro
plano referem-se à política constitucional. São, ao menos no
conflito metodológico, mais fracos do que os que se podem
apoiar em textos vigentes de normas: são sobretudo mais
fracos do que os argumentos gramaticais e históricos. Mas
suponho hipoteticamente que os arts. 82 e 14, § 5°, da
Constituição Brasileira foram corretamente alterados; com
isso os elementos gramatical e sistemático se deslocaram
em favor darecandidatura.

Apesar disso fica em aberto a pergunta se isso parece
legítimo em termos de política constitucional. Aduziu-se
em favor dessa tese que isso seria um "imperativo
democrático", um "direito político originário do povo". Ora,
devemos distinguir aqui entre populismo e exegese da
Constituição: justamente o argumento mencionado não podia
ser derivado da Constituição de 198811994; o Brasil era uma
democraciacom oart. 82 em combinação como art. 14, § 5°,

na versão anterior, por razões de primeira linha, tanto
democráticas quanto de Estado de Direito: por um lado, para
que a eleição pudesse ser realizada de formarealmente livre,
i. e., com alternativas políticas dotadas de chances iguais -
e sem o acachapante poder executivo e midiático de um
presidente que, como se sabe, permaneceu no cargo durante
a campanha eleitoral; por outro lado, em virtude de aspectos
referentes ao Estado de Direito, em virtude de um melhor
equilíbrio entre os Poderes Executivo e Legislativo, para
que nesse ponto a divisão de poderes não se tornasse uma
farsa.

Ora, foi dito em favor da recandidatura que a intenção
de impedir nesse sentido o poder do cargo autoritariamente
exercido teria redundado em anacronismo. A estrutura
democrática do estado atual neutralizaria o "risco do homem
forte" na cadeira do presidente. Mas esse argumento é
contraproducente, pois a neutralização do retorno do
caudilhismo por instituições democráticas foi, não em última
instância, devida justamente aos arts. 82 e 14, § 50 na sua
versão anterior, ao passo que a sua alteração confere agora
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atualidade ao risco de que a intenção antes referida - de
impedir o exercício autoritário do cargo-em breve poderá
não mais ser um anacronismo.

Argumentou-se por fim que acontinuidade do trabalho
exitoso do governo deveria ser assegurada. Mas justamente
isso sempre é objeto de controvérsias e deve poder ser
objeto de controvérsias em uma democracia. A oposição
verá isso de modo inteiramente diferente, ejustamente essa
oposição deve receber ao fim de uma legislatura a chance
equitativa (não restrita pelo poder do cargo) de poder chegar
ao poder - pois do contrário não se tratará de democracia.
Em uma democracia, apolítica de longo prazo é possibilitada
pela candidatura de outros membros do partido do presidente
em exercício - e o argumento contrário da bancada
presidencial faz de conta que os países de nossa família
constitucional vivem no final do séc. XX em uma democracia
sem partidos.

Diante da instância da constituição brasileira vigente
e de suas decisões fundamentais os argumentos da fração
politicamente dominante parecem ser, pois, os argumentos
mais fracos. Mais ainda: o que no plano dos governadores e
prefeitos visava contra-arrestar o nepotismo e outras formas
de feudalismo no exercício do cargo [Amtsfeudalismus]
(art. 14, § 5°, da Constituição Brasileira na sua versão
antiga), deveria, no plano federal (art. 82 em sua versão
antiga) proteger contra as tentações ainda mais graves do
caudilhismo. Isso chegou a ser vital para a nova democracia
justamente porque aprópria constituição de 1988 ainda não
prevê o controle do governo pelo parlamento. Assim, o art.
82 na sua versão mais antiga chegou a ter uma função central
de limitação do poder, agora eliminada: com ela elimina-se
em grande parte tudo o que poderia pretender um system of
checks and balances que dividisse os poderes. Fica
eliminado, em outros termos, um fator central da natureza do
Estado de Direito [Rechtsstaatlichkeit]. Muito longe de
servirem de modelo, as anteriores alterações constitucionais
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da Argentina e do Peru nos anos 90 oferecem exemplos
intimidadores de um neopresidencialismo autoritário.

Cumulativamente, temos - como ameaça à
democracia - o "abuso da máquina pública" na campanha
eleitoral —práticas do patronato, da propaganda que distorce
as chances e da compra de votos com recursos do tesouro
público. Essas possibilidades de influência acachapante de
um presidente ainda em exercício conduzem também à
generalizada mistura semântica entre "recandidatura" e
"reeleição". Se as coisas se passam de modo realmente
democrático, i. e, com igualdade de chances, um presidente
em fim de mandato não precisa necessariamente serreeleito,
embora ele se recandidate. Aqui a linguagem é demasiado
reveladora, sobretudo em virtude do fato de a própria
constituição se expressar sem delongas nesses termos (art.
82 na versão mais antiga, também na revisão de 1994:
"reeleição"; art. 14, § 5°: "inelegíveis"). Não esqueçamos
que o telos, a finalidade da constituição democrática de
1988 tinha sido justamente o impedimento de uma
concretagem inexpugnável do poder executivo, visível nessa
linguagem e na realidade à qual ela se refere;
conseqüentemente, a finalidade da constituição democrática
de 1988 tinha sido o impedimento de uma possível recaída
do Brasil em estados pré-democráticos.

Bem feitas as contas, o balanço da Emenda n° 16 é
negativo em termos de política constitucional. De acordo
com o patamar metódico-teórico até agora válido no Direito
Constitucional e na Teoria Constitucional, esse diagnóstico
seria suficiente em termos científicos; mas ele não satisfaz
ao patamar mais avançado da atualidade. Segundo este, deve-
se (1) definir mais precisamente "legalidade", (2) redefinir
inteiramente "legitimidade" e (3) acrescentar o conceito
complementar de "constitucionalidade". Somente com essa
tríade de conceitos móveis e reciprocamente referidos
podemos formular de modo finalmente suficiente problemas
como o que estamos discutindo aqui.
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Aqui, como naconceituação tradicional, "legalidade"
significa a observância correta das formas e dos trâmites
prescritos. Com relação à Emenda n° 16 as senhoras e os
senhores poderão avaliar isso melhor para o seu país do que
uma pessoa que vem de fora. A legalidade formal requer que
não apenas os trâmites diante das duas casas do congresso
tenham sido corretos, mas, também, as condições de votação.
Do contrário a situação careceria do traço distintivo da
"legalidade"; a invocação do povo seriade natureza meramente
icônica, ideológica. A definição mais precisa de "legalidade",
com relação à tradição, está no fato de que "legalidade" é
doravante um conceito enfático: não apenas um incômodo
exercício de um dever "formal", mas expressão da
materialidade do ordenamento constitucional. Mesmo
"meras" formas e "meros" trâmites têm o seu fundamento
mais profundo nos objetivos e nas funções materiais do
ordenamento jurídico e da constituição.

Na sua definição mais avançada, "legitimidade"
significa o seguinte: a ação formalmente legal de modo
adicional (a) é compatível com as regulamentações centrais
do direito positivo (os textos das normas) da Constituição
(formado estado, objetivos do estado, garantias dos direitos
fundamentais, sistema de Estado de Direito); e (b) pode-se
continuar discutindo abertamente e sem restrições por parte
do Estado sobre a questão de sua legitimidade ou
ilegitimidade, mesmo se a decisão formal (ato administrativo,
texto legal, sentença judicial - no caso em epígrafe:
alteração da constituição) já tiver sido tomada. O mero fato
de uma alteração correta dos arts. 82e 14, § 5° e suponho
aqui que essa alteração tenha sido feita corretamente -não
é suficiente. A democracia é uma forma de estado com
tarefas não lingüísticas, mas políticas. Isso exige a
comunicação honesta na esfera pública [Offentlichkeit] e a
fundamentação plausível. O fato de que nós podemos discutir
aqui de forma livre e controvertida a Emenda n° 16 representa
uma contribuição à legitimidade no sentido de (b); ao passo
que a contribuição no sentido de (a) parece duvidosa, se
medida pela plausibilidade dos argumentos de política
constitucional em favor da Emenda n°16.
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"Constitucion ali dade", por fim, significa
tradicionalmente, no sentido mais amplo: congruência com
a constituição. No sentido mais restrito, proposto aqui como
inovação, "constitucionalidade" significa que um Estado só
existe enquanto Estado constitucional, ou seja, define-se
juridicamente conforme a sua constituição. Em outras
palavras: a Constituição desse Estado não é mais
compreendida etratada como "simbólica" ou "nominalista",
mas como normativa.

Quero agregar, ainda, a essa nova tríade analítico-
pragmática da Teoria Constitucional duas determinações
muito importantes.

Em primeiro lugar, "constitucionalidade" (no sentido
mais restrito) corresponde ao estado constitucional (que, de
resto, também pode ser uma ditadura); "legalidade" é a
qualidade do Estado de Direito (que, de resto, também pode
ser autoritário); e "legitimidade" é o traço distintivo do
Estado Democrático de Direito.

Em segundo lugar, as três exigências -
constitucionalidade, legalidade e legitimidade - são
cumulativas. Isso significa: legalidade pressupõe
constitucionalidade, legitimidade pressupõe tanto
constitucionalidade quanto legalidade. Por conseguinte, um
efetivo Estado Democrático de Direito, que possa ser
chamado legítimo, só pode coexistir com um pensamento
constitucional normativo (e de modo algum com um
pensamento constitucional nominalista ou simbólico).

Um exemplo importante do novo estilo constitucional
normativo da Constituição de 1988 é aEmenda Constitucional
n°16, de 4 dejunho de 1997. Aqui não houve uma violação
do texto da versão anteriordos arts. 82 e 14, § 5°. Poder-se-
ja ter argumentado, por exemplo, que, a partir de "princípios
não-escritos" ou de uma "ponderação de valores", esses
artigos não configurariam nenhum obstáculo a uma nova
candidatura do presidente da república, dos governadores e
dos prefeitos. A referida argumentação é tradicional entre
os juristas, inclusive na Alemanha. O fato de não se ter
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procedido assim mostra que o discurso jurídico do Brasil
está no nível da cultura argumentativa do Estado de Direito.
Por isso, a constituição precisou ser alterada - e isso não
por via de uma lei ordinária (pela assim chamada ruptura da
constituição [Verfassungsdurchbrechung], conforme a
prática freqüente na Alemanha da República de Weimar),
mas por via da alteração formal do texto constitucional (na
Alemanha atual, Art. 79, § 1°, frase 1 da Lei Fundamental).
Com isso, está satisfeito o pré-requisito do primeiro grau da
legitimidade. A sua problemática permanece ambíguajá na
tradição: o decisionismo contorna-a com uma estratégia
anti-formalista, o positivismo e a Teoria Pura do Direito a
contornam com uma estratégia formalista. A concepção aqui
desenvolvida elabora a problemática em três estágios
respectivos, tanto em termos normativo-formais quanto em
termos normativo-materiais.

No primeiro grau a Emenda n°16 demonstra que não
cabe mais falar de um estilo constitucional "simbólico";
demonstra que o Brasil se comporta como um estado
constitucional, "constitucional no sentido mais estrito do
termo": não temos nem ruptura da constituição nem
interpretatio contra legem (constitutionalein).

O segundo grau (legalidade nos termos do Estado de
Direito) exige adicionalmente a observância correta das
prescrições vigentes sobre competências, procedimentos e
votações.

As exigências da terceira categoria (legitimidade nos
termos do Estado Democrático de Direito) estão satisfeitas
quando - mais uma vez, adicionalmente - a decisão (no
caso, as medidas da Emenda n° 16) for, em primeiro lugar,
compatível com os conteúdos centrais da Constituição, em
segundo lugar, quando essa decisão puder permanecer
passível de discussão na continuação do discurso social,
político e científico, abertamente e amparada no direito.

Entre os aspectos aqui relevantes devemos verificar,
em primeiro lugar, conforme já analisei, se a subseqüente
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reeleição ou destituição do cargo mediante procedimento
eletivo [Abwahl] não pode efetivamente ser um "direito
originário" [Urrecht] democrático do povo -, ou se, ao
contrário, ela não se aproxima mais da aclamação e, dessarte,
no sentido da tipologia de Max Weber, mais do estilo da
dominação carismática do que do estilo da moderna
dominação parlamentar-burocrática. Outro aspecto relevante
a verificar nesse tocante seria se a imediata recandidatura
torna possível uma política de longo prazo—ou, contra essa
posição, se tal efeito não pode ser neutralizado por um
estado dominado por partidos e se com o desaparecimento
do art. 82 na versão anterior (devido à falta da dependência
parlamentar do governo) a divisão dos poderes não será
deslocada em favor do Poder Executivo, com o conseqüente
abalo do equilíbrio entre os poderes.

A definição do Brasil, ao menos em favor da
constitucionalidade no sentido mais estrito - enfoque
normativo de primeiro grau -, com base no exemplo da
Emenda n° 16, deve ser registrada como irrevogável. De
resto, elementos "normativos" e "simbólicos" formam em
todas as constituições não um sistema de alternativas
mutuamente excludentes [ein ausschliessendes "Entweder-
Oder"], mas um continuum com transições fluidas.

Mesmo uma constituição claramente normativanão é
nenhum "seguro de vida em política" - conforme atesta a
catastrófica experiência da Alemanha no nosso século. Por
outro lado, podemos, contra aforçade gravidade da tradição,
"escalar" também o plano inclinado - conforme atesta no
Brasil o recomeço de 1988. Dito em outros termos, o
"simbolismo" e o "normativismo" não são qualidades
estáticas, mas padrões comportamentais; não são leis da
natureza, mas frutos da ação humana; não são estratégias
respectivamente universalistas, mas estratégias escolhidas.
A estratégia normativa conscientemente escolhida - em
favordo direito material eda constituição material -trabalha
passo apasso contra as relações de poder herdadas da tradição
e contra as estruturas sociais maciçamente estabelecidas:
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por meio do reforço vigilante da tendência de não mais
aceitar alegitimação por meio de símbolos —o que equivale
a um padrão de mentalidade feudal-paternalista e casuísta -
mas apenas por meio de um comportamento do Estado em

generalizável conformidade ao texto. Isso quer dizer também:
por meio do reforço vigoroso da tendência que se afasta do
nominalismo da superfície do texto de uma carta e se move
na direção do caráter democraticamente constituído
[demokratische Verfasstheit] da sociedade.

Minhas senhoras, meus senhores: à medida que isso
acontece, o seu país extraordinário se inscreve na família
constitucional normativa' . A Constituição de 1988 é um
bom instrumento para tal fim, é um instrumento que aponta
para o futuro. A realização da constitucionalidade, da
legalidade e da legitimidade ou, para dizê-lo em outras
palavras, a realização do Brasil enquanto efetivo Estado
Democrático de Direito depende em elevado grau da ação
responsável dos juristas brasileiros.

TRANSCRIÇÃO DADISCtJSSÂO EM BELO
HORIZONTE DEPOIS DA PALESTRA DE

FRIEDRICH MÜLLER EM 5.11.98

1a pergunta: A primeira pergunta diz respeito à
questão da previsão constitucional de plebiscito e de
referendo na Constituição brasileira de 1988. Nós temos
essa previsão na Constituição brasileira. Entretanto, em
um país onde não há instrução para boa parte da
população, onde boa parte da população não tem acesso
à educação formal, onde a mídia está centralizada e o
acesso à informação se resume então para boa parte da
população apenas em uma televisão absolutamente
centralizada, será que esse plebiscito e o referendo,

Conceito e con-
cepção de 'família
constitucional" des-
de: Friedrich Müller.
Fragment (Ober) Ver-
tassunggobende
Gewalt das Volkes.
Berlim, Duncker &
Humblot, 1995, e.g.
pp. 75 ss. A ser
lançado em 2000
em tradução de
Peter Naumann pela
Editora Max Limo-
nad em São Paulo,
sob o titulo Frag-
mento (sobre) Po-
der Constituinte do
Povo.
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enquanto instrumentos democráticos, não se
transformariam em instrumentos legitimadores do
autoritarismo?

Friedrich MüIIer: Falo de bom grado um pouco
mais sobre a Alemanha. Temos na Lei Fundamental da
República Federal da Alemanha dois artigos (arts. 29 e 118)
que prevêem ou, melhor, previam a possibilidade de
plebiscitos. O art. 118 é o mais inofensivo dos dois, mais
inofensivo na perspectiva da classe política dominante, e o
menos importante para o povo e as suas possibilidades
políticas, pois ele só planejara uma decisão única: a da
reestruturação os territórios fragmentados no Sudoeste da
Alemanha, para tornar essaestrutura mais operacional. Esse
plebiscito foi efetivamente realizado. Na época, a população
pôde dar o seu voto sobre como deveria ser a composição
territorial do atual Estado de Baden-Wtirttemberg. O art.
118 foi efetivado e com isso está morto. Vocês podem ver
aqui, também com relação ao Brasil, que a possibilidade de
plebiscitos realizados uma única vez muitas vezes não tem
nenhuma relevância estrutural permanenteparaa democracia
em um país. No fundo, tais plebiscitos são apenas um
acontecimento administrativo na forma de um referendo.
Com vistas à estrutura democrática de uma sociedade, são
importantes os referendos normatizados como possibilidade
permanente —para que o povo possa agir no futuro, quando
tiverem acontecido novas coisas, coisas imprevistas (e, se
formos honestos, o futuro nunca foi previsto). A possibilidade
abrangente de um plebiscito sobre a reestruturação da
Alemanha foi prevista pelo outro artigo, o art. 29 (da
reestruturação do território federal). Mas agora ocorre um
escândalo. Essa chance da influência plebiscitária do povo
foi falseada um quarto de século depois da constituição ter
entrado em vigor (1949), quer dizer, em 1976, por uma
emenda constitucional. Nesse ano substituiu-se o verbo
modal "deve" na redação do artigo pelo verbo modal "pode".
Isso significaqueaprescrição cogente de"dever" foi atenuada
em prescrição facultativa de "poder". Em português: "deve
ser reestruturado" foi transformado em "poderá ser
reestruturado".
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É claro que isso não foi feito porque os territórios
alemães estavam bem estruturados. Muito pelo contrário,
eles não o são. Há estados que são excessivamente fortes e
grandes e têm uma população grande demais, o que de resto
também conduz à uma distorção no tamanho dos distritos
eleitorais e darepresentação política, pois no sistema alemão
de eleição proporcional se vota em chapas estaduais, o que
exigiria a rigor que os estados tivessem tamanhos
aproximadamente iguais. Isso conduz, adicionalmente, a
grandes diferenças entre os estados quanto à sua capacidade
econômica. Há estados ricos e pobres. Temos uma
compensação financeira horizontal e vertical imensamente
complicada entre os estados e entre os estados e a federação.
Tudo isso mostra apenas que o mecanismo está mal organizado
e que a Alemanha deveria ser reestruturada. O fato dessa
prescrição de "dever" ter sido atenuada em prescrição de
"poder" foi, portanto, expressão da desconfiança diante da
decisão do povo. Quis-se enfraquecer mais uma vez a única
possibilidade de um plebiscito, que ainda temos na Alemanha,
e quis-se reduzir o elemento democrático nela contido a tal
ponto que hoje podemos afirmar o seguinte: na prática, os
plebiscitos não têm nenhuma importância na Alemanha.

E com relação ao que o senhor, caro colega, disse no
início, quero acrescentar ainda o seguinte: para o Brasil,
seria estruturalmente muito importante introduzir, ao lado
da iniciativa popular e do referendo, que têm vigência
permanente, na medida do possível ainda um sistema de
governo parlamentarista. Quero dizer com isso que o governo
não deveria mais depender ou depender exclusivamente da
confiança do presidente, mas também ou exclusivamente da
confiança damaior-ia no parlamento. Pois setivéssemos um
sistema parlamentarista de governo no Brasil, isso produziria
dois efeitos extremamente importantes: por um lado as
possibilidades de um sistema de checks and balances
poderiam ser substancialmente melhores do que até o
presente. Desde a alteração do art. 14 e do art. 82 pela
Emenda Constitucional n° ló, também eu ouso afirmar,
como o senhor o faz, que não existe mais um systeni oj
checks and balances no Brasil. E o segundo efeito decisivo
de um sistema parlamentarista de governo seria a
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possibilidade do desenvolvimento de um sistema moderno
de partidos melhore mais rapidamente do que até agora, em
virtude da nova situação normativa. E isso seria também um
passo para frente com vistas à democratização absolutamente
necessária da sociedade, não apenas com vistas à
democratização do estado.

2" pergunta: Professor, dentro dessa linha de
raciocínio, o Brasil vive hoje um sistema presidencial que
vem a fortalecer unia tendência nossa de personificação
do poder, de fortalecimento do Poder Executivo. O que
vemos na nossa realidade atual é a predominância de um
Executivo que vem legislando através de medidas
provisórias e detém o controle de um congresso, um
congresso submetido à sua força e ainda o STF, órgão de
cúpula do Poder Judiciário que é todo nomeado pelo
presidente da república, sendo que o Senado jamais
rejeitou o nome de nenhum ministro do STF. Na sua
opinião, a evolução da democracia brasileira passa,
necessariamente, pela construção de um outro sistema de
governo que não seja necessariamente presidencialista?

Friedrich MiiJIer1 Infelizmente não posso responder
afirmativamente a essa pergunta. Na minha palestra destaquei
outros elementos distintos dos mencionados pelo senhor.
Mas, é claro, com conhecimento acerca do que o senhor
acaba de dizer: do contrário eu não me teria permitido
lembrar o problema daEmendan° 16, do neopresidencialismo
autoritário, do perigo cada vez mais atual de um
neocaudilhismo: O senhor falou de coisas tristes: assim das
"medidas provisórias" que são tudo menos "provisórias",
sobretudo não "medidas de urgência", mas empregadas
abusivamente como meios para contornar sem mais nem
menos o parlamento, como forma de uma legislação
autoritária. O senhor falou ainda com toda a razão sobre a
autocastração do Senado que simplesmente engole as
propostas do Planalto para apreencher as vagas no Supremo
Tribunal Federal. E triste que hoje, se formos sóbrios e
realistas, não podemos ver o mundo em cores róseas. Mas,
por isso mesmo, tanto mais urgente é atarefa de mudar esse
quadro passo a passo. Eis uma tarefa para todas as pessoas
desse país, não só para osjuristas, mas para todos os que são
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democratas autênticos e pensam em termos de Estado de
Direito. Por isso eu dissera na minha palestra que essas
estruturas sociais e políticas maciçamente estabelecidas e
essas figurações cimentadas do Poder Executivo só podem
ser desmontadas gradualmente. Tenho consciência de que
isso será extraordinariamente difícil. Estou longe de querer
passar aqui panacéias baratas. Teremos um trabalho muito
pesado pela frente.

Quero lembrar mais uma vez a formulação na minha
palestra. Por um lado temos as decisões formais: ato
administrativo, força de lei, sentença transitada emjulgado;
no caso aqui discutido, emendas constitucionais. Por outro
lado temos o que eu chamei de discurso continuado, nas
esferas política e científica. Aqui é evidente, no sentido em
que compreendo a sua pergunta e a sua posição, que o
discurso social e científico ocorrem sobretudo fora do
aparelho de estado, quer dizer, acontecem em grande parte
independentemente dos agentes políticos dominantes e de
suas agências. Mas com relação à terceira parte da minha
formulação, no que toca ao discurso político, quero deixar
bem claro que o conceito da dimensão política [des
Politischen] e, com isso, da extensão material da soberania
do povo em uma democracia evidentemente não se refere
somente à classe política, mas a todos. E "todos" significa
no sentido do que eu disse no início da minha conferência,
"todos aqueles, aos quais diz respeito": todos os afetados
pelo poder estatal e pelas decisões do aparelho estatal em
um determinado país. E esses são e.g. também as crianças.
Há apenas, portanto, o problema das crianças, já que o nosso
Direito Civil prevêum determinado limite para a maioridade.

Mas há para as crianças, que podem ser a qualquer
momento afetadas pelo poder estatal, possibilidades nas
ações cíveis, penais, administrativas e constitucionais, vez
que podem ser processualmente representadas e seus
interesses preservados.

A fonte da legitimidade democrática está, portanto,
no discurso social e, no nosso caso, no discurso científico
e político - sendo que, conforme o senhor também disse,
esses discursos podem dar a qualquer momento o empurrão
necessário para a alteração dadecisão formal. Isso é evidente
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para as leis. Elas são alteradas incessantemente. Nãodevemos
esquecer que nem sempre existe a respectiva lei nova para
um tema inteiramente novo, como ocorreu há vários anos
com a proteção do meio ambiente ou agora com o direito da
informática ou o direito de determinadas regulamentações
da Internet. Isso significa que temos então novas evoluções,
com vistas às quais fazemos uma lei inteiramente nova. Mas
a maioria absoluta das leis promulgadas e das alterações de
leis refere-se aleis que vigem hádécadas, isto é, consiste em
modificações em virtude de evoluções sociais que se efetuam
forado aparelho estatal no sentido mais estrito, assim e.g. as
novas regulamentações sobre  concubinato. Menciono ainda
um outro exemplo, no qual raramente se pensa: o que ocorre
com uma sentença transitada em julgado, digamos, do
Superior Tribunal de Justiça enquanto corte penal suprema
ou da suprema corte em matérias cíveis ou administrativas?
Essa decisão é executada, e nesse caso diríamos: ela é
inteiramente imutável [unumstõsslich] e ninguém poderia
mudar nada em relação a ela. Mas isso não é verdade, é
possível mudá-la. Também os juízes das cortes supremas
evidentemente estão inseridos nos diversos discursos que
ocorrem na sociedade: como cidadãos, adicionalmente como
cientistas, e, de qualquer modo, como indivíduos normais.
Isso pode assumira forma banal deumjuiz de uma suprema
corte ao voltar para a sua casado trabalho ouvir da boca de
seus filhos adolescentes o seguinte argumento: "Quebesteira
você acabou de fazer hoje, pai? Essa decisão é totalmente
reacionária." E ele precisa ouvir isso por estarem casa e por
desempenhar em meio à sua família um papel diferente; e
talvez ele comece a refletir sobre o assunto. Esse é um
exemplo muito simples. Mas também osjuízes lêem revistas
jurídicas, eles lêem as decisões de outros tribunais, eles se
inserem no discurso científico do Direito. E sempre há -
falo agora de um fenômeno recorrente na Alemanha -casos
extraordinariamente interessantes nos quais a suprema corte
cível, a suprema corte penal, a suprema corte trabalhista, a
suprema corte de questões previdenciárias e sociais ou a
suprema corte fazendária alteram decisões anteriores,
transitadas em julgado. Isso quer dizer que não se pode
mudar mais a decisão anterior enquanto tal, mas pode-se
muito bem alterar o seu teor material. O tribunal diz então:
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"Abandonamos a nossa jurisprudência anterior. A
fundamentamos agora diferentemente. Nofuturojulgaremos
casos dessa natureza conforme se segue, a saber, com vistas
a aspectos divergentes." O caso individual anterior está
concluído; mas casos posteriores, comparativamente
situados, serão futuramente solucionados pelo mesmo
tribunal diante da mesma situação legal diferentemente, pois
uma maioria entre os juizes começou a refletir e se deixou
impressionar pelos argumentos seja do discurso social em
geral, seja do discurso científico entre juristas e cientistas
sociais ou seja pelo discurso político no sentido amplo do
termo. Hápouco mais de um ano assistimos auma mudança
espetacular da opinião do nosso Tribunal Constitucional
Federal sobre uma questão importante de Direito Eleitoral.
Depois do tribunal ter defendido durante quinze anos uma
determinada posição, ele disse agora: "Abandonamos essa
posição e fundamentamo-nos em outra, melhor."
Naturalmente o resultado também foi diferente. Trata-se de
exemplos extraordinariamente instrutivos que mostram como
o poder concentrado do aparelho de estado sob a influência
difusa das pessoas de um país que perguntam, duvidam,
argumentam, quer dizer, participam do que chamamos
discurso, não pode subsistira longo prazo. Devemos alegrar-
nos sempre que ficamos sabendo de tais casos.

3aperguflta: O que o senhor pensa, com relação ao
problema da recandidatura do Presidente da República,
das dificuldades constitucionais havidas com referência
ao procedimento conforme à CF art. 60? E o senhor não
considera notável que nenhuma ação de inconsti-
tucionalidade tenha sido apresentada contra essa Emenda
n°16?

Friedrich Müller: Caro colega, não tenho certeza
de que não haja consenso entre nós com relação a esse
último tópico. Eu nem me pronunciei sobre a questão de não
ter sido movida nenhuma ação eficaz de inconstitucionalidade
contra a Emenda n° 16. Venho de fora, como observador
jurídico e sociológico que leva muito a sério as coisas que
ocorrem no Brasil. É extraordinariamente lamentável que
não tenha sido levada nenhuma ação ao STF. Pelo que sei,
houve atividades muito sérias nos diversos planos dos titulares
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do direito de propositura de ação e, se me posso permitir
essa observação, também no Conselho Federal da OAB, no
sentido de propor essa ação direta de inconstitucionalidade.

o fato de isso não ter acontecido se deveu a ocorrências no
interior das organizações individuais, pelo que sei de um
modo que pode ser qualificado de lamentável.

Com relação à sua afirmação anterior, caro colega,
quero fazer o seguinte comentário: estou informado de que
o procedimento nas duas Casas do Congresso Nacional, i. é,
naCâmara dos Deputados e no Senado Federal, transcorreu
de forma multiplamente incorreta, inconstitucional; de que,
mais especificamente, em nenhum dos trâmites legislativos
entre as duas casas se discutiu e se votou o anteprojeto
idêntico, o mesmo texto. Isso naturalmente é grotesco. Mas
no início de minha palestra eu chamei a atenção para o fato
de que não quero mais discutir aqui o art. 60, e isso pela
seguinte razão: no sentido dos novos conceitos
constitucionalidade, legalidade  legitimidade, esse problema
do art. 60 e os erros procedimentais nos trâmites entre a
Câmara dos Deputados e o Senado seriam subsumidos à
categoria "ilegalidade". O que eu antes defini como
"legalidade" no novo sentido deve ser compreendido em
concordância com as formas e os procedimentos prescritos
- de modo que temos agora o caminho aberto para criar um
conceito próprio, juspositivo de "legitimidade". Nesse
sentido, para retornar à sua pergunta de antes, os erros
procedimentais na deficiente votação entre a Câmara dos
Deputados e o Senado teriam, por um lado, ainda sido
constitucionais, mas não legais, e naturalmente também não
legítimos. Mas eu tinha dito que o Brasil evidenciou ser um
estado constitucional, eesse éum tema distinto. Não porque
o art. 60 tivesse sido respeitado, pois ele efetivamente não
foi observado. Mas pelas razões quejá mencionei digo mais
uma vez: hoje, o presidente não pode mais ousar dizer: "vou
simplesmente recandidatar-me. O que está escrito na
Constituição de qualquer modo me é indiferente. Ela é
apenas um símbolo, uma carta nominalista, programáticano
falso sentido, mas não um texto jurídico." Isso hoje nenhum
presidente brasileiro pode dizer, mesmo se quiser. Mas em
épocas anteriores da história do país nos últimos cem anos
tais procedimentos estiveram na ordem do dia. O segundo
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progresso é que nenhum presidente pode mais ousar violar
frontalmente a interpretação e a discussão esclarecida,
elaborada e de alto nível dos juristas brasileiros. Ele se
ridicularizaria perante a opinião públicajurídica do país. O
terceiro ponto é que o presidente não pôde se dar ao luxo de
alterar o art. 14 parágrafo 5' c o art. 82 sem uma alteração do
texto constitucional, quer dizer, apenas no plano da lei
ordinária. Isso quer dizer que o presidente não pode mais
arriscar uma assim chamada ruptura da constituição. Isso
teria sido plausível, pois uma maioria simples pode ser
obtida mais facilmente do que uma maioria qualificada de
três quintos, tal como está prescrita no Brasil. No caso de
umamaioria simples talvez tivesse sido possível economizar
o dinheiro para a compra dos votos de deputados acreanos e
sabe-se de quem mais ainda. Também isso não é mais possível.
Por conseguinte, também não se pode mais impor no Brasil
uma interpretação contra legern constitutiona/etn, mas o
texto da constituição deve, caso a constituição tenha de ser
emendada, ser alterado por maioria qualificada. Esses tópicos
práticos, caro colega, são provas da nova constitucionalidade
do Brasil. Quero dizer com isso: não se pode mais tratar a
constituição como um pedaço qualquer de papel, mas é
necessário respeitar as suas orientações prévias [Vorgaben].
Se então o art. 60 não é mais respeitado, então isso não afeta
mais o Brasil enquanto estado constitucional, no sentido dos
novos conceitos aqui usados. O Brasil é agora um estado
constitucional e todos nós devemos cuidar para que ele
permaneça sendo um estado constitucional. Mas no âmbito
desse estado constitucional também há procedimentos
claramente ilegais e ilegítimos. Se nós juristas usarmos
conceitos mais precisos do que os da tradição, poderemos
também analisar mais precisamente do que até agora as
coisas que não são corretas. O senhor me deu a oportunidade
de esclarecer isso mais uma vez, melhor do que na minha
palestra.

Tradução: Peter Naumann
Revisão: Georghio Alessandro Tomelin e Meneliek de

Carvalho Netto
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usuários acreditam tão apaixonadamente que o seu valor está
na sua semilegalização. Se a Internet é meramente uma
extensão do mercado, então é natural supor que alguma
regulação e controle sejam necessários. A alegação dos
libertários da Internet, entretanto, éde que alnternet é mais
do que uma extensão do mercado; ela é também uma profunda
transformação da natureza do mercado e das condições de
operação dentro dele. Esta alegação nos pede que aceitemos
seriamente a metáfora da revolução digital como análoga às
revoluções agrícola e industrial dos séculos anteriores. Ou
seja, a tecnologia da Internet não é meramente um meio
novo, conveniente e barato de fazer o que temos feito sempre,
é também uma força de mudança social fora do controle da
sociedade. Contudo, o desejo de regular e controlar o
desenvolvimento dalnternet não é apenas ineficaz, é também
a expressão de uma recusa em aceitar as mudanças nas
atitudes sociais e práticas que resultam de revoluções
tecnológicas dessa espécie.

Tal atitude otimista quanto à natureza e às
conseqüências potenciais da Internet para a sociedade não é
certamente compartilhada por todos. Nos últimos anos,
muitas vozes dentro da mídia, do governo e em outros
lugares começaram a expressar receios quanto ao que é a
Internet e ao lugar para onde ela está conduzindo a sociedade.
Tipicamente esses receios são acompanhados por
chamamentos à regulação e ao controle para evitar as
conseqüências aparentemente ameaçadoras do
desenvolvimento da Jnternet. Numa sociedade liberal,
entretanto, é geralmente aceito que a liberdade dos indivíduos
não pode serrestringida, exceto em circunstâncias nas quais
a ação deles resulte em real prejuízo provado a outro indivíduo
ou à sociedade em geral. Se a Internet tem conseqüências
prejudiciais, então os governos têm a obrigação de
regulamentá-la para evitar o dano. Aqueles que expressam
receios quanto ao que é a Internet e em relação ao lugar para
onde ela está nos levando acreditam que tenham identificado
tais danos, o que justifica uma regulamentação e controle
por parte da sociedade. No contexto de um exame, contudo,
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descobrimos que aquilo que para estas vozes alarmistas tem
aparência de poder trazer conseqüências sociais
perturbadoras via Internet éde fato ou um desafio tecnológico
ou uma mudança nas atitudes da sociedade. Se o que é
identificado como dano resulta ser meramente um desafio
tecnológico, então o controle e a regulamentação da Internet
através de políticas públicas são, em última análise,
irrelevantes. Em tais circunstâncias o receio quanto ao lugar
para onde a Internet está nos levando resulta em receio de
que não obtenhamos a tecnologia que queremos e precisamos
em uma sociedade on-line. Se, por outro lado, as
conseqüências perturbadoras resultem numa mudança das
atitudes do público diante de determinados aspectos da vida
social, é indubitavelmente claro que o receio, ou mesmo o
cuidado, é uma resposta apropriada para semelhantes
mudanças. O que espero sugerir é que tais receios das
conseqüências do desenvolvimento da Internet estão
realmente enraizados na idéia de que esta é uma tecnologia
fora do controle da sociedade, que demanda adaptação e
alteração das atitudes sociais. E estas, eu sustento, são bases
fracas para se temer atecnologiada Internet ou o lugar para
onde ela nos levará.

Há uma série de conseqüências diretas resultantes do
fato de nos transformarmos em uma sociedade on-line
interligada que certamente têm aparência de se constituírem
em prejuízos potenciais à sociedade. Nenhum desses
prejuízos potenciais são exclusivos da tecnologia dalnternet,
embora muitos deles tenham seu significado transformado
pela natureza da Internet e suas utilizações. Conquanto não
haja nada de inevitável acerca das ameaças que se dão a
entender, que identificarei, existe uma questão real a respeito
da resposta apropriada a elas.

As conseqüências potenciais preocupantes de nos
transformamos em uma sociedade on-line assumem o seu
significado maior quando vistas à luz de uma determinada
concepção da evolução da Internet. Isto é, irei imaginar no
texto que se segue que a Internet desenvolve-se naquilo que
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chamarei de "tecnologia estrutural". Uma tecnologia torna-
se estrutural quando a qualquer tempo o funcionamento
contínuo da sociedade é dela dependente. Esta é uma categoria
evidentemente um tanto imprecisa pois depende de uma
concepção do funcionamento normal da sociedade e de se
imaginar o fracasso súbito ou a eliminação da tecnologia.
Todavia, se imaginamos a sociedade perdendo subitamente a
capacidade de empregar a eletricidade ou o motor de
combustão, podemos ter alguma idéia do tipo de colapso que
desse fato resultariaparao seu funcionamento normal. Isso
não quer dizer que a sociedade não possa se adaptar à perda
de uma tecnologia estrutural, mas significa que praticamente
todos dependem dessa tecnologia para levara cabo as funções
normais da vida social, econômicae cultural. Para a Internet
se transformar numa tecnologia estrutural precisamos
imaginar que seu uso regular seja um requisito necessário
para participação total na vida de uma sociedade. Isso é o que
quero dizer com "sociedade on-line": uma sociedade que
continua a funcionar normalmente apenas porque seus
membros têm acesso cômodo e regular à Internet.

Quais são, então, os custos para o advento de uma
sociedade on-line? Alguns dos chamamentos mais enérgicos
à precaução e à regulamentação vêm dos que estão
preocupados com o potencial da Internet como uma
ferramenta para perpetrar crimes como o roubo e a fraude.
Conquanto não haja nada de novo a respeito de tais atos
criminosos, a alegação dos que estão soando sirenes de
aviso para o crime é de que a Internet tem potencial para
facilitar o roubo e a fraude numa escala que muda a nossa
concepção do significado de tais crimes para a sociedade.
Por exemplo, ajnternetjá se tem mostrado viabilizadorade
roubo de propriedade intelectual numaescala, até o presente,
superior ao que erapossível antes do seu advento, a tal ponto
que algumas pessoas ligadas à indústria do entretenimento
começaram aquestionar a viabilidade daprodução de algumas
formas de literatura nova de alto custo, música e filmes se
meios eficazes não forem desenvolvidos para controlar tais
roubos. É exatamente um dano potencial dessa natureza que
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o The Economist temia quando conclamou à descoberta de
meios para regulamentar a Internet. Vale notar, contudo, que
não é óbvio que a viabilidade econômica da indústria do
entretenimento merece que se lhe dê prioridade no
desenvolvimento da Internet. Seria certamente um mundo
diferente se não tivéssemos entretenimento dispendioso,
mas não é simplesmente óbvio que este seriaum mundo pior.
De onde parte a idéia de que o mundo seria pior sem uma
indústria do entretenimento se não da incapacidade de se
imaginar satisfeito com tipos diferentes de entretenimento?

O roubo de propriedade intelectual não é, todavia, o
único ou mesmo o principal tipo de crime que preocupa
aqueles que temem a Internet por sua capacidade de auxiliar
o criminoso. Se a Internet fosse, por exemplo, possibilitar
que a riqueza digital total de um banco internacional
importante fosse roubada com um só golpe, o potencial
destruidor do roubo para a sociedade do bem-estar social
seria relativamente muito maior do que é atualmente. Ainda
mais, mesmo que os criadores de software pudessem estar
à altura do desafio de garantir a propriedade no ciberespaço,
é razoável supor que alguns roubos seriam praticados com
sucesso pela Internet. E uma vez que eles podem ser
praticados através das fronteiras nacionais e jurídicas, a
Internet traz consigo um novo desafio para a distribuição da
justiça. Os problemas do cumprimento da lei edasegurança
da propriedade no ciberespaço são, contudo, desafios
puramente práticos que, embora talvez difíceis de resolver,
não são por conseqüência particularmente amedrontadores
ou filosoficamente significativos. O ponto que quero
salientar, entretanto, é o de que não são o controle e a
regulamentação que irão dar resposta aos temores de roubo
e fraude na Internet. Para isso precisamos de software,
cooperação e acordos globais para a denúncia de tais crimes.
Mesmo que seja difícil imaginar cooperação global na
denúncia de criminosos da Internet, não existe tal dificuldade
se supusermos a criação de software capaz de nos dar pelo
menos tanta segurança de propriedade quanto a de que
presentemente dispomos fora da Internet. O que resta então
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do temor do roubo e da fraude na Internet se ao fim do dia o
problema se reduza um desafio tecnológico? Apenas o fato
de que a perspectiva daquilo em que a Jnternet poderá se
transformar não será alcançadapelos criadores de software.
E isso não é nem medo da Internet nem medo de suas
conseqüências sociais.

De todos os crimes e males sociais facilitados pela
Internet, o que gerou aumento da maioria dos apelos
freqüentes à regulamentação e ao controle é a distribuição
dapornografia. Outra vez, a alegação é adeque, embora não
exista nada de novo a respeito de pornografia na sociedade,
a possibilidade de vastas bibliotecas com visual extremamente
ofensivo acessível a qualquer hora de qualquer parte do
mundo poderia facilmente ser acusada de mudar nossa
concepção da importância do problema. Alguma espécie de
regulamentação em conjunto com software sofisticado pode
se mostrar suficiente para manter apornografia no submundo
como era nos dias pré-Internet. É mais provável, entretanto,
que tal esperança seja baseada em desejos e não em fatos.
Porque, em primeiro lugar, se a regulamentação externa do
ciberespaço tiver de ser bem sucedida, será exigido um grau
de cooperação internacional que excede de longe qualquer
coisa de que os governos tenham sido capazes até o momento.
Em segundo lugar, se a regulamentação tiver que ser
alcançada internamente através de tecnologia sofisticada,
precisamos supor a criação de software capaz de estabelecer
distinções de nuanças com base no conteúdo visual. Isso
poderá mostrar-se possível, mas, como demonstram os
debates na filosofia da ciência cognitiva a respeito da
viabilidade em princípio do que é chamado de programa
'strong AI' [Inteligência Artificial], não está claro de modo
algum que tal tecnologia poderia ser desenvolvida. De fato,
determinadas conseqüências das origens militares dalnternet
tornam quase impossível censurar a rede. Como resultado
das origens militares da Internet, o software que a aciona foi
criado para continuar operando após um ataque nuclear e ser
resistente àsubversão. A conseqüência prática disso é que o
software interpreta tentativas eletrônicas de censurar
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materiais mecanicamente como danos 'a rede e procura
automaticamente uma via alternativa. Isto faz com que se
tenha a impressão de que o controle da pornografia na rede
não possa ser reduzido a um desafio tecnológico.

Razões adicionais paraceticismo quanto à eficácia da
regulamentação externa para controle dapornografianarede
se tornam aparentes se, por um momento, pusermos de lado
o desafio que ele coloca e considerarmos uma das outras
conseqüências perturbadoras da transformação da sociedade
em uma sociedade on-line. Este é o potencial da Internet
para a formação e coordenação de alianças espúrias.
Pedófilos, grupos políticos antiliberais e cultos religiosos
têm na Internet meios deformação, expansão, e coordenação
de suas atividades numa escalaglobal. O potencial dalnternet
para criar redes globais de indivíduos com interesses
compartilhados é quase tão útil àqueles cujos interesses são
ofensivos ou ameaçadores à sociedade civil quanto a todas as
demais pessoas. A tentativa de monitorar ou regular tal uso
da Internet levanta a questão da praticidade da regulamentação
e, mais significativamente, a questão de saber se a tentativa
de fazê-lo é consistente com os princípios da liberdade de
expressão e reunião e do direito àprivacidade. A tentativa de
harmonizar tais direitos com a necessidade de monitorar e
controlar as atividades de grupos ofensivos ou perigosos
para a sociedade civil éuma característica comum de política
pública em países democráticos. Numa sociedade on-line,
entretanto, poderia parecer que a tecnologia e não a política
pública é que irá determinar qual equilíbrio é possível,
porque, se for criada uma tecnologia de "encriptação"
invulnerável, o equilíbrio terá se inclinado de modo
significativo em favor das alianças espúrias. Se, no entanto,
o avanço tecnológico tornar possível monitorar
sistematicamente as atividades das alianças espúrias na rede,
então o equilíbrio ter-se-á inclinado na direção oposta. A
disponibilidade de software de "encriptação" POP [sigla
para "Pretty Good Privacy" - Privacidade Muito Boa] sem
custos na Internet provê talvez a melhor indicação de onde
vão parar os pratos da balança. É um meio suficientemente

45



CADERNOS DA Escouk DO LEQISLATIVO

eficaz de assegurara comunicação na rede sugerir ao governo
americano que declare ilegal a exportação do software. Não
é surpreendente que o POP esteja disponível na Internet a
partir de diversos sites fora dos Estados Unidos, e isso
poderia aparentemente dar uma vantagem significativa a
determinados grupos que tradicionalmente têm sido
monitorados de perto pelas agências de inteligência e de
cumprimento da lei.

Vamos supor, entretanto, que a disponibilidade deste
software não seja decisiva e que seja criado um meio de
regular de dentro o uso da Internet por entusiastas da
pornografia e alianças espúrias. Isso exigiria quase
certamente o emprego de uma espécie de espionagem
tecnológica nos sites da rede e nas atividades dos indivíduos
na Internet. Conquanto não haja nada de novo a respeito da
monitoração de atividades consideradas danosas àsociedade
através da espionagem sobre os envolvidos, usar atecnologia
para espionar as atividades das pessoas no ciberespaço tem
aconseqüência incômoda de umaperda geral deprivacidade
em toda a sociedade on-/ine. Ou seja, se os meios
tecnológicos para monitorar as atividades dos pedófilos e
das alianças espúrias se tornarem sistematicamente
praticáveis, isso introduz a possibilidade de monitorar as
atividades de cada usuário. Já é o que acontece com a maior
parte das comunicações narede que podem ser interceptadas,
registros das atividades de um usuário da Internet coletados
mecanicamente podem ser compilados e o conteúdo de um
computador pessoal pode ser secretamente saqueado para
obtenção deinformação sobre seu proprietário. A quantidade
de informação que pode ser coletada e a facilidade com a
qual isso pode ser feito por alguém interessado tornaprática
uma invasão sistemática da privacidade de cada usuário da
Internet através de uma ampla gama de indivíduos e
instituições. Se esta situação de fato for transportada para
uma sociedade on-line, existe pelo menos a ameaça de que
o espaço entre vida pública e privada será significativamente
estreitado à medida que for diminuído o sentimento pessoal
de poder desempenharas atividades ordinárias da vida sem
ser observado e vigiado.
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A ameaça presente à privacidade na Internet tem sido
tratada em legislação como a do Ato de Proteção aos Dados,
mas, como apontam os críticos, o número de agências e
organismos excluídos dos controles, a gama de informação
que pode ser coletada e conservada legalmente e a virtual
impossibilidade de detecção dos transgressores transformam
tal legislação e a autoridade responsável pelo seu
cumprimento em frágeis tigres de papel. Novamente poderia
parecer que precisamos de confiar nos criadores de software
em vez de confiar nos especialistas em políticas públicas e
políticos para se obter uma solução para o problema. Caso
obtivessem êxito no desenvolvimento de tecnologia que
proteja o usuário da Internet de olhares curiosos, uma arma
importante na luta contra a pornografia e alianças espúrias
teria sido sabotada. Se, entretanto, não puder ser encontrada
tecnologia para proteger aprivacidade do usuário individual
da Internet, poderemos descobrir que temos os meios para
controlar apornografiae monitorar as atividades das alianças
espúrias, mas ao preço de uma perda coletiva de privacidade,
a qual está fadada a terum efeito profundo sobre a sociedade.
Pois não existe razão para supor que as agências
governamentais responsáveis reterão um monopólio sobre o
uso de semelhante tecnologia. Existem dois pontos aobservar
aqui. Primeiro, no contexto da Internet há motivos para
pensarque a monitoração efetiva e o controle da pornografia
e das alianças espúrias é incompatível com a proteção da
privacidade. Nossa atitude para com uma ou outra pode
precisar de mudar numa sociedade on-line. Segundo, se o
fato de se transformar em uma sociedade on-line requer
mudanças nas atitudes sociais frente ao dano relativo da
pornografiae das alianças espúrias, ou se requer que mudemos
nossa concepção sobre o âmbito do privado, isso apareceria
como dependente da evolução da tecnologia da Internet e
não de uma política pública sólida.

Isso é ainda mais verdadeiro quanto a uma outra
conseqüência perturbadora da transformação da sociedade
em uma sociedade on-line quejá foi observada por alguns.
Estou me referindo ao argumento de que o desenvolvimento
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de uma sociedade on-line trará dissolução cultural. Uma
série de prejuízos diferentes poderia cair nesta categoria de
conseqüências indesejáveis de uma sociedade on-/ine, mas
eu considerarei apenas um deles: a perda previsível da
diferença cultural que resultará se o ciberespaço se mostrar
como um vasto caldeirão de mistura cultural. Isso é algumas
vezes definido como a "globalização da cultura", o que em
parte se refere a conjuntos de atitudes e práticas
transnacionais ou transétnicas, e em parte ao supermercado
cultural global, que é tido como resultante dela. A idéia é a
de que, à medida que cresce uma cultural global distinta, as
atitudes e práticas particulares que distinguem uma cultura
tornam-se artefatos com os quais há uma identificação
autoconsciente em lugar de serem determinantes de
identidade. O Budismo Tibetano, é este o argumento, não é
diferente em espécie da Coca-Cola, pranchas de patinação,
e das Spice Giris. Eles todos são apenas artefatos culturais
a serem apropriados pelos interessados como marca da
identidade escolhida. A dissolução cultural em um mundo
on-line ocorre quando não há mais herdeiros de uma cultura,
mas apenas possuidores voluntários e autoconscientes de
atitudes e práticas de estilo de vida.

Não há dúvida de que existe um grau de verdade oculto
em alguma parte deste argumento, sendo de especial interesse
neste contexto a suposição de que tal erosão da diferença
cultural e o reposicionamento do indivíduo em relação à
cultura em geral sejam uma perda lastimável que o advento
de uma sociedade on-line ameaça nos impor. Supondo que
seja verdade que algum tipo de cultura global venha à tona à
medida que o mundo é empurrado para o ciberespaço, eque
esta cultura venha a prevalecer sobre aprática e a orientação
cultural tradicionais, há alguma razão para se lamentar ou
temer essa mudança? Poderia ser salientado, por exemplo,
que tal receio fosse simplesmente uma manifestação da
mesma atitude autoconsciente com relação à cultura que se
supõe seja característica da cultura global. Mais ainda, ao se
tornar parte de uma cultura global, a pessoa precisa perder
apenas aqueles aspectos da cultura nacional, étnica ou
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tradicional que são incompatíveis com a participação numa
cultura global. Sem alguma explicação especial sobre o fato
de que isso seja considerado uma perda a se lamentar e não
apenas uma mudança significativa, não fica claro porque
alguém pode temer as conseqüências de uma sociedade on-
line para a cultura.

Sustentei antes que o medo das conseqüências do
desenvolvimento da Internet está realmente baseado na
sensação de que esta é uma tecnologia que está fora do
controle da sociedade. Estamos agora numa posição melhor
para enxergar porque é assim. Para cada um dos medos que
analisamos achamos soluções que estão além da influência
das políticas públicas, situando-se, antes, no desenvolvimento
tecnológico. Se as conseqüências da transformação da
sociedade em uma sociedade on-line estão na dependência
da tecnologia desenvolvida, não está mais ao alcance da
sociedade ou do governo orientar o desenvolvimento da
Internet. O ciberespaço é, como os libertários da Internet o
classificariam, um lugar anárquico em que a tecnologia e a
convenção provêem limites e possibilidades únicos.
Preocupar-se com o crime, a pornografia, as alianças espúrias
ou a invasão da privacidade é em larga medida preocupar-se
com a incapacidade da sociedade para controlar a inovação
tecnológica, que a um só tempo possibilita e combate essas
conseqüências aparentemente incômodas da Internet. Esta
não é, naturalmente, toda a história, mas é o bastante para
elucidar a questão de saber se a incapacidade de controlar
uma tecnologia através de políticas públicas érazâo suficiente
para temê-la.

Razão suficiente para temera falta de controle público
sobre uma tecnologia teríamos apenas se houver alguma
probabilidade de que tal falta de controle venha aresultarem
mudançapara o pior nas atitudes e atividades da sociedade.
Se isto se mostrar verdadeiro, o desenvolvimento de uma
sociedade on-line requer uma mudança de atitude em face da
propriedade intelectual, da disponibilidade da pornografia,
do grau de privacidade que exigimos como direito ou da
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natureza da cultura e da posição do indivíduo com relação a
ela. Se for verdade que qualquer tipo de mudança de atitude
é para o pior, então temos razões para temer a falta de
controle público sobre a Internet. No entanto, o problema
é quejulgar que uma mudança nas atitudes sociais venha
resultar numa sociedade pior pressupõe que as condições
e atitudes atuais da sociedade provêem uma instância
valorativa adequada a partir da qual se pode fazer um
julgamento. Não podemos dizer com certeza aonde a
Internet nos levará, assim como não podemos dizer com
certeza o que tomaremos por lucros e perdas ao
evoluírmos para uma sociedade on-line até que tenhamos
chegado realmente lá. Ainda mais, uma vez que é o
desenvolvimento criativo e o emprego da tecnologia pelos
seres humanos o que determinará para onde a Internet nos
levará, é difícil imaginar que iremos pararem algum lugar
que a vasta maioria acha inaceitável.

No mínimo temos razões fortes para supor que o
equilíbrio entre o bem e o mal será de igual para igual em
uma sociedade on-line, tal qual ela é hoje. Em todo o caso,
a história da adaptação humana e a exploração da tecnologia
sugerem que temos razões mais fortes para sermos otimistas
do que outra coisa, pelo menos se tomarmos como nossa
medida os efeitos civilizadores e enriquecedores da maioria
dos avanços tecnológicos significativos que nos trouxeram
ao ponto em que estamos agora. Isso não visa a desprezar ou
subestimar as conseqilencias prejudiciais das revoluções
científica e industrial tanto para os seres humanos quanto
para o meio ambiente. Ao contrário, visa simplesmente a
salientar que poucos estariam dispostos a retornar seja ao
modo de vida, seja às atitudes sociais de algumas décadas
atrás e muito menos ao que prevalecia em uma sociedade
pré-tecnológica. Por que suporíamos que ao fim darevolução
digital as coisas seriam algo diferentes? Talvez seja este o
caso, portanto, de consideramos que a única coisa que temos
a temer é a vitória desse medo da mudança social incontrolável
que só pode ser aquietado através de regulamentação e
controle públicos. Pois isso poderia vir a ser  caso terrível
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de sejogar fora o bebê para protegera água não contaminada
da bacia.

Tradução: Paulo Roberto Magalhães
Revisão: Anderson Fortes
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"A arte de destilação", por John French,
Londres, 1651
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m certa medida, minha exposição esta-
rá sob o sinal da resistência à fatalida-
de. Ou seja, vou tentar mostrar o ponto
em que estamos e, além disso, que po-
demos inverter o que pode parecer ser
o curso da história, desempenhando o
nosso papei de ator social, de sujeito
social, que eu chamo de sujeito cria-
dor de história.

Para ir direto ao cerne do as-

Doutor em Socio-
logia pela Eco/e de
blautes Études en
Science Sacia/e de
Paris e Professor
Emérito da Universi-
dade de Paris VII.

sunto que me cabe: nosso tema é "Perda do Trabalho, Perda da
Identidade". Diria que, de certa forma, todo mundo concorda-
ria facilmente com esse diagnóstico colocado no título da
conferência. Sabemos muito bem que toda perda de trabalho
provoca uma ferida profunda na identidade de diferentes pes-
soas, concorrendo para a desagregação de suas personalida-

Cad. Esc. Legisl, Belo Horizonte, 5(9); 53-73,jul./dez. 1999

53



CADERNOS DA EscoiA Do LEGISLATIVO

des. Os exemplos são suficientemente numerosos para
1 Conferência prole- mencioná-los agora. Eu diria até que a conferência poderia
rida durante o terminar aqui, pois acredito que estamos todos de acordo emSeminário 'Trabalho	 -
e Existência', em dizer que o trabalho e um dos elementos constitutivos do ser
13111197, promo- humano. Mas, naturalmente, vou um pouco além. Então, nesse
vido pela Escola do	sentido, vou propor que consideremos três coisas.
Legislativo, IRT -
Instituto de Rela-	Em primeiro lugar, pensar qual era a civilização do tra-
ções do Trabalho -
e o Instituto Jac- balho de vinte anos atrás, para melhor compreendermos as ar-
ques Maritain da madilhas atuais, os problemas que se colocam hoje. Em
PUC Minas, segundo lugar, pensar as conseqüências efetivas da nova situa-

ção, que tentarei traçar aqui, para vermos em quais pontos,
concretamente, a identidade das pessoas e a identidade coleti-
va são afetadas. Em terceiro lugar, vou tentar examinar se
existem respostas possíveis para tal situação.

À primeira parte eu poderia dar o título: "de onde vie-
mos?" Ou seja, qual é a civilização na qual nasceu a maioria de
nós e que existia há mais ou menos vinte anos? Para situar a
questão, gostaria de fazer uma comparação muito rápida entre
nossa concepção de trabalho e aquela que existia nas socieda-
des antigas. Nas antigas sociedades, particularmente naquela
que, para nós, é sempre uma sociedade de referência - a so-
ciedade grega, da Atenas do século V A.C. - o trabalho não
era absolutamente valorizado. Vocês sabem muito bem que,
logo após, os romanos chamariam o trabalho de tripalium,
que era um instrumento de tortura. Assim, o trabalho era fun-
damentalmente "aquilo que tortura". Além disso, como diziam
particularmente Platão e Aristóteles, o trabalho é aquilo que
está ligado à necessidade - necessidade de se cobrir, de se
alimentar, etc. Então, para os gregos antigos, tudo aquilo que
está ligado à necessidade não define a liberdade nem a grande-
za do homem. Assim, a necessidade de produzir e de
comercializar, por exemplo, ficará a cargo dos escravos.

Fazendo um pequeno parêntese, o termo escravo, na
Grécia antiga, não tinha o mesmo sentido daquilo que foi a es-
cravatura em nossas sociedades, até o final do século XIX.
Teoricamente, a escravatura não existe mais, mas sabemos
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que, na prática, ela ainda está presente em muitas partes do
mundo, embora não seja exatamente a mesma coisa. Para dar
um exemplo: os funcionários, servidores públicos, foram re-
crutados entre a classe dos escravos, porque eram eles que ti-
nham de fazer funcionar a máquina administrativa. Então eles
eram obrigados, não eram livres. Aliás, poderíamos nos per-
guntar, algumas vezes, se os funcionários públicos não são
ainda escravos.

Então, vocês estão vendo aqui uma concepção de traba-
lho que não o valoriza de maneira alguma. Mas tudo muda,
tudo se transforma, e sou obrigado a saltar um número de sé-
culos extremamente importantes para chegar ao momento da
revolução industrial inglesa, no século XVffl, acompanhada,
pouco tempo após, pela revolução política americana e pela
revolução política francesa. Neste momento, o que estou que-
rendo dizer com "tudo muda" é que, justamente porque a in-
dústria se desenvolve, começou-se a perceber que os homens
não somente sofrem sua história, mas também podem produ-
zir sua história. E para produzi-Ia, é preciso também produzir
economia. O trabalho, que não era tido em alta consideração
(aliás, na sociedade medieval, ele nem era cogitado, já que um
nobre não devia trabalhar), de repente passou a ser valorizado,
porque se transformou num símbolo de liberdade do homem,
para transformar a natureza, transformar as coisas e a socieda-
de. Aliás, foi o pensador inglês John Locke - um dos
inspiradores do Rui ofRights, a Declaração de Direitos ingle-
sa, da Declaração da Independência americana, e que também
influenciou a Declaração francesa dos Direitos do Homem -
quem disse que a primeira liberdade, a liberdade fundamental
do homem é a liberdade de empreender. Alguém que não em-
preende e que, portanto, não tenta transformar as coisas, não
expressa a sua liberdade fundamental.

Esta idéia se difundiu muito rapidamente, porque ela
correspondia bem ao desejo das nações naquele momento.
Veremos Adam Smith dizer, em A Riqueza das Nações, que o
trabalho é o que permite efetivamente aumentar a riqueza das
nações. Para Montesquieu, o trabalho e o comércio é que per-
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mitem manter as relações entre os seres humanos e, conse-
qüentemente acalmar, eu diria, as tendências guerreiras do ho-
mem. Para Montesquieu, quando se faz comércio, não se faz
guerra. Essa idéia foi retomada mais tarde, no século XX,
pelo grande economista inglês Keynes, que dizia: "Melhor ter
uma atitude despótica com relação ao próprio bolso do que ter
essa mesma atitude com relação ao ser humano". E depois, os
grandes pensadores franceses do começo do século XIX,
como o Conde de Saint-Simon e Auguste Comte, bem conhe-
cidos no Brasil, desenvolverão a idéia de que a nova sociedade
deveria ser uma sociedade industrial e positiva. Ou seja, essa
revolução do pensamento arranca, de alguma forma, os indiví-
duos dos antigos laços de subordinação à terra, ao senhor, e
vai transformar cada um de nós em um trabalhador livre - li-
vre, evidentemente, para vender sua força de trabalho a quem
possa lhe dar emprego. Ao mesmo tempo, essa liberdade vai
ser paga por um certo número de pessoas, pelo fato de que
elas serão obrigadas a trabalhar. Isso vai se desenvolver como
dominação capitalista e exploração da mão-de-obra. E foi bem
salientado por Saint-Simon, inventor do termo "exploração",
assim como por Karl Marx, é claro, e até por um grande ro-
mancista, como Balzac, que mostrou muito bem como o capi-
talismo exigia que os seres humanos fossem como os grandes
felinos, os grandes animais que tentavam comer a sua presa.

O que é interessante notar é que mesmo um autor revo-
lucionário como Karl Marx tinha a mesma idéia que Locke,
Smith e Montesquieu. Ele se exprime de maneira totalmente
direta, dizendo que o trabalho é a propriedade fundamental do
homem, que o homem é, em certa medida, criado pelo traba-
lho e não mais criado por Deus. Pois é justamente o trabalho,
isto é, a possibilidade de mudar as coisas, de transformar o
mundo e de fazer objetos, que vai diferenciar, fundamental-
mente, o animal do homem. É claro que Marx não se refere ao
tipo de trabalho alienado, presente na sociedade que está se
desenvolvendo, à sua época. Ele sonha com uma sociedade
onde cada um pudesse trabalhar de maneira verdadeiramente
livre e com um certo modelo de associação com os outros.

56



PERDA DO TRABALHO, PERDA DA IDENifiDADE

Outros pensadores mais ou menos utópicos, do século XIX,
vão pensar como ele. E não são apenas pensadores, é claro.
São também os trabalhadores que percebem o grau de explora-
ção no trabalho e que sonham com uma sociedade mais justa.

No entanto, a nova mentalidade sobre o trabalho vai ge-
rar o que chamamos de mobilização geral dos seres humanos
para o trabalho. Vemos aí se desenvolver a idéia de que os in-
divíduos que não trabalham são parasitas, delinqüentes e inú-
teis. Ou que, em certo sentido, aqueles que não trabalham não
têm o direito de comer. Como se vê, trata-se realmente de
uma civilização do trabalho e dos trabalhadores. Ou seja, com
o desenvolvimento dessa idéia de trabalho e o aparecimento
posterior da grande empresa, vamos constatar que não apenas
os grandes empreendedores e empresários estão interessados
no trabalho, mas, ao mesmo tempo e progressivamente, tam-
bém os operários. Estes, mesmo que freqüentemente aliena-
dos e explorados, vão justamente reivindicar o trabalho como
um elemento constitutivo e fundamental da sua personalidade.

É aí que vai se desenvolver o que chamamos de consci-
ência profissional dos operários e sua ligação às suas ferra-
mentas de trabalho. Estamos entrando, de fato, em uma
civilização do trabalho. E entramos também, já que o assalari-
ado se desenvolve, no que chamamos de uma civilização "sala-
rial", para retomar o termo do sociólogo Robert Castel.
Civilização salarial quer dizer o quê? Quer dizer não só que
existe o trabalho e que é preciso liberdade econômica, mas
também - e esse é um ponto essencial - que os trabalhado-
res não são simplesmente seres a explorar, mas seres com di-
reitos. E isso é muito importante. Eles têm direitos civis,
políticos e sociais. Sabemos que estes últimos foram adquiri-
dos progressivamente, graças às lutas sociais e sindicais. As-
sim, o trabalho que era tão desvalorizado nas sociedades
antigas, toma-se um elemento fundamentalmente integrador
da sociedade, isto é, permite efetivamente a uma sociedade
engendrar ou reforçar os laços sociais. A figura do trabalha-
dor vai se tomar totalmente central. Aliás, um autor alemão,
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Ernst Jünger, vai escrever um grande livro, chamado O Traba-
lhador, no qual ele engloba no termo "trabalhador" todos os
seres humanos que fazem alguma coisa. Aqui se incluem não
apenas os trabalhadores manuais e os intelectuais: até o guer-
reiro tornar-se-á um trabalhador como outro qualquer.

A figura do trabalhador torna-se, então, uma figura cen-
tral. Nos primeiros anos do pós-guerra, depois de 1945, essa
tendência só vai se reforçar porque, simplesmente, estamos
num período de crescimento, embora este não seja o mesmo
para todos os países - o que é evidente. A produtividade não
é a mesma em todos os países, mas isso não vai impedir que,
no mundo inteiro, assistamos ao seu aumento e ao desenvolvi-
mento do crescimento econômico. Vemos também o desen-
volvimento dos direitos sociais e a instituição do que na
França se chamou de L'État Providerwe. Tomando o seu equi-
valente inglês Welfare State, vê-se que efetivamente o capita-
lismo se desenvolve, mas que, ao mesmo tempo, ele estava se
humanizando progressivamente, o que chegaria a levar
alguns pensadores a dizer que a luta de classes estaria desapa-
recendo.

Nas empresas, aparece o movimento das "relações hu-
manas", onde se leva em conta o fator humano, as motivações
dos trabalhadores. Além disso, também progressivamente, ve-
mos desenvolver-se o pleno emprego. Considerando todos es-
ses fenômenos, as sociedades começam, de certa forma, a
realizar o sonho do sociólogo Durkheim, de que a moderna
sociedade industrial, fortemente diferenciada, chega ao está-
gio de uma solidariedade orgânica muito forte. Esse é o mun-
do do qual viemos, o mundo onde nascemos.

Desde 1970, e não só desde 1980, como se diz com
muita freqüência, a tendência se inverte. E o mal-estar na ci-
vilização torna-se palpável. Por quê? O economista austríaco
Joseph Schumpeter caracterizou o capitalismo como um mo-
vimento de destruição criadora. Esse movimento vai-se inten-
sificar, isto é, o capitalismo, ao invés de ser produtor de
riquezas, vai se tornar, cada vez mais e rapidamente, seu des-
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truidor, para poder construir outras riquezas. A ordem é: va-
mos construir para destruir e vamos destruir para construir.
Podemos tomar um exemplo simples. Quando se compra um
computador hoje, ele vai ser obsoleto e sem interesse, daqui a
dois anos. Bem depressa, o produto que estamos produzindo
vai para o lixo ou será vendido para países subdesenvolvidos.
Por exemplo, os materiais de guerra que os países desenvolvi-
dos não querem mais utilizar são vendidos para a África. Esses
são fenômenos bastante conhecidos. Vamos vendê-los aos pa-
íses árabes para que eles possam continuar as suas guerras. Sa-
bemos muito bem que existe uma batalha terrível para o
controle da aviação e que, continuamente, novos aviões estão
aparecendo. Sabemos também que existe uma batalha muito
grande para a invenção de novos lançadores de foguetes. Basta
olhar a batalha entre a NASA, de um lado, e o pólo europeu
que, da base de Kourou, Guiana Francesa, lança os foguetes
Ariane. Enfim, desde que um objeto aparece no mercado, sa-
bemos que, em seis meses, um ano ou dois anos, será necessá-
rio substituí-lo por um outro, o que significa que estamos
entrando numa sociedade que é, exclusivamente, de consumo
e pelo consumo. Claro que isso existia antigamente. Mas eram
as pessoas ricas que trocavam as roupas a cada ano, acompa-
nhando a moda. Hoje, no entanto, a cada vez que alguém tem
um pouquinho de dinheiro, troca as suas roupas. Falo isso por-
que conheço muito poucas pessoas que são anti-sociedade de
consumo, como eu. Se eu não tivesse uma mulher que tomasse
um pouquinho conta de mim, iria usar as mesmas roupas de
vinte anos atrás. Isso não ocorre porque ela está sempre reno-
vando o meu guarda-roupa e, por isso, estou aqui apresentável,
frente a vocês.

Outra coisa é que o desenvolvimento se volta para o
problema do consumo e não mais para o da produção. Esse é
um ponto essencial. O desenvolvimento das novas
tecnologias, como aquelas das telecomunicações, permite
efetivamente que hoje funcionemos em tempo real. Sabemos
imediatamente o que está acontecendo na bolsa de Tóquio, de
Frankfurt ou de Londres. Então, vemos se desenvolver um ex-
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traordinário "boom" do capital financeiro e não mais do capi-
tal industrial. Man fez equações simples dizendo que, no ca-
pitalismo, existe o dinheiro ou o capital que serve para fazer
mercadorias, que estas vão ser vendidas para que se tire um lu-
cro. Isso vai produzir novamente dinheiro. Portanto, a fórmula
de Man é simples: há dinheiro, há mercadoria que produz di-
nheiro a mais. Mas hoje estamos cada vez mais no movimento
de produzir dinheiro com dinheiro, sem produzir mercadoria.
Quando o Sr. George Soros, um grande financista do qual vou
falar daqui a pouco, há dois anos, tentou fazer com que des-
pencasse a cotação da libra esterlina, ele chegou a fazer alguns
bilhões de dólares em alguns dias, sem que existisse produção
de riqueza em qualquer lugar que fosse.

Vamos entrar em um outro mundo, não somente do
consumo, mas num mundo que um economista francês,
Maurice Allais, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, há
alguns anos, definiu como um imenso cassino financeiro.
Basta ver as manchetes dos jornais. Há vinte ou trinta anos, é
verdade que já existiam alguns grandes especuladores que jo-
gavam na bolsa. Hoje, praticamente todo mundo tem algumas
ações e tenta se arranjar com elas. Então, para se ter um me-
lhor produto a ser vendido no mercado, a fim de se realizar
melhores lucros financeiros, o que vai acontecer? Uma inten-
sificação da guerra econômica, uma exacerbação desta guerra,
que desde sempre foi fundamental para o capitalismo, mesmo
que, de tempos em tempos, os grandes poderosos sejam obri-
gados a fazer acordos com os bancos centrais e pensar em bai-
xar ou aumentar as taxas de juros.

De maneira bem clara, o capitalismo está a ponto de fa-
zer ruir ou de implodir as antigas sociedades industriais nas
quais vivemos, as sociedades fundadas ao mesmo tempo sobre
a produção de mercadorias, sobre o dinamismo dos empreen-
dedores e sobre a resistência operária, isto é, a luta de classes
da qual vou falar oportunamente. Então, o que vai aparecer,
concretamente, é o predomínio generalizado de uma visão ra-
cional da vida, isto é, de uma visão racional estritamente eco-
nômica, instrumental. Dito de outra maneira: vivemos numa
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visão da lógica técnica e, por isso, tudo o que seria a lógica
prática, que permite estabelecer laços entre os seres humanos,
tudo o que está ligado às lógicas emancipatórias, permitindo
reduzir o sofrimento dos que mais padecem, isso está sendo
progressivamente abandonado.

Um grande pensador alemão da atualidade, Jürgen
Habermas, faz essa distinção que acredito ser muito apropria-
da entre a lógica puramente instrumental, a lógica
emancipatória e a lógica prática. São fundamentalmente os pa-
íses ainda não desenvolvidos que continuam a ter um desen-
volvimento industrial clássico, mas com um regime de
trabalho precário e mal pago. O Brasil tem essa característica
extraordinária de ser um laboratório muito interessante, por-
que é um país subdesenvolvido e, ao mesmo tempo, desenvol-
vido, sub e supradesenvolvido. Eu diria que, de todos os países
do mundo - e conheço muitos - este é o país mais contradi-
tório que já vi. Aqui no Brasil há de tudo, encontramos carac-
terísticas do século XX e do século passado, simul-
taneamente. E isso depende da região e até mesmo dos bair-
ros, algumas vezes. Nessa nova situação, em algumas regiões
temos realmente mais necessidade de trabalhadores intelectu-
ais, relativamente sofisticados, que tenham feito estudos pro-
fundos de engenharia, de eletrônica, de estudos comerciais
etc. E temos cada vez menos necessidade de pessoas pouco
qualificadas. Em outras regiões, temos mais necessidade de
empregos pouco qualificados, empregos precários, quer dizer,
pessoas que se tornarão empregados domésticos, motoristas
etc. Estes são aqueles que Marx chamou de proletariado mise-
rável e que não estão do lado dos trabalhadores intelectuais sofis-
ticados. E parecem constituir a grande maioria da população.

Por trás disso, existe um fenômeno típico que reco-
nhecemos em todos os países do mundo: falamos cada vez
menos de trabalho e cada vez mais de emprego. Dizemos que
uma pessoa tem ou não um emprego. O que quer dizer um em-
prego? Quer dizer ter uma tarefa a ser feita, com um salário
fixo, mesmo que essa remuneração não seja interessante. Ve-
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mos então que a noção do trabalho liberador está se partindo
em pedaços.

Além disso, constatamos - exatamente por causa da
automação e das novas tecnologias - que cada vez temos me-
nos necessidade da maioria das pessoas. O que é bastante curi-
oso aqui, nesse fenômeno que vai ser traduzido por perda de
emprego, é a tese de que isso leva a economia capitalista a se
comportar melhor. Mas não é verdade. Ou seja, depois dessa
redução de empregos, do uso de tecnologias como a
reengenharia e outras do gênero, das técnicas de qualidade to-
tal, nas quais não acredito de maneira nenhuma - o cresci-
mento global em todos os países, na realidade, diminuiu.
Sobre a qualidade total, vejo-a como uma inutilidade, pois
qualidade total nunca existiu em lugar nenhum. Podemos me-
lhorar a qualidade de um produto, mas qualidade total não
existe. Quando falamos em qualidade, o que estamos querendo
dizer? A qualidade da organização geral, a qualidade dos méto-
dos que estamos realizando, a qualidade do produto, a qualida-
de de vida das pessoas que trabalham, que vivem na empresa, a
qualidade de melhor atendimento ao cliente. É tudo isso ao
mesmo tempo. Certas qualidades são contraditórias, porque,
se o chefe de empresa quer aumentar o ritmo, a rapidez dos
movimentos, ele não vai se preocupar com a qualidade de vida
dos seus colaboradores. Definitivamente, a noção de qualida-
de total é a noção de um mundo que não existe. Não pode
existir um mundo totalmente racional, onde cada qual funcio-
na bem, no tempo previsto, com os gestos necessários, sem
sentimento, nem paixão. Seríamos perfeitos autômatos. Na
França, há 10 anos se falava muito em qualidade total, hoje
ninguém mais fala, foi uma moda como qualquer outra. O pro-
blema é que, por hipótese, não existe uma empresa que faça
produtos de qualidade ruim. Não existe uma empresa que vai
tentar sempre manipular o cliente. O problema da qualidade é
um problema normal de toda organização. A noção de qualida-
de total é como se, efetivamente, tudo pudesse ser perfeito.
Sinto muito, mas Deus fez o mundo imperfeito e não vejo
como os homens poderiam fazer melhor que Ele.
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Voltemos à questão do crescimento: nos países euro-
peus, quando existe um crescimento de 2%, isso é considera-
do formidável. Antes esse crescimento era de 5%. Em países
como aqui, se chegamos a ter um crescimento de 5%, é mag-
nífico, e até poderíamos, em alguns anos, ter um crescimento
de 10%. Mas o crescimento está diminuindo e a produtividade
diminui. Um outro exemplo é  dos Estados Unidos, sobre o
qual temos estatísticas mais disponíveis. Nos EUA, a produti-
vidade/hora aumentou em 1% entre 1993 e 1995, enquanto
havia aumentado em 3%, em média, entre 1950 e 1993. Por
outro lado, estamos assistindo a um empobrecimento salarial.
E ainda: nos Estados Unidos, o salário real, não o nominal, não
aumentou desde 1973, e o crescimento da renda familiar -
levando-se em conta que as pessoas trabalham mais e que
existem mais pessoas na família trabalhando - não aumenta
desde 1989, exceto para os salários dos presidentes e direto-
res-gerais das grandes companhias, que viram crescer a sua
renda, de 1990 a 1995, em 92%. O salário anual médio, em
1990, era de mais ou menos U$2.000.000,00 para um presi-
dente ou diretor-geral, enquanto era de US$22.000,00 para
um trabalhador. Atualmente ele é de U$3.800.000,00 para o
presidente e diretores-gerais e US$4.000,00 para os trabalha-
dores. Então, o salário só aumentou para as pessoas que são
cada vez mais ricas.

Um exemplo é o das usinas Peugeot-Citrõen, porque a
Peugeot, instalou-se no Brasil e seu Diretor-Geral aceitou um
aumento de salário de 2% para os trabalhadores, mas ele au-
mentou seu próprio salário em 60%. Existe, então, cada vez
mais, um rebaixamento da cobertura social para os assalaria-
dos, em quase todos os países. Com o recente "pacote" eco-
nômico que houve, acontecerá a mesma coisa no Brasil. Ele
comporta o essencial da fiscalização e um decréscimo de
cobertura social, cujas perdas são repassadas aos detentores
do capital. Existe um endividamento crescente e um
concomitante aumento da miséria.

Não vou sobrecarregá-los com números, não sou um
economista. Quero dizer que, no quadro atual, o trabalho não é
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o mais importante, mas outra coisa. O que isso provoca em
nossa civilização? Diria que provoca o desenvolvimento da
perversão social, ligada ao desenvolvimento da psicologização
do problema. O que entendo por perversão social se aplica às
empresas dominadas por lógicas e estratégias financeiras e in-
dustriais e que têm, cada vez mais, tendência a considerar os
homens como objetos eminentemente substituíveis, atendo-se
apenas aos problemas financeiros.

A redução de pessoal acontece, mesmo quando as em-
presas estão funcionando bem. Vou dar dois exemplos, um ti-
rado dos Estados Unidos e o outro da Suécia. Em 1994,
quando as grandes empresas americanas tiveram um aumento
de 40% dos seus lucros, elas eliminaram 116 mil empregos,
enquanto em 1990, no momento de recessão econômica, eli-
minaram apenas 316 mil. Quanto mais as coisas funcionam,
mais se eliminam os trabalhadores. Segundo exemplo recente,
há alguns meses atrás: uma companhia sueca, Eletrolux, de
eletro-eletrônicos e outros produtos, suprimiu aproximada-
mente 100 mil empregos no mundo e 12 mil na matriz, porque
o acionista principal queria um rendimento financeiro de 15%
para as suas ações, rendimento esse que era de 9%, o que já é
muito bom, porque na Suécia não há inflação.

Então, vocês vêem que a redução de efetivos não está
ligada a problemas de organização, mas sim à idéia de que, jus-
tamente como são as finanças o que importa, é preciso ter
melhores resultados financeiros. Não sei se as medidas toma-
das pelo Governo brasileiro recentemente, que irão suprimir
33 mil empregos - não conheço o problema - caminham
nesse mesmo sentido. Tudo é feito, vocês sabem, com o obje-
tivo de reagir à crise que acabou de acontecer, que é puramen-
te financeira e não uma crise econômica. A economia asiática
está se comportando de uma maneira muito boa. Uma crise fi-
nanceira é totalmente diferente da econômica. São momentos
em que, de repente, as pessoas não têm mais confiança e reti-
ram o capital para colocá-lo em outro lugar. As pessoas po-
dem fazer isso todo dia, podem até, diria eu, brincar de
fazê-lo.
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Compreendemos muito bem que, numa situação assim,
todos os assalariados de uma empresa, não importa qual seja o
seu nível hierárquico, não sabem nunca se serão mantidos ou
não no emprego, porque não é a riqueza econômica da empre-
sa que vai impedir que exista redução de efetivo. Vou dar o
exemplo novamente da Peugeot e da Citroën, que conheço
bem, na França. É uma empresa que está funcionando muito
bem. Ela passa seu tempo a despedir as pessoas de maneira re-
gular. Isso é perversão, mas a perversão está ligada à
psicologização. O que quero dizer com isso? Poderão perma-
necer na empresa apenas aqueles que são considerados de ex-
celente performance. Vocês sabem muito bem o que isso quer
dizer, performance e excelência. Isso remete às pessoas ditas
vencedoras. São aqueles que matam de maneira tranqüila, sem
dó, "fritando" o semelhante, um outro profissional. Mata-se
de verdade e a pessoa lesada não tem idéia, nem tem a impres-
são de que querem matá-la. Isso é psicologização, na medida
em que, se alguém não consegue conservar o seu trabalho,
fala-se tranqüilamente: "mas é sua culpa, você não soube se
adaptar, você não soube fazer esforços necessários, você não
teve uma alma de vencedor, você não é um herói." Isso quer
dizer que é preciso ser um herói num cavalo branco para ga-
nhar as coisas ou as guerras. Então, psicologizaçào quer dizer:
"você é culpado e não a organização da empresa ou da socieda-
de. A culpa é só sua." Isso culpabiliza as pessoas de modo qua-
se total, pessoas que, além disso, ficam submetidas a um
estresse profissional extremamente forte. Então as empresas
exigem daqueles que permanecem um devotamento, lealdade e
fidelidade, mas ela não dá nada em troca. Ela vai dizer sim-
plesmente: "você tem a chance de continuar, mas talvez você
também não permaneça."

Sou muito sensível, principalmente no Brasil, a todas
as críticas que se fazem às administrações públicas. É verdade
que muitas não funcionam bem, mas não se deve exagerar. Nas
críticas que são feitas à burocracia, sobre o fato de a empresa
privada ser bem melhor, é preciso observar, com Max Weber,
que foi verdadeiramente o primeiro a refletir sobre a burocra-
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eia, que esta tem muitos defeitos, mas tem, apesar de tudo,
uma vantagem. Não se deve esquecer que ela é fiadora do inte-
resse geral ou garantidora da preservação do bem comum. E
isso não acontecerá se simplesmente promovermos uma
desregulamentação, porque tudo tem que ter uma regulamenta-
ção. Mas não existe nenhuma empresa à altura de assegurar o
interesse geral e o bem comum. Por que vocês acham que ela
deveria fazê-lo? Diria que, quando criticamos a burocracia, é
preciso prestar atenção e não apenas criticar os mecanismos
que permitem à sociedade funcionar e se manter. Pois quais
são as conseqüências? As pessoas estão cada vez menos
inseridas no tecido social. Uma sociedade que se julgue de-
mocrática, deve integrar as pessoas para permitir que elas,
efetivamente, vivam juntas.

Eu vou retomar uma frase muito bonita, um antigo con-
ceito de Aristóteles que, há vários séculos, dizia: uma socie-
dade é aquilo em que podemos viverjuntos, tendo o prazer de
viver juntos. Ora, essa integração na sociedade é que constitui
basicamente nossa identidade, é onde nos sustentamos e nos
nutrimos. A primeira formação da identidade é feita pela famí-
lia. Eu não vou desenvolver isso, mas insisto em que o papel
da família é, de fato, o de ensinar quais são as coisas proibidas
e as coisas possíveis, papel de transmitir um certo número de
noções éticas e também de incutir o amor natural. Por outro
lado, a escola que freqüentemente não preenche o seu papel,
deve favorecer o confronto com os semelhantes e favorecer o
desenvolvimento do pensamento, dando às pessoas a possibili-
dade do prazer intelectual. Mas, se a família e a escola são re-
presentantes do conjunto da civilização, eu diria que a
civilização do trabalho, ao longo do tempo, divide as coisas.
No mundo do trabalho, não se sabia o que era objeto de educa-
ção, não se sabia o que devia ser transmitido às crianças. E
hoje, cada vez mais, temos pais que não sabem, e também a es-
cola não sabe mais. Vou insistir principalmente no aspecto da
identidade forjada, completada com o trabalho. O trabalho faz
o quê? Ele toma as pessoas que já têm um certo grau de per-
sonalidade e as remodela, estabiliza suas personalidades e
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seus desejos. Por outro lado, ele coloca as pessoas na realida-
de, faz com que elas entrem na realidade. Quando se trabalha,
sabemos qual é a realidade da organização e isso permite,
também, que se instaure a temporalidade, coisa que é total-
mente fundamental, porque o ser humano se desenvolve na
temporalidade. Quando não temos temporalidade, não sabe-
mos mais quem nós somos nem o que temos a fazer. A empre-
sa, nesse momento, poderia estar atenta e deveria ser um lugar
de aprendizagem, de continuação da socialização.

Por outro lado, na empresa, nós estamos lidando com
colegas e deveríamos aprender a ter solidariedade com eles,
isto é, não nos considerarmos como seres únicos, mas viven-
do uns com os outros. Toda essa inserção vai permitir a cada
um sentir-se útil no seu trabalho, na sociedade, além de bus-
car algum sentido para a própria vida. Pois a partir do momen-
to em que existir um sentido para a vida, este não se limitará
somente ao fato de termos um papel na empresa, mas ao fato
de estarmos inseridos num sistema social mais completo, po-
dendo ter investimentos políticos e nos sentir verdadeiramen-
te cidadãos.

Em outras palavras, o trabalho só permite uma saída po-
lítica sob a ética da responsabilidade, uma ética onde sabemos
o que temos a fazer, onde podemos exprimir o que sabemos
fazer e o que não sabemos. A identidade para cada um de nós
tem a ver com nossas consistências e com a relação destas
com outros seres humanos. Essa relação está existindo com
menor freqüência. Vemos, e não vou falar muito sobre este
problema, que as famílias sabem cada vez menos definir o que
é permitido e o que não é, na medida em que elas não sabem
mais quais são os verdadeiros valores sociais. E nós sabemos
muito bem as críticas que podem ser feitas às escolas. Mas se
eu me debruço sobre o trabalho, direi que nós não vivemos
mais do nosso trabalho, nós sobrevivemos dele, o que é bem
diferente. Nós vivemos no efêmero. Quantas vezes, no Brasil,
ouvi essa expressão: "eu não sei o meu futuro" ou "para mim,
o futuro é a próxima semana." Ora, quando vivemos sem esse
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horizonte de temporalidade, como poderemos ter projetos,
como poderemos construir, efetivamente, nossa vida e nossa
existência? É por isso que fiquei muito chocado, quando li o
livro de Stephan Zweig, "Brasil, Terra do Futuro". Ele dizia
que, mesmo sessenta anos depois, poderíamos dizer a mesma
coisa. E, em certa medida, não aconteceu o desenvolvimento
que Zweig desejava para o Brasil, exatamente porque, justa-
mente, viver no imediato não nos permite a construção de um
projeto verdadeiro. O que isso provoca? Provoca o que cha-
mamos de explosão social ou, para utilizar um outro termo,
um "desafiliamento" social, porque não estamos mais afilia-
dos uns aos outros e, em certa medida, a visão coletiva desapa-
rece. E quando isso acontece, nós nos sentimos inúteis, não
sabemos mais como ser cidadãos, sentimo-nos desconsi-
derados e, aos poucos, vamos perder a nossa auto-estima . O
que está se desenvolvendo é essa angústia generalizada, que vai
ocorrer em todos os países do mundo.

Na verdade, existem estratégias de respostas que foram
evocadas por um certo número de autores. Existe a possibili-
dade de se valorizar a personalidade, quando se é mais agressi-
vo, mais decidido. Existe uma maneira de tentar contornar
toda essa dificuldade, orientando nossa sociedade a ter um
certo humor em relação a isso, ou então a se integrar, ainda
que à margem. Podemos, também, desenvolver estratégias de
defesa, isolando-nos e privando-nos da identidade coletiva, re-
fugiando-nos no álcool, na droga, na criminalidade. É claro
que não são boas estratégias de respostas, mas, apesar de to-
dos esses fenômenos, eu diria que as conseqüências são aque-
las que já foram evocadas aqui e elas resultam na
fragmentação geral de nossa sociedade.

É o que Alain Touraine, com o qual nem sempre estou
de acordo, formulou muito bem, há vinte anos: "Aquilo que eu
receio, quanto a toda a nossa sociedade, é que ela se fragmen-
te de maneira tal que cada um se tome uma gangue para sua co-
letividade." Então, estaríamos numa sociedade de luta geral de
gangues, os homens uns contra os outros. Numa certa medida,
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é o que está acontecendo, mas não apenas aqui. O mais extra-
ordinário é que aqueles que foram os atores mais ativos deste
lado desastroso que eu tentei mencionar, começam a ficar in-
quietos pelo que está acontecendo. Por exemplo, o Sr.
Hammer3 , que é o criador "genial" (eu coloco aspas porque
estou fazendo humor) da reengenharia, começa já a dizer que
o chefe de empresa não vê as conseqüências sociais, mas ape-
nas técnicas, daquilo que planeja e realiza. Numa outra decla-
ração, o Sr. George Soros, financista internacional que, alguns
anos atrás, fez falir algumas empresas na Inglaterra, diz que se
o capitalismo financeiro parasse de atuar, provocaria um de-
sastre. Mas outros financistas pensam diferentemente e co-
meçam a dizer que esse sistema é perigoso, porque
simplesmente impede os indivíduos de viver e ter uma história
coletiva.

O que eu gostaria de dizer é que sou contrário ao que
disseram os pensadores da segunda onda, alguns deles ameri-
canos. Um deles é o Sr. Fukuyama, que predisse que a história
estava terminada, porque o regime comunista se desmoronou
e que iríamos viver, até o final dos tempos, no liberalismo
tranqüilo. Eu diria, ao contrário, que estamos no início da his-
tória. Estamos em um momento em que não temos mais ideo-
logias que nos protegem ou que nos dizem o que fazer. Diria,
no entanto, que é preciso sempre ler Marx. E se o socialismo
real - não estou dizendo o marxismo - levou a catástrofes,
o ultraliberalismo também leva a catástrofes.

Nós, felizmente, estamos nos soltando das grandes ide-
ologias e devemos construir o mundo inventando e imaginan-
do novas perspectivas. Não temos mais pensadores
magníficos que nos digam o que fazer. É por isso que estou
dizendo que não estamos no final da história, mas, ao contrá-
rio, estamos no início da história, pelo fato de que somos res-
ponsáveis pelo que devemos fazer.

Então, se somos responsáveis, restam-nos algumas pis-
tas e eu diria que não devemos nos limitar apenas à questão da
perda de efetivos. Por exemplo, vejo que, aos poucos, no caso

° Michael Hammer
é o criador da téc-
nica de gestão
denominada 'reen-
genharia'.
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das bombas de gasolina, temos mais bombas automáticas.
Na França só existem bombas automáticas. Existe toda uma
série de pessoas que prestavam serviços que foram suprimi-
dos. Mesmo num país industrializado como o Japão, eles
compreenderam que não existem bombas automáticas, exis-
tem sempre servidores. Na França, se você for a um restau-
rante, você vai passar o tempo todo chamando e fazendo
sinal, porque existem dois garçons para cem pessoas. No
Brasil existem cinco ou seis. No Japão existem 15, isto é,
vemos que se pode dar trabalho às pessoas que precisam de
trabalho. Então, é preciso não automatizar tudo, mas isso
não vai ser suficiente.

Eu diria que podemos pensar em outras formas de
organização do trabalho, nas quais os indivíduos não este-
jam, simplesmente, em um trabalho repetitivo, mas nas
quais eles possam ter uma certa autonomia e uma certa pos-
sibilidade de decisão. Podemos pensar, igualmente, no de-
senvolvimento das atividades do setor quaternário, ou seja,
o ensino, a educação, todo o setor de lazer. E sob esse pon-
to de vista, a velha citação de Marx não é tão falsa, quando
ele dizia que, talvez um dia existirão pessoas que irão traba-
lhar três horas por dia e depois irão pescar, ler um bom li-
vro, fazer música etc.

Deve-se pensar também numa civilização que possa se
centrar não apenas no trabalho, porque não vamos encontrar a
civilização do trabalho antiga, mas uma sociedade que se
centre na multiplicação das atividades, à medida em que cada
qual é bem mais competente do que acredita. Por exemplo,
como imigrantes da África do Norte, na França, as mulheres
árabes que sabem apenas um pouco de francês sentem-se to-
talmente inúteis. Mas foram criadas, em certos bairros, redes
de solidariedade onde essas mulheres vão ensinar as francesas
a fazer a culinária algeriana e, em troca, as francesas vão ensi-
nar a elas o francês. Abriram-se cursos de dança árabe, que fa-
zem um enorme sucesso, e muitos profissionais liberais que
vão às aulas de dança, em vez de pagá-las - um médico, por
exemplo - dão consultas.
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O que quero dizer é que existe a possibilidade de se
recriar. E temos exemplos também da antiga economia do
Brasil, essa economia de troca, que não passa pelo dinheiro,
mas pelo fato de as pessoas prestarem serviços. Além do
mais, cada pessoa se sente útil para alguma coisa. Os defici-
entes físicos mostram ser capazes de fazer sempre alguma
coisa. Lembro-me da primeira experiência que tive, quando
era um jovem psicossociólogo. No norte da França, as pes-
soas que trabalhavam nas minas diziam que não tinham nada
a nos falar. Eu dizia que não tinha problema, bastava que
eles me falassem sobre o seu trabalho. Em algumas vezes,
essas entrevistas duravam horas, às vezes, o dia todo. Então,
os mineiros diziam que nunca pensaram que sabiam tantas
coisas. É claro que essas pessoas sabem muito mais do que
elas julgam saber.

Há também outros problemas que não foram aponta-
dos. Há  problema da duração do trabalho. Sabemos que, nos
meados do século XIX, as pessoas trabalhavam setenta horas
por semana e, quando diziam aos chefes de empresa que era
preciso trabalhar apenas sessenta horas, o chefe de empresa
dizia: é impossível, não é verdade. Eu diria que o melhor
exemplo foi dado, há mais ou menos quinze anos, no momen-
to da grande recessão na Inglaterra, quando inúmeras empre-
sas colocaram o seu pessoal no desemprego técnico. Eles
trabalhavam três vezes por semana, durante seis meses. E du-
rante esse tempo, eles produziram tanto quanto produziram
durante a semana toda, o que mostra que o fato de não poder
se reduzir a jornada de trabalho é falso.

Eu diria também que é preciso encontrar ligações de
solidariedade fora do trabalho. É preciso reinventar o coletivo.
E isso não quer dizer ser simplesmente um ator individual,
mas um ator social. Há algum tempo, o filósofo norte-ameri-
cano Richard Rorty, que é um filósofo inteligente, apesar de
liberal, escreveu ao presidente da grande Federação America-
na do Trabalho, dizendo que é preciso intensificar a luta de
classe. Não podemos mais continuar assim. Os chefes de em-
presa se tornaram loucos, eles só trabalham para o seu provei-
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to e temos uma sociedade que vai se destruir. Então, o fato de
que um filósofo liberal, escreve a um presidente do maior sin-
dicato, para que se intensifique a luta de classes, mostra que
existe um problema importante. É preciso que os seres huma-
nos possam encontrar a dimensão que tendemos a esquecer,
que é a dimensão histórica, o seu peso na história. Que eles
possam, também, reencontrar o sentido político, o significado
dos seus atos, além do prazer de viver juntos. Não temo dizer
coisas tão banais como o que pode contribuir para a felicidade
humana.

Termino dizendo duas frases escritas por dois pensado-
res que aprecio. Uma é do americano Herbert Simon, antigo
Prêmio Nobel de Economia, que diz na sua autobiografia:

"Sou um pesquisador da ciência social, antes de ser
um economista ou psicólogo, e espero ser um ser humano
antes de qualquer coisa."

Tudo isso nos leva à idéia de um novo humanismo.
Gostaria de citar uma frase mais longa do grande historiador
francês Fernand Braudel, que renovou toda uma parte histórica
no mundo. Ele escreveu, um pouquinho antes de morrer, a se-
guinte frase: 'É preciso criar um novo humanismo." E ele de-
finia humanismo da seguinte maneira:

"O humanismo é uma maneira de esperar, de querer
que os homens sejam fraternais e que as civilizações, cada
uma por si, e juntas, se salvem e nos salvem. Aceitar é dese-
jar que as portas do presente se abram largamente sobre o
futuro, além das falências, além das explosões das catás-
trofes que nos predizem os profetas. Essa seria a linha de
parada, onde todos os séculos vêem frente a si, como um
obstáculo, a esperança dos homens. E os homens devem se-
guir em frente, devem ultrapassar essa linha."

Eu diria que a criação de um novo humanismo é neces-
sária, se quisermos recriar, reinventar uma democracia que só
existirá se conseguirmos conjugar autonomia individual com
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autonomia coletiva, que será uma autonomia voltada ao bem
comum e ao interesse geral.

Palestra publicada originalmente em "Relações de Trabalho
Contemporâneos; orgs Antônio Carvalho Neto e Maria Regi-
na Nabuco. Belo Horizonte: IRT (Instituto de Relações do
Trabalho) da PUC Minas, 1999. pp . 69-83.

Revisão: Professor José Newton Garcia de Araújo, do
Departamento de Psicologia e do Mestrado em Ciências
Sociais da PUC-Minas.
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Divisão e conflito como caráter
constitutivo do social

J	edefinir o projeto socialista em termos
deumaradicalizaçãodademocracia; vale
dizer, como articulação das lutas contra
as diferentes formas de subordinação de
classe, sexo, raça, assim como contra
aquelas outras ideologias aque se opõem
movimentos ecológicos, antinucleares e
anti-institucionais. Esta democracia
radicalizadae plural, quepropomos como
objetivo de uma nova esquerda, tem sua
origem na tradição do projeto político
"moderno" formulado a partir do

Iluminismo, e que tenta prolongar e aprofundar a revolução
democráticainiciadano século XVffl, continuadanos discursos
socialistas do século XIX e que deve ser estendida hoje a
âmbitos cadavez mais amplos dasociedadeedo Estado. Nossa
tese é que, para a realização do referido projeto, é necessário
abandonar um certo número de teses epistemológicas do
Iluminismo, já que somente através de uma crítica do
racionalismoedo essencialismo épossível perceber, demaneira
adequada, a multiplicidade e diversidade das lutas políticas
contemporâneas."

Cad. EscLegisL, Belo Horizonte, 5(9): 75-87,jul./dez. 1999

1 Ernesto Laclau e
Chantal Mouffe: Pre-
fácio à edição espa-
nhola de "Hegemo-
nia y Estrategia
Socialista: l-1acia
una Radicalización
de Ia Democracia',
México e Madri,
Sigla XXI, 1980, P.
ix; Trata-se da
versão espanhola
de "Hegemony and
Sociabist Strategy:
Towards a Radical
Democratic	Poli-
tics', London, Ver-
so, 1985.
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2 Cf. Mouffe: De-
mocracia radical: ,
Moderna o Postmo-
derna?', em Le-
viatán, n2 55,
Primavera 1994, pp.
81-94. Trata-se da
versão espanhola
de "Radical Demo-
cracy: Modern or
Postmodern7', em
Adrew Ross (ed.):
Universal Abandon?
The Politics os
Postmodernism,
Edimburg,
Edimburg University
Press, 1989, pp 31-
45; reimpresso em
"The Return of the
Political', London,
Verso, 1993, pp. 9-
22. Deste volume
existe uma versão
francesa com algu-
mas modificações:
"Lã Politique et ses
Enjeux. Pour une
Démocratie	Plu-
rielle", Paris, Lã
Decouverte, 1994.A
continuação, as ci-
tações serão feitas
a partir da versão
espanhola mencio-
nada, com algumas
leves modificações,
principalmente no
que se refere à
utilização do gênero
masculino. O res-
tante da tradução
espanhola de tex-
tos originais em
inglês ê minha [ME].

Mouffe: "Demo-
cratic Politics To-
day", em Moufle
(ed.): Dimensons of
Radical Democra-
cy. Pluralism, Citi-
z e n s 	i	p
community, London
Verso, 1992, p. 13.

Marcelo Expósito: Um dos aspectos mais
interessantes e desafiantes de sua proposta
programática para redefinição das políticas de
esquerda, no aspecto prático de radicalização da
democracia - exposta originalmente em seus trabalhos
desenvolvidos em colaboração com Ernesto Laclau -, é
sua afirmação sobre a necessidade de compreender,
segundo suas próprias palavras, "o caráter
constitutivo da divisão social e do antagonismo". Isto
é, o seu projeto difere e mantém, com toda evidência,
uma distância crítica frente a outros projetos de
redefinição das políticas de esquerda (concretamente,
aqueles que a senhora identifica dentro do marco da
problemática habermasiana), que "vislumbram a
possibilidade de um marco político no qual o
antagonismo e a divisão desapareceram". Podemos,
de fato, dar continuidade à linha de sua argumentação
até o ponto onde se afirma que a existência da
multiplicidade, da pluralidade e do conflito, como
"raison d'être — da política, é a garantia de sua própria
preservação'; e que qualquer projeto político de
esquerda que não perceba esta perspectiva, aspira a
uma clausura definitiva que finalizaria na "eliminação
totalitária do político e na negação da democracia"!
Do seu ponto de vista, no que se refere à cultura, à
religião ou à moral, deve-se defender o mais amplo
pluralismo possível em numerosas áreas; porém, é
impossível conceber dentro de uma mesma entidade
"política" o absoluto pluralismo, a coexistência de
princípios antagônicos de legitimidade. Em outras
palavras, o máximo de pluralismo deve ser defendido,
com a finalidade de respeitar os direitos do maior
número possível de grupos, sem destruir o próprio
marco da comunidade política constituída pelas
instituições e práticas que compreendem a democracia
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moderna e que definem nossa identidade como cidadãos.
Esta é a razão pela qual, segundo a senhora argumenta,
"devemos aceitar que nossa participação como cidadãos
na associação política não se pode situar no mesmo nível
de nossas outras inserções nas relações sociais. "4

Gostaríamos de pedir à senhora uma maior
explanação sobre estes aspectos. Pretendemos tratar, neste
momento, de questões relativas à cultura e às manifestações
artísticas. Porém, é necessário, antes de mais nada,
compreender deforma apropriada sua proposta. Esta parece
derivar mais de suas reflexões do que de sua concepção das
práticas hegemônicas; de modo que, em termos de democracia
radical, o antagonismo, o conflito, as diferenças ou a
pluralidade são negociadas politicamente, não podendo ser
traduzidas nem projetadas nas relações sociais no campo
cultural. Por que é necessário aceitar aqui o absoluto
pluralismo, sendo possível conceber, ao contrário do que
ocorre no campo político, a coexistência de princípios de
legitimidade antagônicos?

Pluralismo na cultura eno político

Chantal Mouffe: Sou mais favorável aum pluralismo
amplo no campo cultural do que no âmbito político. Levo em
conta a especificidade da democracia moderna como novo
regime político que se constitui pelo reconhecimento do
pluralismo. O pluralismo significa, neste contexto, o fim de
uma idéia substantiva de uma vida boa, o que Claude Lefort
chamade"dissolução dos indicadores dacerteza" [the dissolution
of lhe markers of certainty] 5. O pluralismo aponta para uma
profunda transformação do ordenamento simbólico das relações
sociais. Este éum aspecto absolutamente ignorado por liberais,
como John Rawls, quando se refere ao fato do pluralismo.
Evidentemente, existe uma diversidade de concepções sobre o
bem comum, mas a diferença relevante não é do tipo empírico,
e sim concernente à legitimação da divisão e do conflito, e
atinente ao aspecto simbólico. Trata-se da emergência da
liberdade individual eda afirmação da liberdade eqüitativapara
todos.

O enfoque sobre as
diferenças', o plura-
lismo' e a igualdade'
foi um dos principais
temas de controvérsia
desta proposta de
políticas de radica-
lização da democracia,
principalmente, acerca
do critério que haveria
de ser aplicado na hora
de discriminar entre
diferenças "aceitáveis" e
"não aceitáveis" do
ponto de vista político.
Sobre este aspecto veja
o intercâmbio entre
Judith Butler e Ernesto
Laclau: "Los Usos de Ia
IgualdadlThe Uses cl
Equality", coordenado
por Reinaldo Laddaga,
em TRANS, vol. 1 n',
Nbvembro 1995, pp. 39.
55.

Cf. Mouffe: "Demo-
cratic Citizenship and
the Political Commu-
nity, em "Dimensions",
p. 229; reimpresso em
"The Return of the
Political', p. 64.
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' CL Loulse Marcil-
Coste: "The Para-
doxes of Pluralism',
em "Dimensions',
pp. 128-142; veja
nota 14.

Desde o momento em que se percebe a democracia
pluralista como uma teoria cujos princípios ético-políticos
são a liberdade e a igualdade de todos, podemos compreender
o sério erro em que incorre o princípio liberal da
neutralidade do Estado. Não há dúvida de que, com a
finalidade de respeitar a liberdade individual e o
pluralismo, um estado democrático liberal moderno não
deveria tentar impor uma única concepção de bem comum
em assuntos concernentes aos valores políticos, dado que,
por definição, postula certos valores ético-políticos que
constituem seus princípios de legitimidade. Longe de ser
neutro, o Estado democrático liberal é a afirmação de
valores específicos de liberdade e igualdade, que norteiam
seu particular ordenamento simbólico das relações sociais,
e por isso não pode aceitar o pluralismo, no que diz
respeito aos princípios de legitimidade. Isto significa que
aqueles que se opõem à liberdade e à igualdade e desejam
restabelecer uma concepção totalitária e hierárquica da
sociedade não podem nutrir esperanças de ver suas
demandas legitimadas em nome do pluralismo.

Marcelo Expósito: A senhora não considera que a
perspectiva de um "pluralismo absoluto "no campo da cultura
e das manifestações artísticas nos aproximaria, por acaso,
da versão liberal do "pluralismo" como mera coexistência de
uma pluralidade de vozes, idéia esta que a senhora criticou
de maneira contundente, certamente, através desses mesmos
trabalhos?6

Chantal MoufTe: A defesa do pluralismo por meio da
liberdade individual requer que se estabeleçam limites para a
pluralidade de demandas que se consideram legítimas numa
sociedade pluralista. Um exemplo disto é o caso de alguns
fundamentalistas islâmicos que, em nome dopluralismo, pediram
que o Estado Britânico reconhecesse seu suposto direito de
assassinar Salmam Rushdie, uma vez que sua religião assim o
ordenava. Podemos ver claramente, neste caso, onde residem os
limites do pluralismo. Isto é o que eu chamo de um caso de
antagonismo entre princípios de legitimidade. Não creio que
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possamos encontrar uma situação comparável no campo das
manifestações artísticas e considero que anoção de antagonismo
não se aplica a este contexto.

Antagonismo

Marcelo Expósito: Por acaso a diferença se
fundamenta nas várias formas de "antagonismo
dependendo dos diferentes campos propostos ? É possível
conceber, no plano cultural e artístico, uma equivalência
do "antagonismo", conforme a senhora o concebe no
campo político?

Chantal MoufTe: A maneira como utilizo a noção de
antagonismo tem avercom arelação amigo/inimigo, pertencente
ao que eu chamo de "o político"'. Isto não quer dizer que os
conflitos no campo cultural não possam adotar a forma de uma
relação amigo/inimigo, mas, nesse caso, deixam de ser culturais
e convertem-se em relações políticas.

As manifestações artísticas em uma perspectiva
anti-essencialista - uma contribuição à hegemonia dos

valores democráticos

"Necessitamos que se implante ahegemonia dos valores
democráticos. Para que isto seja possível, as práticas
democráticas terão que se multiplicar e se institucionalizar,
dando lugar arelações sociais ainda mais diversas, de maneira
que, medianteumamatriz democrática, possam se criarmúltiplas
posições de sujeito.

Se a tarefa da democracia radical é, realmente, o
aprofundamento na revolução democrática e a vinculação de
diversas lutas democráticas, uma tarefa dessa índole requer a
criação de novas posições de sujeito que permitam uma
articulação comum; por exemplo, o anti-racismo, o anti-sexismo

Esta proposição
parte, obviamente,
de Cari Schmitt.
Em relação a Mau-
ffe e sua decla-
ração: "objetivo de
pensar com e
contra Schmitt, e
utilizar Suas per-
cepções com o fim
de fortalecer a
democracia liberal
contra suas crí-
ticas", veja "Plura-
lism and Modern
Democracy: Around
CarI Schrnitt', em
"New Formations',
n2 14, Verão 1991:
reimpresso em "The
Return of the Po-
litical', pp. 117-134
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Democracia Radi-
cal.... pp. 91-92.

° Cf. "Democratic
Politics Today'. Pp
10-li.

e o anticapitalismo. Posto que estas lutas não convergem
espontaneamente, para estabelecer igualdades democráticas
requer-se um novo sentido comum que permita transformar a
identidade dos diferentes grupos de maneira que suas
reivindicações possam articular-se entre si de acordo com o
princípio da equivalência democrática. Pois não se trata de
estabelecer uma mera aliança entre determinados interesses,
senão de modificar a própria identidade dessas forças. Com o
objetivo dequeadefesa dos interessesdos trabalhadores não se
realize à custa dos direitos das mulheres, dos imigrantes e dos
consumidores, é necessário estabelecer uma equivalênciaentre
as distintas lutas. Só nessas circunstâncias se articulam as lutas
verdadeiramente democráticas contra o poder."8

Marcelo Expósito: Se não é possível simplesmente
trasladar, projetar no campo cultural a maneira segundo a
qual o antagonismo, o conflito, as diferenças ou apluralidade
deformas de legitimidade são negociadas politicamente em
sua concepção de democracia radical, qual é então a
perspectiva da articulação de práticas hegemônicas no
campo cultural e através das manifestações artísticas ? E,
concluindo: como se pode contribuir, a partir das
especificidades deste campo e destas práticas, para a
construção dessa hegemonia de valores democráticos que a
senhora reivindica 7

Chantal Mouffe: Começarei dizendo que, com a
finalidade de compreender o modo pelo qual as manifestações
artísticas podem contribuir para a hegemonia dos valores
democráticos, é necessário situar-se numa perspectiva anti-
essencialista, que reconhece, de fato, que as identidades não se
dão deforma essencial, porém se constituem sempre mediante
processos de identificação 9 . Estes processos, resultado de
práticas hegemônicas, sempre implicam em um elemento de
exclusão. A perspectiva hegemônica anti-essencialista indica
que aobj etividade social se constitui através de atos de poder, e
que possui necessariamente, portanto, uma dimensão política.

Isso tem importantes conseqüências no campo da cultura
e para as manifestações artísticas. O maior equívoco do
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essencialismo liberal tradicional, neste domínio, é, de fato,
conceber os indivíduos como dotados, de antemão, de uma
identidade completamente definida antes de introduzir-se em
diversos tipos de práticas culturais, políticas e outras, não
reconhecendo que as formas de individualidade particulares se
constituem atravésdainserção nas diferentes práticas. Os liberais
apresentam os indivíduos como atores racionais movidos pela
buscada maximização de seus interesses particulares. Istopode
ser observado em sua atuação no campo político, de modo
basicamente instrumental. A política percebe-se, de acordo
comum modelo elaborado para oestudo da economia, cornetim
mercado destinado à distribuição de recursos onde se definem
acordos entre interesses definidos, independentemente de sua
articulação político cultural. Tudo aquilo que se refere ao papel
que desempenham as paixões na criação das identidades coletivas,
tudo aquilo relativo ao desejo, ao inconsciente, e, de forma mais
genérica, à cultura, tende a ocultar-se. Os indivíduos são
abstraídos das relações sociais e de poder. O que se evita é
abordar a seguinte questão: quais são as condições de existência
das formas de identidade democráticas e das práticas através das
quais tais identidades podem construir-se?

Rol das manifestações artísticas em um modelo de
pluralismo agonístico:

ChantalMouffe: Naminhaopinião, odomíniodo modelo
essencialista explica a escassa teorização sobre os vínculos
importantes, constituídos entre a política e acultura. Considero
que uma perspectiva anti-essencialista, norteada pela noção de
hegemonia, permite-nos um modo de pensar completamente
diferente acerca da democracia e do papel das manifestações
artísticas em lutas democráticas. De acordo com o modelo de
democracia que venho tentando delinear com o nome de
"pluralismo agonístico" [agonistic pluralism], a finalidade da
democracia não é negociar um acordo de interesses, nem criar
um consenso racional, mas sim criar possibilidades para a
expressão de uma confrontação "agonística" entre pontos de
vista em conflito". Este modelo agonístico pode resultar,
portanto, mais receptivo à multiplicidade de vozes que se
encerram numa democracia pluralista e à complexidade da

10	cf. Mouffe:
lntroduction For an

Agonistic	Plura-
lism", em	The
Return of lhe
Political", pp. 1-8.
Embora seja um
aspecto alheio a
este fio de argu-
mentos, é interes-
sante comprovar,
uma vez que
chegamos a este
ponto, em que
medida este mo-
delo de pluralismo
agonistico se co-
necta com a inte-
ressante releitura
que Paul I-lirst
realizou da tradição
do socialismo as-
sociativo, com o fim
de aprofundar e
estender os valores
democráticos me-
diante uma pro-
posta concreta de
articulação do so-
cialismo e do li-
beralismo politico
na conjuntura his-
tórica presente:
Moutfe: "Towards a
Liberal Socialism'
em 'The Return of
the Political", espe-
cialmente pp. 98-
100.
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estrutura de poder que este sistema de diferenças implica.
Mediante o reconhecimento da natureza real de suas fronteiras
e das formas de exclusão que estas representam, ao invés de
pretender apresentá-las como uma necessidade para o "livre
exercício da razão pública", este pluralismo agonístico evita
todatentativade confinamento do espaço democrático mediante
apelações à racionalidade e à moral. Em vez de tentar eliminar
as paixões, ou de relegá-las ao âmbito privado coma finalidade
de alcançarum consenso supostamenteracionalnaesferapública,
realçaque aspolíticas democráticasdeveriam tercomo finalidade
a canalização das paixões para atingir os desígnios democráticos.
Considerando-se esse objetivo, as manifestações artísticas têm
um papel muito importante a desempenhar, porque a arte é
dirigida à dimensão da existência humana que me refiro como
"paixão". Além do mais, é um modo poderoso de politizar
assuntos privados, convertendo-os em públicos.

A partir de tal perspectiva, todas as manifestações
artísticas têm uma dimensão política, porque contribuem
para reproduzir um "sentido comum" estabelecido, bem
como para subvertê-lo. Em outras palavras, isto significa
que as manifestações artísticas e culturais são um terreno
importante, onde se constrói uma certa definição da
realidade e onde se estabelecem formas específicas de
subjetividade, não havendo possibilidade de que o artista
seja apolítico ou de que sua arte não tenha alguma forma
de eficácia política.

"Como objetivo de levara cabo ede aprofundar-se neste
aspecto da revolução democrática, devemos garantir que o
projeto democrático tenha em conta as lutas democráticas de
nosso tempo em toda sua amplitude e especificidade. Então, é
quando acontribuiçãodadenontadacríticapós-modernaadquire
seu verdadeiro sentido.

De fato, como podemos compreender a natureza destes
novos antagonismos, se nos aferramos à imagem do sujeito
unitário, como fonte última da inteligibilidade de suas ações?
Como podemos captar a multiplicidade de relações de
subordinação que afetam o indivíduo, seconcebemosos agentes
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sociais como entidades homogêneas e unificadas? O que
caracterizaas lutas dos novos movimentos sociais éprecisamente
a multiplicidade deposições de sujeito que constitui um único
agente, assim como a possibilidade de que essa multiplicidade
se converta no espaço de antagonismos e, desta forma, se
politize. Daí a importância da críticado conceito racionalista de
sujeito unitário, que se encontra não somente no pós-
estruturalismo, senão também na psicanálise, na filosofia da
linguagem do último Wittgenstein e na hermenêutica de
Gadamer.

Para pensar em termos políticos hoje em dia e para
compreender a natureza das novas lutas e a diversidade das
relações sociais que a revolução democrática ainda terá que
abranger, é indispensável desenvolver uma teoria do sujeito
como agente descentrado e destotalizado. Um sujeito construído
no ponto de intercessão da multiplicidade de suas próprias
posições, entre as quais não existe umarelação apriorísticanem
necessária, e cuja articulação é o resultado das práticas
hegemônicas. Assim, nenhumaidentidade chega aestabelecer-
sede modo definitivo, pois sempre há certo grau de abertura e
ambigüidade na maneira conforme , a qual se articulam as
diferentes posições de sujeito. Daqui surgem perspectivas
inteiramente novas para a ação política, que nem o liberalismo
(com sua noção de indivíduo que somente busca seu próprio
interesse), nem o marxismo (com sua redução de todas as
posições do sujeito à classe social) podem sancionar e nem
sequer imaginar".	

11 'Democracia Ra-
dical', pp. 84-85.

Arte/ cultura: critica à hegemonia presente

Marcelo Expósito: Documenta X foi construído de
forma explícita sobre a pretensão de "indicar um contexto
político para a interpretação das atividades artísticas,
supondo um intento polêmico de isolar linhas especificas de
produção artística e de atividade política que possam ser
tomadas como referência no debate contemporâneo sobre a
evolução de nossas sociedades; e de adotar respostas
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culturais complexas frente aos processos unificadores de
Os editores modernização global"". Tratando questões de "cultura",

Suínmary, Poli-	"distâncias" ou "diferenças culturais ", Etienne Balibar— noticslpootics. Docu-
	incluídamenta X - te book, transcurso de uma entrevista ncluida no livro que acompanha

p. 24. a Documenta X - considera necessário distinguir entre
" cultura "e "arte", com oseguintepropósito e conseqüências,
que citaremos de forma extensa: o tratamento que cada
grupo dê a estes problemas, tanto do ponto de vista político
como intelectual, deve operar através da arte e não da
cultura, no sentido de que a arte é sempre irredutível à
cultura. A arte é um acontecimento intrincado, uma ruptura
com todas as tendências culturais e institucionais. O importante
na arte é apresentar ou representar aquilo que é
irreconciliável com o conflito. Vejo as Amigonas de nossa
época, que buscam aproximar-se dos pontos verdadeiramente
irreconciliáveis na representação do homem ou do humano,
as coisas que separam uma civilização de outra criando, com
o tempo, divisões no âmago das mesmas. Tais obras são
indispensáveis e constituem uma dimensão do político, - uma
dimensão que não pode ser reduzida às políticas sociais, nem

Etienne Balibar: às políticas econômicas, e nem à questão da cidadania "3 . É
"Globalización/Civi- possível reconciliar esta proposta de Balibar - a arte como
lizacián (part. 2)",
ibid.,	 788-789	acontecimento intrincado, uma ruptura com todas as

tendências culturais e institucionais", "o importante na arte
é apresentar ou representar aquilo que é irreconciliável com
o conflito"— com a aceitação da absoluta pluralidade no
campo da cultura e em relação às manifestações artísticas?

Chantal Mouffc: Em relação ao tema "qual a forma de
arte que poderia contribuir para questionar a hegemonia
presente?", quero argumentar a favor de uma resposta
decididamente pluralista. De minha parte não creio que haja
somente um modo segundo o qual as manifestações artísticas
possam contribuirparaquestionarumadeterminadahegemonia.
Existem maneiras múltiplas e muito diversas pelas quais as
identidades se constituem mediante identificações. Se ode que
setrata,nadimensãopolíticadaarte, édaquestãodaidentiflcação,
da transformação, da subjetividade, fica claro que esta pode ter
lugar numa variedade de formas. As paixões, as emoções, os
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desejos podem ser despertados de várias maneiras. Às vezes
mediante o desejo de algo que ainda está porvir, e outras vezes
por intermédio da crítica do presente, conscientizando-se da
injustiça que implica em rechaçar o "status quo" opressivo.
Creio firmemente que, numa sociedade pluralista, é muito
perigoso tentar impor um único modelo do que se constitui
numa manifestação artística progressista e comprometida.

Crítica do universalismo humanista: atividade
cultural e universalismo particularizado.

Marcelo Expósüo: Sob a perspectiva de sua filosofia
política, na atual fase da revolução democrática, as novas
lutas democráticas derivadas da pluralização dos
antagonismos e daproliferação dos espaçospolíticos, através
do questionamento do universalismo democrático do
Iluminismo, renunciam a qualquer pretensão de
universalidade. Isso não significa a recusa pura e simples do
ponto de vista universalista, que passa a ser encarado de
modo particular. Ou seja: os novos direitos reclamados hoje
são a expressão das diferenças, cuja importância tão somente
agora começa a ser reivindicada. E não se trata agora de
direitos que possam ser universalizados. A democracia radical
exige um reconhecimento dadferença: oparticular, o múltiplo,
o heterogêneo. De fato, tudo o que foi excluído do conceito do
homem em abstrato." Mas, por outro lado, esta crítica do
universalismo precisa se distinguir, necessariamente, segundo
a senhora ressalta claramente, "de outras formas de políticas
"pós-modernas ", que enfatizam a heterogeneidade, a
disseminação, a incomensurabilidade; e para as quais o
pluralismo, entendido como valorização de todas as
diferenças, deveria ser total "4. A senhora chama nossa
atenção decididamente para a necessidade de desenvolver
"um novo tipo de articulação entre o universal e oparticular",
uma desconstrução da dialética entre estes termos.

Um número importante de e ventos artísticos que tratam
de questões relativas à globalização e ao multiculturalismo

14 "Tal extremo do
pluralismo, de acor-
do com o qual
todos os interes-
ses, todas as
opiniões, todas as
diferenças se apre-
sentam como legi-
timas, nunca se
poderia constituir nu-
ma referência para
um regime político.
Para que o reco-
nhecimento da plu-
ralidade não con-
duza a uma ab-
soluta indiferen-
ciação e indife-
rença, devem exis-
tir critérios para
decidir o que é
admissível e o que
não é. Ademais,
como indica Marcil-
Lacoste, para que o
pluralismo seja m-
pativel com a luta
contra a desi-
gualdade, deve-se
distinguir entre "as
diferenças que exis-
tem mas não
deveriam existir, e
as diferenças que
não existem mas
deveriam existir."
"Democratic Poli-
fies Today", p. 13.
IS "Democracia Ra-
dicar, pp. 85-86.
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estão implicitamente norteados pelo "paradigma
universalista"- vale dizer, um humanismo liberal
eurocêntrico, modelo "Family of Man" - que tende
definitivamente a nivelar, diluir, provocar colapso entre as
diferenças culturais, por intermédio do que a senhora
denomina formas recentes de exaltação "pós-moderna" das
diferenças.

A senhora acha que na era da globalização e da
hegemonização cultural é possível desenvolver de forma
eficaz um projeto cultural de esquerda, em escala global, em
conflito com as perspectivas esquerdistas anteriores, que
possa também responder ao que a senhora chama de
"universalismo particularizado"?

Chantal Mouffe: Devemos ser conscientes de que este
debate tem lugardentro de um marco especificamente ocidental,
que exclui muitos tipos de manifestações artísticas. E por isso
que eu creio que devemos ir mais longe  argumentara favor de
um pluralismo mais radical. O pluralismo em uma sociedade
multicultural deveria refletir-se na maneira conforme a qual a
arte é concebida. Em outras palavras, o pluralismo na arte
deveria dar lugar a manifestações artísticas que foram
marginalizadas pelo modelo hegemônico dominante com seu
intento de dar uma única resposta legítima à questão do que é a
Arte. Muitos artistas engajados em lutas multiculturais nos
EUA insistem na necessidade de romper com o ponto de vista
eurocêntrico sobre a arte, que não reconhece as diversas formas
de manifestações artísticas fora dos cânones estabelecidos.
Não nos devemos esquecer de que aconcepção da arte, que hoje
se dá por garantida, surgiu na Europa, somente no século XVIII,
num contexto social e cultural muitoespecífico. Não hánenhuma
razão que nos leve a ver a arte como uma expressão única
universal e legítima. Os artistas multiculturais acertadamente
resistem a tal imposição. Afirmam que eliminar o racismo nas
artes não significa somente dar as boas vindas aos artistas de cor
em museus tradicionais, exigindo também que se reconheçam e
valorizem aqueles artistas que decidiram seguir padrões
diferentes. Isto indica romper com a hegemonia eurocêntrica
dominante.
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Trata-se de estabelecer uma nova hegemonia, que seja
democrática e radical. Deverão ser criadas formas de unidade
que dêem lugaràdiversidade. No que concerne às manifestações
artísticas, um projeto radical-democrático significa a maneira
como aarteéconcebida, tratando delegitimarumamulúplicidade
de formas artísticas. A democracia radical e pluralista deve
reconhecer a heterogeneidade das manifestações artísticas e
celebrar essadiversidade, em vez de pretenderreutilizarcânones
unificados por outrem. Há espaço nas lutas artísticas
multiculturais para perspectivas muito diferentes dentro do
marco deum verdadeiro "pluralismo agonístico". Tal pluralismo
concede valor à diversidade eao dissenso, reconhecendo neles
a verdadeira condição de existência de uma vida democrática
vigorosa.

Paris/Londres, Junho/Julho de 1.997.

Este texto é uma versão corrigida e ampliada de
"Pluralisme artistique et démocratie radicale/Artistic
pluralism and radical democracy", entrevista com Chantal
Mouffe publicada em inglês efrancês em Omnibus/documenta
X, hors série, Jean-Christophe Royoux (ed.), Paris, Outubro
1997, pp. 21-23. Agradeço a colaboração de Brian Holmes,
Giulia Colaizzi e Carmen Navarrete, a Jean-Christophe
Royoux por me encorajar amistosamente a abraçar esta
tarefa e principalmente a Chantal Mouffe por sua cortesia e
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O CERNE DO PROCESSO DE DECISÃO POLÍTICA
NO ESTADO DEMOCRÁTICO

1. Introdução
emocracia significa governo do povo.
Este sentido do termo "democracia" tem
demonstrado, várias vezes, que é
perfei iam ente equivalente àdemocracia
e princípio da maioria: democracia é
decisão da maioria.' Com isto, o termo
"democracia" dificilmente é com-
preendido segundo o valor do seu
significado. O próprio princípio damaio-
ria é apenas um método de exercício do
poder, por meio do qual decisões são
tomadas. A totalidade do sistemapolítico

da democracia não pode, contudo, ser reduzida a esse método.
Mesmo quando se parte de seu aspecto técnico metódico, o
princípio da maioria possui um significado abrangente para a
democracia e não se esgota em sua função formal.

"Stephan Kraut, for-
mado pela Universi-
dade de Zurique, é,
atualmente, consul-
tor de projetos de
pesquisa de diver-
sas instituições eu-
ropéias."

O princípio da
maioria é abso-
lutamente irrecon-
ciliávelcomforn,asde
governo autoritárias.

Publicado original-
mente em alemão na
On!ine Publications
- Democracy in
Poiltias and Social
Life—(.socio.ch)

Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, 5(9): 89-1 39.julldez. 1999
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Se ignorarmos a sua conotação "democrática", o termo
"maioria" significa uma definição precisa das relações entre
facções numerosas, de acordo coma qual, eventualmente, pelo
menos uma delas representa a "maioria" com relação ao resto
das facções numericamente superiores à facção da maioria
dominante. Assim, está definido o conceito de "maioria", mas
ele indica, simultaneamente, um problema muito discutido do
princípio da maioria como processo de decisão nademocracia.
Épossível que em um sistemademocrático decisões favoráveis
auma possível maioria, que disponha apenas de um voto a mais
do que a minoria, venham a prevalecer?

Este é naturalmente um problema de difícil solução,
entretanto chama aatenção para anecessidade de uma discussão,
que não pode ser menosprezada, sobre ajustificação e validade
do processo.

Posteriormente, desde meados dos anos setenta, o
princípio da maioria perdeu, em amplos círculos da opinião
pública, sua aceitação unânime até então como princípio
essencial da democracia. Foi sobretudo a discussão sobre a
utilização industrial da energia nuclear e os problemas dela
decorrentes, daconstrução deusinas atômicas, dedepósitos de
lixo nuclear e de instalações de reprocessamento de material
radioativo que deflagrou a controvérsia cobre o princípio da
maioria. Senestecontexto for lançadaaseguintepergunta: "Mas
o que dizem —napercepção daminoria—as maiorias em vista
de uma 'ameaçadora autodestruição'? " (Guggenberger /Offe
1984, p. 12) e se for feito um apelo à resistência através de atos
de desobediência civil, então isto não significa outra coisa
senão que as decisões da maioria estariam privadas do seu poder
coercitivo de autoridade. Às maiorias lhes é negado fiscalizaras
conseqüências de seus atos, sob o fundamento de que, neste
caso, elas ultrapassam os limites de seus direitos. A questão
relativa ao alcance e aos limites das decisões políticas tomadas
pelas maiorias foi categoricamente rejeitada e sua legitimidade
contestada.

A esseponto dacontrovérsia sobreo princípio damaioria
éque devemos nos prender no presente trabalho. Com o auxilio
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da relação problemática entre a maioria e a minoria, é válido
examinaratentamente o desempenho e as estruturas do princípio
da maioria nos sistemas democráticos sem descrever o sistema
de governo eas teorias modernas dademocracia. Os fundamentos
do princípio da maioria devem, neste caso, ser criticamente
debatidos e comparados com os de outros processos decisórios.

Permanece primordial aquestão a ser respondida de quão
fortemente está a legitimidade democrática ligada ao princípio
darnaioria.

Em vista da abrangência da literatura disponível, me
limitarei às linhas básicas de argumentação.

2. História do principio da maioria

O princípio da maioria aparece como fórmula
inquestionavelmente evidente de superara dissidênciaexistente
dentro de uma assembléia e de chegar auma decisão. O princípio
do .maior número (em uma assembléia) pode expressar o poder
efetivo da maioria de maneira significativa. Este caráter
estritamente formal do processo decisório condiciona seu
emprego prematuro e generalizado em diversas instituições.

A história do princípio da maioria não é idêntica à
história da democracia, porém, apesar de alguns paralelos, tem
uma longa tradição pré-moderna encontrada em regimes
aristocráticos ou oligárquicos. Mesmo na utilização da técnica
do processo do princípio damaioriaconstatam-sevariaçõesque
correspondem à exatidão ou inexatidão da contagem dos
membros da maioria para tomar decisões eficazes, obtidas,
todavia, com poderdo conjunto dos membros do órgão decisório.
(cf. Fleun 1983, p. 41).

2.1.0 principio da maioria na Antiguidade e na
Idade Média.

Na Antigüidade, o princípio da maioria tem significado
apenas no território greco-romano, alcançando uma certa
evidência. Já no século  a.C. surge uma unanimidade quanto à
validade deste princípio, de maneira que decisões políticas
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importantes na democracia deveriam ser tomadas com a maio-
ria de votos. Na Grécia clássica, as assembléias populares
(ágoras) pertenciam aos elementos permanentes da vida
constitucional. Ainda antes o princípio da maioria foi intro-
duzido nelas e via-se que seu motivo de validade estava na
prova quantitativa representada pelo predomínio do maior
número (cf. Scheuner 1973, p. 18).

Na assembléia dos homens livres de Esparta, na qual se
decidia pela intensidade das aclamações, todos os presentes
tinham direito de eleger e serem eleitos. (cf. Staveley 1972,
p. 74 ss.).

Na assembléia do povo de Atenas levantar a mão era a
forma geral davotação. Todos os cidadãos do sexo masculino,
com plenitude de direitos eleitorais, (que nelas vigiam), po-
diam participar delas, mas não de forma obrigatória (cf.
Tarkiainen 1966, p. 238). A maioria simples dos presentes
decidia.

Embora na Grécia antiga já existisse uma relação
estreita entre o princípio da maioria e o da igualdade, as
mulheres, escravos e metecos eram excluídos geralmente de
qualquer participação política na cidade-estado. Na cidade-
estado inexistiaumacompreensão dos direitos do indivíduo em
face do Estado, e o princípio da maioria se limitava apenas ao
"político" no sentido mais estrito. Platão expressou rejeição ou
no mínimo ceticismo quanto ao "governo da maioria". Paracle
ajustiça estava estreitamente relacionada com aordem divina,
e a direção do Estado devia caber aos sábios e aos sensatos (cf.
Kuhn 1979, pp. 11-35). Ele representa o ponto de vista segundo
o qual a massa não devia governar, pois lhe faltava a virtude
necessária ao soberano (cf. Zippelius, Reinhold 1971, p. 9).

Aristóteles, ao contrário, era por uma participação ampla
do povo na escolha dos ocupantes de cargos públicos, mas
desejava que os funcionários mais importantes soubessem
preservaras virtudes e defendia uma "constituição mista". Com
afilosofiado Estado, deAristóteles, adiscussãodo princípio da
maioria no contexto do ordenamento geral do Estado alcançou
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um nível teórico que foi, novamente, recuperado na teoria
democráticadaatualidade.

Narepública de Roma, ao contrário darepública grega, o
princípio da maioria foi fundamentado com a ajuda de uma
ficção jurídica, segundo a qual a vontade da maioria devia
corresponder à do conjunto dos cidadãos. Nas instituições da
repúblicaromana o princípio da maioria se impõe desde cedo,
embora ele não fosse democrático nem no sentido grego nem no
sentido moderno e indicasse, ao contrário, um caráter
aristocrático. Com o principado desapareceram gradativamente
as competências decisórias da assembléiado povo e finalmente
as do Senado.'

Durante a desintegração do império romano e aformação
dos Estados germânicos, a idéia do princípio da maioria foi
mantida pela igreja cristã, embora estivesse em permanente
conflito com as estruturas hierárquicas (cf. Heun 1983, p. 48).
Mesmo assim no decorrer de toda a Idade Média, permaneceu
em primeiro plano a questão sobre se era a quantidade ou a
qualidade dos votos quedeviadecidir. Assim, por exemplo, uma
determinada facção podiater apreferênciade altas autoridades
eclesiásticas por ocasião de uma eleição, muito embora fosse
menorem número, "graças àqualidade mais elevadados votos
que lhe fossem dados ou àmaiorrespeitabilidade dos que foram
escolhidos, possuidores de umasuperioridade inata". (Scheuner
1973, p. 22). O ponto de vista do direito canônico de que
somente pelo menos o dobro dos votos da maioria oferece
garantia de racionalidade de sua decisão (exigência de maioria
de dois terços ou de três quartos), é uma das mais importantes
limitações do princípio da maioria desde a Idade Média
(cf. Gierke 1984, p. 29).

Pano aperfeiçoamento posteriordo princípio da maioria,
a influência do princípio da unidade, que surgiu no mundo
alemão ao tempo da migração dos seus povos, foi de grande
significado. Narealidade tratava-se de um "princípio camuflado
da maioria", uma vez que, via de regra, a opinião da maioria
esmagadoraseimpunha quando acapacidadede convencimento

2 Já no tempo de
Augusto as tomadas
de decisão se
deslocaram das
assembléias elei-
torais das centúrias
ou tribos para as
juntas eleitorais pré-
existentes. Também
no Senado, no co-
meço, prevaleceu a
manifestação da
vontade do rei, e no
tempo posterior de
César, a sua vontade
estava totalmente
limitada pela acla-
mação. As eleições
municipais, ao con-
trário, continuaram a
existir até o segundo
século da era cristã.
(cf. Staveley 1972, p.
223).
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2 No parlamento
inglês houve a pri-
meiraapuraçãoexata
no ano de 1420 mas
se tomou freqüente
apenas a partir da
metade do século
xv'.

4 Essa separação foi
também favorecida
pelo fato de que os
representantes, ape-
sar dos preceitos
contrários, na maioria
das vezes não eram
domiciliados em
seus borough(burgo)
ou shire(condado).
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de seus motivos ou de seus pontos de vista e a eloqüência dos
líderes não conduzissem aura Mas aidéiada obrigação
decorrente, porém, não implicava obrigação jurídica de se
curvar à decisão da maioria, e de aceitá-la como sua própria
decisão. Quem, em seguida a uma decisão da maioria, jul-
gava legítimo seu desacordo com ela, não podia ser
responsabilizado pela decisão dos outros, o que, no entanto,
freqüentemente provocava a "divisão do conjunto do povo em
blocos" e, em casos extremos apessoa era eliminada através da
expulsão ou morte.

2.2. O principio da maioria no início da Idade Média

No final daldadeMédiao princípio damaioriaencontrou
aplicação geral, emborahouvesse umacontagem pro forma dos
votos apenas nos séculos XV e XVI.

No espaço geográfico da língua alemã, ainda durante
algum tempo se fizeram notar os efeitos da idéia da submissão
à maioria. Na Confederação Helvética, por exemplo, a
concordância de todos continuou sendo necessária na
modificação das cláusulas federativas, no ingresso de novos
membros, bem como - após a reforma - na decisão sobre
questões religiosas (cf. Heun 1983, p. 59).

O princípio da maioria se impôs na medida em que
crescia  poder de decisão efetivo de uma assembléia ou deum
colegiado (cf. Heun 1983, p. 60, nota 146). Para consolidação
do princípio da maioria nalnglaterra foi de grande significado a
dissolução do vínculo do representante com o voto dos seus
eleitores.' O princípio da maioria muito cedo se impôs na
câmara baixa, e a concordância do parlamento valia como
decisão obrigatória da maioria para todo o reino.

2.3.0 principio da maioria no começo da modernidade

O desenvolvimento no final daldadeMédiafoi marcado
por uma tendência de aceitação geral do princípio da maioria.
Com isto, então, foi também gradualmente aceita pela maioria

(N.T.:Opartidomenor uma submissão da minoria: minor pars seguatur majorem
segue o maior)	(N.T.). O entendimento tinhacomo baseo fato de que "aminoria
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deve desistir de fazer oposição e concordar coma maioria, para
se chegar a uma vontade geral, unânime: uma sententia per
approbationem et co/laudationem communem, quae voga
dicitur, ab omnibus a singulis stabilita (sic) (Gierke 1984, p.
25, fazendo referência a um brocardo de 1340) (N.T.: "uma
decisão por aprovação e respaldo comum, a qual se chama voto,
estabelecida singularmente por todos").

O princípio da maioria recebeu sua obrigatoriedade do
dever que tinham os pares de seguiravontade da maioriacomo
se fosse a vontade detodos. Porém, ele ainda não tinha relação
com o consenso de todos no sentido democrático de toda a
população detentora de direitos iguais, mas esse princípio
sempre foi compreendido, e as representações permanentes
podiam ser entendidas como representação do país inteiro.

Para o desenvolvimento seguinte, duas condições de
validade são da maior importância:

1. Para a idéia de que a maioria, em lugar de uma
determinada totalidade, manipula uma uni versitas, deve ser
constituída uma ordem jurídica preexistente, "que possibilite
comparar a decisão da maioria com o consenso de todos"
(Scheuner 1973, p. 30 e ss.).

2.A conceituação de representação sofreu com isso uma
mudança, de maneiraque foi colocadaem questão arepresentação
permanente tradicional do Estado (cf. Scheuncr 1973, p. 30 ss.).

Essas idéias exerceram decisiva influência nas doutrinas
depacto social surgidas naldadeModerna. Com isso, oprincípio
da maioria fundamentou-se, freqüentemente, na doutrina do
pacto do direito natural, a fim de que se baseasse no consenso
que o pacto social estabelecera (cf. Starosolskyj 1916, p. 35).
As objeções levantadas contra a concordância tácita de todos
com a validade do princípio da maioria, "segundo as quais,
certamente cada indivíduo tinha o direito de negar seu
consentimento, foram afastadas com a argumentação de que,
deste modo, o consenso desapareceria da sociedade" (Gierke
1984, p. 32).
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(N.T.: La volon(é
générale, frase de
Diderot usada por
Rousseau significa:
uma vez que !Q

bem é idêntico
para todos os seres
racionais, as pesso-
as reais em si sem-
pre serão idênticas
e assim pode-se di-
zer que o estado,
isto é, asociedade,
tem uma vontade
geral única.)

Locketambémjustificou oprincípio damaioriade acordo
com a doutrina do pacto social, porque ele o transformou em
instrumento da união necessária à constituição da sociedade:
"Quando qualquer número de pessoas têm um consenso para
constituir uma comunidade ou governo, estão, por isso,
realmente incorporados e constituem um corpo político,
onde a maioria tem o direito de agir e decidir pelo restante"
(Locke 1977, 11690 1,  Cap. VIII, p. 95).

Um outro conceito do princípio da maioria é encontrado
em Jean-Jacques Rousseau. Também ele legitimou o poder do
Estado baseando-se no contrato social preexistente, para cuja
existência aunanimidade seria indispensável. Mas elefoí mais
longe do que Locke, uma vez que colocou a autoridade do
governo diretamente nas mãos do povo soberano. Rousseau
exigia que, quanto mais importante fosse a decisão, tanto mais
o resultado da votação deveria se aproximar da unanimidade, e
quanto mais urgente fosse adecisão em questão, tanto mais ela
poderiae deveriaprescindirdaexigência de aniplaunanimidade,
de maneira que, em decisões que deveriam ser tomadas
imediatamente, até mesmo a maioriapor apenas um voto deveria
ser suficiente. Ao contrário, em caso dedecisão sobre aaprovação
de uma lei não acontece assim. Neste caso, a unanimidade da
maioria não seria decisiva, quer a lei correspondesse ou não à
voioneé généra1e t e assim, com razão, vislumbrou-se o
perigo do totalitarismo (cf. Talmon 1952,p.38 ess.). Com asua
idêntica idéia de uma harmonia entre o corps po/itique e o
indivíduo, Rousseau pôs em perigo o fundamento da regra da
maioria e a regra do Estado de direito livre (cf. Heun 1983,
p. 73).

24. A transformação em um princípio da maioria
democrático

Embora o princípio da maioria não seja nenhuma
descoberta da Idade Moderna, nela ele encontrou, desde logo,
pleno significado como princípio formal político, central, com
o crescimento das assembléias de representantes, a adoção de
eleições gerais e o avanço das idéias liberais e depois
democráticas (cf. Scheuner 1973, p. 10). Assim, oprincípio da
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maioria pode hoje ser considerado, no contexto deformação da
vontade democrática, a principal modalidade de decisão.

Paralelamente à criação do fundamento moderno do
princípio damaiorianateoriado Estado, houve apreocupação de
elevar o status das corporações representativas e ampliar o
círculo das pessoas com direito a voto. Nalnglaterra, nestecaso,
a idéia do consenso geral subjacente à idéia do contrato social
formou o cenário de fundo e o contexto de legitimação da
exigência devoto igual para todos os eleitores.

A ruptura decisiva na Europa deu-se corri a
proclamação° t daAssembléiaNacional Constituinte (l 789)
na França. Aqui o pensamento da representação nacional e o
conceito de soberania popular se encontraram (cf. Heun 1983,
p. 71), quando os fundamentos ideais do direito de voto
equivalente e universal foram estabelecidos. O período
subseqüente representou ainda, essencialmente, "uma simples
história da realização prática dessas idéias" (Heun 1983,
p. 72).

Provavelmente, o debate mais acalorado sobre  princípio
da maioria nas suas dimensões modernas ocorreu entre os
autores da Constituição americana, no qual setratavamenos de
antagonismos radicais do que de enfoques diferentes nas
discussões entre Thomas Jefferson, como defensor de um
governo fortedamaíoria, porum lado, eJohn Adams eAlexander
Hamilton, do outro, como acauteladores contra os perigos de
uma tirania da maioria.

Além disso, não obstante seu crescente reconhecimento
e expansão, o princípio da maioria foi também criticado cada
vez mais com veemência. Para Marx o princípio da maioria
como parte da superestrutura da sociedade capitalista tinha
pouca importância, e portanto formou-se nas correntes de
pensamento marxistas do século XIX uma fone oposição às
decisões da maioria democrática, que, no século XX, no
leninismo, manifestou-se de forma mais intensa.

Um outro ponto de partida da crítica ao princípio da
maioria foi a teoria das elites de Gaetano Mosca (1950),

(N.T.: Do francês
Tiers Étar: terceiro

estado abrangendo
aqueles que não
são da nobreza
nem do clero: a
classe média, os
artesãos e os cam-
poneses.)

"A apreciação em
geral negativa do
governo da maioria
{ ... } não nasce tanto
da negação da regra
da maioria, mas,
antes, do menos-
prezo pelas massas
consideradas inca-
pazes de governar"
(Bobbio1984,p.109).
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Vilfredo Pareto (1955) e Robert Michels (1911). Eles partiam
da suposição de que o predomínio de uma única minoria
organizadasobreamaioriadesorganizadaseriainevitável. Robert
Michels, um amigo de Max Weber, ainda antes da Primeira
Guerra, descobrira a "anterior lei da oligarquização" (Michels
1911),e sua crítica acerba não parou de ser exercidano período
entre as duas guerras.

Finalmente, o princípio da maioria conheceu também
uma oposição radical na ideologia nacional-socialista. Edgar
Jung, um defensor de uma elite de Estado permanente, apoiava
a liderança de uma "minoria que em si mesma incorporasse a
mais elevada forma psíquica e espiritual do povo" (Jung 1930,
p. 331).

Depois da Segunda Guerra, após o fim do fascismo e do
nacional-socialismo, com a construção e a consolidação de
sistemas democráticos na Europa Ocidental, o princípio da
maioriacontou com umanova egeral aprovação, quepermaneceu
total e estreitamente condicionada à aceitação da ordem
democrática.

3. Considerações sõciofilosóficas sobre governo

afirmação tem
sua origem em uma
antropologia teórica.
No prólogo à tradu-
ção da Bíblia de
Wycliff e estáescrito:
"Esta Bíblia é para o
governodo povo, pelo
povo e para o povo"
(Roos 1969, p. 40,
nota 92).

Abraham Lincoln definiu a democracia, no seu famoso
Discurso de Gettysburg, em 1763, como "governo do povo, pelo
povo, parao povo". 'Nessa fórmula, o conceito de democracia
se expressa na forma de uma "sociedade de governo livre".

De fato, historicamente a democracia surgiu com a
pretensão de não só acabar com o "governo despótico" dos
príncipes absolutistas sobre o povo, mas também de erradicar
totalmente do mundo "o governo dos homens sobre os homens",
o que pode ser alcançado através da identidade de fato entre os
governantes e os governados. Esse objetivo pode ser atingido,
segundo o idealismo iluminista e libertário da revolução
burguesa, por meio do "poder da razão", segundo o qual todos
os cidadãos iguais e livres de uma comunidade se unem em
consenso unânime paraaconcretização de um discurso nacional,
tendo em vistaum resultado comum. No centro dessaidéiaestá
a"vontade geral" de Rousseau.
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No idealismo histórico-filosófico-utópico da esquerda
hegelianaena economiapolítica marxista que dele se originou,
o caminho que conduz a uma sociedade sem classes passa por
um processo de libertação historicamente determinado, no qual
o Estado desnecessário e o reinado dos homens sobre os
homens estão excluídos para sempre. Mas a história não nos
mostra que, no caso, a idéia da "sociedade sem governo" éuma
utopia?

Além disso, na democracia não existe identidade entre os
governantes eos governados, mas ela também éentendidacomo
uma ordem dominante (cf. Hãttich 1967). Em outras palavras:
"Em lugar nenhum os governados controlam os governantes no
exercício do poder: se o fizessem, poderiam perfeitamente
governar sozinhos" (Friedrich 1959, p. 23). Por que é assim?

Nós, seres humanos, constituímos sociedade porque só
podemos alcançar objetivos específicos aqueatribuímos valor
em convívio harmonioso com os outros. Constituímos uma
sociedade quando estipulamos oseu "bem comum" edefinimos
através de consen so o meio para o alcance dos obj etivos visados.
Para isso, determinadas instituições (órgãos) e certos
comportamentos dos membros (virtudes) são imprescindíveis.
São necessários o conteúdo e a organização de uma estrutura
social. Deve-se saber o que se quer e como se alcançam os
objetivos. Mas exatamente aíéqueestão problema. Os objetivos
possíveis não estão simplesmente estabelecidos nem os meios
necessários à realização deles. O ideal de uma sociedade livre de
governo, portanto, de uma decisão tomada por unanimidade é
tanto mais difícil de ser alcançado quanto mai or e mai s complexa
éaestrutura social em questão, quanto mais variantes houver na
relação objetivos-meios e quanto menor for a tendência
do elemento isolado dessa estrutura social de considerar os
objetivos da ação comum necessários ou importantes tam-
bém para si. Ligado aisso há também o aspecto humano: utilizar
as vantagens sociais, sem o cumprimento do dever
correspondente. A maximização individual da fruição das
vantagens sociais revela-se como um obstáculo à existência
dessa estrutura social.
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Partindo-se dessas reflexöes, tern-se expressado
repetidamente na filosofia polItica o entendimento de que é
necessária urna capacidade especIfica, institucionalizada, da
lideranca de uma sociedade para que ela alcance o bern comum.
Aqui estamos tratando do conteüdo do conceito "Politica", que
se pode definir no sentido mais lato como a arte da liderança
inteligente de uma comunidade humana, que compreende não so
o estabelecimento do objetivo social, mas também aconsecução
dos meios necessários, parao que é decisivo levar os indivIduos
a ter urn comportamento e acao correspondentes.

Todos os aspectos mencionados acirnapodem, dernaneira
sirnplificada, ser designados como subrnissäo a ordem de uma
sociedade, na qual o indivIduo deve se inserir, para alcançar o
objetivo comurn. Se os indivIduos duvidam de que a autoridade
responsável pelo bern cornum age segundo os objetivos
determinados, eles podem cnticar a liderança, substitul-la por
umaoutraou ainda— na medida do possIvel -se desligarem da
estrutura social ern questão. Entretanto, isso não é possIvel em
se tratando de urna societas naturalis et necessaria corno o
Estado deve serdefinido. Podernos, corn efeito, nos desligarmos
de urn Estado, mas, regra geral, apenas ao preço da entrada em
outro, corn o que a questao do governo e de sua legitirnacão se
torna absolutamente indispensável e se transforma numaquestao
de "governo existencialmente necessário". Defende-se, pois,
a opinião de que essa necessidade de existência dá ao Estado o
poder de dispor de seus membros, afirmando-se que ele poderia
chegar ate mesmo a exigir suas próprias vidas em pro] da
cornunidade de pessoas reunidas em forma de Estado, o que não
é contestado.

Heinrich Schneider relaciona o conceito do "politico"
ao conceito de Estado, corno "uma organizacão governarnental
soberana, comjurisdição territorial" (Schneider 1980, p.21 67).
Em poucas palavras, polItica é, portanto, "articulaçao { ... } do
poder do Estado" (Schneider 1980, p. 2168), pelo menos ela é
o seu conteOdo rnais consistente. Essa articulaçao baseia-se na
democracia do povo, o que, porém, de forma nenhurna, quer
dizer que ele a exerce.
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Urn dos crIticos mais inteligentes dos mitos
democráticos, Joseph Alois Schumpeter, resume o resultado de
suas pesquisas sobre essa questao nesta frase lapidar: "0 povo
jamais governa de fato e de verdade, mas, por definiçao, ele é
sempre obrigado a faze-b" (Schumpeter 1950, p.39!). Nem ao
menos se pode provar que a "maioria" do povo governa na
democracia. Independentemente disso, porém, parece que é
inevitável oprincipio da rnaioriacomo instrumento de governo,
não so nos Estados Constitucionais Democráticos, mas também
em muitas outras estruturas sociais.

4. A necessidade da decisão

"A poiftica é urn processo ao fim do qual ocorre sempre
uma tomada de decisao; mesmo urna indecisão consciente é,
nesse sentido, uma decisão" (Bertges 1986). Podemos ampliar
essa afirmacao e estabelecer que ela é válida não so no domInio
politico, mas também que é perfeitamente verdadeirapara todos
os sisternas sociais, quando levamos em conta que decisöes
devern ser tomadas nesses sistemas. Partindo-se dessa
constatação, resulta dela o fato de que ha uma "obrigatoriedade
de solucão", ou, em outras palavras, nao podemos fugir de urn
problema corn que nos defrontarnos nos esquivando de sua
soluçao.

Quanto mais significativa paraos objetivos essenciais de
urn sistema social é a solução em questao, mais sérias são as
conseqUências de urna divergencia incontornável entre os
responsáveis pela solução, porque ela rnostra que no referido
sistema predorninam, basicamente, idéias contraditórias entre
si, ou que, por acaso, ate se excluern rnutuarnente, tendo-se em
vista os objetivos OU Os métodos a eles associados. E claro que
tab situacao de conflito representa, corn o decorrer do tempo,
um comprometirnento para qualquer sisterna social e pode ate
ameacar sua existência. Portanto, deve ser do interesse de todos
Os participantes, e isto é válido especialmente para Os tomadores
de decisão no Estado Democrático, encontrar modebos de
tomada de decisão que levern em conta urna divergência
incontornável em questoes decisórias?
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4.1. Omissão ou protelação

Como primeiro método, oferece-se aos tomadores de
decisão apossibilidadc de deixar de tomar a decisão, ou de, pelo
menos, protelá-la, até que se chegue a uma unanimidade na
tomada de decisão. Mas a protelação de uma decisão sobre
questões que demandam tempo pode ser, ela mesma, uma
decisão: asaber, decisão favorável à continuação do status quo.
Exemplos da aplicação práticadapossibilidadedaomissãoouda
protelação de decisões encontram-se na história, especialmente
na constituição de Estados Federativos fortes com um poder
central fraco, e essa omissão ou protelação ocorrem por meio
do direito de veto.

Em conseqüência, decisões podem ser obstadas ou
retardadas, com oque, em caso extremo, podem conduzir auma
total incapacidade de ação deum sistema. Sobretudo, instituições
políticas nas quais devem ser tomadas decisões com graves
conseqüências conhecem tal direito de veto. Assim, os membros
permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, por
exemplo, contam com esta possibilidade, uma vez que, com ela,
podem ser resguardados os diferentes interesses de cada um dos
Estados econflitos sérios podem ser evitados. Até o presidente
americano, no caso de determinadas decisões do Congresso,
conta com um direito de veto ancorado na Constituição; aqui,
neste caso, trata-sede umadivisão de poderesentre o Legislativo
e o Executivo. Ao mesmo tempo, a omissão e a protelação de
decisões são inconvenientes em uma tomada de decisão por
maioria sobre questões nas quais a importânciado assunto pede
uma decisão unânime, porque a aprovação de uma decisão por
maioria pode afetar ou pôr emperigo a existência do sistema em
questão, quando, por exemplo, interesses vitais de minorias são
preteridos e, com isso, poderia haver resistência. A protelação
de decisões é, via de regra, usada para fazer acordos e,
eventualmente, coalizões, para elevar o nível de aceitação geral
e garantir a legitimação parauma possível decisão a ser tomada
mais tarde.

4.2. Formação de consenso

Não se podendo protelar uma decisão, resta, no caso de
uma divergênciainsuperável no início, apenas a possibilidade de
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um "acordo amigável", o qual pressupõe uma aliança em torno
do compromisso 1 com o qual todos devem estar de acordo
(democraciadeconsenso). Um exemplo é aAfricado Sul, cujos
problemas freqüentemente não podem ser resolvidos com a
fórmula "um homem, um voto", mas apenas através de acordo
com cada um dos agrupamentos raciais que representam as
partes em conflito. Scheuner escreve, cisto seriaaplicável aqui:
"Quando grupospoderosos formados porinteresses corporativos
se enfrentam, o princípio da maioria torna-se dificilmente
aplicável e, finalmente, resta apenas o recurso ao acordo
(Scheuner 1973, p. 28, nota 96). A formação do consenso é
também geralmente vista como um processo de proteção das
minorias, pois os seus interesses de ampliação da aceitação
geral e legitimação de uma decisão devem serlevados em conta.

4.3. Redução dos possíveis objetos de decisão

Um outro meio de solucionar o problema do dissenso é
a redução do número das decisões necessárias, portanto a
limitação da competência decisória do órgão colegiado e a
ampliação da autodeterminação do indivíduo, que está ligada a
esta limitação. Um exemplo é o fato de não se levar em
consideração a crença religiosa, nos objetivos do Estado, como
foi feito através do tratado de paz da Vestfália em 1648. Esta
questão foi exposta pela primeira vez por Zurique na
Confederação Helvética, sendo confirmado, em 1528, que não
se podia votar com base na autoridade da palavra de Deus. O
próximo passo é, em seguida, a separação daigrejado Estado na
Revolução Francesa, isto é, a secularização. Por trás disso tudo
existe a preocupação de, por meio da redução dos objetos de
decisão, evitar situações nas quais, em caso de divergência
incontornável entre os tomadores de decisão, uma minoria se
imponha e a unidade de todos seja contestada.

4.4. Inclusão de interesses

Umaúltimapossibilidade de eliminaras causas de uma
divergência insuperável entre os tomadores de decisão é definir
o termo "político" de maneiratão geral que, com essadefinição,
se estabeleça o status do cidadão, incluindo-se não somente

O acordo é, ele
próprio, da essência
da democracia e
significa asolução de
conflitos por meio de
urna norma que não
esteja totalmente
conforme aos inte-
ressesde um partido,
e não seja comple-
tamente contrária
aos interesses dos
outros.
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conviccöes religiosas, mas também interesses econôrnicos.
Essa linha de pensarnento foi estabelecida por Rousseau e
pela Revoluçao Francesa corn sua proibicão do corps

(NT.. Para Ros-	 intermédiaire, T . Ela foi filosoficamente restabelecida por
seau, 0 governo e
urn corpo interme-	 Hegel, e desaguana teoria do Estado Liberal não-ingerente, que
diârio instalado en-	 é cha-mado por seus inimigos de "Estado vigilante". A incumbên-
tre os sditos e o	 cia do Estado e, portanto e apenas nisso consiste seu objetivo
soberano)	

- garantir a existência e corn ela o espaço vital
para todos os cidadãos de "igual" modo.

Rousseau ye nos interesses certa rnaldade, em razão da
qual a bondade da natureza, em si mesma, é impedida de se
manifestar e o "bern geral" não se materializa. A unanimidade
não mais reina e a vontade geral não é mais a vontade de todos.

A "necessidade da decisão", neste caso, sempre se
transforrna em urn problema, caso as estruturas ou as funçoes
do sistema forem colocadas em questão.

As modificacoes ou adaptaçoes do sistema são sempre
urn assunto especialmente delicado e dependem de umapossivel
grande aceitação, sobretudo na medida em que haja garantia de
longa permanência e funcionamento do sistema. As emendas
constitucionais de urn Estado, devem, por exemplo, pertencer a
esse domInio. Essas são, em sistemas de governo dernocráticos,
frequenternente introduzidas por uma maioria qualificada,
tradicionalmente na forma da maioria de dois terços. Corn isso,
a exigência da rnaioria se aproxirna mais da unanimidade, o que
está de acordo corn a pretensão de Rousseau, segundo a qual o
resultado da votacao deve tanto mais se aproxirnar da
unanimidade, quanto rnais irnportante sej a a decisão.

5. Unanimidade versusdecisão da maiona.

Em muitas definiçoes de democracia, evidentemente,
parte-se do pressuposto de que decisöes são alcancadas por
resolução da rnaioria, e não, por exemplo, através de unanimidade.
Portanto, coloca-se a questão do porquê ainda se deve refletir
sobre a dernocracia tornando por base o consenso de todos. Em
favor disso fala, sobretudo, o seguinte motivo: partindo-se da
representação do homern sobre a maxirnizacão do proveito
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pessoal, não ha razão algurnapara que se deva considerar todas
as decisöes legItimas apenas porque foram tomadas por uma
maioria, isto e, scm levar em conta o conteüdo delas. Ou,
porventura, as decisöes assassinas de urn Hitler, Stalin ou Pot
Pot seriam "legItimas" se urna maioria as confirmasse em
eteicoes livrcs? 0 direito individual de veto de todos, mesmo
das vItimas, ao contrário, tornaria impossIvel tais decisöes
assassinas. Para nos expressarmos de outra maneira: todos os
sistemas politicos, mesmo as democracias onde a maioria
decide, padecem de urn urn certo deficitde legitimidade, porque
etes não fazem corn que as decisöes dependam da aprovação de
todos. Esta é a opinião de Homann sobre o assunto: "Visto do
ponto de vista normativo, não ha nenhum motivo para descobrir
por que a vontade de algumas pessoas ou de urn grupo, por
exernpto, da maioria, deve valer mais do que a vontade de urn
outro indivIduo ou de urn outro grupo. { ... } Ninguém tern o
direito de decidir no tugar de outra pessoa - a não ser que seja
corn a suaaprovação" (Homann 1988,p. 163). Essadernocracia
"ideal" que atribui a cada urn o direito individual de veto parece,
assim, tornar a determinação coletiva tao válida quanto a
autodeterminação. Mas quao realistas são tais exigências segundo
aunanimidade?

Não ha ddvida: onde reina o consenso, não é necessária
nenhurna decisãoporrnaioria. Ondeexistecompreensãodoque
é necessáno e direito, a obediência a lei não é problerna. Mas
ainda ha vários fatores que falam contra o principio da
unanimidade, e a titeratura trata frequenternente, também, da
"utopia do consenso". Pode-se ainda irnaginar o principio da
unanimidade em urn pequeno grupo e considerá-to pteno de
significado, rnas, corn o crescente desenvolvirnento do sistema
social, essa idéia parece irreal. Urn ponto que deve ser
considerado a esse respeito é a hornogeneidade entre os
elernentos de urn sistema social. Nurna época de individualisrno
crescente, a descoberta de urn interesse "gerat" deve ser aceita;
acordos scm uma unanimidade já parecern absolutamente
irnpossIveis, dificilmente imagináveis. Já não se trata aqui,
absolutamente, dos enorrnes custos edo imprevisIvel gasto de
tempo de tat processo, quando se lembra de quão escassos os
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8 Quanto à diferença
entre tomardecisões
coletivas e coletivi-
zadas e sua relação
com custos e riscos
vide Sartori 1984,
P.85-91.

recursos financeiros são por toda aparte e quão grandes são as
expectativas de um processo de decisão eficiente.

Por isso, por esses e por outros motivos, parece
impossível que, no âmbito de todos os Estados, possahaver uma
útil sub-rogação utilizável de direito de veto individual. A
alternativa aceitável mais imediata é, portanto, a limitação do
poder de decisão do Estado, que é também, sempre, poder de
discriminação.

O objetivo do princípio daunanimidade é evitar dano ao
indivíduo, que pode surgir através de decisões coletivas. Tal
objetivo pode também ser alcançado restringindo-se a
competência decisória do órgão coletivo, 8 deixando-se assim
aos indivíduos grandes espaços livres para a autodeterminação
pessoal.

Não devemos ignorar que é exatamente a democracia
livre que engendra o dissenso legítimo. Ela não pode forçar o
consenso, bem como contar com ele, e, sob a pressão do
problema da realidade política, também não pode esperar por
tempo indeterminado.

Em conclusão, pode-se constatar que o princípio da
maioria é superior ao princípio daunanimidade, tanto estrutural
quanto funcionalmente, quando se trata, em sistemas sociais, de
tomar decisões de certa importância. O "princípio da maioria 
aquele que possibilita alimitação da autodeterminação e, ainda,
assegurao mais alto grau possível de liberdade, segundo o qual
a liberdade política na ordem social deve ser entendida como a
expressão de um acordo que deve ser firmado entre a vontade
geral e a individual" (Bobbio, 1984, pp. 112-113).

6. Condições do princípio da maioria

Foi John Locke, que, com outros, lançou as bases do
reconhecimento absoluto do princípio da maioria, ao qual ele
associou duas idéias importantes: o consentimento e o
reconhecimento da minoria, isto é, o reconhecimento de
opiniões, interesses e grupos pluralistas, eacrítica, considerando
como desigual e desproporcionada a representação nacional
típica. Com isso, os componentes pluralistas e representativos
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se associaram ao princípio da maioria na transição do princípio
técnico decisório para o princípio da representação da
democracia moderna.

Já no século XIX, houve opiniões críticas contra este
desenvolvimento posterior do princípio damaioria na forma de
união estreita com a democracia. John Sr. MilI temia o
predomínio de uma "mediocridade coletiva", isto é, o povo,
comoresultado damudançadaaplicação do princípio damaioria
de um eleitorado restrito para esse mesmo povo.

Alexis de Tocqueville, em quem MilI se baseou em sua
críticaao princípio da maioria, tinha feito reflexões importantes
sobreo emprego doprincípio damaioria, as quaisele condicionou
a três fatores:

1. Uma ampla igualdade das condições de vida nesta
sociedade ou que ela fosse bastante homogênea.

2. O reconhecimento do princípio da maioria como
elemento daculturapolítica, porconseguinte, como um consenso
unânime sobre o domínio em que ele se aplica.

3.A possibilidade de que a própria minoria venha a ser,
um dia, maioria (Tocqueville 1951, p.257 e ss.).

Em umaanáliseteóricapadrão, R. D'Alimonteencontrou
a prova de que as duas últimas condições são pressupostos
essenciais parao funcionamento do princípio damaioria. Depois
de U. Scheuner, na prática constitucional, a "existência de
minorias mais duradouras, não sujeitas a mudança, minorias
étnicas, lingüísticas e culturais, de credo religioso, ou de
determinados grupos sociais", revelou-se como "a mais
importante limitação à aplicação do princípio da maioria"
(Scheuner 1973, p. 60).

Em seguida, deverão serdiscutidas em detalhe as questões
de homogeneidade, consenso unânime e minorias que se
alternam.

0.1. Homogeneidade

Na literatura corrente é indiscutível que o princípio da
maioria não pode serentendido como "princípio básico ilimitado,

° Este é um dos
argumentos sobre
eleição majoritária e
proporcional por ele
def endidono primeiro
debate que travou
com Walter Bagehot.
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evidente em si mesmo, de exercício do poder do Estado
Democrático" (Dreier 1986, p. 110). A maioria pode ser sempre
entendida apenas como parte de um todo único. No fundo,
portanto, não faz sentido falardemaioria, onde tais unidades não
existem ainda, ou não existem mais.

Uma certa homogeneidade cultural da comunidade
política é freqüentemente mencionada como condição
imprescindível aum emprego legítimo do princípio da maioria
na democracia. Ela exige, antes de tudo, uma comunidade
constituída, com uma ordem reconhecida, que permita a
existência de uma minoria e garanta a proteção desta, para
submeter-se àdecisão da maioria confiando em que princípios
políticos e jurídicos fundamentais sejam preservados (cf.
Scheuner 1973, p. 9 e ss.). Igualmente, Guggenberger exige,
com relação a John Locke, como "premissa, sem valor de
norma, para a validade da regra da maioria { ...) a existência de
uma cultura acessível, de uma base para uma comunidade de
cidadãos anterior àpolítica, edeumahomogeneidadebaseada,
político-culturalmente, na vida prática do corpo social,
compartilhadapor todos, em todos os momentos, à qual pareça
compensador, mesmo em caso de uma decisão desagradável,
permanecer no interior dacomunidadejurídica. (Guggenberger
1984, p. 192). Nesse contexto, a identidade nacional, apoiada
histórica e culturalmente, desempenha um papel decisivo para
que a minoria subordinada não se afaste dacomunidadejurídica
em questões importantes.

Para manterperfeita a integridade da comunidade e para
protegê-la contrauma tentativa mais séria de desagregação, é
também necessária uma certa homogeneidade social (cf. Heun
1983, p. 182), o que, porém, não significa que toda diferença
social deva serdescartada, mas sim quea sociedade não sedivida
em classes estanques e a distância entre as diferentes camadas
sejaamenorpossível. Pelo menos deve permanecerumamínima
mobilidade vertical para os indivíduos, na medida do possível.

6.2. Consenso unânime
Além dahomogeneidade socioestrutural éimprescindível

a existência de uma comunidade política "na qual uma decisão
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normativa seja tomada sobre um determinado assunto e sobre a
forma como o princípio da maioria, no futuro, tomar-se-á
obrigatório como regradetomadadedecisão"(Steffani 1986,p.
575 e ss.). Esta decisão normativa requer, por sua vez, um
consenso geral "que, explícita ou implicitamente, sejapertinente
à comunidade política e adequado asua organização" (Steffani
1986, p. 576).

A aplicação do princípio damaioria, ou seja, suaaceitação
pela minoria, pressupõe sempre —um corpojáconstituído", cuja
unidade básica repouse nos objetivos aceitos por todos, isto é,
nos valores básicos. Somente com esta condição a maioria
representa verdadeiramente a todos. Portanto, as decisões da
maiorianas quais arelação entreos meios e os fins se apresenta
de tal modo que determinados objetivos essenciais relacionados
como bem-estar comum podem ser estabelecidos através da
escolha dos meios são em sua essência, problemáticas. Este é
mais ou menos o caso se a escolha dos meios para a defesa
militar de um Estado põe em perigo o objetivo da manutenção de
bens essenciais. Exatamente umadecisão da maioria écausadora
da destruição do sistema em que ela acarreta a supressão do
consensoem tomo deum valorfundamental. Elaconduz, portanto,
logicamente, à guerra civil, à desintegração de um Estado
(exemplo: o Líbano).

O consenso unânime não apenas alicerça o princípio da
maioria como procedimento obrigatório formal para se
encontrar umadecisão coletiva, mas também limita oprincípio
da maioria em seu conteúdo em relação a seu espaço de
concretização. Essa"ambigüidade" doconsenso unânimerespalda
a legitimidade "democrática" do princípio da maioria,
fundamentando não só a garantia jurídica do processo, mas
também suavinculação aos valores fundamentais e sua limitação
através destes.

"O pluralismo emanado direito à discordância e exige 
necessidade do consenso" (Steffani 1974, p. 81, nota 18). Essa
formulação sucinta indica claramente o significado danoção de
consenso na teoria democrática pluralista. Partindo da
"necessidade e daplausibilidade da divergência quanto amuitas
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questões isoladas atuais" e da "necessidade e inevitabilidade da
convergência em questões básicas"(Fraenkel 1970, p. 410),
podem ser distinguidos, de acordo com Fraenkel, dois setores
da democracia pluralista: o setor da controvérsia e o setor da
não-controvérsia, representando este último o campo do
consenso. O equilíbrio na relação entre os campos da
controvérsia e danão-controvérsiatorna-seum problema crucial
para ademocracia livre e pluralista, se for atribuida ao consenso
unânime afunção mantenedoradaordem e também legitimadora.

Emvistado desenvolvimento social epolítíco, mais ou
menos desde meados dos anos setenta, o consenso sobre as
condições sob as quais amaioriaestá autorizadaatomardecisões
com poder de injunção parece estar desaparecendo em face da
grande quantidade de novas espécies de problemas da política
(vide introdução) e de orientações de valores que surgem
separadamente nas sociedades do Ocidente.

Portanto, são inegáveis as tendências de uma erosão da
homogeneidadee do consenso unânime.

6.3. Minorias alternantes

lO Assim formulou
Steffani: 'Uma solu-
ção de problema pela
decisão da maioria
pressupõe sempre
um acordo de
minorias dentro desta
maioria" (Stetani
1986, p. 578),

Na discussão do princípio da maioria é também
fundamental refletir sobre o fato de que as maiorias só muito
raramente são maiorias "intensivas", mas antes, namaiorparte,
coalizões incoerentes de interesse, entre elas as "maiorias
eventuais" (Sartori 1984, p. 92), que poderiam perfeitamente
votar com a minoria em outras questões políticas. Exatamente
a heterogeneidade e a instabilidade das maiorias, que são, em
princípio, muitas vezes formadas porumarede decompromissos
e coalizões,'° e conseqüentemente poderiam permanecer de
qualquer maneira politicamente diluídas, facilitam às minorias
vencidas a aceitação da decisão da maioria, pois elas podem
desejarpertencer àmaioriaem outras questões quecomportem
decisão. Onde essa alternância de minorias em um sistema
político não funciona mais sem uma certa probabilidade de
sucesso, constituindo-se, assim, minorias permanentes, pode
formar-se um potencial de conflito incalculável, visto que as
minorias colocam em dúvidaaspreferênciaseleitorais damaioria,
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bem como a legitimidade do princípio da maioria com maior
intensidade, epleiteiam princípios de legitimação alternativos.

7. A justificação do princípio da maioria

À primeira vista a idéia de que a maioria dos cidadãos
deve decidir não precisa de nenhumajustificação especial. A
evidência numérica e o costume prático permitiram fortalecer
a validade do princípio da maioria colocando-o em primeiro
plano, o que parece ter afastado as críticasrevisionistas. Contudo,
a multiplicidadedasrespostas àquestão dajustificaçãocomprova,
antes, o contrário.

Distingue-se entre argumentos técnicos ou objetivos e
argumentos de valor ou subjetivos, pois os primeiros tentam
chamaraatençâoparaaraeionalidade subjetivadaregra, enquanto
os últimos acentuam sua racionalidade objetiva. "Quem
argumentafazendoreferênciaaos valores daliberdadeeigualdade
em favor da regra da maioria defende-os, antes de tudo, como
contra-argumento à eleição ou à decisão de um autocrata, que
nem respeita a verdade dos vencidos nem os reconhece como
iguais. Quem, por sua vez, argumenta em favor da regra da
maioria, porque a considera útil, e mesmo um instrumento
técnico indispensável de qualquer comunidade, sustenta-a,
principalmente como contra-argumento àunanimidade" (Bobbio
1984,p. 111).

Desde cedo se associou a superioridade numérica com a
supremacia puramente física da maioria sobre aminoria. Maior
força requer um número maior de pessoas. "O conjunto de
pessoas deve mover-se na direção à qual o conduz uma força
maior, queé a concordância damaioria" (Locke 1977 11690},
Cap. II, p. 96). A votação serveao propósito denãopermitirque
aconteça este entrechoque direto deforças, mas sim possibilitar
pela contagem de votos o possível desfecho, paraque a minoria
se convença da inutilidade deuma resistência efetiva. Porém a
realidade nua e crua do poder, com base na supremacia física,
não permite absolutamente atribuir à decisão da maioria a
legitimidade necessária."

Com a equiparação de maioria e totalidade, como era o
costume na república romana, procurou-se encontrar a

Isto é, entende-se
o poder e o direito à
maneira sócio-dar-
winista como idôn-
ticos.

111



CADERNOS DA EscolA no LEGISLATIVO

12 A teoria da com-
pensação de erros diz
o seguinte: quando,
numaexperiênciana
qual os sujeitos da
pesquisa devem re-
solver um problema,
por exemplo, clas-
sificar figuras de
diferentes dimen-
sões, deacordocom
o tamanho, os
resultados obtidos
pelos sujeitos iso-
lados da pesquisa
são combinados em
um resultado único,
a exatidão desse
supera não só a
exatidãodo resultado
médio, mas também
supera conside-
ravelmente o resul-
tado do melhor
desempenho indivi-
dual.

justificação do princípio da maioria de uma outra maneira.
Neste caso a maioria deve representar a vontade geral, que,
entretanto, se baseia em uma ficçãojurídica, que não pode nos
darindicações darazão da sua validade.

Um outro conceito de justificação refere-se à
maximizaçãodobenefício, que se baseiana hipótese questionável
de que é possível medir em unidades o proveito de cada cidadão,
tanto quanto na opinião pouco convincente de que os custos de
tomada de decisão e os custos colaterais podem ser calculados
uns em relação aos outros, com o mesmo parâmetro. Entretanto
a realidade política multi forme, diferenciada, faz com que essa
abordagem matemática dificilmente não seja tendenciosa.

Um outro padrão de argumentação retoma o modelo da
teoria do pacto social na forma moderna, permitindo basear a
validade da regra da maioria em uma decisão fictícia, unânime,
ou em uma aprovação tácita, ou ainda, em uma aceitação mais
comedida por parte de todos; assim o princípio da maioria não
deriva de valores fundamentais, antes, pelo contrário, ele
estabelece um fundamento especial de validade, ou seja, uma
compatibilização entre a idéia básica de autonomia das pessoas
e  princípio do maior número.

Como possibilidade também tentou-se, sobretudo, negar
toda justificação material e deixar que o reconhecimento do
princípio da maioria, somente por motivo do consenso básico
atual, se transpusesse para a Constituição para que esteprincípio
fosse fundamentado, porassim dizer, exclusivamente no campo
jurídico, demaneira quasepositivista. Esta abordagem, contudo,
não explicapor que agorao princípio da maioriadeve serválido,
e não, por exemplo, o princípio da unanimidade

A tradição mais ricanas suasorigens até Aristóteles tem
uma visão retrospectiva, que justifica o princípio da maioria
com o argumento de que ela é muito mais capaz de tomar a
decisão sensata, correta. Essa tese tem afavor de si o fenômeno
sócio-psicológico da vantagem competitiva de um grupo em
virtude da compensação de erros, 12 encontrando-se entretanto,
o problema principal na definição dos conceitos "correto" e
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"racional". Formulando com precisão, pode-se indagar também,
se oponto devista dos 50.001 érealmente"mais correto" do que
a opinião dos 49.999 derrotados.

A problemática da definição do conceito da tese
antecedente conduz à tentativa de justificar o princípio da
maioria a partir de pontos de vista diametralmente opostos,
oriundos do relativismo e do ceticismo. Parte-se da
impossibilidade de reconhecer a verdade, concluindo pela
necessidade de abertura geral do sistema político. Não mais a
decisão "correta", antes, meramente uma entre muitas decisões
possíveis éde interesse do processo. Uma vez que, deumacerta
maneira, não é possível reconhecer a verdade, deste fato se
deduz a exigência de que, quando se tomam decisões, todos
sejam tratados da mesma forma.

O argumento bem mais difundido e mais corrente em
favor da justificação do princípio da maioria parte da
comprovação de que a unanimidade, em si mesma, necessáriae
desejável, não é praticável, porque na realidade éinalcançável.
Uma decisão damaioria seria, portanto, o máximo alcançável,
seria amaior aproximação possível da liberdade  da igualdade
(cf. Friedrich, p. 60 e seg.). Uma formulação marcante desta
reflexão nos é também transmitidaporLincoln. "A unanimidade
é impossível; o governo como instituição permanente é total-
menteo inadmissível; de maneira que, se oprincípio da maioria
forrejeitado, restarão apenas a anarquia ouo despotismo de uma
forma ou de outra" (Em seu discurso de posse de 4.3.1861,
citado em Dahl 1976, p. 33, nota 73). A questão de qual maioria,
exatamente, é necessária, pode, portanto, com certeza, ser
respondida de qualquer modo, e ainda, corretamente.
A tendência é que as maiorias amplas possam ser tidas
por democráticas, mas elas são, via de regra, tanto mais difí-
ceis de serem alcançadas quanto mais se aproximam da
unanimidade.

Sese pudesse estendera lista de tentativas dejustificação
feitas, chegar-se-ia à conclusão de que todas elas, de certa
maneira, deixam a desejar e portanto o princípio da maioria
permanece vulnerável àcritica. 13

1 Quanto à fun-
damentação da va-
lidade do principio da
maioria no Parla-
mento, lembremos
apenas que, neste
caso, a concepção
daproporcionalidade
da representação, de
acordo com a idéia
que se faz daopinião
pública no Parla-
mento, ocupa o pri-
meiro plano.
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8. Estrutura do principio da maioria

8.1 Totalidade e unidade

O princípio damaioriapressupõe de maneira puramente
contábil adefinição de um universo quepodesernumericamente
decomposto em umamaioriaeumaminoria. Nestecaso, podem-
se distinguir três tipos de universos:

a)Pode-se basear apropriadamente adefinição de maioria
no universo dos eleitores. Esta comprovação é muito fácil
quantoao procedimento técnico, mas asuajustificação toma-se
mais difícil, uma vez que as decisões tomadas dizem respeito,
com freqüência, aum grupo maior de pessoas do que  grupo dos
eleitores. Umaabstenção nesteprocesso eleitoral não representa
eleição de muita importância.

b)Como quantidade alternativade referência é válido o
universo de pessoas presentes, como ele é adotado
particularmente em parlamentos. Esta maioria de pessoas
presentes pressupõe uma certapossibilidade de controle de um
grupo depessoas, umavez que a totalidade deve serapuradaem
um processo especializado de contagem dos votos.

c) Igualmente é possível tomar como referência o
número dos que têm direito a voto. Essa quantidade dereferência
é em geral limitada aos parlamentos, uma vez que equivaleem
sua eficácia auma maioria qualificada, uma vez que é adotada
sobretudo em tomadas de decisão de excepcional importância.

8.2. leualdade
O principio da

maioria e o principio
da igualdade em
relação ao valor do
voto em questão não
coincidem no caso
de uma assembléia
geral de uma so-
ciedade anônima.
Portanto, maiorias se
formam a partir de
votos desiguais (CL
Bobbio 1984, p112).

Parece esclarecedor que aigualdadeé importanteparaa
justificação do princípio da maioria. Por isso deve-se prestar
especial atenção à sua realização em um processo eleitoral. O
princípio da igualdade de maneira tradicional é discutido
juntamente com os conceitos degeneralidade ede igualdadeda
eleição. A generalidade da eleição proíbe neste caso a
desigualdade do direito ao voto e a igualdade da eleição proíbe
a desigualdade em relação ao valor do voto." O primeiro
princípio diz respeito ao acesso à eleição, o último, ao peso do
voto na eleição.
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O princípio da igualdade proíbe, portanto, uma
diferenciação quanto a características como posse de bens
materiais, raça e sexo. Entretanto, são consideradas
imprescindíveis algumas condições eleitorais delimitadoras
em todas as democracias; sobretudo os seguintes critérios, por
esse motivo, são amplamente reconhecidos:

• Idade mínima

• Nacionalidade

• Domicílio no país

• Capacidadejurídicade agir

• Acesso formal à eleição através de registro em listas
eleitorais, entre outros.

Ao contrário do que acontece com a generalidade e a
igualdade da eleição, agarantiade igual coeficiente de sucesso
para cada voto do eleitor não é controlada com tal rigor. Sob o
aspecto da igualdade de chance de êxito podem destacar-senas
eleições dois princípios fundamentais da representação: o voto
majoritário eo voto proporcional. Enquanto o voto proporcional,
no caso de um direito eleitoral proporcional, em grandes
circunscrições eleitorais ou em todo o país, garante a mais
ampla igualdade eleitoral possível, no voto majoritário o direito
eleitoral da maioria e o direito eleitoral baseado na proporção
provocam, em pequenas circunscrições eleitorais sem equilíbrio
proporcional supra-regional, certas desigualdades em
proporções, às vezes, notáveis. Conseqüentemente, ocorrem
deformações eleitorais que, entretanto, são corrigidas através
da constante adaptação da circunscrição eleitoral,
particularmente ao crescimento dapopulação. Finalmentetodas
as garantias da igualdade eleitoral não significam nenhuma
igualdade de influência natomadadedecisão.

8.3 Participação
A participação nas decisões da maioria depende em

grande parte da disposição de todos de tomar decisão. Os
participantes devem submeter-se em seu próprio interesse a
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IS Bobbio chama a
atenção para o fato
de que a distinção
clara entre não-
eleitores e eleitores
que se abstêm de
votar na prática tem
conseqüências
significativas, noso
em que a maioria é
determinada com
base no número dos
votos depositados,
inclusive nas abs-
tenções ou com base
no número de
eleitores. (Bobbio
1984, p. 128).

determinados esforços para identificaras alternativas passíveis
de escolha. Ao lado do dispêndio de tempo, custos e outros
inconvenientes, a adaptação à alternativa dada define a
participação na tomada de decisão. Abstenções devem ser
atribuídas, freqüentemente, àindiferençapara com alternativas
eleitorais, descontentamento geral ou à aversão ao sistema
político.

Uma vez que, através da abstenção eleitoral numa
democracia pode ocorrer o surgimento de um alarmante deficit
de legitimação, com freqüência é adotado o voto obrigatório
paratodos, ou aexigênciade umaparticipação eleitoral mínima,
como condição da capacidade de tomar decisão. Essas duas
exigências atuam em favor do status quo.

8.4 Tipos de maioria

Distinguem -se quatro modalidades diferentes de trai oria
paraatomadade decisão, que necessitam, cadaumadelas, desua
justificação especial e complementar.

a) A maioria relativa faz as menores exigências.
É considerada escolhida aquela opção que recebeu,
comparativamente, a maioria dos votos, independente do
percentual dos votos obtidos em relação à totalidade dos
eleitores.

b) Deve-e mencionar a maioria simples como outra
modalidade. Ela se destaca pelo fato de que exclusivamente
votos "sim" evotos "não" são aproveitados paraverificação da
maioria, já ocorrendo a decisão se o número dos votos "sim"
superar de um ao dos votos "não", não sendo contadas as
abstenções devoto. O número dos votos dados autua alternativa
deve, pelo menos, ser de um amais do que ametade da totalidade
numérica dos votos vencidos, continuando indiferente que tipo
de totalidade numérica foi estabelecida de antemão.

d) A maior exigênciaéfeitapelamaioria qualificada, que,
tradicionalmente, em decisões importantes como, sobretudo,
emendas constitucionais, aparece sob a forma da maioria de
dois terços. Com relação à maioria absoluta, esta modalidade
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carece de uma justificação complementar que decorre da
qualidade especial de tais decisões. Através da maioria
qualificada, aexigênciadamaioriaseaproximadaunanimidade,
o que favorece à manutenção do status quo.

Não se pode explicar o problema da igualdade eleitoral
com os conceitos de maioria, o que exige um esclarecimento
prévio desta situação de exceção.

8.5 Modalidades de decisão

As decisões democráticas tomadas pela maioria se
decompõem, do ponto de vista do conteúdo, em dois grupos.
Enquanto em votações são tomadas decisões materiais, em
eleições são tomadas decisões sobre pessoas, embora,
teoricamente, os contornos nítidos de ambas as modalidades na
realidade política se confundam e desapareçam. Sobretudo, em
votações, éimportante que as alternativas sejam formuladas de
maneiraneutra,e não subjetiva, eaunidadedo assunto permaneça
preservada, uma vez que questões ardilosamente conjugadas
podem falsear a expressão da vontade do povo, exercendo uma
coação indireta sobre os eleitores. Em eleições, deve-se observar
que o aumento do número das possibilidades eleitorais é
compensado com uma diminuição da influência direta do
eleitorado sobre a formação do governo e  resultado da tomada
de decisão.

Na distinção entre eleições e votações, por um lado,
permanece em aberto a questão sobre até que ponto as eleições
devem ser consideradas tomadas de decisão sobre assuntos dos
eleitores e, por outro lado, as decisões sobre assuntos que
dizem respeito àvotaçãopodem ser, simultaneamente, aplicadas
para decidir sobre assuntos pessoais.

8.6 Redução apoucas alternativas

Modelos matemáticos mostram que a probabilidade de
que se reúna uma maioriapara escolher umaalternativadepende
muito pouco do número das pessoas participantes, mas reage de
modo extremamente sensível ao número das alternativas que
podem ser escolhidas. Neste caso, o aumento da probabilidade
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deuma formação de maioriadiminui rapidamente e cai próximo
azero, embora aqui se chegue apenas amaiorias relativas, não a
maiorias mais ou menos absolutas.

A necessidade de redução das alternativas se torna,
portanto, desejável, e deve-se esforçar por obter, sempre que
possível,oideal de duas alternativas. A redução pode serrealizada
por meio de decisões prévias, compromissos ou acordos,
formações de coalizões em comitês especiais ou através de
partidos, podendo uma grandecisão partidáriacolocarobstáculo
a uma diminuição das alternativas.

8.7 Procedimento formal

16 O número de
respostas possíveis
para um problema
especifico, a quan-
tidade de alternativas
que os titulares da
tomada de decisão
podemescolher, não
pode seraumentado
à vontade; ao con-
trário, deve-se man-
tê-lo limitado ao
mínimo possível. Se
surgirem mais de
duas alternativas
para a tomada de
decisão, o resultado
disso são problemas
difíceis, cuja solução
teórica há muito
tempo § procurada,
mas que, entretanto,
não deve ser aceita
aqui (vide 8.6).

Ao lado da necessidade de umaredução das alternativas
sob a garantia de bastante abrangência, ` que na maior parte é
proposta pelos partidos, adecisão tomadapela maioria necessita
de uma espécie de procedimento formal, que deve ser tanto mais
impossível de se realizar quanto maior o número dos que
decidem e quanto mais complexa é a própria decisão. Isso
requerumaregulamentaçãoprecisado procedimento e pressupõe
adefinibilidade objetivada abrangência datotalidade numérica,
assim como suacomposição individual.

Também o objeto da decisão da maioria e o número
respectivo de votos que são necessários à tomada de decisão
devem ser definidos com exatidão e levados ao conhecimento
dos participantes. Diz respeito a isso o estabelecimento da
modalidade de eleição, da data e da forma de publicação do
objeto da tomada de decisão pela maioria.

Ademais, podem ser importantes os seguintes passos
formais do procedimento:

- Comunicação do dia da reunião

Definição da ordem do Dia

Verificação da capacidade de tomar resolução

.Publicação da modalidade de votação
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• Estabelecimento do dia da eleição ou votação

• Organização do transcurso do procedimento eleitoral
ou devotação

• Nomeação dos órgãos eleitorais

• Apresentação dos candidatos

• Registro das propostas eleitorais

• Preparação das listas eleitorais

• Envio de informações e cédulas eleitorais

• Instalação dos locais de votação

• Organização do voto por correspondência ,etc.

Essas atividades formais preparatórias, como condição
de umaeleição ou votaçãoorganizada, pressupõem um excelente
órgão de direção e não implicam afinal um notável dispêndio
financeiro e de pessoal.

Nesses aspectos técnicos, torna-seclaroqueoprincípio
da maioria, primariamente, é um processo simples que apenas
noEstado Democrático ganhaum extenso significado.

8-8 Simultaneidade do processo devotação

Háumaparticularidade nesseprocesso decisório segundo
a qual a decisão tomada pela maioria deve ser tomada por todos
os participantes. Com base no fato de que as opiniões e pontos
de vista estão sujeitos a uma constante mudança, uma votação
segundo o princípio da maioria não pode se estender por um
período mais longo de tempo. Do contrário é perfeitamente
possível que, no momento em que amaioriados votos é atingida,
adecisão tomadaporalguns participantes, quejá contribuíram
para a formação dessa maioria, tenha outro teor do que antes,
uma vez que as circunstâncias, por exemplo, se alteraram ou
outros argumentos agora agem sobre ela mais convincente-
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17 o ponto devis-
ta dos contem-
poraneos, é pro-
blemática a possi-
bilidade do voto a
distância, uma vez
que Os votos já são
depositados urn
certo tempo antes da
prOpria data da
eleiçao. 0 periodo de
tempo no qual urna
eleiçao a distância é
admissivel deveria,
por isso, ser en-
curtadona rnedidado
possivel, afimdenão
deturpar o resultado
davotaçâo.

18 Portanto, Bobbio
acredita que as
maiorias se formam
muito rararnente corn
Os cidadãos mais
Iivres. Ao contrário,
frequentemente elas
se forrnam corn os
cidadãos rnais con-
formados (Bobbio
1984, p. 114).

18 Assirn são, so-
bretudo, os sisternas
totalitários, mas tam-
bern vãnas ditaduras
autoritárias, enquanto
Os sistemas semi-
dernocráticos se des-
tacarn por uma certa
flexibilidade, que, em
relaçãO ao fun-
damentodaliberdade,
oferece várias limi-
tacoes, de rnaneira
que apenas uma
oposicao moderada
pode manter-se.

20 A ausência de
garantia do sigilo e

mente. 17 Portanto, urn longo processo de forrnaçao de opiniao,
de consulta e articulacao geral deve preceder a decisão final
tomada pela maioria. Cada decisão tomada pela maioria pode
formar sempre, apenas, o final de urn processo de tomada de
decisão, rnas ela está estabelecida, por assim dizer, de modo
racional.

8.9 Liberdade e sigilo

Se a decisão tornada pela maioria deve ser vista como
decisão efetiva, deve-se assegurar de que os eleitores possam
expressar, de fato, sua vontade sem restriçao) 8 0 princIpio
impede toda a pressão, tanto através do poder pdblico, quanto
através de poderes particulares, isto é, grupos econômicos ou
sociais. A significacao do princIpio da liberdade das eleiçOes ou
votaçöes implica, também, a necessidade de uma possibilidade
de escoiha entre muitas alternativas tanto quanto implica a
oportunidade sem obstáculos paracadaalternativa de sercolocada
e encontrar seu lugar no processo de tomada de decis.o. Em
desacordo corn o princIpio da rnaioriaestá, portanto, sobretudo,
o monopólio do direito de formular proposta nas mos de urn
partido, que é a marcadominante dos sistemas que não admitem
competitividade 11 e trazem consigo a limitação da liberdade
eleitoral do indivIduo por ocasião da votacao.

o princIpio da universalidade tern urna funcao ütil na
eleiçao e votacao. Qualquer votacao aberta, reconhecIvel pelos
outros corno formade votaçao, é proibida, exigindo-se que cada
cidadão corn direito a votaçao possa exercer seu direito de voto
deumarnaneiraquetomairnpossIvelque outrapessoa conheca
a tomada de decisão concreta do indivIduo. 20

Nos parlamentos o princIpio não tern igual importância,
uma vez que as decisöes tomadas pelos deputados, em razão de
seu cargo de confiança e de sua responsabilidade para corn o
eleitorado, devem perrnanecer controláveis e verificáveis.

8.10 Modatidades de processo devotacao

Nos órgãos representativos ha urn grande mimero de
processos de votaçao, enquanto, em eleicoes gerais e votacoes
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populates, o nürnero de processos no curso do tempo
praticamente se reduziu a urn, isto é, o preenchimento das
cédulas eleitorais, 2 ' que, afinal, nào parece sero mais adequado
para associar unicidade corn generalidade.

Ao contrário, desde a AntiguIdade, diversos processos
gozam depopularidade mais frequente:

• Aclamação22

• Levantarasmãos

• Levantar-se dos lugares

• Processo da "divisão" (separaçäo)

* Charnada nominal

* Emprego de peças de rnadeira ou bolas, etc

Todos os processos mencionados pressupoem como
regra a presenca dos eleitores in loc023, por isso em vários
parlamentos foram introduzidos rnétodos de votacao por
intermédio de representantes. 24

8.11 A apuração do resultado da votacão e execucão da
decisâo tomada peta maioria.

Em agremiacOes e reuniöes maiores, a contagem dos
votos deve ser atribuIda a órgãos especiais ou a urn ünico lIder
ou presidente ou a urna presidência coletiva. Em eleicoes gerais
a contagem está reservada aos respectivos órgos eleitorais.
Esses órgaos dão a conhecer o resultado depois da apuração,
obrigatoriamente.

Quando o resultado é dado a conhecer, a tornada de
decisão e executada em conseqüência da sua vinculacao, o que
incumbe, em dernocracias modernas, aos órgãos estatais e a
administraçao pdblica estatal formada para a administracao.
Paragarantiadarealizaçao daefetivação davmculação, oresultado
necessita, além disso, de urn controle através de órgãos pdblicos,
sem o que, afinal de contas, não tern sentido nenhum a tomada

liberdade é urna
censura capital ao
sistema federativo
corno ainda a co-
nhecem alguns can-
toes da Suica. Esse
argumento era, por-
tanto, motivo es-
pecial para que Os

eleitores do cantão
de Nidwalden tives-
sern extinguido seu
municiplo nas urnas
no dia 12 de de-
zembro de 1996.

21 Apenas nos mu-
nicipios e nas cO-
maras municipais da
Suiça são empre-
gados, ainda, pro-
cessos de votação
abertos. OscartOes
corn picote na Suécia,
ao contrOrio, podem
valer como forma
rnoderna da cédula
eleitoral.

22 A aclamacão,
corno eracornum em
Esparta, distingue-se
dos processos de
votacao, na medida
em que ela não
oferece nenhuma
hierarquia claraentre
a pessoa e a altura
da voz, urna vez que
esta pode variar em
gradacao de inten-
sidade entre dois
valores extremos
(silêncio e maxima
altura possivel da
voz). Esse processo
pode ser chamado de
"analOgico", en-
quanto os outros
processos são "di-
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gitais' uma vez que
eles distinguem
apenas entre duas
opções (sim/não) e
se revelam, portanto,
mais apropriados
para a clareza da
exigência de "um
homem, um voto".

Graças às técnicas
mais modernas de
computadores e de
comunicações pode-
se naturalmente
imaginar o desa-
parecimento desta
presença in loca no
Partarnento, possibi-
litando que o pro-
cesso de votação se
faça em um plano
translocal. Em ple-
biscitos ou eleições
gerais é a tendência
historicamentesegui-
da. Enquanto na
antigüidade o pro-
cesso de votação
estava ligado à
presença inloco, hoje
em diaovoto por uma
ou carta é inde-
pendente de lugar e
tempo.
24 Na França um
deputado pode ser
autorizado por outro
a votar em uma
determinada direção.
Diferentemente é o
processo dos pares
surgido na Inglaterra.
Um membro ausente
do parlamento in-
cumbe a um membro
dopartidoatualmente
na oposição, de

de decisão por meio damaioriL Exatamentepara aaceitação em
caso de minoriapareceimportante que as execuções das decisões
permaneçam controláveis e comparáveis à decisão da maioria,
uma vez que, em caso contrário, deve-se contarcom intervenção
enérgica.

Para a garantiado processo do princípio da maioria todos
os sistemas sociais fornecem as estruturas necessárias para a
suarealização, o quecolocaexigências demasiadas àorganização.
Estruturas apropriadas são uma condição fundamental para a
legitimação do princípio da maioria.

9. Funções do princípio da maioria

9.1 Função da decisão

A função central do princípio de decisão é a possibilidade
de se chegara uma decisão. Essa função de tomada de decisão
não está limitada ao princípio da maioria, mas sejustifica pela
sua mobilidade em relação à forma fixa de tomada de decisão
por unanimidadeeem relação àsua melhor garantia deliberdade
e igualdade, em comparação com a tomada de decisão de um
autocrata. Entretanto, sob o aspecto dos valores considerados,
parece não existir dúvida de que a regra da unanimidade os
garante ainda melhor, e, do ponto de vista da modalidade mais
rápida de tomada de decisão coletiva, a tomada de decisão
autocrática é considerada mais funcional do que a regra da
maioria. Afunção da tomada de decisão do princípio damaioria,
portanto, colide com suas fronteiras, caso em que não se trata
mais de tomada de decisões categóricas (sim/não), mas de
respostas distributivas (mais/menos). No segundo caso as
agremiações que não funcionam como sistemas demaioriasão
superiores.

Essa superioridade de agremiações estáfundamentadana
exigênciade unariimidadee napossibilidadecom elarelacionada
de troca de votos, o que, em última análise, resulta em um
exemplo de somapositiva, coma qual todos podem ganhar. Ao
contrário, o princípio da maioria se mostra extremamente forte,
uma vez que, obrigatoriamente, ele conduz, quase sempre, auma

122



O PRINCÍPIO DA MAIORIA

tomada de decisão. De acordo coma teoria dos jogos, trata-
sede uma típica tomada de decisão por somanegativa, "na qual,
como nos lançamentos dos dados, uma pessoa ganha e outra
perde; em relação à aposta, ganhadefato amaioria, enquanto a
minoria perde, e a minoria perde exatamente o que a maioria
ganha" (Bobbio, 1984, p. 117).

9.2 Função dalegitimação

A função dalegitimaçãoóválidacomoum outro ponto de
vista. Aproduçãodeumadecisão pela majoriapode amplamente
assegurar que a tomada de decisão seja, em geral, considerada
legítima, e seja acatadagraças àconsciênciade sua legitimidade.
O princípio da maioria permite ao eleitor a participação direta
ou indireta no governo, que representa, ao lado da delimitação
dopodere seu desempenho, um dos elementos fundamentais da
legitimidade de um sistema democrático.

9.3 Função da paz

A função "delimitada" da paz, que não é nenhuma
especialidade únicado princípio da maioria, expressa-se no fato
de que a decisão tomada pela maioria, pelo seu caráter obri-
gatório, acaba com o choque de opiniões. Na medida em que
houver um ganhador e um perdedor (exemplo de soma
negativa), cria-se uma nova e clara situação: Opiniões
alternativas, que se submetem à uma decisão tomada pela
maioria, não são aniquiladas numa democracia, mas, ao
contrário, preservam em si uma possibilidade futura por
meio da minoria, O fato de que no futuro se pudesse decidir,
oportunamente, de outra maneira, e de que também pudesse
ter sido decidido de outra maneira - é, portanto, uma
tomada de decisão sempre provisória - põe em perigo a
situação criada através da função da paz. Pode-se criar novas
tensões entre maioria e minoria, e polarizar de novo as
frentes de batalha. Em uma tomada de decisão porunanimidade
esse perigo é muito menor, graças ao equilíbrio das opiniões
(formação deacordo,jogo de somapositiva), e, assim, afunção
da paz é, essencialmente, muito mais acentuada.

igualmente não parti-
cipar de votações
durante a sua au-
sência. Este pro'
cedimentoé rotineiro
na Inglaterra e tam-
bém na Bélgica,
Canadã, Noruega e
nos Estados Unidos.

25 Uma exceção
constitui apenas o
caso da igualdade de
votos.
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9.4 Função da integração
A função da integração é típica do princípio da maioria.

A etapa de integração condiciona a participação na tomada de
decisão fundamental à participação no processo da tomada de
decisão da maioria, e tentamos entendê-la como conceito de
integração funcional. Nesse caso, acentua-se que uma
participação no processo de tomada de decisão criaria uma
ligação como sistema político e possibilitaria, no fundo, uma
relação social duradoura. Não só a maioria, mas também a
minoria, seriam assim incluídas, uma vez que a cessação das
hostilidades seria o elemento decisivo daintegração. Um outro
momento daintegração é, antes, de natureza concreta. A criação
de todas as maiorias exige que todos os interesses particulares
se coadunem e equivalham. Como condição de toda tomada de
decisãodamaioria éválidaareduçãoeo preparo das alternativas,
aproximando-se os vários grupos, interesses e visões concretas,
de maneira que eles resultem em uma alternativa capaz de
produzir um consenso, que possa alcançara aprovação deuma
maioria. Esse processo de integração pressupõe, aliás, um
processo amplo de formação da opinião e de formação da
vontade, no qual opiniões e interesses influam de maneira
suficiente.

A validade do princípio da maioria coloca, por outro
lado, também um limite a esta integração, pois, em geral, se
concluem coalizões apenas no âmbito que é necessário à
formação de uma maioria (escassa). No estudo da teoria dos
jogos é válida a lei da ininiinum-winning coalition, ou seja, da
"coalizão doganho mínimo": "Em npessoas, emjogosde soma
zero, quando são permitidos pagamentos colaterais, onde os
jogadores são racionais, e onde eles têm perfeita informação,
apenas ocorrem coalizões de ganho mínimo" (Riker 1962,
p. 32).

9.5 Função da polarização
A decisão da maioria que termina por um processo de

integração final pode se decompor em maioria e minoria. A
tomada de decisão da maioria funciona integrativamente em
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relação à formação da vontade orientada pelo consenso, sendo
também formadorade dissenso em relação àformação de uma
oposição minoritária. Com isso, o princípio da maioria criauma
função polarizadora necessária para o processo democrático
aberto, além de uma clara responsabilidade, possibilitando,
ainda, a liberdade dediscordar. A atribuição daresponsabilidade
àmaiorianão é fácil, umavez que sua competêncianaexecução
de tomadadedecisões, freqüentemente, éextremamentemínima.
Isso acontece com base no fato de que, na execução de decisões
da maioria, a responsabilidade pode ser afastada de modo
relativamente fácil, e uma classificação unívoca da
responsabilidade, com apossibilidadede sanções, dificilmente
pode ser realizável. Graças às decisões da maioria os expoentes
de opinião podem esquivar-se à possível responsabilidade. A
polarização é, portanto, intensificada ainda pelo fato de que a
minoria, porum lado, exige responsabilidade eesta, entretanto,
dificilmente, possui meios para a sua sanção.

9.6. Função da inovação

É exatamente a manutenção das alternativas opostas
derrotadas que permite e promove o processo duradouro de
mudança. A oposição pode através da crítica e do estímulo, por
meio de constante apresentação e afirmação de uma alternativa
colocada pela opinião da maioria, influenciar a tomada de
decisão da maioria, e portanto ela deve também, como fator de
inovação, ser atribuída ao princípio da maioria. (cf. Jarass 1975,
p. 119, nota 40).

Entretanto, neste caso, a minoria deve aceitar a decisão
damaioria, o que se pode chamar de esquizofrenia do princípio
da maioria. Por um lado, em relação à tomada de decisão da
maioria, espera-se a formação de uma opinião própria
do indivíduo, mas estedeve, poroutro lado, no caso de queessa
opinião seja inadequada à maioria, adotar outra opinião.
Entretanto, não se pode contar com a renúncia à opinião pes-
soal, e a minoria opositora pode, portanto, contribuir para que
tenha lugar um outro processo de crescimento e, assim, uma
tomadadedecisãodamaiorianão tenha validadeinconteste para
sempre.
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10.A proporção da maioria sobre a minoria.

Já foi mencionado, quando se tratou dos pressupostos do
princípio da maiori a, que este não é compatível com amanutenção
dapaz interna em umasociedadequandohá minorias permanentes.
Portanto, muitas pessoas devem contar com o fato de que elas
não podem nunca impor suas preferências. Então, pode-se
pensarem um levante armadoe no separatismo, talvez também
pode-se pensar em opções melhores, conforme o equilíbrio de
poder.

Não se pode pensar em maioria sem minoria e a sua
relação é sempre definida através de vitória e derrota. Deve-se
prestar especial atenção a essa relação tensa entre amaioria e a
minoria, no caso da vigência do princípio da maioria, a qual
carece de um exame particular.

10.1 Proteção da minoria

Como pressuposto do princípio da maioria, fez-se
referência à importância de "minorias alternantes". Em
conseqüência, qualquer maioria deve examinar sua própria
maioria de votos e contar com a possibilidade de tornar-se
minoria a qualquer tempo. Como ficam, entretanto, aquelas
minorias que normalmente não têm a possibilidade de tornar-se
maioria algum dia? Como se pode dispensá-las, portanto, de
aceitaras decisões da maioria?

Certas minorias não podem ser tratadas adequadamente,
simplesmente levando-se em conta a "igualdade" de todos os
indivíduos quanto aseus direitos políticos. Aqui deve-se pensar,
antes de tudo, em minorias étnicas, lingüísticas e, em uma série
de países, também em minorias religiosas. Exemplos seriam a
Suíça e a Bélgica, para mencionar apenas dois. Aqui são
necessárias soluções que "possam impor limites à minoria eque
possam favorecê-la em alguns pontos", as quais "pressupõem
uma alta dose de vontade deestabelecerequilíbrio e tolerância"
(Jellinek 1898, p. 60 e ss.). No âmbito de uma estrutura de
Estado Federativo forte, isso pode significar, por exemplo, que
os Estados-membros isolados, como, por exemplo, os cantões
suíços ou os Estados-membros dos Estados Unidos, em relação
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a suas possibilidades de exercer influências políticas, não são
simplesmente tratados de acordo com o número de seus
cidadãos. Em tais casos ocorre não apenas uma apuração de
votos, mas umaavaliação dos votos. Levando-se em conta "quão
fortes são os favorecimentos dos membros mais fracos" pode-
se esclarecer o fato de "que nos Estados Unidos a Califórnia, o
Estado maior em população, tenha21 milhões de habitantes, e
o menor, Idaho, tenha 350 mil". Na Suíça, Zurique tem acima de
1 milhão de habitantes, parte dos cantões suíços antigos têm
abaixo de 50 mil" (Scheuner 1973, p. 53, nota 174). Contudo,
todos os membros têm os mesmos direitos de certo ponto de
vista. Por trás disso, estáaidéiadequeos mais fracos devem ser
protegidos contra os mais fortes, com o objetivo de convivência
proveitosa no seio de toda a sociedade. Deve-se facilitar aos
mais fracos a aceitação da tomada de decisões pela maioria.

10.2 Envolvimento e intensidade das preferências

Um grande defeito do princípio da maioria consiste em
que a complexidade e a intensidade das preferências, em viade
regra, não são levadas em conta. É sempre possível que uma
maioria escassamente informada de 51%, dotada de pouca
sensibilidade, supere uma minoria bem informada de 49%,
dotada de muita sensibilidade. Uma situação desse tipo pode
transformar o deflcit de legitimidade latente em um deficit
evidente, e qualquer aproximação aeste notável caso limitedeve
indubitavelmente - pelo menos para a minoria - contribuir
para que o princípio da maioria seja questionado. Por esse
ângulo, as decisões tomadas pela maioria se apóiam em uma
ficção, "em uma presunção irreal e temerária: nós aceitamos
simplesmenteque aintensidade é igual às preferências. Podemos
presumir isso tranqüilamente, mas deveríamos ter em mente
que isso não é a realidade" (Sartori 1984, p. 91).

Guggenberger vê, igualmente, na igualdade do cidadão,
com razão, uma"flcção democrática progressista e iluminada"
(Guggenberger 1984b, p. 30). Embora concorde com acontagem
dos votos "sob presságios democráticos e em tempos políti-
cos normais", para ele a situação se apresenta de maneira
diferente "em casos de umadiscussãoirreconciliável entre duas
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As facções neste
pontotêmavantagem
de que os não-
intensivos podem
cederaosintensivos'
por meio da troca de
votos (votos como
meio de troca) e em
compensação pelas
decisões futuras
podem contar com o
mesmo compor-
tamento da parte
contrária (jogo de
soma positiva) (cf.
Sailod 1984).

reivindicações rivais de domínio entre si, cujo âmbito de
atuação é a sociedade" (Guggenberger 1 984b, p. 30). Para ele,
ocupam o primeiro plano, em tal caso, outros fatores que
estimulam a legitimidade: justiça interna, justificação moral,
envolvimento, presença de bem-estar geral —moral-espiritual
e sócio-estrutural —no interior de um grupo (cf. Guggenberger
1984, p. 30).

Que esta crítica tem uma tradição longa e cheia de
problemas mostra areferênciaque fizemos aCarl Schmitt. Para
ele "não seria democrático de maneira nenhuma" e seria "em
geral um princípio político estranho que aqueles que não têm
vontadepolítica devam tomar decisões no lugar daqueles que a
têm." (Schmitt 1928, p. 279).

Embora várias propostas tenham sido feitas como a de
que fosse introduzida a distinção do peso político dos votos em
um processo de tomada de decisão (cf. Müller-Plantenberg
1984, pp. 297-310), pode-se estabelecer que não dispomos de
nenhum processo que possa medir o peso dos votos de maneira
bastante exata, sendo isso não só exeqüível, mas também de
acordo com os princípios democráticos. 26 Entretanto, não se
deve esquecer, neste caso, que o estabelecimento do peso
durante o processo da formação da vontade representa "um
recurso de poder decisivo" (Sartori 1984, p. 91), embora no
processo de votação não se tenha levado em conta o peso dos
votos.

O mesmo ocorre com os problemas que se encontram no
item relacionado ànoção de "envolvimento". No fundo trata-se
de que, por exemplo, todos os cidadãos no interior do sistema
representativo são participantes da tomada de decisão, mas a
relação com a qual podíamos contar e/ou a relação real entre
custo ebeneffcio podem levaradesproporções sob dois aspectos:

a) A relação entre custos e benefícios é considerada
negativa.

b) Titulares de benefícios etitulares decustos divergem
(regionalmente).
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Portanto, alegitimidade das medidas governamentais—
pode-se mencionar, por exemplo, a construção de grandes
aeroportos - muitas vezes é discutida fazendo-se referência
aos custos e benefícios desiguais que são distribuídos em
âmbito nacional eestadual.

A mesma forma de argumentação se encontra no
fundamento daprevisão de conseqüências funestas em tomadas
de decisões irreversíveis, que também comprometem as
gerações futuras. Em relação ao número daqueles que são
afetados pelas conseqüências de longo prazo - argumen-
ta-se-, a maioria atual sempre deve se manifestar como uma
minoria insignificante em processo de desaparecimento.

Se se quiserlevar em contao envolvimento e também sua
intensidade em tomadas de decisões, coloca-se a pergunta de
quem é que tem poder para a tomada de decisão e de quem é de
fato competente  pertence ao círculo dos afetados. Uma sólida
definição do que seja "pertinência", de uma maneira plena de
sentido, até agora não é possível. Analiticamente, surgem
insuperáveis dificuldades para tornar operacionais os termos
"pertinência" e "intensidade".

Permanece também duvidoso até que ponto, afinal, haja
possibilidades que estejam em harmonia com os princípios da
democracia de características ponderadas como
comprometimento, "pertinência", conhecimento de causa ou o
peso das preferências políticas poderem influenciar o ato da
votação em detrimento do princípio daigualdade.

Para a fase da tomada de decisão seria imaginável, ao
contrário, que os cidadãos, que são afetados de maneira
especialmente intensa por medidas aprovadas pelo Estado ou
através do Estado, participassem mais ativamente da tomada
dessas medidas através do direito de opinião, do direito de co-
participação ou até do direito de veto.

10.3 Poder controlado pelo tempo

A confiança  boa, mas afiscalização é melhor —assim
ensina um provérbio citado com freqüência. Às condições da
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27 Uma resposta
muito interessante
dada pela história
para este problema
nos leva ao direito
canônico, com rela-
ção à questão da
escolha apropriada
dos ocupantes de
cargos na hierarquia
daigreja. Eoquediz
a regra de São Be-
nedito sobre 'Alnves
liduradoAba-de": 'Na
investidura do abade
tem sempre validade
o preceito de que
quem é chamado
conta com a unani-
midade de toda a
abadia, no temor a
Deus, ou então, uma
parte mesmo peque-
riadaabadiaescolhe
(saniore nsilio),de
acordo com melhor
parecer. Deve-seele-
ger e investir quem
incorporeumavidade
merecimentos e de
aprendizado, mesmo
que tenha sido o
último na hierarquia
da abadia," A sen-
tençaseguinte revela
quão bem São Be-
nedito evidenciou o
problema da quan-
dadeedaqualidade:

"Ora, se toda a aba-
dia, porém, escolher
pordecisão unânime
-o que Deus impedi-
tia-um homem com-
prometido com suas
falhas, e se essas
graves circunstân-
cias chegassem ao
conhecimento do bis-

aceitação das decisões da maioria pertencem o seu controle
firme, bem como a transferência periódica da competência de
tomar decisões. A cultura política de sociedades democráticas
criou todo um conjunto de instituições e procedimentos, para
concretizar  podercontrolado ao longo do tempo. Eles devem,
peroro lado, possibilitara fiscalização das tomadas de decisão
da maioria com base em sua aceitação e, por outro lado,
estabelecer outras maiorias, o que acontece continuamente
devido à publicidade do processo político, à formação livre de
uma opinião pública e à garantia dos direitos de liberdade e do
direito de acesso à informação, indispensáveis a isso. De
maneira concreta isso se expressa em eleições periodicamente
recorrentes, que devem satisfazer determinados requisitos
formais e acanetar outros direitos de liberdade e de igualdade,
como a liberdade de reunião e deformar coalizão, liberdade de
formação partidária, acesso real àinformação e multiplicidade
dos meios de comunicação.

Nas eleições através de maiorias do povo, aquelas pessoas
que têm competência para tomar decisões são escolhidas. De
maneira mais clara Joseph Alois Schumpeter definiu nestas
palavras: "O processo democrático é aquele dispositivo das
instituições destinado à consecução de decisões políticas,
pelas quais o poderde decisão do indivíduo possibilita uma luta
competitivaparaobteros votos do povo" (Schumpeter 1950, p.
391). Esse poder de decisão é obtido poraquele agrupamento ou
pessoa que pode manifestar-se mais digno de confiança do que
o concorrente. A democraciaé poder controlado periodicamente
com base na confiança. Aconfiança, entretanto, não écategoria
moral, e não pode ser definida pelo menos sem levar em conta
qualidades consuetudinárias. Assim a questão deve ser
especificada em duas direções: pode-se confiar na maioria que
elege o governo, pode-se confiar na liderançapolíticaeleitapor
ela? Ela tem aqualidade de uma elite digna de confiança?27

Exatamente porque essas questões em relação ao
consenso básico são difíceis, todos os sistemas democráticos
carecem deum órgão de controle para sua fiscalização, uma vez
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que, de outro modo, ele se arrisca a ser destruído de dentro para
fora.

10.4 Os anseios do povo

Um meio possível para introduzir novos impulsos
políticos e alternativas no processo de tomada de decisão são os
anseios do povo ou as iniciativas. Ele serve aos grupos
minoritários como instrumento daoposição. Embora exigências
introduzidas dessa maneira não devessem ser úteis à maioria,
elas permitem, freqüentemente, visar a um alto número de
iniciativas de efeitos particulares, porque as autoridades já
reagem à definição de iniciativas e vêm ao encontro do desejo
das iniciativas paraneutralizarainfluência dos grupos externos
no processo de tomada de decisão. Os grupos minoritários e de
oposição que se servem dessa iniciativa exigem, portanto, sua
participação no processo de tomada de decisão da maioria no
poder.

11. O campo do inelegível

Cada vez mais os cidadãos tendem aconsiderar questões
de sobrevivência temas como proteção ambiental, energia
nuclear, tecnologia genética, sobre os quais as maiorias não
deviam mais dispor. 28 Exatamente, tomadas de decisão sobre
questões ecológicas deviam estarrelacionadas com o âmbito do
"inelegível", a fim de que elas fossem entendidas como parte
integrante do núcleo constitucional independente da maioria
para subordinar-se, portanto, a uma proteção mais efetiva.
(cf. Dreier 1986, p. 114 e ss.)

Explicitar uma questão política controvertida como
"inelegível" não é outra coisa senão negar ainda às grandes
maiorias o direito a uma tomada de decisão vinculante.
Especialmenteo movimentopelainiciativado cidadão tematizou
este problema do alcance de tomada de decisões políticas e
reconduziu àconsciênciadairreversibilidade das conseqüências
(cL Guggenberger 1980,p. 62). Alexander Schubart, porta-voz
de várias iniciativas de cidadãos, escreve: "Mesmo quando se

p0, a Guia diocese
pertence aquela loca-
lidade, ou de alguma
maneirachegasseao
conhecimento dos
abades e cristãos da
vizinhança, então, de-
viamelesimpedirque
a decisão dos maus
se impusesse, e no-
mear um adminis-
trador digna para a
Casa de Deus." (Stei-
dle 1980, Cap.64). Daí
desenvolveu-se gra-
dativamente, najuris-
prudência do Direito
Canônico a distinção
entre pares"maiores"
e "sêniores'. As elei-
ções da Igreja exi-
gem a anuência dos
superiores eclesiás-
ticos, e pode acon-
tecer que estes de-
sejem conferiro posto
ao candidato de uma
minoria, levando em
conta sua dignidade
e adequação para o
cargo (cl. Scheuner
1973, pág. 22, nota
p. 67).

A observação é
válida quanto a se as
questões sobre as
quais cientistas e
tecnológos discutem
entre si, são, em
geral, objetivamente
decisivas,
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trata de uma questão de vida ou morte, não posso reconhecer
nenhuma tomada de decisão da maioria" (Schubayt 1983).
A questão, porém, quanto a se um determinado campo
problemático deve ser colocado no número de objetos de
votação ou não, nem sempre pode ser determinada ad hoc com
certeza. Entretanto, quem tem o direito de decidir sobre isso?
Quem define o que não pode ser votado impede a tomada de
decisão da maioria.

O ponto de vista de que o princípio da maioria, em si
mesmo, isto é, por meio de sua lógicaprocedimental, não está
em condições detomar umadecisão material corretaargumenta,
seguramente, em favor do fato de que a inelegibilidade é
problemática. Portanto, pode-se argumentar e enfatizar que isto
depende, exatamente por esse motivo, de uma limitação ou de
uma argumentação coa teudística, que a Coa stituição pretende.
Entretanto, um problema aparece no fato de que em questões
controvertidas, freqüentemente, ambas as posições se referem
à "questão de sobrevivência". Pode-se explicar isso com o
exemplo do acordo de desarmamento da OTAN, discutido na
Alemanhana décadade 70. Algumas pessoas estavam a favordo
estacionamento de foguetes de médio alcance americanos e
outras contra, e ambas as partes temiam, por outro lado, o
recrudescimento doperigodaguerra Ambas as partes queixavam-
se dos perigos para sua segurançae até para asua sobrevivência.
Esse conjunto decircunstânciasexplicaadivisãodacomunidade.
o desaparecimento do consenso básico, o qual salvaguarda a
legitimidadedas atividades dos estados, com base no fundamento
do princípio da maioria.

Entretanto, a simples falta de decisão não pode ser
alternativa alguma em tais situações em face da pressão do
problema, e, portanto, daqueles envolvidos no debate espera-se
a capacidade de arcar com as conseqüências da incerteza e da
terrível possibilidade de erro na tomada de decisões históricas.
A opinião pessoal não pode ser colocada de modo absoluto,
porque, caso contrário, é negada a legitimidade de quem pensa
deoutramaneira.
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Na discussão sobre o inelegível toma-se evidente que o
ser humano, afinal, não criou para si, por causada técnica, uma
complexidade universal que  sobrecarrega. O serhumano não
pode desvencilhar-sedessefato, elenão tem mais apossibilidade
de abandonar o mundo, o ser humano deve procurar em si
caminhos responsáveis e segui-los. Decisões fundamentais que
apontam caminhos não podem ser efetuadas pelo fato de
que, afoitamente, se as atribui à um campo de alternativas
inelegíveis; ao contrário, elas devem permanecer objeto da
política. Entretanto, ao lado disso é necessário, também,
um esclarecimento de quais direitos fundamentais e direitos
humanos devem ser, eventualmente, partes componentes
das alternativas inelegíveis e devem ser protegidos, em épocas
de mudanças técnicas e sociais, da tomada de decisões da
maioria.

12. Resistência e desobediência civil

Como se deve reagir, no contexto da problemática das
alternativas inelegíveis, à situação naqual o cidadãoisolado, ou
membros da sociedade, defendem aopinião deque a maioria, ou
seja, o governo legitimado por ela, fere os seus direitos
fundamentais àintegridade física ou ameace à sua vida, através
da aceitação ou da provocação de uma catástrofe atômica ou
ambiental?

Pelo menos, a curto prazo, não existe nenhum sucesso
notável relacionado com a tentativa de fazer desaparecer
novamente a percepção da ameaça, o sentimento em parte
difuso do medo, através do "esclarecimento" sobre o "real"
status quo. "Os interesses e emoções, opiniões e pontos de
vistajurídicos em confronto, há muito tempo seinstalaram nos
campos de batalha e se cristalizaram em mentalidades
conflitantes. Os vários pontos de vista sobre a realidade e as
sensibilidades ao problema não podem ser nem bem definidos
nem bem discernidos" (Frankenberg 1984,p. 266).

Na democracia liberal, aconselha-se a essa parte
descontente da população o caminho dapublicidade aberta das

29 Para refletir, neste
contexto, há a ques-
tão sobre se seria
legitimo suprimir o
principio da maioria
por causa de uma
decisão tomada pela
maioria. Relacionada
com ela há também a
questão de quais
são, basicamente, os
processosdecisóhos
que favorecem a de-
cisãosobrtavalidade
do principio da maio-
ria em casos iso-
lados. (Até que ponto
as condições bási-
cas da democracia
são democratica-
mente estabeleci-
das?)
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opiniões edatomadade medidas legais. Nem todas asresistências
radicais parecem serjustificáveis do ponto de vistademocrático,
e - argumenta-se assim - no conflito entre a legalidade e a
legitimidade o papel de coesão cabe à legalidade em um Estado
Democrático legítimo. Entretanto, essa resposta deixa as
pessoas escrupulosas insatisfeitas com a afirmação de que,
no Estado Democrático de Direito, a legitimidade realmente
é completa na legalidade da ordem jurídica.

Kaufmann critica  fato de que o direito de resistência
no entendimento alemão estaria ligado estreitamente demais
à ultima ratio, à morte do tirano, e se basearia em um
modelo de pensamento falso, pelo menos simplificado,
inaceitável: aqui, Estado de Direito, ali, tirania; as fronteiras
entre o Estado de Direito e o estado de Fato, seriam flutuantes
(Kaufmann 1984, pág. 91). Para ele não existe Estado, por
causa do perigo do erro, que pudesse ser transformado
totalmente em Estado de Fato, e o errojá começa ali "onde
se vê o Estado de Direito como algo dado, que se tem, como
uma situação que valha a pena conservar, comum flmjurídico
como qual se possa viver tranqüilo'. A conseqüência dessa
maneira de pensar é, necessariamente, uma petri ficação, um
enrijecimento, e conseqüentemente, uma alienação do
direito, pois o direito apenas pode manter-se realmente
como direito quando ele é vivificado, ou seja, formado e
aperfeiçoado.

Kaufmann pleiteia um direito da razão comum, prática,
um "direito de resistência da arraia miúda" (Kaufmann
1984, p. 91). Essa resistência é entendida normalmente
como uma contribuição que deve ser prestada ao
funcionamento e à renovação do Estado de Direito, afim de
que, em princípio, de maneira nenhuma ocorra um caso
sério e extremo. Essa "pequena" resistência deve ser
produzida com frequência, para que seja desnecessária a
"grande" resistência" (Kaufmann 1984, p. 91 e ss.) Ela não
tem nada a ver com revolução, mas é uma "questão de
espírito" e ela poderia manifestar-se na desconfiança para
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com os poderosos, coragem para criticar, negação da injustiça
ou não-colaboração com ações reconhecidas como
desastrosas. Kaufmann critica o fato de que, em muitas, ou
mesmo no maior número de "ações de resistência" dos
últimos tempos, tratava-se de um "acionismo" cego e nocivo,
que não teria nada a ver com resistência, enquanto ação
voltadapara o aprimoramento do direito. Permanece aqui em
aberto até que ponto esse "direito de resistência da arraia
miúda" se distingue, quanto ao conteúdo, da coragem civil
louvável ejuridicamente inquestionável.

Acontece o mesmo com a desobediência civil.
Diferentemente do direito de resistência, a desobediência
civil não tem em vista a supressão ou a restauração de toda
unia ordem estatal geral, mas sim um confronto evolutivo, e
visa a um processo de aprendizado político coletivo e
pequenas transformações. Ela estabeleceu-se no Estado de
Direito vigente e, portanto, deve evitar o uso da força.
Quanto mais unanimidade houver no que concerne ao fato de
que em tomadas de decisões políticas controvertidas exige-
se a aprovação desvantajosa do conteúdo da tomada de
decisão por maioria, tanto mais permanecem abertos para a
minoria todos os caminhos da oposição parlamentar ou
extraparlamentar (legítima), tão controversa é a questão de
onde devem ser traçadas as fronteiras entre o dever de
obediência e o Estado de Direito Democrático, de que possa
serjustificada a desobediência civil e em qual âmbito. Para
Frankenberg a desobediência civil está estabelecida na "terra
de ninguém jurídica — entre o emprego legal da liberdade e
a resistência política" (Frankenberg 1984, p. 270).

A valoração e a crítica da desobediência civil se
formam, no mais das vezes, de acordo com o engajamento
político fundamental: assim, representantes conservadores
e liberais de direita amaldiçoam os perigos da desobediência
civil para a pazjurídica, enquanto o leque político da esquerda
vê nela, na maioria das vezes, um enriquecimento da cultura
democrática, como pelo menos o mostra o entendimento
corrente.
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Também no tratamento científico a desobediên-
cia civil colidiu com avaliações bem divergentes. Enquan-
to, para Habermas, por exemplo, "todas as democracias
de Estado de Direito, que têm confiança em si, ( ... }" de-
viam considerar "a desobediência civil como compo-
nente normatizado, porque necessário, à sua cultura po-
lítica" (Habermas 1983, p. 32), a desobediência civil, para
outros, não é nem legal, nem legítima.

Habermas emprega o conceito "civil" no sentido de
"burguês", entendendo-o como o citoyen ativo  consciente
de sua responsabilidade. Portanto, podem ser excluídas do
conceito de desobediência civil aquelas ações que são
cometidas em razão deconstelações deinteresses individuais,
privados, ou que correspondam só a uma ignorâriciaindividual,
portanto, à negativa de obediência limitada à uma única
pessoa, sem pretensão de estabelecer uma generalização
(cf. Habermas 1983, p. 35). A desobediência civil como
praxe política coletiva afeta a validade do princípio da
maioria, ela visa muito mais ao fundamento da legitimação
do princípio da maioria no Estado de Direito Democrático
(cf. flassemer 1985, p. 336). Para Hassemer a definição da
desobediência civil consiste, portanto, não se levando em
conta poucas exceções, também em um ataque ao
procedimento, não ao conteúdo do procedimento, uma vez
que estes, segundo seu ponto de vista, seriam permutáveis,
"da proteção dos animais, além do acordo bilateral da OTAN,
até à melhoria de um aeroporto" (1-lassemer 1985, p. 338).
Fundamentalmente, pode-se estabelecer que ações de
desobediência civil agridem sempre o princípio da maioria,
na medida em que elas desmentem, pelo menos, sempre em
um caso concretamente existente, a força criadora da
legitimidade da regra da maioria institucionalizada. Isso
ocorre em constelações de conflitos entre demandas de
legitimidade excludentes entre si, sendo a legitimidade
criada por meio de procedimentos formais de direito
contrariada por uma legitimidade que se relaciona a fontes
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como normasjurídicas fundamentais ou valores fundamentais
da democracia.

Cada vez mais encontramos, também, na discussão
sobre a desobediência civil, modelos de justificação
"fundamentalistas", que derivam sua legitimação da intuição
moral, visão histórica, ou das injunções de uma ameaça à
vida, que se relacionam com um sistemajurídico. 30 Nesse
contexto, deve-se detectar a tendência de considerar possível
o ponto de vista do indivíduo e levar em conta só o ponto de
vista apoiado na moral, desqualificando automaticamente
todos os outros posicionamentos como imorais. Não se
pode falar mais de um apelo aos valores e princípios de
justiça partilhados, em comum, na sociedade.

Embora a desobediência civil não seja antidemocrática
em princípio e igualmente também não conduza ao caos, não
se pode desprezaras conseqüências relacionadas coma sua
práxis. A prática da desobediência civil estabelece uma "área
cinzenta" entre o sentimento da liberdade de opinião, de
reunião e de protesto, avaliado com base na Constituição, e
a resistência contra o Estado de Direito Democrático, o que
é válido observar em todos os sistemas.

13. Considerações finais

Embora, no âmbito deste trabalho do seminário, nem
todos os aspectos de uma discussão ampla sobre o princípio
damaioriapudessem merecer nossa atenção, é válido neste
ponto resumir o que foi dito e completá-lo com conclusões
finais pessoais.

O princípio da maioria tem provocado, repetidamente,
desde a Antiguidade, críticas veementes em .sua formulação
democrática, que se ligavam, freqücntemente, à sua estrutura
imanente, à condição da igualdade, e esta era incompatível
com as capacidades desiguais dos seres humanos. Na medida
em que essa crítica se dirige contra o emprego do princípio
da maioria nos sistemas sociais especiais, 3 ' como, por

3° Ligada a esta há a
questão de saber se
valores, princípios,
postulados éticos e
direitos básicos na-
turaissão,enfim, pas-
síveis de discussão e
se podem ser tra-
tados e decididos pu-
blicamente.

"A maneira pela qual
oprincipiodamaioria,
ao lado da sua apli-
cação no Estado de-
mocrático pode ser
transposto para ou-
tros sistemas pôde
ser apenas mencio-
nada por alto neste
trabalho, e necessi-
taria de uma reflexão
mais aprofundada.
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exemplo, no sistema da ciência, ela merece aprovação.
Entretanto, o mesmo não é válido para o princípio da maioria
como regra de tomada de decisão em um Estado Democrático,
pois enquanto a tradição ocidental da reflexão sobre a
autonomia individual de cada pessoa não perdeu sua força, o
princípio da maioria para a tomada de decisões fundamentais
é inalterável, sobretudo para a decisão de confiar nas
competências governamentais. As observações críticas neste
trabalho também não têm em vista, portanto, questionar a
significação do princípio da maioria para o funcionamento
de um sistema democrático. Elas deviam antes dirigir a
atenção para o fato de que o princípio da maioria é apenas um
dos elementos para o funcionamento de um sistema
democrático.

A regra da maioria deve permanecer restrita a dois
aspectos como processo de tomada de decisão democrática.
Por um lado, ela deve ser limitada através dos outros
elementos fundamentais da legitimidade democrática, para
ela própria ser considerada legítima. Dito de outra maneira:
a legitimidade do princípio da maioria está vinculada à sua
própria delimitação. Por outro lado, a estrutura do princípio
da maioria coloca limites a qualquer expansão que seja da
participação direta de todos os cidadãos na tomada de decisão
e, portanto, não pode ser ampliada facilmente. Dentro deste
limite, entretanto, não se manifestou o predomínio de governo
oligárquico de qualquer espécie. Deve ser mesmo afirmado
aqui que tomadas de decisões de tais elites, apesar da
"autenticidade" material eventual, estão sujeitas a
desaprovações e resistências mais fortes dos cidadãos e,
portanto, prejudicam a estabilidade e a continuidade do
sistema em ampla medida.

Sobre a questão colocada no início pode-se comprovar
que a legitimidade democrática está estreitamente vinculada
ao princípio da maioria.

Apesar de qualquer delimitação, o princípio damaioria
é, portanto, indispensável no campo da tomada de decisões
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políticas fundamentais e deve manter sua preponderância no
interior do sistema político. Para a tomada de decisão da
maioria, como núcleo democrático real do processo de
tomada de decisão política, não há nenhuma alternativa
exeqüível.

Tradução: Paulo Roberto Magalhães
Geraldo Clemente dos Santos
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QLJILHERME WAQNER RIBEIRO Consultores da As-

LUCIANA MENDES DE SALES DIAS sen,bléia Legislativa
MARÍLIA HORTA SIMÕES de Minas Gerais

Constituição do Estado de Minas Ge-
rais completa, em 1999,10 anos. Esta
década foi marcada por profundas
mudanças no Poder Legislativo Esta-
dual. Seu perfil conservador e bastan-
te criticado -em razão sobretudo do
período autoritário em que o Le-
gislativo tinha pouca ou nenhuma ex-
pressão - foi substituído por uma ima-
gem de espaço pluralista, democráti-
co e aberto à participação popular.

O fim do regime militar e o movimento pelas "di-
retas já" trouxeram à tona a crise da ordem constitucio-
nal anterior e a exigência de restauração da legitimidade.
Naquele período, os movimentos sociais, principalmente
a categoria dos professores, batiam sucessivas vezes às
portas do Legislativo, ocupavam suas galerias e utiliza-
vam suas escadarias para reuniões.

Cad. Esc. Legisl., BeloHorizonte, 5(9):141-1 81 ,jul.Jdez. 1999
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A mudança de postura do Legislativo estadual ocor-
reu, notadamente, a partir dapreparação dos trabalhos da IV
Assembléia Constituinte. A necessidade de buscar formas 
mecanismos de integração forçou a modernização de suas
relações com a sociedade, visando à elaboração de uma nova
ordem jurídica de acordo com os anseios sociais.

O momento histórico de retomada pelo
Legislativo de suas atribuições não foi compartilhado
igualmente por todos. Parte dos constituintes buscava
avanços significativos de independência desse Poder e
de participação efetiva da população no desenvolvimento
político do Estado. Outros se mostravam cautelosos em
desbravar tão diferentes caminhos. Entretanto, prevale-
ceu a orientação de abrir as portas da Assembléia a todos
os segmentos sociais, com o intuito de se obterem, por
meio de debates e sugestões, subsídios para a elaboração
da futura Carta Estadual. Fruto da participação popular
direta, a Constituição mineira de 1989 representa uma
costura das idéias do povo, dos técnicos e dos políticos.

Ao contrário do que muitos imaginam, as atividades
preparatórias começaram a ser desenvolvidas bem antes da
promulgação da Constituição Federal de 1988. Em 1986, a
Assembléia promoveu, junto com o Instituto Brasileiro de
Direito Constitucional, o simpósio Minas e a Constituinte,
com a participação de professores de diversas universida-
des, e o 1 Encontro de Presidentes de Assembléias, que
culminou com a divulgação do Manifesto de Ouro Preto.

Em 7 de outubro de 1987, instalou-se a Comissão
Preparatória dos trabalhos da IV Constituinte Mineira, re-
sultado de requerimento unânime das lideranças partidárias.
Essa Comissão foi responsável pela elaboração do Antepro-
jeto de Regimento Interno da Constituinte e do Projeto
História, desenvolvido em colaboração com a Mesa da As-
sembléia, com o objetivo deresgataros processos constitu-
cionais ocorridos em Minas Gerais. Dele resultaram as
publicações Constituições de Minas Gerais —1891, 1935,
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1945, 1947 e 1967 e suas alterações, e a Coletânea de
Regimentos Internos das Assembléias Constituintes Mi-
nei ras.

A Comissão Preparatória promoveu ainda o acom-
panhamento do processo constituinte federal, por meio
de visitas de Deputados e assessores da Casa a Brasília,
trazendo subsídios à atividade da Assembléia Constituin-
te Estadual.

Vale ressaltar a mobilização da Secretaria da As-
sembléia para auxiliar a realização dessas atividades.
Uma significativa informatização permitiu maior agilida-
de dos trabalhos e viabilizou a ampla participação popu-
lar, tanto por meio de sugestões para o Anteprojeto,
quanto por intermédio de emendas ao futuro projeto.
Um contínuo programa de divulgação mantinha um canal
aberto de comunicação com a sociedade para informar
as fases do processo constituinte com rapidez, eficiên-
cia e fidelidade.

Em 7 de outubro de1988,  dois dias após a promulga-
ção da Carta Federal, em sessão solene, instalou-se a IV
Assembléia Constituinte Estadual, presidida pelo Deputado
NeifJabur. Minas Gerais seria o primeiro Estado a iniciar os
trabalhos e a promulgar sua Constituição.

A rapidez e a eficácia dos procedimentos constituin-
tes foram garantidas pela introdução de dispositivos inova-
dores nos Regimentos Internos da Comissão Preparatória,
da Comissão Constitucional e da Assembléia Constituinte,
muitos deles incorporados posteriormente ao texto do Re-
gimento da Casa. Essas normas, seguidas com rigidez pelos
parlamentares, possibilitaram a efetiva participação da soci-
edade mineira nas atividades da Constituinte.

O Regimento Interno da IV Assembléia Constituinte,
por exemplo, acompanhando a tendência democrática da
época, estabeleceu o prazo de 50 dias, contados a partir da
data de sua promulgação. 22 de dezembro de 1988, para a

143



CADERNOS DA EscolA DO LEQISLATIVO

apresentação de sugestões populares à Comissão Constitu-
cional. O instituto do "destaque" foi aperfeiçoado - seu
requerimento deveria ser assinado por, no mínimo, 26 par-
lamentares—, agilizando a votação das 340 emendas do
Anteprojeto destacadas, durante dez reuniões extraordinári-
as. Outra inovação foi a votação por processo simbólico,
com verificação automática, para garantir o necessário
quorum de maioria absoluta.

A fim de elaborar  Projeto da Constituição, foi eleita
uma Comissão Constitucional. Compostapor21 membros,
era presidida pelo Deputado Camilo Machado Miranda e
tinha como relator o Deputado Bonifácio Mourão. Na
primeira fase dos trabalhos, promoveu audiências públicas
regionais em 17 cidades-pólos, para receber sugestões po-
pulares. A primeira delas realizou-se em Ouro Preto, em
uma justa homenagem a cada símbolo de resistência e do
ideário de liberdade da gente mineira, exatamente no ano em
que se comemorava o bicentenário da Inconfidência. Marca-
va a grande arrancada do trabalho constituinte no Estado,
buscando novos caminhos de interação entre o poder público
e a sociedade civil, com a finalidade de reorganizar e revigo-
rar a democracia.

Outras importantes contribuições da comunidade fo-
ram apresentadas durante 19 audiências públicas temáticas,
realizadas entre 23 de janeiro e 3 de fevereiro de 1989, no
próprio Palácio da Inconfidência, e coordenadas pelos De-
putados constituintes. Destinavam-se à defesa oral das pro-
postas referentes aos temas prefixados ejá articulados pela
Comissão de Segmentos.

Esta Comissão era composta por 33 membros, com
representação equilibrada de entidades patronais, sindicatos
e associações. Seu objetivo era fomentar a mobilização de
todos os segmentos da sociedade mineira com interesses
comuns para acompanharem e subsidiarem o trabalho cons-
tituinte por meio de sugestões.

Na fase que antecedeu a realização dessas audiências,
a Assembléia colocou suas dependências à disposição das
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entidades para arealização de reuniões. Converteu-se, dessa
maneira, no palco primordial das discussões da sociedade,
voltadas para a elaboração da atual Constituição.

A partir das 10.000 sugestões populares obtidas, en-
cerradas em 2.800 documentos, do amadurecimento das
discussões nas audiências públicas, temáticas e regionais, e
do resultado dos simpósios realizados pela Assembléia, os
constituintes coordenadores dos 19 temas prefixados pela
Comissão Constitucional elaboraram esboços de capítulos,
que se tornaram o Anteprojeto da Constituição, com 267
artigos e 48 disposições transitórias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 10 de março
de 1989, recebeu, no prazo de 10 dias, 2.411 emendas, que
tiveram sua discussão encerrada na 13' reunião extraordiná-
ria da Comissão Constitucional, em 21 de março de 1989.
No período entre 6 e 18 de abril, o Anteprojeto e suas
emendas foram votados, sendo destacadas 340 delas, para
novadiscussão.

Iniciou-se, então, a fase de discussão e votação do
Projeto em Plenário, culminando napromulgação daCons-
tituição mineira, em 21 de setembro de 1989.

O exercício do poder constituinte decorrente aconte-
ce dentro damoldura traçada pela Constituição da Repúbli-
ca, mas exige a sintonia com as necessidades e anseios da
população do Estado, respeitadas as especificidades regio-
nais, visando a propiciar a convivência da diversidade na
unidade, objetivo básico de uma Federação. Nesse sentido,
o Plenário da Assembléia Constituinte foi palco de impor-
tantes discussões.

Destaca-se a tentativa de se instituir o sistema parla-
mentarista de governo no Estado de Minas Gerais, trazendo
à tona debates polêmicos que envolviam a questão do fede-
ralismo e a necessidade de fortalecimento das instituições
democráticas. Apesar de todos os constituintes considera-
rem o parlamentarismo o melhor sistema de governo, os
argumentos apresentados foram intransponíveis.

145



CADERNOS DA EscoLA no LEcIsL,jIvo

A emenda que incorporava, no rol das pessoas legíti-
mas para deflagrarem o processo legislativo, a iniciativa
popular, em que pese a sua importância, só foi aceita após
adaptação aos interesses das lideranças. Em uma ironia
sutil, foi aprovada como "homenagem ao povo de Minas
Gerais", poisjáera possível imaginar quão difícil seria sua
efetivação.

No sentido de aumentar a participação da sociedade
mineira na fiscalização dagestão pública, importantes dis-
cussões giraram em torno do dispositivo que criava a
Ouvidoria do Povo. A responsabilidade de instituí-Ia foi
transferida ao legislador ordinário, encontrando-se a pro-
posta em tramitação agora, no ano em que a Constituição
completa seus 10 anos.

A Constituinte de 1989 abriu espaço para o pluralismo
político e, efetivamente, incorporou a participação popular
nos seus trabalhos. Apesar desse vitorioso avanço democrá-
tico, o clima de suas atividades não era um "mar de rosas". A
Assembléia convivia com muitos problemas.

Concomitantemente, funcionavam no Plenário aCons-
títuinte e a Assembléia de Minas, dividindo e sobrecarregan-
do os parlamentares. Ao mesmo tempo em que se
empenhavam para dar corpo àConstítuição mais democráti-
ca que o Estadojá teve, tinham de decidir sobre os trabalhos
ordinários da Casa.

Para complicar, um marcante acontecimento acirrou
os ânimos dos parlamentares: o processo de impeachment
do Governador do Estado. O assuntopreocupava atodos e mistu-
rava-se aospronunciamentos e debates daConstituintc.

Muitas vezes, a falta de quorum em Plenário também
chamava a atenção e incomodava os mais assíduos, o que
motivou a decisão do então Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Kemil Kumaira, de cortar osjetons
dos faltosos.

Havia, ainda, as discussões a respeito da sucessão
presidencial. Em 1989, os brasileiros reconquistaram o
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direito de votar diretamente para Presidente da República,
após mais de 20 longos anos.

Entretanto, nada disso impediu o desenvolvimento
dos trabalhos, a riqueza do aprendizado e o efetivo exer-
cício da democracia. O legado da Constituinte de 1989
não se resume a uma Constituição Estadual. Prolonga-se
na prática política, na qual o povo percebe a possibilida-
de de ser sujeito direto na construção do direito e o par-
lamento de ser um lugar aberto ao debate e ao exercício
do pluralismo político.

SOBRE REFERENDO E PLEBISCITO

Parecer da Comissão Constituinte:

De autoria do Deputado Agostinho Valente, a Reunião de 12 de

emenda n° 1920 tem por objetivo inserir no texto do julho de 1989.

Projeto seção que versa sobre soberania e participação
popular.

Verificamos algumas características comuns a gran-
de parte dos dispositivos: vários constituem mera transcri-
ção de direitos e garantias fundamentais instituídas para
todos os cidadãos brasileiros na Constituição da República.

Quanto aos demais dispositivos, há alguns de caráter
regulamentar ou regimental, como é ocaso do art. 15; há
outros que devem ser tratados em legislação ordinária e há
outros inviáveis.

Deste modo, pelas razões aduzidas, tanto as de caráter
formal - relacionadas com o Regimento da Assembléia -
quanto as de caráter conteudístico, somos pela rejeição da
emenda.
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No que diz respeito especificamente ao destaque
proposto pela Deputada Sandra Starling, é competência
do Congresso Federal através de referendo popular,
como está previsto no artigo 46, item XV. O artigo 46
diz o seguinte: "O Senado Federal compõe-se de repre-
sentantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos se-
gundo o princípio majoritário". Item XV: "competindo
exclusivamente ao Congresso Nacional: autorizar refe-
rendo e convocar plebiscito." Por isso, nosso parecer é
contrário.

Deputada Sandra Starling:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiras e com-
panheiros, trata-se, na realidade, do destaque de um dos
temas de maior relevância e importância para toda apopula-
ção brasileira, que é a autorização e implantação do referen-
do pela Carta Constitucional mineira.

Os Srs. sabem que, a partir da Constituição Federal do
ano passado, temos no Brasil não apenas a representação
política, mas também a soberania exercida diretamente pelo
povo, através da iniciativa popular, do plebiscito e do refe-
rendo. Segundo parecer que tenho em mãos exarado pelo do
Dr. João Gilberto Lucas Coelho, Diretor do Centro de
Estudos e Acompanhamento daConstituinte daUniversida-
de de Brasflia e membro da comissão Pós-Constituinte do
Conselho Federal da OAB, o referendo é talvez o melhor
instrumento para o exercício da soberania popular. O refe-
rendo é o direito de os eleitores intervirem diretamente na
formulação e sanção das leis, ou em algumas de suas etapas.
Ou seja, uma lei ou parte dela, ou mesmo um projeto de lei,
podem ser submetidos a retificação ou desaprovação dos
eleitores. Muitas Constituições - entre elas as do Uruguai,
da Itália, dos Estados Unidos - o incluem.

(...)

Falece razão ao eminente Relator, quando diz que é
atribuição privativado Senado o referendo, pois narealidade
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a atribuição é exclusiva do Senado no plano federal, mas não
no plano estadual. ( ... ) Entendo as razões pelas quais o
Relator deu parecer contrário ao conjunto da emenda do
nobre Deputado Agostinho Valente exatamente pelas razões
que ele conduziu, ou seja, parte da emenda já havia sido
acolhida no texto do anteprojeto. No entanto, se hoje não
acolhermos minha emenda, não teremos em Minas Gerais o
referendo, que era uma das partes integrantes do conjunto de
dispositivos da emendado Deputado Agostinho Valente.

Além disto, gostaria que os Srs. Deputados verificas-
sem as exigências e requisitos estabelecidos para o referen-
do, de modo que seja evitada utilização do referendo todos
os dias, mas fazendo com que ele esteja ao alcance do povo
de Minas Gerais, para os grandes temas que teremos que
discutir em nosso Estado. Ao exigir a subscrição por quatro
décimos por cento, estamos exigindo do eleitorado quarenta
e oito mil assinaturas, colhidas em, pelo menos, 20% dos
municípios com não menos de um décimo por cento de
eleitores em cada um. Como os Srs. vêem, através desses
requisitos e exigências, o referendo estará à disposição da
população mineira para os grandes debates que se travarão
em nosso Estado ( ... ) consagrar o referendo em Minas
Gerais será dar um exemplo para todo o Brasil, para que
todas as Constituições estaduais também consagrem a sobe-
raniapopular, através do referendo.

Deputado Luiz Vicente:

( ... )o apelo que faço aos parlamentares nesta
Constituinte é no sentido da oportunidade de incluirmos
à nossa Carta uma conquista popular da modernidade.
Quando começamos a elaborar nossa Carta Constituinte,
nós perquirimos, descemos às formas mais simples,
numa tentativa de buscar aquilo que era vontade do povo.
Regionalizamos e descemos às nossas regiões no senti-
do de promulgar encontros e audiências, buscando aquilo
que, na verdade, era vontade do povo e que deveria ser
elaborado na Carta que hoje aqui estamos votando.
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Se no primeiro instante da nossa Constituição, ou
seja, ao indagarmos a quem é detentor do poder, que é o
povo, fomos capazes de inquiri-lo para sabermos o que
ele queria, nada mais justo que, ao concluirmos a Carta,
darmos a este povo um instrumento heróico, e uso a ex-
pressão "instrumento heróico" para o povo poder atuar
naquilo que o fere ou lhe interessa diretamente, como é
o caso do referendo.

A lembrança do termo usado pela Deputada Sandra
Starling, e enfatizo o sentido de heróico para o referen-
do, não será algo normal na vida de nosso povo, não será
algo cotidiano, mas será, sim, um instrumento disponí-
vel, ainda que difícil, por ser quantitativo, para que o
povo o use nos grandes momentos da história do nosso
Estado, e um desses momentos é elaboração das leis.

(.. .)

Momentos haverá na história de Minas em que te-
remos de ouvir, necessariamente, o povo, num momento
de conscientização e de pesquisa. Entendo que o instru-
mento proposto pela Deputada Sandra Starling, ainda que
difícil e quase inacessível pelo seu quantitativo, será
uma conquista. Por isso peço o apoio de todos os parla-
mentares.

Deputado Bonifácio Mourão, Relator:

Conforme procuramos acentuar, a Constituição
Federal é clara quando diz, no art. 49, o seguinte: "É da
competência exclusiva do Congresso Nacional... item
XV ... autorizar, referendar e convocar plebiscito". Não
podemos, a nosso ver, dizer que no caso do Estado é da
competência exclusiva da Assembléia Legislativa, por-
que era lógico que a Constituição Federal deveria fazer
uma ressalva nesse sentido. Na autorização de referen-
do, não o fez. Ao contrário, lendo o que esta escrito no
art. 14 da Constituição da República, encontramos o se-
guinte:
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"Art. 14 - A soberania popular será exercida pelo
sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com va-
lor igual para todos e nos termos da lei, mediante:

II - referendo".

Novamente, a Constituição da República chama a
atenção para o referendo como competência federal es-
pecificamente no art. 49, inciso aqui mencionado. Por
essa razão, nós ratificamos o nosso parecer. Pela rejei-
ção.

Reunião de 18 deDeputado Agostinho Valente:	 julho de 1989.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Trabalhadores
presentes na galeria, as questões do referendo e do ple-
biscito, a nível do Poder Legislativo e da participação
popular, não podem trazer aos legisladores desta Consti-
tuinte grandes dificuldades de entendimento no decorrer
das discussões. Durante as fases de sugestões e discus-
sões, nas Comissões, a Deputada Sandra Starling nos
trouxe pareceres de juristas e estudiosos sobre tal as-
sunto. Desnecessário se repisar, mas, dada a dificuldade
de entender a nível da participação os Poderes deste Es-
tado, temos que estar nesta tribuna esbarrando nas mani-
festações do Sr. Relator de que as matérias são ora
inconstitucionais, ou que não dizem respeito ao atual
momento da Constituinte, e tantas outras formas de de-
fender o texto sem aceitar a emenda.

O Professor João Gilberto Lucas Coelho lembra
que "o Estado Federado só não pode legislar contra a
Constituição Federal". Não há por que dizer que nós te-
mos de fazer uma legislação em obediência à
Cosntituição Federal. "O plebiscito e o referendo foram
consagrados no art.14 da Constituição Federal como
instrumento de exercício da soberania popular."
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Também falecem argumentos contra a emenda, tendo
em vista que não procuramos mostrar onde é que estamos
obedecendo, mas, ao mesmo tempo, legislando. Estamos
obedecendo, porém fugindo de legislar, o que é falta de
apuro técnico com o trabalho legislativo que está sendo
realizado neste momento.

"A Constituição Estadual ou uma Legislação Estadual
própria regulamentará à utilização desse mesmo instrumen-
to no Estado."

Mais uma razão para se ter medo da soberania popular
e dos mecanismos que ela procura instituir para inserir-se na
seara política do Estado.

É preciso que os Srs. Constituintes entendam que a
políticaétudo, que apolíticapode fazer tudo: põepreços nopão,
nas passagens de ônibus, nos salários dos Deputados e nos
minguados salários dos funcionários. Todos nós temos um
preço. Entretanto, o ato de legislar, de trabalhar bem, no sentido
de entregar um diploma à sociedade mineira, é necessário que
seja feito com mais consciência para modernizar e valorizar o
texto, tendo em vistao grande crescimento da nossa sociedade.
Minas Gerais tem 15 milhões de eleitores, são 15 milhões de
vozes que pedem a modernização. Não podemos nos amarrar às
formas de dizer que esta ou aquela matéria é inconstitucional
impedida pelaConstituição Federal, quando o professor Coelho
está dizendo que não está.

Não é implicância das esquerdas, não é implicância
dos democratas, é a necessidade da vida de hoje que solicita
essas medidas. Não vamos procurar estreitar tanto o cami-
nho desta Carta, como fizemos hoje pela manhã na questão
da Ouvidoria-Geral. Ela poderia ser instituída para depois
determinamos de que forma poderia ser implementada no
Estado. Mas nunca voltar as costas para um texto moderno
que uma Constituição merece e deve receber.

Deputado Bonifácio Mourão, Relator:
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Existe um princípio latino que diz assim: interpretatio
cessar in claris, ou seja, diante da clareza da lei cessa
qualquer interpretação. A Constituição é clara como a luz do
sol e, inclusive, este Plenário já decidiu com referência a
isto. A nosso ver, se agora decidirmos de forma diferente,
estaremos cometendo uma grande incoerência. É dever do
Relator tentar esclarecer os companheiros a respeito. Por-
tanto, mantendo nossa posição antedor, pedimos a rejeição
da matéria.

SOBRE PARLAMENTARISMO Reunião de 18 de
julho de 1989.

Parecer da Comissão Constitucional:

A Emenda n° 1.267, de autoria do Deputado José
Bonifácio, objetiva, ao articular-se com a Emenda n°
1.268, do mesmo autor, adotar o sistema parlamentarista
de governo no Estado, seguindo modelo constante no
Projeto de Constituição da República (Projeto A), que,
por sua vez, filiou-se ao chamado semipresidencialismo
- governo de gabinete, dotado de regras mais rígidas,
consoante o modelo adotado na Constituição da França
de 1958.

[O]
Como já ressaltamos em pareceres emitidos na

fase anterior ao projeto constituinte, não se trata, aqui,
de examinarmos preferências pessoais em relação a este
ou àquele sistema de governo, até porque nossa prefe-
rência pessoal certamente recairia sobre sistema de go-
verno parlamentarista de tipo mais ágil do que o
proposto pelo autor da emenda em pauta.

Na realidade, encontra-se em discussão a questão da
viabilidade constitucional ou não da adoção, pelo Estado
federado, de sistema de governo diverso do adotado pela
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União. Em outras palavras, discute-se a esfera de abrangência
da autonomia concedida ao Estado federado pela Constitui-
ção da República. Que o poder Constituinte estadual é autô-
nomo é fora de questão. Mas o que é autonomia? Aí reside o
cerne do problema. A autonomia não se confunde com a
soberania, de que é portador o poder nacional constituinte,
este, sim, originário e plenipotenciário. O nosso poder
constituinte é decorrente, sucessivo ao da nação, e, necessa-
riamente, há de ser exercido nos limites delineados pela
Constituição da República, acatando as suas normas cen-
trais, que se consubstanciam tanto nos princípios ali fixados
quanto nas normas de preordenação, cujo comando se dirige
especificamente aos demais entes que compõem a Federa-
ção. O art. 25 da Constituição da República é claro ao
explicitar a autonomia que caracteriza o Estado federado:
"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios
desta Constituição.". Da mesma forma, o art. 11 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, que determina:
"Cada Assembléia Legislativa, com poderes constituintes,
elaborará a Constituição do Estado, no prazo de um ano,
contado da promulgação da Constituição da República, obe-
decidos os princípios desta".

Assim, a Constituição de 1988 adota a técnica fe-
derativa da autonomia controlada. Tanto o art. 25 quanto
o citado art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias subordinam o poder de auto-organização
dos Estados aos princípios da Constituição da República,
reiterando a regra recorrente em nossa história constitu-
cional. Princípios que não se limitam aos elencados na
alínea "a" do inciso VII do art. 34, mas, como buscamos
demonstrar no parecer exarado sobre a Emenda n° 1.267,
recobrem também a garantia do livre exercício de qual-
quer dos poderes das unidades da Federação, consoante
dispõe o inciso II do mesmo artigo.

A questão, contudo, não se esgota no nível dos
princípios fundamentais. A atuação do Constituinte Esta-
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dual encontra limites no que Raul Machado Horta deno-
mina normas centrais da Constituição da República. Nor-
mas que, transpondo o objetivo primário de organizar a
Federação, alcançam o ordenamento estadual,
exteriorizando-se nos "princípios desta Constituição",
nas normas de competência deferidas aos Estados e nas
normas de preordenação. Esta última categoria se carac-
teriza como abrangente das normas da Constituição da
República que disponham sobre poder do Estado, titular
de poder ou instituição estadual. Normas de competên-
cia e normas de preordenação limitam e condicionam a
atuação do constituinte estadual.

Dessa forma, com implicações vedativas eviden-
tes, o § 1° do art. 27 da Constituição de 1988, ao
preordenar a duração do mandato dos Deputados Estadu-
ais e ao determinar a aplicação das regras daquela Cons-
tituição aos casos de perda do respectivo mandato,
inviabiliza a adoção do parlamentarismo como sistema
de governo do Estado federado, pois retira a possibili-
dade da adoção de mecanismo essencial a esse sistema:
a possibilidade de dissolução da Assembléia Legislativa.
Este mecanismo é o principal instrumento de controle
do Governo sobre o Parlamento, equilibra o sistema e
permite ao Gabinete adquirir certa estabilidade,
essencialidade comprovada historicamente pela
inexistência de sistema parlamentar que não o adote. O
modelo francês da 3' e da 4' Repúblicas, ao simplesmen-
te dificultar o exercício de tal mecanismo, comprovou a
instabilidade política decorrente das limitações excessi-
vas impostas ao seu uso. A impossibilidade de adoção do
referido mecanismo denota, de maneira insofismável, a
inviabilidade jurídica e política da adoção do sistema
pelo Estado federado.

Portanto, cumpre ressaltar que as Emendas n
1.267 e 1.268, ambas de autoria do Deputado José
Bonifácio, vêm exatamente emprestar maior rigor e pre-
cisão ao debate, pois, ao se adotarem as regras que ca-
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racterizam o sistema, ainda que em sua forma mais miti-
gada, é-nos possível demonstrar, de forma clara e objeti-
va, os óbices de natureza constitucional existentes, sem
incorrer no engano, do ponto de vista da técnica
legislativa constitucional, de pretender adotá-lo através
de dispositivo declamatório, que, na realidade, desco-
nhece o restante do texto do projeto, conforme salienta-
mos quando dos pareceres emitidos com relação às
Emendas n 888 e 11.

A Emenda n° 1.267, em exame, prevê, no § 5° do
art. 86 proposto, a hipótese de dissolução da Assembléia
Legislativa pelo Governador do Estado, bem como a con-
seqüente convocação de eleições para Deputado Estadu-
al no prazo de 90 dias.

Ora, procede, como de resto comprova sobeja-
mente a emenda apresentada pelo Deputado, a impres-
cindibilidade do instituto da dissolução, ainda que
limitado, para a configuração de qualquer sistema parla-
mentarista de governo; examinaremos, a seguir, o porquê
de sua inviabilidade no sistema constitucional brasileiro
de 1988.

Como afirmamos anteriormente, a questão não se
esgota no nível dos princípios gerais, e tanto o § 1° do
art. 27 quanto o inciso 1 do art. 22 da Constituição da
República inviabilizam a adoção do referido sistema no
Estado, ao vedarem, de forma insofismável, a adoção da
norma consubstanciada no § 5° da emenda, essencial à
configuração do sistema de governo parlamentarista. A
duração e os casos de perda do mandato do Deputado
estadual, assim, encontram-se predeterminados, por for-
ça do disposto no § 1° do art. 27, não havendo previsão
de hipótese de dissolução do Legislativo Estadual.

Não pode, portanto, a Constituição do Estado
prever hipótese distinta das arroladas no art. 55 da Cons-
tituição da República quanto à perda de mandato de De-
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putado Federal e de Senador. Mais evidente ainda se tor-
na a inviabilidade constitucional da adoção do sistema
parlamentarista ao se considerar a necessidade, decor-
rente da hipótese de dissolução da Assembléia e de con-
vocação de novas eleições pelo Governador do Estado,
uma vez que a matéria eleitoral é da competência priva-
tiva da União, não podendo o Estado legislar sobre o as-
sunto, essencial à adoção do referido sistema de
governo.

Ressaltadas as inconstitucionalidades mais evi-
dentes, é ainda necessário que salientemos que a exi-
gência do art. 34, inciso IV, da Constituição da
República de que se garanta o livre exercício dos Pode-
res das unidades da Federação eiva do vício de
inconstitucionalidade os demais dispositivos da emen-
da, que, ao adotarem o sistema parlamentarista de go-
verno, como não poderia deixar de ser, cindem o
Executivo em Chefia de Governo e Chefia de Estado,
prevendo a interferência direta do Legislativo no Gover-
no do Estado.

Finalmente, convém lembrar que o Supremo Tri-
bunal Federal preservou a intangibilidade do sistema pre-
sidencial de governo, quando da vigência da Constituição
de 1946, declarando inconstitucionais diversos disposi-
tivos parlamentaristas das Constituições de 1947 dos
Estados do Ceará, do Rio Grande do Sul e de Goiás. Re-
forçando a argumentação aduzida, também a Emenda
Constitucional n° 4, de 1961, que instituiu o sistema
parlamentar de governo, em circunstâncias historica-
mente conhecidas, determinava a adaptação das Consti-
tuições dos Estados ao referido sistema, no período
governamental posterior, com a preocupação de assegu-
rar o mandato dos Governadores eleitos na vigência do
sistema presidencial.

Embora o sistema de governo não figure expressa-
mente entre os princípios constitucionais cuja observân-
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cia se impõe ao constituinte estadual, elencados no art.
34, inciso VII, da Constituição da República, a interpre-
tação sistêmica de suas normas centrais, a jurisprudên-
cia constitucional pátria e a melhor doutrina publicística
brasileira permitem extrair a conclusão de que a
homogeneidade do sistema político federal impõe a
identidade de sistemas de governo na União e nos Esta-
dos federados. As Constituições dos Estados não podem
adotar regime de governo diverso do da União, confor-
me se depreende da organização primariamente adotada
na Constituição da República, nem tampouco é lícito às
Constituições Estaduais consagrarem técnicas que com
ela possam conflitar, configurando tentativa de adoção
indireta de sistema de governo distinto.

Portanto, em virtude dos argumentos expendidos,
entendemos que a identidade entre sistema de governo
da União e dos Estados, além de historicamente assente
em nossa tradição constitucional, decorre da própria na-
tureza da organização federativa e das normas centrais da
Constituição da República, cuja observância é imposta
ao constituinte estadual, não sendo atribuída ao ente
federado autonomia para proceder à adoção de sistema
de governo distinto.

Assim, em virtude dos argumentos aduzidos, opi-
namos contrariamente à aprovação da emenda em exame.
Pela rejeição.

Deputado Jorge Hannas:

Sr. Presidente, Sr. Relator, quando propusemos o
regime parlamentarista no Estado de Minas Gerais, fo-
mos movidos por um dever cívico. Sabemos que esse é
um assunto polêmico e ousado e já tivemos várias dis-
cussões a respeito. Hoje, se se perguntar à população
brasileira qual a sua maior preocupação, vamos ter como
resposta unânime que são exatamente os desvãos do go-
verno em todos os níveis. E qual o sistema que pode coi-
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bir esse estado de coisas? É exatamente o sistema parla-
mentarista, que enseja a transparência dos atos do gover-
no. Então, hoje, discutimos sobre Ouvidoria do Povo e
várias outras proposições que visam a coibir a
corrupção. Com a instalação do sistema parlamentarista
estaremos atacando o cerne dessa questão, que hoje em-
polga a sociedade brasileira.

Por outro lado, também nos moveu a história de
Minas, que nunca faltou ao Brasil nos momentos mais
difíceis. Agora que comemoramos 200 anos da Inconfi-
dência Mineira, estamos vendo como foi grande a nossa
vitória. O que nos faz agir propondo a emenda parlamen-
tarista é exatamente fazer com que Minas apareça na
vanguarda nacional. Se não implantarmos o parlamenta-
rismo no Brasil, teremos dias negros na Administração
Pública. Foi levados por este sentimento (sic), busca-
mos instituir o parlamentarismo em Minas como a única
forma de acabar com as crises que por certo virão se
prevalecer este sistema presidencialista onde se alojam
ditadores, porque, sem dúvida alguma, o Presidente da
República e o Governador de Estado são ditadores desse
sistema presidencialista.

Aqui em Minas temos sentido isto, tanto que se
propõe o itnpeachment do Sr. Governador. Se vivêsse-
mos no sistema parlamentarista de governo, apenas cai-
ria um gabinete e, logo em seguida, se levantaria novo
gabinete, sem nenhuma ruptura no sistema democrático
de governo. Então, quando propomos o sistema parla-
mentarista, estamos pensando no amanhã, como deve ser
o dever de todo constituinte, porque a Constituição se
faz é para o futuro e não para o presente.

Há um outro dado ao qual gostaria de referir.
Sentimos hoje que a economia do Brasil é uma economia
que sofre terrível sangria e isto vem ocorrendo há mui-
tos anos, porque as decisões são tomadas em gabinetes
fechados. Perguntaria aos Srs. Deputados aqui nesta
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Casa: se vivêssemos sob o regime parlamentarista, se
estaríamos admitindo esta sangria terrível em nosso Es-
tado, que tem levado o povo à pobreza? Penso que no
foro aberto do regime parlamentarista as idéias apare-
cem e existe transparência nos atos de governo. Transpa-
rência, esta é a palavra-chave, a palavra mágica. O Brasil
nunca precisou tanto de transparência como neste mo-
mento de seu governo.

Voltaria a discutir o seguinte: nós vivemos numa
república corporativa ou numa república federativa? Nós
discutimos isso na Comissão Constitucional. A idéia de
federação é idéia de aliança, de acordo, de pacto. Ora, se
um membro federado não tem autonomia, não estamos
vivendo numa federação. Federação dá autonomia aos
membros federados. E a Constituição da República é
claríssima, mencionando três exigências básicas que é a
forma republicana, o sistema representativo e o regime
democrático. Isso enquadra, perfeitamente, o parlamen-
tarismo, muito mais que o presidencialismo, porque o
parlamentarismo é a forma mais aberta, mais democráti-
ca e mais transparente de governo.

Ao lado dos pareceres, aos quais se referiu o no-
bre relator, de eminentes constitucionalistas mineiros,
nós temos o parecer de talvez um dos maiores
constitucionalistas brasileiros que é o Senador Afonso
Arinos. Verificamos que é perfeitamente possível a ad-
missão de sistema de governo parlamentarista no Estado.
Então, contrapondo aos pareceres dos ilustres
constitucionalistas Alfredo Baracho e Machado Horta,
temos o parecer que, creio, tem mais valor do eminente
constitucionalista, Senador Afonso Arinos. Há um outro
dado importante: quando se faz uma Constituição, o
constituinte não pode ficar preso apenas à determinados
liames jurídicos, pois, ela é muito mais política do que
jurídica. Nós temos que saber o que o povo quer. E ele
quer transparência nos atos de governo, motivo pelo qual
temos que lutar pelo parlamentarismo, como sistema de
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governo. A nossa esperança é que os nobres Deputados
vejam e sintam que é possível implantar o sistema parla-
mentarista de governo em Minas Gerais.

Deputado José Bonifácio:

(...)

Sr. Presidente, gostaria de lembrar apenas dois as-
pectos importantíssimos referentes a esta questão. O
primeiro se refere à constitucionalidade, ou não, das
emendas parlamentaristas. Estas, na pior das hipóteses,
estariam esclarecidas para a consciência dos Srs. Depu-
tados através do parecer do ilustre jurista e Senador
Afonso Arinos. O outro problema, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, é o da oportunidade, no tempo, da aplicação
do novo regime parlamentarista. Aí também temos uma
emenda que resolve o problema, pois não correremos os
riscos, alertados pelo ilustre Relator, de perdas de man-
dato ou de traição das intenções dos eleitores que nos
elegeram, porque uma das emendas fala que o parlamen-
tarismo em Minas Gerais só poderá ser implantado a
partir de 15 de março de 1991.

A outra oportunidade é a razão. Hoje, neste País,
ninguém mais discute sobre o problema dos mais sérios,
que á exatamente aquele de termos que agüentar um mau
governante por quatro ou cinco anos, sem que possamos,
nós, representantes do povo ou o próprio povo, tomar
quaisquer providências no sentido de consertar a Admi-
nistração Pública. O parlamentarismo, por razões histó-
ricas, é realmente um regime onde o povo governa,
porque o poder é exercido pelos representantes do povo,
que são os Deputados e Senadores, e a eles o povo chega
com grande facilidade.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós daríamos um
grande exemplo de coragem e sobretudo um exemplo de
altivez, permitindo que a partir de 1991 se implantasse
aqui em Minas Gerais, terra de tradições, mas sobretudo
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terra de liberdade, o regime que os Senhores, não te-
nham duvida, haverão de ver implantado a qualquer hora
neste País.

Por isso, Srs. Deputados, peço a V. Exas. para que,
com a consciência tranqüila, dêem esse passo em busca
de um avanço de que o País está precisando.

Deputado José Maria Pinto:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabei de ouvir a
palavra do ilustre Deputado José Bonifácio, mas nós te-
mos uma posição realmente diferenciada. Entretanto,
esse assunto muito nos preocupa. Ouvimos atentamente
• defesa do ilustre Deputado Jorge Hannas, de quem tive
• honra de ser vizinho por dois anos, e naquele seu es-
critório aprendemos muito em nossas conversações.
Lembro-me de ter me colocado contrário ao parlamenta-
rismo no Brasil há cerca de dois anos atrás, exatamente
porque entendo que a implantação do parlamentarismo
no Brasil, principalmente neste momento histórico, é al-
tamente prejudicial, porque não temos sedimentação
histórica para implantar de vez esse regime. Não temos
partidos fortes e que tenham contornos delimitados. ( ... )

Lembro-me bem que tivemos no Brasil um vislum-
bre de parlamentarismo e não tivemos grandes preocupa-
ções porque ele não deu certo. A implantação do
parlamentarismo e do Primeiro-Ministro, com a queda
do Primeiro-Ministro o País sempre está em crise (sic).
Há um grande interesse de forças externas em se im-
plantar o parlamentarismo no Brasil agora. Há um traba-
lho muito profundo no sentido de que se implante o
parlamentarismo porque a ordem do homem, do coman-
dante e filósofo das esquerdas como Jean Kojak diz as-
sim: "Não podemos mais tomar o poder pela violência".
A ordem era para que os esquerdistas invadissem as As-
sembléias, as Câmaras Municipais, a Constituinte, para
que se implantasse, temporariamente, o parlamentarismo
no Brasil.
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Sou apologista da idéia de Afonso Arinos, de Jor-
ge 1-Tannas e de tantos outros constitucionalistas, como
um homem do quilate de Alfredo Baracho. Entretanto,
não temos partidos fortes e sedimentação histórica, e o
momento do Brasil é de crise econômica e política. De-
vemos pensar muito bem, porque se o implantássemos
agora, no Estado, para ser exercitado em 1991, estaría-
mos pondo o carro na frente dos bois. A própria Consti-
tuição Federal diz que ele poderá ser implantado em
1993, através de plebiscito. Em razão disso, fica aqui a
minha preocupação. Sou parlamentarista, sim, mas não
agora, porque não temos as condições ideais para sua im-
plantação. A partir do momento em que obtivermos es-
sas condições e reformarmos o homem, poderemos,
então, pensar nisso, como pensam os países da Europa e
outros tantos que têm uma história e uma cultura capaz
de suportar esta beleza que é o parlamentarismo.

SOBRE A OUVIDORIA DO POVO Reunião de 18 de
julho de 1989.

Parecer da Comissão Constitucional:

A Emenda n° 33, de autoria do Deputado Luís
Gambogi, objetiva reintroduzir no projeto o instituto da
Ouvidoria do Povo, como órgão auxiliar do Poder
Legislativo no que se refere à fiscalização e ao controle
da Administração Pública.

Apesar do entendimento do Relator de que a ado-
ção do referido instituto viria instrumentalizar o
Legislativo estadual, emprestando-lhe maior agilidade
tanto no que toca à fiscalização e ao controle quanto no
que se refere à sua função legiferante precípua. esta Co-
missão opina contrariamente à aprovação da proposição
em face da novidade ínsita ao instituto proposto e do
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conseqüente desconhecimento das implicações práticas
decorrentes de sua adoção. Inovação que, constitucional-
mente consagrada, poderia vir a provar-se inconveniente,
por atribuir realce político desmesurado e apenas a um
homem, em virtude da função pública a ser por ele
exercida. Problemas também poderiam advir de sua es-
colha ser meramente política, a cargo exclusivamente da
discricionariedade do Poder Legislativo. Além do mais,
afirmou-se que a matéria não encontra sede própria no
texto constitucional, revelando-se como objeto de lei
ordinária.

Assim, à luz dos argumentos aduzidos, opina esta
Comissão contrariamente à aprovação da proposição em
tela. Pela rejeição.

Deputado Luís Gambogi:

Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas. Trago mais esta modesta contribuição ao exame
dos nossos companheiros que ora elaboram a Constituição
do Estado de Minas Gerais. Sei e assumo que se trata de uma
contribuição polêmica, mas uma contribuição que nós,
estudando o Direito Comparado, estudando a experiência
em diversos países, nos convencemos de que se trata de um
instituto de direito público fundamental e importante aos
países que se estruturam de uma forma democrática.

Entendemos nós que a Ouvidoria irá aperfeiçoar e
contribuirá de uma maneira muito grande para que o Poder
Legislativo assuma e tenha o controle de um instrumento
competente e idôneo para acompanharas atividades do poder
público.

A nossa experiência, comojá é do conhecimento dos
eminentes parlamentares, a matéria que trazemos ao exame
dos colegas, é uma experiênciajáreconhecida e aprovada em
diversos pontos do mundo e, em todos eles, sem nenhuma
exceção, acatada e acolhida nas instituições daqueles países,
a"OuvidoriadoPovo" ou, como é conhecida internacional-
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mente, o ombudsman, jamais se voltou atrás. As experiênci-
as na Itália, em Portugal e na Argentina são vitoriosas e, aqui,
no Brasil, a experiência iniciada em Curitiba, através do
Prefeito Lerner, que hoje goza, entre todos os Prefeitos
eleitos recentemente, do maior índice de popularidade, tam-
bém é uma experiência vitoriosa, porque o instituto, sem
dúvida alguma, tem demonstrado ser eficaz e competente
naquelas ações que assessoram ao Poder Legislativo,
objetivando fiscalizar e controlar o poder público naqueles
atos de violência policial, de abuso de autoridade, de
inexplicáveis erros nas taxações de consumo de água, luz e
telefone, malversação do dinheiro público, diversos servi-
ços públicos que necessitam ter na Assembléia Legislativa
um instituto que lhes assegure um acompanhamento e um
controle eficazes.

Não concordo com aqueles companheiros que não
votaram a favor da tese da Ouvidoria por ser a mesma
conflitante como Tribunal de Contas. Entendemos que não
há nenhum conflito. Ao Tribunal de Contas compete o con-
trole financeiro e orçamentário das atividades do poder
público.

Também não concordamos com aqueles que enten-
dem que a Ouvidoria conflita com as atividades exercidas
pelo Ministério Público, porque está claro na nossa Consti-
tuição que ao Ministério Público compete cuidar dos direi-
tos subjetivos individuais e coletivos.

Estamos trazendo esta modesta contribuição para
exame dos companheiros, mas convencidos de que, se a
Assembléia Legislativa vier aadotá-la, estaremos avançando
de maneira significativa nas nossas instituições e oferecen-
do à população de Minas Gerais um instrumento vitorioso
em todos os cantos do mundo, instrumento esse que irá
facilitar as atividades de todos nós, parlamentares.

O último argumento aduzido por aqueles que se colo-
cam contra amatéria— de que se trata de um instrumento que
só funciona em Estados onde as instituições estão mais
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maduras e onde haja um nível de civilização maior e um
avançado comportamento político - também não nos con-
vence, porque, aos nossos olhos, Minas Gerais encontra-se
nesse estágio de desenvolvimento, construindo instituições
maduras e responsáveis, tendo um povo ordeiro e demons-
trando um grau de civilização louvável.

Assim, conclamo os colegas parlamentares para que
votem favoravelmente, para que faça parte da nossa Consti-
tuição esse texto. Acredito que, assim, estaremos dando uma
grande contribuição à Constituição mineira.

Deputado João Rosa:

Queremos Sr. Presidente e Srs. Deputados, respeito-
samente, nos insurgir contra a inusitada emenda que, no
fundo, a despeito de não ser essa a pretensão do ilustre
Deputado, servirá para engrossar, para engordar e para engo-
dar (sic) nossajá sofrida população de Minas e do Brasil,
com a criação de mais um órgão público, que, certamente,
será mais um cabide de empregos, cabide este que já vem
desgastando a vida de tantos brasileiros.

Já temos a Assembléia Legislativa com competência
ampla para controlar e exercer o controle fiscalizador dos
atos do poder público, dos poderes constituídos. Se não
bastasse a Assembléia Legislativa, aindatemos o Tribunal de
Contas do Estado - nós estamos querendo criar os Tribunais
de Contas Municipais - e temos o Ministério Público, com
ampla atuação, não apenas na área do direito subjetivo, como
disse nossa Excelência, mas também para fiscalizar o poder
público e atender aos reclamos de toda a população do
Estado.

Nós não podemos aceitar esse tipo de proposição a
despeito da sua falada modernidade. Hoje, quando se deseja
aprovar alguma coisa diferente, fala-se em modernidade.
Para nós, com o maior respeito, é um arcaísmo absurdo e
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intransponível. Para nós, modernizar é enxugar a máquina
administrativa e fazer funcionar todos os equipamentos do
poder público para realizar-se o bem público. Não será, data
venha, com a criação de mais um órgão, que terá a caracte-
rística de um poder, que vamos melhorar a situação deste
infeliz Estado e País. Vamos tentar dar uma Constituição
enxuta, modernae dinâmica ao povo de Minas, não introdu-
zindo mais um arcaísmo, como a auditoria pública, que, com
o maior respeito, afronta a miséria de tantos brasileiros de
Minas e do Brasil.

Deputado Luiz Vicente:

Ainda que a alguns caiba a indiferença quanto àpropo-
sição, não se deveria perder a oportunidade - histórica no
Estado de Minas Gerais - de conhecer a novidade que para
nós é, e que, entretanto, tem mais de 100 anos no mundo.

Eu consultaria os senhores parlamentares sobre o
exame de dois aspectos nacriação da Ouvidoria do Povo. Há
posições aferradas contrárias à proposição, uma delas lastrada
em puro fisiologismo. Não há a razão aduzida pela posição
contrária, bem defendida pelo Deputado João Batista Rosa,
mas vários dos nossos companheiros de Plenário têm uma
posição aferrada contrária ao princípio, por entender qúe o
Auditor do Povo será alguém que virá concorrer em poder e
privilégios com aqueles que integram a Assembléia. Muito
ao contrário, Srs. Parlamentares, o auditor nos exonerará de
um trabalho insano e injusto que é atribuído hoje a este
Congresso e a esta Casa: ouvir reclamos do povo a respeito
de desmandos e desmazclos administrativos.

A precípua função daquele que é parlamentar é zelar
pelo cuidado da coisa pública, enquanto a do legislador é
fazer, por ordem das leis, aquilo que lhe é atribuído pelo
Estado. Entretanto, ainda que secundária a função da audiên-
cia pública, não é essa a primeira função do parlamentar. Se
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nós dedicássemos grande parte do tempo que temos nesta
Casaa, efetivamente, bem elaboraras leis, não estaríamos na
contingência vergonhosa em que estamos hoje, no Estado de
Minas Gerais.

É preciso que o momento político que vivenciamos
não venha prejudicar o avanço tecnológico do Legislativo.
Aqui, toda novidade é vista com olhos e ouvidos moucos. Por
quê? Porque tememos o futuro de um Governador nefasto,
como o que temos hoje. Isso é um episódio, senhores. Não
creio que esta Casa escolhesse alguém para amanhã ser
Ouvidor do Povo de um governo honesto e decente, que será
instrumento contrário aos interesses da população. Não
podemos deixar que meras circunstâncias casuais, momen-
tos de episódios tristes, como os de agora, onde nós, angus-
tiados, neste Plenário, estamos vivenciando os momentos
gloriosos de uma Constituição e o pejo vergonhoso da
apreciação de um "itnpeachmenz".

Não renunciemos, senhores parlamentares, à oportu-
nidade de inovar o processo de fiscalização do povo sobre as
coisas públicas, criando esta figura que há mais de 100 anos
existe no mundo, e que, entretanto, tardiamente, vem para
nós como uma novidade.

Pediria aos Srs. Deputados que não se furtassem a
essa oportunidade única de dar ao povo mais um instrumento
de fiscalização, cuidado e zelo para com aquilo que lhe
pertence. Crie a Ouvidoria do Povo.

Deputado Bonifácio Mourão, Relator:

Afirmar que a Ouvidoria é algo incomum e desconhe-
cido é desconhecer de forma total a figura do ombudsman,
cuja natureza, em nações estrangeiras, é aquela pretendida
para a Ouvidoria ora proposta. Esta instituição de Direito
Público remonta à Constituição sueca de 1809, e, a partir
daí, espalhou por todo o mundo. Muitas nações adotam a
figura do ombudsman: Suécia, Noruega, Finlândia, Dina-
marca, Alemanha, Grã-Bretanha, Canadá, Nova Zelândia,
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Iugoslávia, Israel, Austrália, Japão, Portugal, França, Itália,
Espanha, Argentina e Costa Rica. No Brasil, sua criação foi
defendida, no art. 56, pela Comissão de Notáveis que elabo-
rou este Projeto de Constituição, sob a Presidência do
Senador Afonso Arinos. Hoje, existe uma bem-sucedida
experiência, em nível municipal, em Curitiba e no Rio de
Janeiro. Conclusão: tal instituição não é esdrúxula; ao con-
trário, acompanha o modelo adotado em sociedades mais
civilizadas.

O argumento de que a sociedade não está apta acontar
com mais um instrumento de controle não é procedente. O
ambudsman foi inserido na órbita latino-espanhola e portu-
guesa, pelos seus representantes constitucionais, em condi-
ções sociais muito semelhante às do Brasil. A experiência é
bem sucedida na Costa Rica e na Argentina ejá é cogitada na
Colômbia e na Venezuela.

Haveria superposição de misteres do Ministério Pú-
blico com Tribunal de Contas conforme proposta de Emenda
n°33. O ombudsman limitar-se-ia ao papel de fiscal da
execução material de serviço público, atividade que por ódio
(sic) não se enquadra nas atribuições do Ministério Público
ou da Corte de Contas. Na função de órgão auxiliar do
Legislativo, o o)nbudsman funcionaria como ad
instrumentum na fiscalização atribuída a este Poder. O
critério de nomeação seria exclusivamente político confor-
me a Emenda 33.

A Ouvidoria, em geral, seria nomeada pela Assem-
bléia Legislativa para mandato. Todavia, prevê-se, na Lei
Orgânicada Ouvidoria, linha na qual estariam estabelecidos
critérios para essa eleição, certamente mediante fiscaliza-
ção de nomes em lista pelos segmentos da sociedade civil.
A matéria não é de alçada constitucional, por se tratar de
clara forma de limite a Poder. A Ouvidoria caracteriza-se
como órgão de natureza constitucional, consoante, inclusi-
ve, com o modelo estrangeiro. O resultado, caso criado,
deve ser objeto de norma maior.
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Argumentos ainda favoráveis àOuvidoria: a) introduz
mecanismos específicos de controle da prestação material
de serviços públicos de competência do Estado; b) permite
à Assembléia Legislativa um efetivo controle dessas ativida-
des, mediante órgão auxiliar seu, de natureza técnica; c) cria
novo canal de comunicação entre povo e Estado.

Síntese: não procedendo as alegações relativas à
nocividade da Ouvidoria do Povo, realcem-se suas qualidades.

Estamos percebendo posicões já firmadas a respeito
do tema. No entanto, na condição de Relator, gostaríamos,
pelo menos, de que os nossos companheiros votassem cons-
cientes, contra ou a favor, mas conscientes, porque tenho
sentido que algumas matérias de importância, como esta,
lamentavelmente não estão sendo acompanhadas como de-
veriam ser. A Ouvidoria do Povo não é mais um órgão que se
cria no Estado. É um órgão de relevante importância e uma
tentativa oportuna e necessáriapara se moralizar o Estado de
Minas. O Relator está em paz com sua consciência, quando
dáparecer favorável à criação dessa Ouvidoria.

SOBRE INICIATIVA POPULAR
Reunião de 18 de
julho de 1989.	 -

Parecer da Comissão Constitucional:

De autoria da ilustre Deputada Sandra Starling, a
emenda em análise tem por objetivo modificar aredação do
art. 69, no que se refere às exigências para apresentação de
emenda populares.

Em quepeseàfundamentadajustificação apresentada
pela autora da emenda, a questão de que trata o artigo
permanece ainda nebulosa, restando sérias dúvidas, diante
do contido naConstituição daRepública, sobre as possibili-
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dades de a Constituição do Estado vir a dispor sobre a
iniciativa popular no processo legislativo, haja vista o dis-
posto no § 40 do art. 27 da Carta Federal.

Reconhecendo, porém, aimportância, para o Estado, de
avançar no tema—como expressamente permitido aoMunicí-
pio no art. 29, inciso XI, da Constituição daRepública—e não
devendo o Constituinte Estadual render-se à expectativa e à
indefinição quanto ao regulamento da matéria pelo legislador
federal, entende esta relatoria oportuno acolher em parte a
emenda, procurando, com prudência, mantera maiorproximi-
dadepossível do texto daConstituição daRepública.

Neste sentido, não se deve conceder à iniciativa popu-
lar a apresentação de emendas constitucionais e projetos de
lei complementar, pois isto significariaum flagrante afasta-
mento dos preceitos do art. 61, § 2°, da Constituição da
República, com evidente prejuízo do dispositivo estadual
em termos de constitucionalidade. É necessário que o Cons-
tituinte Estadual se atenha à letra da Constituição da Repú-
blica, mantendo fidelidade aos princípios aí estabelecidos,
como garantia de validade e fortalecimento da própria Carta
Estadual.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da emenda na
forma da subemenda seguinte:

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N° 1.563
Dê-se ao art. 69 do projeto a seguinte redação:
"Art. 69–A iniciativa popular pode ser exercida pela

apresentação à Assembléia Legislativa de projeto de lei
ordinária, nos termos desta Constituição, subscrito por, no
mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído
pelo menos por um quinto dos Municípios, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.".

Deputada Sandra Starling:

Sr. Presidente, Srs Deputados Constituintes, compa-
nheiras e companheiros, de uma certa forma, no Plenário
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desta Constituinte mineira, já foi sobejamente reconhecida
por todos os parlamentares a necessidade de acolher o que
foi determinado pela Constituição da República, no ponto
em que estabelece institutos que resguardem a soberania
popular, ou seja, a iniciativa popular, o plebiscito e o refe-
rendo. (...

Como todos os senhores podem ver, o Relator, em
seu parecer à minha primeira emenda, a esse respeito, reco-
nheceu que nós, Constituintes mineiros, podemos legislar a
respeito damatéria, além deressalvar emendas à Constitui-
ção e leis complementares. Portanto, em relação ao desta-
que que trago hoje à consideração desta Casa, eu própria
acolho aquilo que foi objeto do parecer do nobre Relator,
excluindo da minha emenda constitucional a incidência da
iniciativa popular para emendas constitucionais e leis com-
plementares, colocando a iniciativa popular apenas em pro-
jetos de leis ordinárias. Assim, há uma afinidade entre o
parecer do Relator e o destaque que trago à consideração dos
nobres Constituintes.

Gostaria de relembrar o que foi o acordo de Lideran-
ças na Comissão Constitucional, uma vez que permitiu a
aprovação da minha emenda original, desde que fossem
feitas algumas restrições. Pois bem, acatei todas as propos-
tas das Lideranças, acolhendo, de um lado, o parecer do
Relator, e mantendo a iniciativa popular apenas paraprojetos
de lei. Em segundo lugar, elevando de 5 mil assinaturas, de
acordo com o processo constituinte, para 10 mil assinaturas
de eleitores de Minas Gerais, para apresentação de projetos
de lei. Além disso, foi restringida acoleta de assinatura para
50% na Capital. Portanto, na realidade, determinamos que
50% das assinaturas de eleitores fossem colhidas no interi-
or, para atender à reivindicação das lideranças partidárias.
Finalmente, conforme foi pedido pelas lideranças partidári-
as, restringi a apresentação dainiciativa popular apenas para
cinco projetos de lei ordinária, por sessão legislativa.

Nesse sentido, na medida em que o próprio Relator
reconhece a constitucionalidade e a procedência da minha
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proposta e pelo fato de que ela atende, na forma como foi
destacada, atodas as exigências feitas pelas lideranças par-
tidárias, espero contar com a votação unânime dos Srs.
Deputados, em relação a esta emenda, como uma homena-
gem dos constituintes mineiros ao povo do Estado de Minas
Gerais, para que estes possam, uma vez promulgada a nossa
Constituição, adotar este instrumento de exercício da sobe-
rania popular.

Muito Obrigada!

Deputado Luiz Vicente:

Solicitava a nobre parlamentar constituinte que nós
reservássemos ao povo de Minas Gerais uma homenagem
desta Assembléia Constituinte, dando ao próprio povo o
direito e a prerrogativa que lhe cabem de apresentar projetos
a esta Casa de leis.

Nós vimos de um longo e difícil caminho de recon-
quista das propostas democráticas. E nada mais justo, Srs.
Constituintes, do que dar ao povo, por uma iniciativa quase
impossível de 10 mil assinaturas, onde 50% destas assinatu-
ras deverão ser colhidas no interior, cabendo à Capital
apenas o peso específico da metade, as outras 50% criando
óbices, inclusive em relação ao quantitativo, de que apenas
cinco projetos de leis possam ser apresentados a cada exer-
cício, pela vocação e vontade de 10 mil assinantes populares.
Srs. Parlamentares, nada maisjusto, nadamais democrático,
nada mais necessário do que admitir, por essa forma tão
difícil, mas tão democrática, a iniciativa do povoem fazer
propositura de leis. Entendo que, às vezes, nós, parlamenta-
res, pela solicitação de uma única pessoa, de uma única
entidade, nos deixamos levar para a elaboração de projetos.
Por que nos furtar a esse princípio democrático, onde o povo
que aqui nos colocou tenha a prerrogativa primeira de tam-
bém querer legislar? Se somos nós os seus prepostos, o
preposto do povo como parlamentares, por que negar àquele
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que nos deu poder legiferante o direito de também poder,
através de um conglomerado de 10 mil assinaturas, ter
iniciativa de leis? Concitaria, pois, os Srs. Constituintes ao
exame atento dessa matéria, votando de acordo com apropo-
sição da nobre parlamentar Sandra Starling, por ser salutar e
eminentemente democrática, numa homenagem que faze-
mos ao próprio povo.

Deputado Ailton Neves:

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós não vemos razão
dessa emenda ser aprovada nesta manhã de hoje, pois se aqui
viemos pelo voto popular, se aqui representamos as nossas
comunidades, se aqui representamos a vontade daqueles que
nos trouxeram a esta Casa, nada maisjusto que, através dos
próprios parlamentares que aqui estão, esses projetos sejam
apresentados.

Não entendemos que demagogia é esta de voltarmos
às comunidades, voltamos aos Municípios, para que, através
de 10 mil ou 5 mil assinaturas, possam vir a apresentar
projetos nesta Casa. Ora, se assim for, não é necessário que
aqui estejamos. Poderíamos deixar a Assembléia Legislativa
e deixar que o próprio povo faças as suas propostas e que eles
mesmos votem e mandem o Governo do Estado sancioná-las.

Entendemos que isso é uma demagogia, e não pode-
mos introduzir na Constituinte mineira uma emenda dessa
natureza.

Por isso, pedimos aos Srs. Parlamentares que aten-
tem bem para isso. Vamos votar contra, porque não hárazão
para aprovarmos essa emenda, uma vez que os Deputados,
que aqui estão representando avontade do povo, devem, eles
mesmos, apresentar essas propostas. Não é necessário
agilizar o povo a mandar projetos de lei para esta Casa. Por
isso, somos contra e pedimos aos companheiros que nos
acompanhem nestaproposta.

Muito Obrigado!
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Deputado Bonifácio Mourão, Relator:

(...)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nobre Deputada

Sandra Starling teve a delicadeza de procurar o Relator e
conversar sobre a matéria, esclarecendo a situação que a
conduzia aesta emenda.

Nobre Deputada Sandra Starling, no pequeno tempo
que tivemos no intervalo, procuramos refletir sobre a maté-
ria, mas não chegamos a responder a V.Exa., porque não
tínhamos uma conclusão a respeito.

No entanto, apesar de louvarmos a iniciativa de VExa.,
estamos inclinados, não só por força de regimento mas
também por convencimento nosso, aconfirmar aposição da
Comissão Constitucional pelo seguinte: VExa. está com
este destaque, buscando diminuir o número de pessoas ne-
cessárias para a apresentação de um projeto de lei popular,
e a Comissão Constitucional houve porbem também conser-
var-se fiel à redação do § 2° do art. 61 da Constituição
Federal.

Então, vejam, nobres companheiros constituintes, a
Constituição Federal disciplina essa matéria no § 2°do art.
61, dizendo o seguinte: "§ 2°—A iniciativa popular pode ser
exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de
projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Esta-
dos, com não menos de três décimos por cento dos eleitores
de cada um deles".

O que a Comissão Constitucional fez foi transpor
esse artigo para o projeto da seguinte forma: "A iniciativa
popular pode ser exercida pela apresentação à Assembléia
Legislativa de projeto de lei ordinária, nos termos desta
Constituição, subscrito por no mínimo um por cento do
eleitorado estadual, distribuído pelo menos por um quinto
dos Municípios com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles".
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Veja, VExa., que sem pedir que se apresente a emenda
popular, procuramos um caminho para que aemendapopular
tenha a maior representatividade, isto é, que tenha pelo
menos um por cento do eleitorado estadual e que seja
distribuída por um quinto dos Municípios mineiros.

A iniciativa da Deputada Sandra Starling é boa, mas
com dez por cento de assinaturas podemos ter uma emenda
popular vinda apenas de um Município, ao passo que o
projeto, refletindo o disposto na Constituição Federal, está
buscando pelo menos um quinto do total dos Municípios de
Minas Gerais, e além disso, está buscando também um por
cento do eleitorado estadual e, ainda mais, procurando que
cada Município interessado na emenda popular busque assi-
naturas, como está escrito aqui, de três décimos por cento de
seus eleitores daquele município.

O resumo da nossa posição e da Comissão Constitu-
cional é este: não somos contra aemendapopular. Só quere-
mos que a emenda popular tenha mais representatividade do
queo que propõe aDeputada Sandra Starling. Ela entende que
com 10 mil eleitores já tem representatividade suficiente.
Nós entendemos que não tem, porque é preciso buscar essa
representatividade em regiões diferentes do Estado, com um
número maior de Municípios e de eleitores participantes.
Nisso, nós estamos exatamente refletindo o que dispõe a
Constituição Federal.

Portanto, nosso parecer é contrário ao destaque da
nobre Deputada Sandra Starling.

Reunião de 12 de	SOBRE OS TRABALHOS DA CONSTITUINTE
julho de 1989.

Deputado João Rosa:

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustre Deputado
Bonifácio Mourão, digno Relator da Constituição de Mi-
nas Gerais. Vivemos um instante de profunda repercus-
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são social e política, que irá lastrear a história do
Legislativo mineiro. Iniciamos agora a votação em Ple-
nário da Constituição de Minas Gerais, com as emendas
trazidas por força de mandamento constitucional e regi-
mental.

ilans Kelsen, a grande figura que fez estruturar uma
corrente denominada Normativismo Jurídico, nos projetava
há muito tempo os contornos que podem definir e sistema-
tizar uma Constituição do Estado, nos dando, por assim
dizer, uma visão de profundidade, embora no campojurídi-
co, de coordenação que regula, que estabelece os princípios
e as raízes que hão de estruturar política, social e economi-
camente a Constituição do Estado.

Por isso ele o fazia e nós apelamos neste instante para
a consciência cívica ejurídica de nossos eminentes pares. E
incomensurável a responsabilidade que nos cabe, quando nos
foi concedida esta missão histórica de legislar e de elaborar
a Constituição de nosso Estado. Esses parâmetros ditados
pelo grande 1-lans Kelsen, quando nos diz que alei nacional,
no seu maior grau, para retratar, para configurar aforça desse
mandamentojurídico, deste ordenamentojurídico, tudo isso
nos permite solicitar dos companheiros um momento de
reflexão, que há de, certamente, trazer uma força mais viva
e mais responsável do ato iremos, a partir de agora, numa
caminhada definitiva, praticarparaos mineiros e, porque não
dizer, para os brasileiros. Lei no seu mais alto grau. Eu ainda
gostaria de lembrar que é também corpo de regras e máxi-
mas, segundo as quais, Sr. Relator, os poderes da soberania
são exercitados. Com essas características, sabemos que o
traço fundamental do Direito Público moderno está no prin-
cípio dalegalidade de seus atos, para significar, Srs. Depu-
tados, que a legalidade dos atos que iremos praticar será
mais legítima na medida em que a nossa consciência cívica
e jurídica nos dá uma visão coerente ao mesmo tempo que
constitucional, baseada certamente na Constituição da Re-
pública. E é como diz flans Kelsen: a lei nacional no seu mais
alto grau.
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Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, agradeço a
oportunidade que Deus e o povo me concederam de estar
aqui, neste dia, para partilhar com todos os meus pares essa
missão cívica de alta repercussão, que é a de fazer com que
passe paraa história a melhor Constituição de Minas Gerais,
tanto para os mineiros como para o Brasil.

Deputado Camilo Machado:

[]
Sr. Presidente, desde o dia 7 de outubro de 1988,

quando instalamos a Assembléia Constituinte do Estado de
Minas Gerais, esta Casa, no cumprimento da disposição da
Constituição Federal, se propôs, juntamente coma socieda-
de mineira, a votar o texto constitucional. Constituída a
Comissão Constitucional, e recebendo dos Srs. Deputados
com assento nesta Casa a incumbência de presidi-Ia, imagi-
návamos a importância histórica daquele momento, não só
pela disposição de dotar o Estado de uma Constituição
moderna, pluralista, democrática, que pudesse identificar os
verdadeiros anseios do povo mineiro, mas também uma
outra importante oportunidade para o reencontro do poder
com a sua origem maior, o povo, com o envolvimento da
sociedade mineira em busca do restabelecimento da sua
destinação histórica. Saímos por esta Minas Gerais afora,
Sr. Presidente, na fase preliminar de elaboração do projeto
constitucional, ouvindo os mineiros de todos os quadrantes
deste Estado, ouvindo os vários segmentos da nossa socie-
dade, porque entendíamos que uma Constituição sem o aval
do povo, sem a inspiração e o sentimento do povo mineiro,
não seria uma Constituição legitimada pelas tradições de
liberdade de Minas Gerais. Recebemos, naquela oportunidade,
mais de10 mil  sugestões. Hoje, Sr. Presidente, quando iniciamos
avotaçãodo projeto de Constitucional, esclareço aV.Exa., aos Srs.
Deputados e ao povo de Minas que todos os capítulos, itens e
artigos desseprojeto são o resultado das opiniões, daparticipa-
ção e do sentimento do povo mineiro.

(...)
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Deputado Raul Messias:

Sr. Presidente, Srs Deputados, companheiros asses-
sores, populares presentes na Assembléia Legislativa, é
realmente um momento histórico o dia de hoje, quando
iniciamos a votação do projeto de Constituição para o Esta-
do de Minas Gerais. Mas, infelizmente, nós já começamos
limitados pela timidez do projeto, timidez esta que, na

..verdade, é fruto dos limites com os quais trabalhamos aqui
nesta Assembleia.

Pelomenos, três grandes limites enfrentamos para
elaborar esta nova Constituição do Estado de Minas Gerais.
O primeiro limite é a própria Constituição Federal, que
deixou muito a desejar a todos os brasileiros, que não
resolveu nem apontou soluções para os problemas crônicos
da nossa Nação, como a questão da reforma agrária e da
exploração do capital sobre o trabalho.

O segundo limite que enfrentamos é aprópria compo-
sição deste Plenário. Sabemos que o capital está muito mais
representado nesta Casa do que o trabalho. Infelizmente, a
maioria dos Deputados que aqui estão representam os pode-
rosos, os capitalistas, as multinacionais, as grandes empre-
sas nacionais, que exploram a classe trabalhadora do País.

O terceiro limite é a força e a pressão dos lobbies,
que, por trás daquelas portas, pressionam os Srs. Deputados.
Sentimos neste Plenário a força que o poder econômico tem
aqui dentro, principalmente de setores como o da minera-
ção, as multinacionais que exploram o nosso minério, o
setor da saúde, que está muito mais preocupado com o
dinheiro do que propriamente com a saúde do povo, e o setor
da educação, que encara a educação como um comércio e
uma forma de se enriquecer e não como uma forma de
libertar o nosso povo.

Mas esta votação também acontece no início de um
dos fatos históricos mais importantes do século para a
história brasileira. Estou me referindo à eleição presidenci-
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ai que teremos em novembro deste ano, eleição que é uma
novidade, depois de 29 anos de ditadura militar e civil.
Temos, pela primeira vez, um candidato representando os
trabalhadores, candidato oriundo das fábricas. E uma eleição
que apresenta também uma liberdade muito maior em com-
paração com as anteriores.

(...)

Deputado Agostinho Valente:

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs Deputados,
companheiros trabalhadores que se encontram nas gale-
rias. Lá vai o Estado de Minas, fingindo que está redigin-
do uma Constituição. Lá vamos nós, acreditando que os
direitos mais modernos estão realmente sendo assegura-
dos neste texto, que de afogadilho, lá vamos nós tocan-
do-a pela goela abaixo do povo mineiro. Está tudo muito
bonito, mas está tudo errado. Tem festa, mas, na verdade,
é um velório constitucional, e nada de esta Constituinte
mineira assumir esta questão. Tem matérias que vão ser
aprovadas e que vão pôr o povo em gargalhada por dez ou
quinze minutos nessa Assembléia. Por outro lado, tem
outras que nos vão fazer chorar. Esta Constituinte nas-
ceu sob o estigma da mediocridade e foi instalada atra-
vés do golpe de força do Sr. Presidente, da época, em
querer acumular a Presidência da Constituinte e a Presi-
dência da Assembléia. ( ... )

O povo foi derrotado nessa questão, onde houve mui-
tos discursos bonitos e bandas de música. Mas, até hoje
pagamos o preço do acúmulo desses dois cargos, que não
deixam o Presidente, em momento nenhum, falar como
Presidente da Constituinte. ( ... )

A itinerãncia da Constituinte não foi realizada, pois
ela passou em algumas cidades do Estado, mas mais como
visitante do que como Constituinte, mais fazendo
proselitismo de Assembléia Legislativa do que propriamen-
te acolhendo sugestões, sugestões estas que agora estão
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engavetadas em algum computador desta Casa. Portanto,
pouco ou quase nada foi trazido ao Plenário desta Casa para
melhorar o texto constitucional. E mal na fase de sugestões,
foi mal na fase do anteprojeto. E mal na fase do anteprojeto,
também derrotados foram os democratas que estão nesta
Casa. E este mau projeto que está hoje nesta Casa, e que
vamos tentar dar a ele algum parâmetro constitucional. De
qualquer forma, não deixamos de combatê-lo. Não sei se há
mais tempo para democratizar o texto nesta Casa, mas vamos
fazer forçapara não deixar que os abusos nela continuem, ou
que as infantilidades nela contidas permaneçam.

Enfim, está aí uma obra feita em um terreno movedi-
ço, eque sinceramente nenhum Deputado nesta Casa sabe o
que vai deixar para a outra legislatura ou para a fase da
legislação ordinária. Continuo afirmando que obrou em erro
o Relator, quando não definiu o que era matéria constituci-
onal, o que era matéria infraconstitucional e o que seria
matéria a ser remetida para lei ordináriaou para alei comple-
mentar. Esta, talvez, tenha sido a maior falha técnica desta
Constituição, e vamos continuar falhando. ( ... )
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