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Escola do Legislativo da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais
tem servido como exemplo nacional de
que somente com uma sólida política de
formação profissional é possível dar aos
servidores a oportunidade de
acompanharem as intensas demandas da
atuação parlamentar.

A diretriz que conduz as atividades

Sueli Barbosa de
Abreu é a atual dire-
tora da Escola do
Legislativo.

cia Escola ô a de proporcionar a tõrmação
contínua de um quadro de assessores cada vez mais apto a
subsidiar as decisões políticas no vasto cenário do pluralismo
político. Para tanto, essa instituição de ensino, criada em
1992 no âmbito do Poder Legislativo, está prestes a alcançar
sua consagração definitiva com o curso de especialização em
Assessoria Técnico-Legislativa Avançada, que se encontra
em fase de implantação. A novidade constituirá o lastro
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acadêmico necessário ao processo, inédito na área pública
vinculada ao legislativo, de formar profissionais altamente
qualificados para prestarem serviços específicos ao Poder
Legislativo.

Nessa linha de aprimoramento profissional e de
aproximação com o debate e a reflexão, não podia deixar de
estar contemplado no leque de atribuições da Escola a edição
dos Cadernos da Escola do Legislativo, que hoje já se
encontra no volume n°5. O pressuposto básico dos Cadernos
é levar aos leitores a percepção de que o papel do Poder
Legislativo deve ser discutido para ser melhor compreendido.
E um compromisso da Escola do Legislativo ofereçer um
instrumento de consulta valioso para aqueles que se debruçam
sobre as questões do legislativo.

Por esse motivo, vimos mantendo uma mesma linha
editorial, com a apresentação de diversos temas sob o prisma
contemporâneo das idéias que refletem no legislativo.

Neste volume, é  caso do artigo do Prof. Fábio Konder
Comparato, adaptado da palestra proferida pelo mestre na
aula inaugural do curso de extensão de "Formação Política 1",
realizado pela Escolado Legislativo em parceria com a Escola
de Governo de São Paulo. Como nós, o professor manifesta
sua preocupação em formar bons governantes.

O duelo intelectual entre os pensamentos de Hans
Kelsen e Ronald Dworkin, abrilhantado pela introdução do
Prof. Menelick de Carvalho, foi escolhido para enriquecer a
seção dos Cadernos dedicada ao plano jurídico.

Vem sendo um ponto de atenção permanente da Casa
Legislativa mineira a valorização dos trabalhos das Comissões.
Assim, consideramos adequado trazer a análise acurada feita
pelo Prof. Jan Pascal das modificações introduzidas no
Regimento Interno da Assembléia Nacional Francesa, tendo
como um de seus objetivos reequilibrar as atividades
desenvolvidas pelas Comissões e pelo Plenário durante o
processo legislativo.



EDITORIAL

Como não podia deixar de ser, a seção voltada para o
aspecto histórico, "Documenta", traz a publicação dos
melhores momentos dos debates ocorridos no âmbito da
Assembléia Constituinte de 1891 sobre amudança da Capital,
despertados que estamos para a comemoração dos 100 anos
da existência de Belo Horizonte.

Enfim, a edição de mais um volume dos Cadernos da
Escola do Legislativo torna a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, por meio da Escola do Legislativo,
aindamais comprometida coma responsabilidade de fortalecer
a democracia e a cidadania, por meio do aprofundamento dos
grandes temas que envolvem as Casas legislativas.



COBAEA SCANDENS
KARL BLOSSFELDT

1865 - 1932



o aceitar a honrosa incumbência de
inaugurar este curso, decidi, ao invés
daquilo que foi anunciado', tratar de
um assunto que representa o maior
paradoxo atual da educação brasileira.
Não existe tarefa mais importante para
a educação brasileira do que a forma-
ção de governantes. No entanto, ela é
uma tal novidade no panorama educaci-
onal brasileiro que, ao falar sobre o
tema, é preciso começar por justificar a

necessidade dessa formação de pessoal dirigente político.

Fábio Kondor Com-
parato é professor
titular da Faculdade
de Direito da USP

'Esta palestra abriu
o "Curso de Forma-
ção Política", em
convênio com a Es-
cola de Governo de
São Paulo, em agos-
to de 1996. Original-
mente estava pre-
visto o tema "As
funções do Poder
Legislativo".

Afinal, por que formar governantes? Vou me ater
a duas razões principais e procurar desenvolvê-las numa
primeira parte. Numa segunda parte, vou tentar, com
base nessas reflexões sobre a justificativa de formação
de governantes, dar uma idéia do método que deve ser
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seguido para o exercício dessa tarefa educacional. Por
que formar governantes? Em primeiro lugar, porque o
governo é o principal órgão de funcionamento da socie-
dade. Em segundo lugar, porque as tarefas de governo
são as mais complexas que existem em qualquer socie-
dade. O governo é o principal órgão de funcionamento
da vida social. É preciso não esquecer que a etimologia
nos indica a verdadeira orientação da atividade governa-
mental. Governo vem do grego "kubernêsis", que signi-
fica "piloto". O governante é realmente um piloto. O
piloto numa nave qualquer é, sem dúvida, importante. A
trajetória, o rumo e a maneira de conduzir o veículo de-
pendem do piloto.

Mas é preciso reconhecer que a orientação da via-
gem não é dada pelo piloto. Ou seja, o governante não
pode nunca substituir o povo na indicação do tipo de so-
ciedade que deve ser construída. Essa é uma verdade
que pode parecer banal, mas ela foi sistematicamente ne-
gada, não só por regimes totalitários, mas também por
regimes oligárquicos como é, até hoje, o regime político
brasileiro. No regime político brasileiro, não é a maioria
do povo que dá a orientação de governo. E sempre uma
minoria. Até agora, todos os nossos esforços foram vãos
no sentido de tomar as eleições mais autênticas e mais
expressivas da verdadeira vontade popular e das necessi-
dades populares. Estamos caminhando nesse sentido.
Mas, para encontrar o resultado, é preciso entender esta
grande verdade: o governante é servidor do povo.

Sem dúvida, durante todo o seu mandato ele tem
autonomia de decisão, porém respeitando a vontade fun-
damental do povo, que é a indicação dos grandes objeti-
vos a serem conseguidos pela atividade política. E
justamente nesse particular reconhecemos uma grande
carência na organização institucional brasileira. Há pou-
co, falei sobre as eleições. Mas nenhum desses exercíci-
os de expressão da vontade popular indica, com
precisão, quais são as metas a serem atingidas. As gran-
des decisões fundamentais não são pedidas ao povo e,
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até hoje, constitui uma grande novidade o funcionamento
desses mecanismos de democracia direta, que são a au-
tenticidade do regime democrático, o referendo, a inicia-
tiva popular, o plebiscito. Devo dizer que a atividade da
Assembléia Legislativa de Minas é, nesse particular, uma
orientação digna dos maiores encômios, porque aqui se
iniciou um movimento moderno, que corresponde às
grandes exigências do funcionamento democrático, e
que consiste na organização de seminários para a orien-
tação do legislador a respeito das grandes opções a se-
rem tomadas em qualquer política governamental. De
qualquer maneira, se o governante, como piloto, não es-
colhe o rumo a ser seguido, mas guia, sem dúvida, com
autonomia, a nação, a sociedade, é preciso afastar um
outro tipo de confusão, que tem estado muito em moda,
em função de um liberalismo mal interpretado. Ele con-
siste em dizer que a função do governante é se esconder,
é se reduzir ao mínimo possível, é se limitar às tarefas
de mera administração. Ora, para aqueles que conhecem
a realidade política, a história política e o próprio sentido
das palavras, reduzir o governante a mero administrador
é praticar uma diminuição vital na sua essência de ho-
mem público, de homem político. O administrador,
como a própria palavra indica, é aquele que executa, é o
que vem em segundo lugar, é o "ad minus", ou seja, ele
obedece sempre a uma orientação que, no caso, é neces-
sariamente uma orientação política. As tarefas de admi-
nistração, como os juristas bem sabem, limitam-se à
conservação, à preservação, mas não é o administrador
que toma a iniciativa das grandes transformações; não é
ele que dirige o grupo para alcançar objetivos maiores. O
administrador é o grande executivo governamental, nada
mais do que isso. Mas, se o governo é o principal órgão
de funcionamento na vida social, as tarefas de governo
são as mais complexas que existem na sociedade. Nesse
particular, pode-se fazer uma outra comparação, também
muito instrutiva para os futuros dirigentes da Escola do
Legislativo, para aqueles que vão pilotar esse curso que
se inicia hoje.
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O governo é como um cérebro na sociedade. Ora,
as tarefas cerebrais são basicamente três. Em primeiro
lugar, aprender, conhecer e saber pela experiência ou
pela reflexão, acumulando o saber. Ou seja, é preciso ter
sempre uma memória daquilo que se aprendeu e daquilo
que se experimentou. Um governo que se limita a ditar
ordens, a fixar diretrizes e que nunca está pronto para
aprender com o povo e para enxergar a realidade é um
cérebro que funciona mutilado. Vemos sistematicamente
nas várias áreas de governo no Brasil essa tendência ne-
fasta, não só a de ditar ordens, como se os governantes
tudo soubessem de antemão, mas também e principal-
mente a de não manter uma memória de governo. Cada
nova equipe governamental que assume o exercício de
funções se vê diante de um certo vácuo. Há poucas pes-
soas capazes de transmitirem às novas formações go-
vernamentais a experiência do passado e as lições que
foram aprendidas por aqueles que saíram do Governo.
Isso não ocorre apenas no Governo Federal, e sim em
todos os níveis governamentais. Mas, de modo mais
dramático, isso vem ocorrendo ultimamente no que diz
respeito à gestão dos negócios econômicos e financei-
ros. Cada equipe governamental nova tem uma nova fór-
mula e não conhece e não tem a menor idéia daquilo que
foi feito no passado de bom ou de mau. Sobram alguns
heróis, que são justamente os altos funcionários da ad-
ministração, que permanecem quando os governos desa-
parecem. São esses os únicos que carregam a memória
do governo.

O cérebro não tem apenas a função de aprender,
de saber, de enxergar a realidade e de tomar conheci-
mento da vida. Ele tem também a função de julgar os
dados que são transmitidos pela experiência. Julgar
não só analisando racionalmente, mas, também e so-
bretudo, apreciando eticamente. A função cerebral não
é apenas raciocinante. Ela é também julgadora em fun-
ção de valores. Nós não somos apenas um mecanismo
de raciocínio frio. Somos, também e principalmente,
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órgãos capazes de uma adaptação à convivência social
e capazes de uma inserção harmônica ou tempestuosa
no contexto da vida social. É esta também uma função
eminente do governo. Ele não pode apenas e tão-so-
mente tomar conhecimento dos dados estatísticos que
lhes chegam. É preciso saber raciocinar sobre esses
dados, analisá-los e também sentir a realidade social
de acordo com os grandes valores éticos. Hoje, pode-
se dizer, há uma fórmula simples para guiar o
governante nessa tarefa delicada de julgar eticamente
os acontecimentos. Essa fórmula se traduz pelo catá-
logo dos direitos humanos. É essa a cristalização da
sabedoria ética da humanidade.

O governante que dispensa esse catálogo ou que
simplesmente o declama de modo retórico e vazio é
como um comandante sem bússola. Ele não sabe para
que rumo deve dirigir a sociedade. Está perdido.

É preciso reconhecer que hoje a prevalência dos
direitos humanos, sobre toda a orientação governamental
como norte a guiar os dirigentes políticos, tem sido con-
testada, não de maneira aberta, mas de maneira tortuosa
e velada.

Há uma certa ideologia política que entende que
os direitos humanos nada mais são do que uma perfuma-
ria que se encontra nas Constituições, nas cartas políti-
cas, para que tudo isso tenha uma apresentação
adequada. Mas não é isso que deve guiar os governos.

O governo pode até mesmo colocar acima do ho-
mem as realidades materiais; pode tudo sacrificar em
prol da estabilidade monetária. Não há sacrifício que
baste para que o País se apresente, de maneira incontes-
tável, como um país de boas finanças, de economia sa-
dia. O povo pode definhar, pode acabar morrendo aos
poucos. Mas não é isso que importa. O que importa é a
boa apresentação da economia, como se ela não fosse
humana, como se ela tivesse algo a ver com os

13
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teoremas da matemática, mas como se não tivesse ne-
nhum contato com a realidade dolorosa, sorridente, es-
perançosa ou melancólica na qual nos encontramos
nesse momento.

O governante, portanto, deve, em primeiro lugar,
conhecer e, em segundo lugar, julgar. Essa tarefa de jul-
gar é indispensável. Ninguém fará isso no lugar do
governante, e é justamente quando ele se recusa a esses
julgamentos éticos que começa a ser banido da consci-
ência da sociedade civil, e outras soluções são buscadas
para cobrir essa lacuna.

Depois desse conhecimento, depois desse julga-
mento, vem a terceira fase, também indispensável, de
toda a atividade política: a decisão. Aquele que não gosta
de tomar decisões não deve entrar para a política. Ele se
enganou. Não é esse o seu caminho. Ele pode ser um
grande pesquisador, pode ser um excelente conselheiro,
um fiel administrador, mas é um fracasso como político.

O político é o homem que tem a vocação e a pro-
fissão das decisões e, portanto, é aquele que não hesita
em tomar decisões, sabendo que toda ela é um risco.
Não há sequer uma decisão política que possa agradar a
todos. A decisão política é uma escolha, uma opção e
não o resultado de um raciocínio matemático, não um
silogismo. E, como toda escolha, ela, muitas vezes, é
dolorosa. É preciso assumir o risco de errar, mas com a
consciência tranqüila, porque o que se decidiu foi basea-
do em todas as informações disponíveis e com a melhor
orientação ética.

Temos, então, nesse processo da atividade políti-
ca, três fases, que podem estar imbricadas umas nas ou-
tras, mas que são muito importantes.

É preciso conhecer a realidade, é preciso julgar, é
preciso decidir. O processo decisório, no entanto, é mui-
to complexo. Não cabe numa exposição inicial, é claro,
dar todas as peculiaridades desse processo. Sugiro até

14
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que, no futuro, esta seja uma aula própria de um curso
sobre decisão política. Diria apenas que o processo
decisório deve sempre atentar para certas exigências in-
ternas da maior importância, como a necessidade de se
ouvirem não apenas os especialistas, mas também aque-
les que vivem o problema. Sentir com a sua presença,
nos locais onde isso se faça necessário, o que está acon-
tecendo.

Esse entendimento não é apenas uma questão de
raciocínio, não é uma questão intelectual. Os intelectu-
ais, muitas vezes, são muito tardos em entender. Eles
têm uma dificuldade enorme em entender problemas po-
pulares. É preciso entender com o coração, é preciso
entender com uma certa sensibilidade humana. Deve-
mos, sim, ouvir os especialistas, mas não seguir os es-
pecialistas. Isso pode parecer um paradoxo, mas é
apenas uma aparência, pois o político é o único que tem
a missão de enxergar a totalidade. E ele que tem que en-
xergar a floresta, e não apenas discernir as árvores que
compõem a floresta.

Quando os senhores estiverem na posição de
decididores, verão que naturalmente os diferentes
"lobbies", os diferentes especialistas, convocados ou
não, vão lhes trazer várias soluções. Cada uma dessas
soluções é parcial, não se dirigem ao todo. Só o político
é que pode fazer a síntese, porque ele sabe perfeitamente
que na vida não existem questões exclusivamente finan-
ceiras, exclusivamente sanitárias, ou exclusivamente
energéticas, mas que tudo isto está composto numa to-
talidade que representa a vida humana e a sociedade.

Portanto, quando a decisão política se orienta ex-
clusivamente por um dos aspectos da realidade, o risco
de erro cresce exponencialmente. É perfeitamente possí-
vel equilibrar um orçamento aumentando-se os impostos,
por exemplo. Quais as conseqüências econômicas, as
conseqüências sociais, quais as conseqüências político-
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eleitorais que um ato desses acarretaria? Só o político
enxerga ou deve enxergar a totalidade.

Mas, além de ouvir, de aprender com aqueles que
vivem e com aqueles que pensaram a realidade, é preciso
apreciar os efeitos da decisão política no tempo. Nesse
particular, o político que se limita, como um jornalista,
a enxergar o dia-a-dia, a fazer a crônica dos aconteci-
mentos - e esta é uma tentação enorme de todo políti-
co, e eu diria, é uma tentação muito grande dos
parlamentares - está caminhando a uma velocidade
grande numa estrada não iluminada e com os faróis apa-
gados. Ele não enxerga o prazo médio e corre o risco de
acidente.

A tentação de apenas ver o dia-a-dia, de tomar a
decisão em função do problema atual, presente, sem me-
dir as conseqüências, já não digo para a próxima gera-
ção, mas para os próximos anos, é muito freqüente. É
preciso estar advertido contra isso, porque a tendência
geral é no sentido de limitar o político ao momento pre-
sente ou, pelo menos, ao horizonte do mandato. "Para
que vou me preocupar com um problema cuja solução
somente irá aparecer aos olhos do público no mandato
do meu sucessor? É inútil, pois não irei beneficiar-me
com isso". No entanto, é exatamente aquilo que disse
Winston Churchill: "O político medíocre preocupa-se
com as próximas eleições, o verdadeiro estadista preocu-
pa-se com as próximas gerações."

A perspectiva é muito diferente. Ora, ainda aí, o
sistema institucional brasileiro apresenta uma falha con-
siderável que até hoje não foi sentida: a estrutura dos po-
deres é voltada não somente para o momento presente,
ou, quando muito, o prazo do mandato é voltado para os
negócios correntes, para a administração. Na estrutura
atual dos poderes, tudo converge para o Executivo. O
Executivo, como acontecia na prefiguração altamente te-
órica do século XVIII, não apenas executa, mas, tam-
bém, legisla e, muitas vezes, julga. No entanto, o

16
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Executivo não prevê. Não há planejamento a longo pra-
zo, tudo se passa como se a vida política terminasse no
último dia do mandato. Nada mais é preciso fazer, a não
ser cumprir as tarefas do dia-a-dia e encaminhar as solu-
ções das questões para esse término natural das coisas,
que é o fim de mandato. Seria preciso criarmos na es-
trutura de poderes um órgão que não se preocupasse
com a conjuntura, mas que fosse o grande cérebro de
previsão e de programação do governo e da sociedade
como um todo para o futuro, que fosse um órgão de
planejamento.

Sei que a frenética propaganda liberal atual tornou
a palavra planejamento obscena, hoje já não se fala em
planejamento, porque, por força do mau hábito, enten-
deu-se que planejamento é sinônimo de estatização. Não
há nada de mais errôneo e de mais funesto do que essa
confusão. Todos nós, na nossa modesta atividade indivi-
dual familiar, somos obrigados a prever, somos obriga-
dos a programar as nossas atividades. Somos obrigados
a prever o futuro dos nossos filhos e, mais ou menos,
encaminhá-los a programar suas atividades.

No entanto, é somente no governo que isso não
acontece. É só no governo que tudo se passa como se
pudéssemos ignorar o futuro, como se o futuro fosse o
domínio das trevas, como se estivesse envolto nas bru-
mas de Avalon e não houvesse nenhuma possibilidade de
dirigirmos a sociedade para esse futuro que é, apesar de
tudo, inevitável.

Precisamos entender que o processo decisório não
se esgota na solução dos casos correntes. O processo
decisório não se limita a problemas de conjunturas. As
grandes decisões políticas são justamente as decisões a
longo prazo.

Ora, se tudo isso é verdade - e eu disse apenas a
mínima parte daquilo que seria preciso dizer sobre a im-
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portância da complexidade das tarefas do governo -,
podemos nos perguntar: se isso é assim, como é que de-
veremos orientar as instituições educacionais para a for-
mação do político, para a formação dos governantes,
sejam eles membros do Executivo, parlamentares, diri-
gentes de grandes corporações empresariais ou sindi-
cais-trabalhistas? Porque todos eles influenciam na
formação governamental. Isso significa indagarmos so-
bre o método da formação de governantes. Método, aí,
é uma palavra de origem grega, que significa caminho.
Qual é o caminho que devemos seguir para educar os
futuros governantes? Numa modestíssima experiência
que iniciamos em São Paulo, há seis anos, consegui-
mos vislumbrar a necessidade de uma dupla orientação
nesse trabalho de orientação política: o aprendizado
técnico e a formação ética. Não são duas coisas
disjuntas, mas intimamente ligadas. Em que consiste o
aprendizado técnico para o político? Antes de mais
nada, consiste em saber de tudo um pouco. O grande
especialista não é necessariamente o grande político,
mas o grande político é aquele que não se encontra
isolado ou estranho no campo de nenhuma especiali-
dade. É preciso, portanto, que, numa formação de
pessoal político, numa formação de pessoal dirigente,
sejam dadas noções fundamentais sobre aqueles cam-
pos da atividade humana onde ele é chamado a tomar
decisões, por exemplo, o campo econômico-financei-
ro, a realidade político-administrativa. O político não
precisa ser um especialista em direito constitucional
ou direito administrativo, mas precisa ter pelo menos
os rudimentos desses princípios constitucionais e ad-
ministrativos, precisa saber a importância de um orça-
mento público e quais as conseqüências do
descumprimento das normas que regem as licitações
públicas, por exemplo. Precisa ter um conhecimento,
ainda que elementar, dos direitos humanos, daquilo
que está escrito na Constituição Brasileira, não como de-
clamação, mas como norma impositiva. Precisa saber
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como funciona o mecanismo de relacionamento entre os
poderes e quais as conseqüências de um extravasamento
de competências. Mas ele precisa integrar tudo isso no
conjunto. O político é um generalista. Essa é a sua gran-
de exigência.

É a sua vocação. Ele tem o dever de ser um
generalista. Ele pode vir de uma especialidade, e isso é
muito comum. Conhecemos bom número de grandes
políticos que vieram de uma especialidade determinada.
Mas todos eles souberam transcender a sua especialida-
de. Além disso, aprendizado técnico significa saber in-
formar-se sobre tudo. Nesse aspecto o político se
aproxima do jornalista. O jornalista também não conhece
tudo aquilo sobre o que fala e informa ao público, •mas
sabe onde se informar. Ele sabe quem sabe.

Tivemos, há algumas décadas, um ilustre Presi-
dente da República, eleito triunfalmente, que chegou a
Brasília sem o mínimo conhecimento das grandes perso-
nalidades deste País. Era o típico provinciano, o homem
do pequeno círculo de amigos, que não tinha a menor
idéia de onde obter uma boa informação sobre qualquer
assunto.

Muitas vezes, essa capacidade de se informar é,
por assim dizer, inata e torna o político um homem que
o povo em geral aponta como esperto. Ele é ignorante,
mas acaba aprendendo. Não devemos ter nenhuma ver-
gonha disso. Ao contrário, é preciso sistematizar essa
capacidade de informação. Todos sabem, no trabalho
parlamentar, quem são os parlamentares que aprendem
com rapidez sobre qualquer assunto. São justamente
aqueles que sabem a quem consultar, sabem onde en-
contrar as informações.

Além disso - e aí entro num ponto agudo da
nossa paixão política atual -, é preciso desconfiar até à
morte dos modismos políticos. Já passei da idade juvenil
para a idade provecta, e lembro-me muito bem dos mo-
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dismos anteriores a esses que hoje estão em vigor.
Houve uma época, na minha juventude, em que só se
jurava pela estatização, pela planificação rigorosa,
impositiva, pela socialização de tudo. Hoje, como to-
dos sabem, o modismo é exatamente o oposto. Hoje,
falar-se em estatização é um impropério. Hoje, exigir-
se um mínimo de racionalidade e de previsão adminis:
trativa, como eu disse há pouco, é um descalabro. E
quase como um crime político. Tudo isso porque fo-
mos incapazes de raciocinar e de julgar. Continuamos
a viver politicamente como se vivem as modas. Exis-
tem as modas do vestuário, da canção popular, do fu-
tebol. A política também é sujeita às modas. Só que o
verdadeiro político não pode ceder aos modismos. Ele
deve guardar sempre consigo uma reserva especial de
crítica àquilo que está na ordem do dia, porque as coi-
sas que estão na ordem do dia passam rapidamente,
como, aliás, passam os dias.

O grande político não se deixa fascinar pelos mo-
dismos, como também não se deixa fascinar pelos extre-
mismos. A nossa tendência - e isso não é um privilégio
brasileiro - é proceder politicamente como um jogo de
balança.

Se não deu certo uma orientação governamental,
passamos ao extremo oposto. Continuamos enfrentando
os mesmos problemas do século passado. É preciso mu-
dar radicalmente a orientação.

Ora, os extremismos são a negação da atividade
política, porque a grande virtude do político é a justiça,
naquilo que tem de mais simbólico, que é a balança. E
preciso equilibrar os fatos. É preciso entender que a vida
é toda feita de equilíbrios. O nosso organismo, o orga-
nismo humano, é submetido ao chamado equilíbrio
homeostático.

Tudo na vida tende à harmonia, e o processo de
destruição da vida é justamente um processo de
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desequilíbrio crescente. O extremismo é, portanto, a ne-
gação da grande virtude política que é a procura da har-
monia.

Essas, a nosso ver, são as grandes orientações
técnicas que têm de ser passadas aos alunos de uma es-
cola de Governo, mas há também a formação ética.

O que significa a formação ética? Significa, antes
de mais nada, a sensibilidade para as grandes necessida-
des objetivas do povo. Digo sensibilidade, porque isso
não se aprende lendo estatísticas. Podemos perfeitamen-
te ler as estatísticas que mostram que o nosso País dis-
puta encarniçadamente o primeiro lugar no desequilíbrio
de repartição de renda com o Estado africano de
Botswana. Isso pode dar ensejo a dissertações acadêmi-
cas, mas não é isso que vai necessariamente comandar a
decisão política.

É preciso sentir o que há de imoral nessa realida-
de, o que há de crueldade acumulada, transmitida de ge-
ração para geração, como a escravidão se transmitia
também de geração para geração. Aquele que é incapaz
de ter essa sensibilidade ética é o chamado louco moral.
Aparentemente ele é são, raciocina, expõe com clareza
suas idéias, fala muito bem até, mas não consegue en-
xergar o que está acontecendo, porque tem uma de suas
funções de percepção embotadas. Ele não sente etica-
mente o escândalo, a não ser quando o escândalo atinge
o seu irmão, a sua mulher, o seu pai, seus familiares,
seus amigos, seus correligionários, etc. Ele não sente
que o grande escândalo é o fato de que continuamos
nesse final do século XX como campeões da desigualda-
de social, por exemplo.

A formação ética é também a compreensão da
alma do povo, das suas peculiaridades, das suas
idiossincrasias, das suas simpatias, das suas fraquezas e
das suas paixões. Compreender a alma do povo é muito
difícil para os intelectuais, e é por isso mesmo que rara-
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mente os intelectuais são bons políticos. Compreender a
alma do povo significa colocar-se no mesmo nível, sem
superioridades, sem doutorices, sem arrogâncias; signi-
fica falar de igual para igual, e sobretudo ouvir.

Costuma-se dizer que o político fala muito, como
o professor, aliás, que eu sou, mas uma das grandes vir-
tudes do político é saber ouvir e, muitas vezes, entender
por meias-palavras.

Quero lembrar uma lição importante que nos vem
a esse respeito no Evangelho. Sei que ultimamente temos
sido intoxicados por certa demagogia religiosa com
grandes efeitos econômicos e políticos, mas o Evange-
lho, graças a Deus, está acima de tudo isso.

Na parábola do samaritano - lembram-se do con-
texto? -, quem fez a pergunta a Jesus foi um doutor da
lei, alguém que dava lições, e não recebia. Qual a con-
clusão da parábola? É preciso aprender com quem?
Não só com o homem do povo, mas também com o re-
negado, o excluído, o subversivo, o escandaloso; apren-
der com eles, porque, muitas vezes, têm algo a nos
ensinar.

É preciso ter sensibilidade para perceber as gran-
des necessidades objetivas do povo, compreender a alma
do povo e, finalmente, cultivar os grandes valores repu-
blicanos e democráticos. Citarei apenas dois: no campo
republicano, como a própria palavra indica, a superiori-
dade do bem comum sobre os interesses particulares de
classes sociais, de regiões geoeconômicas, de setores
produtivos, de organizações religiosas ou corporativas.
Portanto, a república é um esforço contínuo de
sobreposição do bem comum aos interesses particulares,
e particular é aquilo que é objeto de propriedade. A re-
pública, nesse aspecto, é antiproprietária. O principal é
aquilo que é da comunidade. É preciso dizer que, nesse
aspecto, muita coisa há de ser feita no campo educacio-
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nal. A mentalidade histórica brasileira é no sentido anti-
republicano.

O primeiro historiador do Brasil, Frei Vicente de
Salvador, nos capítulos iniciais de seu livro publicado em
1627, dizia: "ninguém, nenhum homem nesta terra é
repúblico, nem cuida e zela do bem comum, mas cada
um do seu interesse particular". Esta é uma sina que nos
persegue, e contra a qual precisamos lutar. Desde a es-
cola primária, desde a primeira educação familiar, o que
é da comunidade passa na frente daquilo que é próprio,
do indivíduo, da família, da corporação, da região. Qual
a grande virtude democrática? É o cultivo da santíssima
trindade democrática: a liberdade, a igualdade e a solida-
riedade.

Neste Brasil querido, precisamos, sobretudo, dar
ênfase à igualdade. A grande moléstia que nos acomete
desde o descobrimento, agravada até depois da indepen-
dência, é a desigualdade. Não nos consideramos um
povo de iguais, apesar das aparências. Sempre mante-
mos a discriminação e a exploração cordiais. Trata-
mos razoavelmente bem os outros, mas "cada macaco
no seu galho"; cada um no seu lugar. Fulano é negro,
então não pode passar acima do branco. E mulher, não
pode ser superior ao homem. É pobre, então está abaixo
de todos.

Devo dizer que o grande preconceito brasileiro,
como disse, aliás, e não se cansa de dizer Darcy Ribeiro,
é em relação à pobreza e é, muitas vezes, mais forte e
mais pernicioso do que o preconceito racial. Do precon-
ceito racial, nós, ainda, podemos escapar - quando nos
tornamos ricos, por exemplo -, mas, da pobreza, dificil-
mente, alguém escapa, nesse julgamento sem recurso,
sem apelação.

Justamente pela desigualdade contínua, marcada,
que está nos nossos corações antes de estar na realidade
social de todos os dias, é que não conseguimos chegar
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àquela chave de abóbada de toda a organização demo-
crática, que é a solidariedade. Esta representa o exercí-
cio da justiça social, ou seja, é preciso atender, antes de
mais nada, ao fraco, ao humilhado, ao excluído. Eles de-
vem ser atendidos em primeiro lugar. Depois, se houver
tempo, recursos, aos outros, que já tiveram satisfação
neste mundo - como diz, ainda, o Evangelho: "não é
deles que devemos cuidar".

Ora, um dos modismos atuais consiste em negar a
solidariedade. Em nome da espontaneidade de mercado,
da liberdade de criar, excluímos de nossas preocupações
qualquer análise do problema da falta de entrosamento
na nossa sociedade. Mais uma vez, a etimologia nos é
preciosa: solidário, em latim, significa total, ou seja,
quem não cuida da parte mais fraca do organismo está
contribuindo para desagregá-lo. Uma sociedade e um
governo que não manifestam positivamente as virtudes e
as exigências da solidariedade social tendem a destruir a
tessitura da sociedade.

Com isso, os senhores podem ver - e é com isso
que termino -: voltamos ao paradoxo inicial. Ele pode
ser expresso de outra forma: a política é a mais impor-
tante e a mais nobre de todas as atividades humanas; no
entanto, para o exercício da atividade política, não há a
menor preparação. Nós nos preocupamos com a forma-
ção universitária e o diploma oficial do médico, do advo-
gado, do contabilista, do economista, do sociólogo, do
enfermeiro, etc. É justa essa preocupação, são profis-
sões cujo exercício se dá em função do interesse alheio,
portanto têm repercussão coletiva. Mas a política é a ati-
vidade que tem a maior repercussão sobre a coletividade.
É a atividade mais decisiva, pois define o futuro da soci-
edade, dos nossos filhos, netos e de todas as gerações
futuras.

Ora, mantemos, até hoje, essa possibilidade ter-
rível de ter como agentes políticos verdadeiros peri-
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gos públicos, que não têm a menor preparação técnica
nem a mínima formação ética. Já não é um paradoxo.
É quase um crime. É, portanto, nessa perspectiva,
que essa iniciativa da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, repito, é das mais auspiciosas. Oxalá essa ini-
ciativa seja ouvida e sentida em todo o Brasil, para sa-
cudir o nosso torpor, abrir os olhos da população e
dos governantes para a necessidade, adiada desde o
descobrimento do Brasil, de governantes habilitados a
nos pilotar, a nos conduzir aos objetivos que a socieda-
de como um tododeve decidir. Muito obrigado.
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duas traduções publicadas neste volu-
me dos Cadernos da Escola do
Legislativo, de dois luminares da Ciên-
cia ou Teoria Geral do Direito, artigos
da autoria, respectivamente, de Hans
Kelsen e de Ronald Dworkin, a par de
serem textos raros e de difícil acesso,
são textos paradigmáticos. Ou seja, óti-
mos exemplos, um, dos limites da dou-
trina e da concepção até há pouco

inequivocamente prevalente no âmbito jurídico (o
positivismo jurídico no marco do paradigma do Estado So-
cial), inclusive, no que respeita à temática da interpretação e
de sua repercussão sobre a efetividade do Direito e do sen-
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timento de Constituição e de Justiça, o outro, das
potencialidades da doutrina e da prática da interpretação
sob o ângulo do paradigma do Estado Democrático de Di-
reito.

O texto da lavra de Kelsen, publicado no princípio
da década de 30 na Internationale Zeitschrift für
Theorie des Rechts e praticamente reproduzido na pri-
meira edição da Teoria Pura de 1934, já demarca os
pontos cardeais do raciocínio kelseniano no tocante à
matéria, ao ressaltar a indeterminação inerente ao Direito
positivo, ou seja, reduzido a texto oficial, a delimitação
da tarefa da ciência do Direito à descrição do quadro de
suas leituras possíveis, ou em outros termos, das nor-
mas possíveis, para que sejam objeto da escolha discrici-
onária da autoridade competente no momento de sua
aplicação de ofício ou judicialmente. Esse é o primeiro
texto de Kelsen especificamente referente à questão da
intepretação jurídica. Para Stanley L. Paulson é precisa-
mente a preservação e o aprofundamento dos postulados
básicos que já o informam nas reabordagens sucessivas
do tema que podem explicar o desenvolvimento posterior
de sua Teoria Pura do Direito (o denominado giro para
o "decisionismo" verificado com a edição da Teoria Pura
de 1960). Como ressalta o Prof. Marcelo Cattoni de Oli-
veira, em ensaio publicado na Revista Brasileira de Estu-
dos Políticos, ao retraçar o referido aprofundamento
desses postulados iniciais no desenvolvimento da doutri-
na kelseniana, a expressão "interpretação autêntica" não
é empregada nesse texto e nem na primeira edição da Te-
oria Pura, a mesma surge pela primeira vez na tradução
francesa de 1953. Expressão essa que qualifica a inter-
pretação juridicamente autorizada fixadora de norma jurí-
dica, distinta da meramente descritiva da ciência do
Direito. Nessa tradução, contudo, Kelsen ainda acredita
que a ciência do Direito teria a função de limitar o espec-
tro desse âmbito de discricionariedade da autoridade ao
traçar o quadro das leituras possíveis. Por fim, podemos
verificar, assim, que o reconhecimento da impossibilida-
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de de se limitar efetivamente o poder discricionário da
autoridade que, na segunda edição da obra de 1960, ter-
mina por colocar em risco os objetivos centrais da Teo-
ria Pura ao diluí-Ia em um total decisionimo, tem uma
história passível de reconstrução.

O segundo texto, a conferência de Dworkin profe-
rida em 1990 em Tóquio, é uma apresentação sintética
da teoria do sucessor de Flart na cátedra de Teoria do
Direito em ilarvard. Dworkin retoma a questão da inter-
pretação precisamente ali onde Kelsen termina. A sua
afirmação de uma única decisão correta para o caso as-
senta-se na unicidade e irrepetibilidade que marca cada
caso, a ressaltar a complexidade de um ordenamento de
princípios e regras, que se apresenta por inteiro e de
forma concorrente no que se refere aos seus princípios,
para regê-lo, vez que o mesmo deve ser reconstruído de
todas as perspectivas possíveis no sentido de se alcançar
a norma adequada, a única capaz de produzir justiça na-
quele caso específico. Essas reflexões de Dworkin mar-
cam o emergir de um novo paradigma que vem,
enquanto tal, de forma cada vez mais difundida e
internalizada se afirmando através da constituição de um
novo senso comum social, de um novo pano-de-fundo
para a comunicação social, no qual são gestadas preten-
sões e expectativas muito mais complexas, profundas e
rigorosas no que respeita ao Direito, seja como
ordenamento ou esfera própria da ação comunicativa, do
reconhecimento e do entendimento mútuo dos cidadãos
para o estabelecimento e a implementação da normativa
que deve reger sua vida em comum, seja como simples
âmbito específico de conhecimento e exercício profissi-
onais. É esse novo paradigma que tem sido denominado
pela Doutrina "Estado Democrático de Direito" e que, no
Brasil, foi inclusive constitucionalmente consagrado.
Ainda é de se registrar que a prevalência do positivismo
jurídico instrumentalizador do paradigma do Estado So-
cial se verifica não só como marco teórico explícito mas
muito mais como pano-de-fundo tacitamente acolhido
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que chegou e ainda continua a conformar difusa e efi-
cazmente não apenas a prática dos vários operadores ju-
rídicos, mas a própria reprodução dessa prática ao
determinar decisivamente o caldo de cultura em que se
dão o processo de aprendizagem e de formação do pro-
fissional do Direito. A profunda revisão doutrinária que
tem conduzido, de modo crescente e de par com as
marcantes alterações ocorridas nas duas ou três últimas
décadas em todos os âmbitos da vida humana - resul-
tantes da nova estrutura societária pluralista e
hipercomplexa das denominadas sociedades pós-industri-
ais, da crítica aos excessos da razão iluminista acolhida
pela modernidade no âmago do próprio conceito de ciên-
cia, do advento de novas tecnologias e saberes, da exi-
gência de se rever a relação puramente predatória com a
natureza, do advento dos direitos de 3a geração e do fra-
casso do modelo do Estado Social - à constituição des-
se novo paradigma, possibilita e exige a recunhagem do
próprio estatuto da Ciência ou Teoria Geral do Direito,
redefine e amplia suas fronteiras, seus conceitos básicos
e seu próprio papel, bem como o papel, as tarefas e a
responsabilidade do profissional do Direito, sobretudo,
do Judiciário em sua relação cotidiana com a efetividade
dos ideais constitucionais como implementação,
concretização e efetivação da Justiça e da cidadania.
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SOBRE A TEORIA DA INTERPRETAÇÃO*
HANS ICELSEN

1. Oordenamentojurídico não dum sistema
de normas coordenadas, fundadas em um
mesmo e único nível. Na verdade, é uma
estrutura hierárquica de normas legais
supra-ordenadas e infra-ordenadas, cujas
relações recíprocas são iluminadas pela
análise estrutural empreendida pela Teoria
Pura do Direito. Um estudo sobre a
estruturahierárquica do sistema legal toma-
se relevante para o problema da

interpretação. Interpretação é uma atividade intelectual que
acompanha o processo de criação do Direito, no seu movimento
de um nível mais alto da estrutura hierárquica para um nível

* O trabalho de
Kelsen 'Zur Theoric
der Interpretation"
apareceu primeiro
na revista/nternatio-
na/e Zeitschrift
fúr 7heorie des
Rechts, volume 8
(1934), pp. 9-17, e
foi reimpresso no
segundo volume
tE Die Wiener
rechststheoretische
Schu/e, editado por
1-lans Kiectsky (Vie-
na: Europa Verlag,
1968), pp 1363-
1373).
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mais baixo, que, por sua vez, é regulado por aquele nível mais
alto. No caso típico, ou seja, aquele da interpretação das leis,
a questão que se coloca é como se chegar, na aplicação da
norma geral (lei), aum caso concreto, a uma norma individual
(uma decisãojudicial ou um ato administrativo). Além disso,
existe também a interpretação da Constituição, que considera
asuaaplicação, digamos, porexemplo, no processo legislativo,
ou na edição de regulamentos de emergência ou outros
decretos que derivam diretamente da Constituição - isto é,
na medida em que a Constituição deva ser implementada em
um nível mais baixo da hierarquia. Há, também, a interpretação
das normas individuais, das decisões judiciais, das ordens
administrativas, das transações do Direito Privado, e outras.
Existe, em suma, a interpretação de todas as normas, na
medida em que elas devam ser implementadas, isto é, na
medida em que o processo de criação e implementação da lei
se move de um nível hierárquico para o seguinte.

§2. A relação entre um nível superior e outro inferior do
sistemalegal —como entre a Constituição e alei ordinária, ou
entre a lei ordinária e a decisão judicial - é uma relação de
determinação ou de vinculação. A norma superior regula o ato
por meio do qual a norma inferior é criada (ou simplesmente
regula a realização do ato coercitivo, quando se requer a pura
implementação da norma superior). Na criação da norma
inferior, a norma superior determina não apenas o
procedimento por meio do qual a norma inferior é criada, mas
eventualmente também o conteúdo da norma a ser criada. Na
relação entre a Constituição e a lei, o procedimento
regulamentador é predominante. Apesar disso, o conteúdo
das futuras leis é determinado aqui também: a garantia
constitucional dos direitos e liberdades básicas é uma tentativa
de se determinar o conteúdo das futuras leis - pelo menos
negativamente - através da exclusão de outros conteúdos
(intromissão na liberdade individual e na propriedade). Na
relação entre alei e a decisão judicial ou o ato administrativo,
a regulamentação do procedimento administrativo e a
regulamentação do conteúdo da futura norma estão
equilibradas; do mesmo modo que o procedimento para se
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criar a norma individual é determinado, assim também o
conteúdo da norma individual (no Direito substantivo,
incluindo-se o Direito Civil, o Direito Penal e o Direito
Administrativo) é determinado.

Essa determinação, no entanto, nunca é completa, pois
a norma não pode ser vinculativa com relação a todos os
detalhes do ato por meio do qual é posta em prática. Deve
sempre haver uma margem - algumas vezes maior, algumas
vezes menor - de livre arbítrio, de modo que a norma
superior, em relação ao ato que a implementa (seja um ato de
criação da norma inferior ou de simples implementação),
tenha apenas o caráter de uma moldura a ser preenchida por
meio desse ato. Mesmo um comando meticulosamente
detalhado deve deixar um cedo número de determinações
para aqueles que o executam. Se a autoridade A ordena à
autoridade E que prenda o cidadão C, B deverá usar o seu
próprio discernimento para decidir quando, onde e como ele
executará o mandado de prisão para prender C, decisões
essas que dependem de circunstâncias externas que A não
previu e que, em grande parte, não pode prever.

§3. O que resulta do que foi dito anteriormente é que
todo ato legal implementador de uma norma— seja ele um ato
de criação jurídica ou um ato de simples implementação - é
determinado apenas em parte por essa norma e permanece
indeterminado com relação ao resto. Essa indeterminação
pode dizer respeito tanto ao fato material condicionante como
também à conseqüência condicionada, isto é, tanto ao
"porquê" quanto ao "quê" do ato descrito. A indeterminação
pode ser claramente proposital, isto é, pode ser a intenção da
autoridade que editou a norma. Assim, a edição da norma
geral sempre se opera - mantendo sua essência - através
da pressuposição de que a norma individual editada na
implementação da norma geral continuará o processo de
determinação, o processo subjacente ao ordenamento
hierárquico das normas legais. Assim também acontece com
a delegação. Uma lei de saúde, que contém uma sanção para
ocaso de violação, determina que, em caso de haver um surto
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de uma epidemia, os habitantes da cidade afetada devem
tomar certas precauções para evitara proliferação da doença;
os Órgãos administrativos têm autonomia para determinar
essas precauções das mais diversas formas, dependendo das
várias doenças. O Direito Penal prevê uma multa ou uma pena
de prisão para um determinado delito e, no caso concreto,
deixa que juiz decida sobre uma ou outra sanção, e determine
a sua severidade, podendo, para esta, ser estabelecido um
limite máximo e mínimo na própria lei.

§4. A indeterminação do ato legal pode ser também a
conseqüência não intencional das características da própria
norma a ser implementada pelo ato em questão. Apresenta-se,
em primeiro plano, a ambigüidade de uma palavra ou de uma
frase usada na expressão da norma, poiso sentido lingüístico
da norma não é inequívoco, e quem quer que tenha de
implementá-la depara-se com várias leituras possíveis. A
mesma situação existe quando o implementador da norma
acredita que pode pressupor haver uma discrepância entre a
expressão lingüística da norma e a vontade da autoridade que
a editou, enquanto a questão de como a vontade da autoridade
será revelada provavelmente será deixada aberta. De qualquer
modo, onde se supõe que expressão lingüística da norma não
corresponde à vontade da autoridade que editou, deve haver
a possibilidade de pesquisa da sua vontade, apelando-se para
outras fontes que não a própria expressão lingüística. A
jurisprudência tradicional normalmente reconhece que a
chamada vontade do legislador ou a intenção das partes que
participam de uma transação legal podem não corresponder às
palavras usadas na lei ou na transação legal. A discrepância entre
vontade e expressão pode ser total, mas também pode ser apenas
parcial quando, por exemplo, a vontade do legislador ou a
intenção das partes corresponde a pelo menos uma das várias
possíveis leituras da expressão linguística da norma.

Finalmente, a indeterminação do ato legal prescrito
pode resultar do fato de que duas normas que pretendem ser
simultaneamente válidas por estarem ambas contidas,
digamos, em uma mesma lei - se contradizem no todo ou
em parte.
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§5, Em todos esses casos, oferecem-se várias
possibilidades para implementação da norma superior. O ato
jurídico que implementa a norma legal pode ser feito para
corresponder a uma ou outra das possíveis leituras da norma.
Ou pode ser feito para corresponder à vontade do editor da
norma, por mais que revelada, ou à expressão que ele
escolher. Ou no caso de duas normas simultâneas que se
contradizem, o ato legal pode ser feito para corresponder a
uma ou a outra, ou para se decidir de que forma elas se
revogam. Em todos esses casos, a norma a ser implementada
é simplesmente uma moldura dentro da qual existem várias
possibilidades de implementação, e todo ato que ficar dentro
dessa moldura, preenchendo-a em algum sentido possível,
está de conformidade com a norma.

Se por "interpretação" entende-se a revelação, através
dacognoscibilidade, do espírito da norma a ser implementada,
seu resultado pode ser apenas a descoberta da moldura que
a norma a ser interpretada representa e, dentro dessa moldura,
o conhecimento das várias possibilidades de sua
implementação. Assim, interpretar uma lei não conduz
necessariamente a uma solução como sendo a única correta,
mas, possivelmente, leva a várias soluções, aferidas somente
em confronto com a norma a ser aplicada, mesmo se
considerando que apenas uma única delas se torna, no ato da
decisão judicial, Direito positivo. Dizer que uma decisão
judicial é baseada numa lei apenas significa, na verdade, que
a decisão é uma das normas individuais possíveis dentro da
moldura da norma geral, e não que aquela seja a única norma
individual possível.

Na jurisprudência tradicional, no entanto, espera-se
mais da interpretação do que simplesmente a descoberta da
moldura do ato legal prescrito. A tarefa adicional a ser
cumprida, que a jurisprudência tradicional tende a ver como
aprincipal tarefa da interpretação, é  desenvolvimento de um
método para preencher a moldura adequadamente. A teoria
usual da interpretação quer fazer crer que a lei, aplicada a um
caso concreto, pode fornecer apenas urna solução correta e
que a "justeza" dessa solução - sua correção em termos do
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Direito positivo —ébaseadanapróprialei. A teoria tradicional
representa o processo de se chegar a essa interpretação como
se houvesse um ato intelectual de clarificação ou entendimento,
como se o intérprete tivesse apenas que usar a sua razão, e não
a sua vontade; como se através de pura atividade intelectiva,
ele pudesse escolher, entre as possibilidades existentes, uma
que corresponda ao Direito positivo, e então fazer uma
escolha justa nos termos desse Direito.

§6. No entanto, do ponto de vista do Direito positivo,
nãoháqualquer critério com basenoqual uma das possibilidades
dadas dentro da moldura da norma a ser aplicada possa ser
favorecida com relação à outra. Com relação ao Direito
positivo, não há qualquer método de acordo com o qual
apenas uma das várias leituras de uma norma possa ser
apontada como "correta", levando-se em conta, obviamente,
que várias leituras do significado da norma sejam possíveis
no contexto de todas as outras normas da lei ou do ordenamento
jurídico. Apesar de todos os esforços da jurisprudência
tradicional, não se conseguiu ainda, deum modo objetivamente
válido, resolver o conflito entre o ato de vontade e a expressão
da vontade. Todos métodos de interpretação desenvolvidos
até hoje levam, invariavelmente, a um resultado possível,
nunca a um único resultado correto. Do ponto de vista do
Direito positivo, é indiferente negligenciar o texto para se
fixar na presumida vontade do legislador, ou observar
estritamente o texto, sem se preocupar com a vontade -
normalmente problemática- do legislador. No caso em que
duas normas simultaneamente válidas se contradizem, as
possibilidades lógicas de implementação previamente
mencionadas estão no mesmo plano do ponto de vista do
Direito positivo. E inútil tentar estabelecer "juridicamente"
uma possibilidade através da exclusão das outras. Os meios
usuais de interpretação, argumentam a contrario e analogia,
são ineficazes, pois ambos levam a resultados opostos e não
há critério para se decidir quando usar um ou outro. Mesmo
o princípio do chamado equilíbrio de interesses é meramente
aqui umaformulação do problema, e não uma solução. Ele não
fornece o critério objetivo de acordo com o qual interesses
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contrários possam ser comparados como uma forma de
resolver conflitos de interesse. Esse parâmetro, em particular,
não pode ser retirado da norma a ser interpretada, ou da lei que
contém a norma, ou do sistema legal como um todo, como
a chamada * teoria da ponderação de interesses/equilíbrio de
interesses sugere serpossível. A necessidade de "interpretação"
resulta justamente do fato de a norma - ou o sistema de
normas - a ser aplicada deixar abertas várias possibilidades,
o que equivale dizer que nem a norma nem o sistema de
normas fornecem uma decisão sobre qual dos interesses
envolvidos é o de maior valor. Em vez disso, essa decisão,
essa gradação de interesses, é deixada para um futuro ato
criador do Direito - para a sentença judicial, por exemplo.

§ 7. A noção subjacente à teoria tradicional da
interpretação é que, como o ato legal prescrito é indeterminado,
a determinação não fornecida pela norma superior aplicável
pode ser obtida através de algum tipo de conhecimento do
Direito preexistente. Essanoção auto-contraditória vai contra
o pressuposto de que uma interpretação é possível. Pois se
uma norma pode ser interpretada, então a questão da escolha
"correta" entre as possibilidades dadas dentro da moldura da
normadificilmente seráumaquestão de conhecimento dirigido
ao Direito positivo; não é um problema de teoria do Direito,
mas de política do Direito. A tarefa de se conseguir, a partir
da lei, a única sentençajusta ou ato administrativo correto da
lei é basicamente a mesma tarefa de se criar, nos quadros da
Constituição, as únicas leis justas. Assim como não se
conseguem extrair, da Constituição, as únicas leis corretas
através da interpretação, tampouco podemos extrair, das leis,
as únicas sentenças corretas. Certamente existe uma diferença
entre esses dois casos, mas apenas uma diferença quantitativa,
e não qualitativa, que consiste apenas no fato de que, no
sentido material, a vinculação do legislador é muito maior que
a dojuiz, em outras palavras, que aquele é muito mais livre do
que este na criação da lei. Mas também ojuiz é um criador de
Direito, pois mesmo ele é, nessa função, relativamente livre.
E é justamente por esse motivo que é uma tarefa da vontade
chegar à norma individual no processo de implementação da
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lei, desde que a moldura da norma geral seja preenchida desse
modo. Comentários teoréticos supostamente relacionados à
implementação de uma lei são de fato completamente políticos;
fazem sugestões para o legislador considerar, tentando
influenciar na tarefa criativa dos tribunais e dos órgãos
administrativos. Na aplicação da lei deve haver também, da
mesma forma, lugar para a atividade cognitiva, além da
fixação da moldura dentro da qual o ato de aplicação deve ser
confinado; isso não é conhecimento do Direito positivo, mas
conhecimento de outras normas que agora podem participar
do processo de criação da lei, tais como as normas de moral,
dejustiça,juízos sociais de valor costumeiramente designados
por expressões como "bem-estar social", "interesse público",
"progresso", etc. Do ponto de vista do Direito positivo, nada
pode ser dito sobre a validade dessas normas e se elas podem
ser verificadas ou não. Desse mesmo ponto de vista, tais
determinações podem apenas ser caracterizadas
negativamente, o que significa que essas determinações não
resultam do próprio Direito positivo. Com relação a este, o ato
legal é livre de tais restrições, isto é, o aplicador da lei é livre
para agir de acordo com o seu entendimento, a menos que o
próprio Direito positivo autorizasse algumas normas
metajurídicas ou outras, como a moral ou a justiça. Essas
normas, no entanto, se transformariam em normas do Direito
positivo.

§8. A visão de que interpretação é conhecimento do
Direito positivo, e que tal é o meio de se derivarem novas
normas das normas vigentes, é a fundação da chamada
jurisprudência de conceitos (Begriffsjurisprudenz), a qual a
Teoria Pura do Direito também rejeita. A Teoria Pura destrói
a visão de que as normas podem ser criadas por meio da
cognição, uma visão que resulta, finalmente, da necessidade
de se imaginar o Direito como um sistema fixo que regula
todos os aspectos do comportamento humano, em particular,
as atividades dos órgãos que aplicam a lei, acima de todos os
tribunais. Sua função - e a da interpretação também, - é
serem vistos simplesmente como a descoberta das normas
existentes, normas, então, que são simplesmente para serem
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reveladas de uma certa maneira. A ilusão da certeza legal é o
que a teoria jurídica tradicional, deliberadamente ou não, se
esforça para manter.

§9. É dada à interpretação um papel especial no
preenchimento das lacunas da lei. Lacunas genuínas, no
entanto, não existem. Uma lacuna verdadeira significaria que
uma disputa legal não poderia ser decidida de acordo com as
normas vigentes, por faltar à lei um provimento que trate do
caso e, conseqüentemente, esta não poderia ser aplicada.
Toda disputa legal consiste em uma parte fazendo uma
demanda contraoutra parte, e a decisão acatando ou rejeitando
ademandadepende do fato de alei —isto é, uma norma válida
de ser aplicada num caso concreto - estabelecer ou não a
alegada obrigação legal. Já que não existe uma terceira
possibilidade, a decisão pode sempre ser tomada e,
indubitavelmente, sempre com base na lei, isto é, através da
aplicação da lei. Mesmo uma decisão que rejeite a demanda é
feita apelando-se ao ordenamento jurídico vigente. Por meio
da imposição aos indivíduos da obrigação de se comportarem
de determinada maneira, o sistema legal garante a eles
liberdade fora daquelas obrigações. Se A demanda que B se
comporte de uma maneira não estabelecida como obrigatória
pelo sistema legal vigente, então aquele sistema legal garante
a B o "direito" de abster-se desse comportamento, um
"direito" no sentido de liberdade legalmente garantida. O
sistema legal defende não só o princípio de que o indivíduo é
obrigado a se comportar de determinada maneira (comportar-
se de maneira oposta é colocado como uma condição para a
conseqüência específica de um ato ilegal), mas também o
princípio de que se é livre onde não se é obrigado a fazer ou
abster-se de fazer. É esta norma negativa que é aplicada numa
decisão que rejeita uma demanda dirigida ao comportamento
não estabelecido como obrigatório.

Se em certos casos, apesar disso, fala-se de uma
"lacuna", isso não significa, como a expressão pode
erroneamente sugerir, que uma decisão é logicamente
impossível por falta de uma norma. Ao contrário, isso
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simplesmente significa que adecisão acatadora ou rejeitadora
de uma demanda, enquanto logicamente possível, é tida como
impraticável ou muito injustapela autoridade responsável pela
decisão, isto é, responsável pela aplicação da lei. Na verdade,
a decisão é tida como tão impraticável que a autoridade sente-
se inclinada a presumir que o legislador não tinha, de modo
algum, considerado aquelecaso, e caso tivesse, teria decidido
de maneira diferente do que teria que ser decidido com base
na lei. Se a pressuposição da autoridade é correta ou não, é
pouco provável que se possa demonstrar; no entanto, em
face da sua obrigação constitucionalmente estabelecida para
aplicar a lei, no entanto, sua suposição é irrelevante. Mesmo
que a lei seja considerada ruim na visão da autoridade que a
aplica, ela precisa ser aplicada, sem mencionar que aquilo
considerado ruim por alguns, pode apresentar-se como bom
para outros. A chamada "lacuna", então, nada mais é que a
diferença entre o Direito positivo e um sistema tido como
melhor, mais justo, o mais possivelmente correto. Somente
através do cotejamento desse sistema "melhor" com o
sistema do Direito positivo e, desse modo, verificando as
imperfeições deste, pode-se reconhecer algo como "lacuna".
O fato de ele não poder serpreenchido por via da interpretação
fica óbvio tão logo se reconheça a sua natureza. Nesse caso,
a interpretação serve para eliminar a norma interpretada e
substitui-Ia por uma norma que seja melhor, mais justa, o
mais possivelmente correta - em suma, a norma desejada
pelo órgão aplicador. Sob o pretexto de que a norma original
está sendo suplementada para suprir suas deficiências, ela é
anulada no curso da aplicação e é substituída por uma nova
norma. Recorre-se a essa ficção, particularmente, quando,
por qualquer motivo, é difícil ou impossível modificar a
norma geral, ou porque se trate de direito consuetudinário -
o qual não pode ser modificado por um procedimento racional
-, ou porque se considerem as leis vigentes invioláveis ou de
origem divina, ou porque é difícil ou impossível pôr em
movimento a máquina legislativa.

§ 10. Ao lado de lacunas autênticas, podemos distinguir,
ocasionalmente, lacunas técnicas. Estas são consideradas
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possíveis mesmo por aqueles que, sob a ótica positivista,
negam a existência de lacunas genuínas, e admite-se o
preenchimento das lacunas técnicas pela via da interpretação.
Fala-se em lacunas técnicas quando o legislador não consegue
regulamentar algo que ele teria de regulamentar para tornar
possível a aplicação da lei. O que se caracteriza como lacuna
técnica, no entanto, é qualquer lacuna no sentido original da
palavra, isto é, uma diferença entre o Direito positivo e o
Direito desejado, ou é aquela indeterminação que deriva de um
caráter de moldura da norma. Um exemplo da primeira
alternativa: uma lei estatui a força vinculativa de uma venda,
mas nada determina sobre quem deve assumir a
responsabilidade, caso a mercadoria vendida seja estragada,
antes da entrega, sem que haja culpa de nenhuma das partes.
Não é o caso, no entanto, de se dizer que o legislador não
determinou nada sobre a questão. Ou melhor, é que ele não
determina que o vendedor está liberado da obrigação de
entregaras mercadorias ou de providenciar uma substituição,
uma determinação considerada obviamente como desejável
pelo indivíduo que aqui alega a existência de uma lacuna. O
simples fato de que a lei não faz exceções para a obrigação do
vendedor de entregar as mercadorias - nem exceções no
caso aqui mencionado também - significa que isto determina
que o vendedor assuma o risco. Um exemplo da segunda
alternativa com respeito ao que é caracterizado como uma
lacuna técnica: uma lei determina que um órgão seja criado
através de uma eleição, mas não regulamenta os procedimentos
eleitorais. Isso significa que algum tipo de eleição, qualquer
que seja, é legal - seja baseada em voto majoritário ou
proporcional, seja pública ou secreta, e assim por diante. A
autoridade encarregada de proceder à eleição pode usar seu
livre arbítrio para determinar os procedimentos da eleição; em
outras palavras, a determinação desses procedimentos foi
deixada para uma norma inferior. Outro exemplo: uma lei
determina que para poder deliberar, uma comissão deve ser
convocada por seu presidente; ao mesmo tempo, a lei
determina que a própria comissão deve eleger seu presidente,
mas não estatui nada sobre como a comissão deve se reunir
quando não houver presidente. Ou esta norma significa que
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quando não houverpresidente, considera-se legal a assembléia
que se reunir, ou simplesmente significa que, neste caso,
também, a comissão deve ser convocada por seu presidente,
tornando, assim, totalmente impossível o funcionamento
legal da comissão. Mesmo aqui, no entanto, não existe
"lacuna", pois a lei prevê que a comissão deve ser convocada
por seu presidente - [e o provimento vale] - mesmo
quando acomissão não tiver presidente. Se alei não prescreveu
nada sobre como a comissão deve se reunir, então algum tipo
de assembléia, qualquer que seja ela, deve ser legal.
Certamente, a lei determina algo absurdo aqui, mas que pode
acontecer; afinal, as leis são um produto humano. Uma norma
pode até mesmo ser completamente sem sentido e, aí,
nenhuma interpretação é capaz de arrancar algum sentido
dela, pois ainterpretação não pode extrair de uma norma o que
a norma não tem.

§ li. Teoricamente, portanto, não existem lacunas na
lei. O legislador, no entanto, influenciado por uma teoria
equivocada, pode, não obstante, pressupor a existência de
lacunas, mesmo que talvez ele próprio não as considere como
tais. O legislador pode - e na verdade ele o faz -estabelecer
provimentos que tratem de casos para os quais nenhuma
decisão pode ser derivada da lei, provimentos como o art.
7° do Código Civil austríaco e o art. 1° do Código Civil suíço.
Se, como neste último, a lei instrui o juiz, no caso de haver
uma "lacuna", a decidir qua legislador, isso equivale a
autorizar ojuiz, nos casos em que este considerar a aplicação
da lei inaceitável, a decidir de acordo com seu próprio
discernimento, em vez de o fazer com base na lei. O bom
legislador não está em posição de dispensar  que bem poderia
ser uma correção necessária da sua lei, tendo em vista que,
desde o início, ele deve contar com fatos materiais que ele não
previu e não pode prever e que ele pode, no máximo,
direcionar suas normas gerais para o curso ordinário dos
casos. Exatamente por esse motivo, ele não pode nem mesmo
especificar aqueles casos em que ele pretende que o órgão
oficial aplicador da lei responda por ele. Fosse ele capaz de
especificar tais casos, ele não teria necessidade de ser
representado. O legislador não tem outra alternativa senão
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deixar essa decisão para o órgão aplicador da lei e assumir o
inevitável risco que o "legislador delegado" também decidirá
casos onde o legislador teria a sua lei aplicada. O risco aqui,
obviamente, é de que surjam questões sobre o princípio da
legalidade na aplicação dessas normas gerais que são editadas
expressamente para serem aplicadas pelos tribunais e pelos
órgãos administrativos do governo, e, assim, surgem questões
sobre a verdadeira validade dessas normas. Toda a importância
da criação do Direito ameaça se transferir do nível geral para
o individual, isto é, do legislador para a autoridade que aplica
a lei. Para minimizar esse risco tanto quanto possível, a
delegação depoder para burlara lei é formulada de tal maneira
que a autoridade aplicadora da lei não esteja ciente do
extraordinário poder que de fato lhe é delegado. Ele é levado
a acreditar que deve se absterde aplicar alei somente naqueles
casos nos quais ela própria impossibilita essa aplicação. Ele
é levado a crer que é livre apenas onde ele deve agir como
legislador, mas não é livre quando tiver que substituir o
legislador. O fato de ele serlivre, mesmo em relação ao último
aspecto, lhe é oculto por meio da ficção da "lacuna". É a
intenção do legislador que esta fórmula, deliberadamente falsa
ou não, possa encorajar a autoridade aplicadora da lei a fazer
apenas o mínimo uso da liberdade que lhe é concedida, e não
aplicar a lei num caso concreto. Para a autoridade que aplica
a lei, somente a maior divergência entre a lei e seu próprio
senso de lei parecerá ser uma lacuna real, isto é, um caso em
que o próprio legislador não desejou regulamentar e que a lei,
conseqüentemente, não regulamenta; faltam as premissas
lógicas, portanto, para a conclusão do geral para o particular
representada em cada ato de aplicação da lei. A fórmula das
chamadas "lacunas da lei" é tipicamente ideológica,
descrevendo a aplicação de uma lei num caso concreto como
logicamente impossível sob o Direito, enquanto —julgado de
acordo com o discernimento da autoridade aplicadora da lei
- ele pode simplesmente ser impraticável em termos de
política jurídica.

(Tradução: Raíssa R. Mendes - Revisão: Menelick de
Carvalho Netto)
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RONALD DWORKIN

professor de Direito	 forma tão esplêndida. Para aqueles que
na Universidade de
Nova lorque (EUA)	 nunca tiveram essa experiência, devo
e professor visitan-	 dizer que é um grande prazer ser apre-
teemOxford(GBR),	 sentado e possivelmente elogiado em

Ronald Dworkin é	 oito obrigado por me apresentarem de

a quem agradece-	 uma língua que você não entende. Por-
mos a gentileza da
cessão da publica-	 que, aí, então, se pode compor para si
ção desta palestra	 próprio	parte da apresentação. De
em português	 qualquer modo, estou muito agradeci-

do. Vocês nem podem imaginar quanta
satisfação tive ao ser convidado para proferir não apenas
uma, mas uma série de palestras inaugurais. Estou real-
mente muito agradecido.

Deverei fazer duas palestras sobre jurisprudência
geral em duas cidades diferentes. A primeira delas, aqui
em Tóquio, versará sobre o papel da interpretação no
Direito. A palestra em Kobe será devotada principalmente
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às questões atinentes à inter-relação do Direito com a
Filosofia Política - em especial à relação entre direito e
democracia. Essa divisão é bastante conveniente para
mim, pois se as pessoas me perguntarem hoje, na parte
reservada ao debate, por que não discuti um determina-
do aspecto, vou responder: "espero discuti-lo em Kobe".
Se em Kobe me perguntarem por que não discuti uma
determinada questão, direi: "discorri sobre esse assunto
em Tóquio na semana passada".

No início da palestra de hoje, devo, em grande me-
dida, simplesmente resumir pontos de vista já explicados
de forma exaustiva em alguma obra de minha autoria.
Faço isso porque, apesar de alguns de vocês já estarem
familiarizados com esses pontos de vista, há outros que
não estão, e achei melhor começar por um breve resumo
daquilo que já discuti anteriormente, de modo que, as-
sim, eu possa desenvolver alguma matéria nova na parte
principal da conferência.

A questão geral que eu gostaria de debater tem
dois aspectos diferentes. Começo lembrando-lhes -
apesar de os juristas aqui presentes não precisarem de
ser lembrados - que mesmo os expertos sempre dis-
cordam sobre qual é o direito em certa matéria. Mais do
que isso, eles discordam, de uma maneira particular, es-
pecial e profunda. Mesmo quando concordam com o
que chamaríamos de fatos históricos ordinários da maté-
ria - mesmo quando há concordância entre os advoga-
dos sobre o que aconteceu em uma determinada ocasião,
sobre quem fez o que a quem, e mesmo quando há con-
senso acerca de quais os sentidos das palavras escritas
na legislação ou nos livros de Direito, e sobre o que os
juízes escreveram ou disseram em casos anteriores -
eles ainda podem discordar sobre qual é o direito. Para
ilustrar essa questão, darei a vocês dois exemplos, am-
bos tirados do Direito norte-americano.

O primeiro é um caso famoso, julgado há muito
tempo, chamado Riggs versus Palmer. E o caso de um
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jovem cujo avô havia feito um testamento deixando-lhe
a sua propriedade, e que, ao descobrir que este decidira
se casar novamente e fazer um novo testamento, assas-
sinou-o para evitar que isso ocorresse. Surgiu então a
seguinte questão: o jovem ainda teria direito de herdar a
propriedade do homem que ele havia matado? Não havia
nenhuma discordância quanto ao entendimento dos fatos
em si. Todos concordavam sobre o que dizia o Direito
das Sucessões. O Direito não dizia nada sobre assassi-
nos herdeiros, ou seja, ele não dizia que, se o herdeiro
matasse o testador, ele seria desqualificado para receber
a herança. No entanto, os advogados discordavam sobre
a solução correta para o caso, e os juizes também: dois
juizes disseram que o Direito imporia a conclusão de que
assassinos não podem herdar. E um juiz, o discordante,
disse: "Não, está errado. O Direito nos leva a afirmar
que o assassino pode herdar a propriedade".

Apenas para dar um outro exemplo, quero mencio-
nar um outro caso famoso. E o caso da Buick Motors
Cotnpany versus McPherson. Houve uma época em que a
maioria dos juristas americanos achava que, se alguém
comprasse um automóvel com defeito, poderia proces-
sar apenas a revendedora onde ele tivesse comprado o
carro. Não se poderia processar o fabricante. Eles assim
acreditavam porque não havia um contrato entre o com-
prador e o fabricante. No caso da Buick, a parte queixo-
sa, lesada por ter comprado um automóvel defeituoso,
decidiu que deveria processar o fabricante, a Companhia
Buick Motors, que pertence à General Motors, mesmo
indo contra a opinião geral de que ela perderia. Mais uma
vez os juizes discordavam entre si. A maioria, com base
em um famoso voto da lavra do Ministro Cardozo da
Suprema Corte, dizia que, com efeito, "se analisarmos
cuidadosamente as decisões anteriores da maneira corre-
ta, perceberemos, então, que, apesar da opinião geral
dos advogados, na verdade, o Direito permite que al-
guém que tenha comprado um automóvel defeituoso de
uma concessionária possa processar diretamente o fabri-
cante". Havia desacordo de opiniões. O ministro discor-
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dante disse: "não, se analisarmos atentamente os casos
anteriores, veremos o oposto. O Direito proíbe que o
comprador instaure um processo para acionar direta-
mente o fabricante. O comprador pode processar apenas
a concessionária da qual ele tenha comprado o carro".
Mais uma vez, não havia desacordo sobre o que tinha re-
almente acontecido. Todos concordavam que o motor
do cano estava com defeito. Todos concordavam sobre
o que estava escrito nos casos anteriores e, no entanto,
advogados e juízes bastante eruditos, competentes e ca-
pazes discordavam entre si sobre a correta disposição do
Direito.

Essa discordância levanta, então, uma questão fi-
losófica, que pode ser descrita de dois modos diferen-
tes. Podemos descrevê-la de uma perspectiva que os
filósofos chamariam de perspectiva epistemológica,
como um problema de raciocínio jurídico. Quando to-
dos os fatos estão estabelecidos, qual é o raciocínio
correto para se chegar a uma conclusão no Direito?
Podemos também descrever o problema (para usar,
novamente, o jargão filosófico) como um problema
ontológico, isto é, um problema sobre o que deve ser
verdade sobre o mundo - sobre o que deve ter acon-
tecido lá - de modo a tornar a proposição de Direito
falsa ou verdadeira.

Mas, apesar de serem formulações diferentes, a
questão subjacente é a mesma. Permitam-me ilustrar
esse ponto com um exemplo que não seja jurídico. Su-
ponhamos que eu pergunte se o Japão é um país rico.
Alguém, ao tentar responder a questão epistemológica,
poderia ficar perplexo: como é que seria possível desco-
brir a resposta certa para essa questão? O que seria con-
siderada uma boa evidência para se decidir se um país é
rico ou não? Ou as pessoas poderiam ficar perplexas di-
ante da questão ontológica. Ninguém acha que a afirma-
ção de que o Japão é uma nação rica é verdadeira
porque o Japão é uma pessoa com um monte de dinheiro
no bolso. Devemos, portanto, perguntar: que diferentes
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tipos de fatos - no que se refere à riqueza dos indivídu-
os, das pessoas reais, por exemplo, - podem fazer ver-
dadeira a afirmação de que uma nação é rica?

Os mesmos dois tipos de questões, epistemológica
e ontológica, são levantados pelos desacordos no Direi-
to, que descrevi e exemplifiquei. Temos, como já disse,
primeiramente, a questão do raciocínio jurídico: o que
poderia ser considerado um bom argumento para o fato
de um assassino não poder, no Direito, herdar de sua ví-
tima? Em segundo lugar, temos, como igualmente miste-
riosa, a questão ontológica: se é fato que assassinos não
podem herdar de suas vítimas, que tipo de fato é esse? É
um fato evidente, como o fato de que existem nove pla-
netas no nosso sistema solar? Se não o é, seria do mes-
mo tipo de fato como o de o Japão ser rico, ou seja, um
resumo de um grande número de outros fatos, mais bá-
sicos, acerca do que as pessoas em particular fazem ou
têm feito? Essas são, para mim, as questões centrais da
Teoria Geral do Direito. Essas são as questões filosófi-
cas por trás da questão jurídica tradicional "qual é o di-
reito?".

Por um longo tempo, não apenas nos Estados Uni-
dos ou na Inglaterra, onde ensino, mas em todo o mun-
do, um conjunto de respostas a essas questões, uma
teoria jurídica geral, usualmente denominado Positivismo
Jurídico, exerceu uma grande influência. Na América do
Norte e na Europa, os filósofos mais influentes dessa li-
nha de pensamento são Hans Kelsen, John Austin e
H.L.A. Flart. Poderia resumir melhor as respostas que o
Positivismo dá às minhas perguntas, começando pela
questão ontológica.

O Positivismo diz que as proposições de Direito,
como o postulado que proíbe que os assassinos herdem
de suas próprias vítimas, só podem ser verdadeiras em
virtude de eventos históricos - de determinadas pesso-
as dizendo ou pensando determinadas coisas. John
Austin disse, como a maioria de vocês sabe, que o "Di-
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reito é o comando do soberano". Ele quis dizer com isso
que o que faz uma proposição de Direito verdadeira -
quando ela for verdadeira - é um acontecimento histó-
rico de um determinado tipo, ou seja, um soberano, uma
pessoa dotada de poder político ilimitado, que edita uma
ordem para aquele efeito. Essa é a única coisa, de acor-
do com Austin, que pode fazer verdadeira uma proposi-
ção de Direito.

H.L.A. I-lart elaborou uma teoria muito mais sofisti-
cada. Ele disse que as proposições de Direito são consi-
deradas verdadeiras, mais fundamentalmente, em virtude
de um fato sociológico: o de que o público em geral ou,
pelo menos, as autoridades de uma comunidade tenham
aceitado um princípio geral, que ele chama de uma Re-
gra de Reconhecimento, estipulando procedimentos e
condições que fazem válidas as leis. "Por exemplo", dis-
se l-Iart, "na Grã-Bretanha, a Regra de Reconhecimento,
ou seja, o princípio geral aceito por todos, é que aquilo
que o Parlamento declarar como lei é efetivamente con-
siderado lei". Daí que uma proposição de Direito é ver-
dadeira, na Grã-Bretanha, se o Parlamento aprovar as
regras que a proposição estatui.

Em síntese, a resposta do Positivismo à questão
ontológica é "o Direito é verdadeiro em virtude dos fatos
sobre os quais um povo em particular, seus soberanos,
como no caso de Austin, ou as pessoas em geral, no
caso de Hart, decidiram ou pensaram". Se dermos essa
resposta à questão ontológica, então a resposta mais prá-
tica, epistemológica, que se dará à questão é simples. De
acordo com os positivistas, descobre-se qual é o Direito
simplesmente voltando à história a fim de encontrarmos
o que o Direito efetivamente tem feito através dos atos
históricos que, de acordo com a versão do Positivismo
em questão, constituem o Direito. Portanto, no caso da-
quele jovem mau que assassinou o avô, simplesmente
consultam-se os livros para se saber se os legisladores
alguma vez disseram - de um modo ou de outro - qual
é a resposta.
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Mas existe uma dificuldade óbvia em tudo isso. De
que maneira se explica como e por que juízes e advoga-
dos discordam entre si? Vocês se lembram de que eu
disse que todos os advogados e todos os juízes concor-
daram, no caso Riggs versus Palmer e no caso da Buick,
acerca de quais eram os fatos históricos, incluindo-se os
fatos relativos ao que os legisladores teriam feito. Mas se
o Positivismo estiver certo - se a única coisa envolvida
na questão jurídica é se saber qual a decisão a que se
chegou no passado -, como poderia haver desacordo? O
positivista responde a essa questão deste modo: não há,
nesses casos, qualquer controvérsia sobre qual é o Direi-
to. Isso é uma ilusão. Os juizes podem dizer que estão
discordando sobre qual é o Direito, mas não estão, já
que eles concordam a respeito de quais foram as deci-
sões tomadas no passado. Em que eles discordam, en-
tão? Eles estão discordando, de acordo com o
Positivismo, a respeito do que o Direito deveria ser. Eles
estão discutindo entre si sobre até que ponto, no exercí-
cio do seu poder discricionário para fazê-lo, eles deveri-
am mudar o Direito.

Quero, agora, resumir as minhas razões para pensar
que essa é uma resposta ruim. Advogados e juizes pen-
sam estar discordando a respeito do que é o Direito. E
desse modo que eles próprios entendem o que está
acontecendo. Assim é que se sente um juiz ou um advo-
gado nesses casos. Sente-se que há um problema difícil
a ser resolvido e que esse é um problema acerca do que
é realmente o Direito, não do que ele deveria ser, que se
acredita ser um assunto muito mais fácil. Precisamos de
uma teoria do Direito, uma resposta às nossas questões
que não nos leve à surpreendente conclusão de que o de-
sacordo que parece tão genuíno e tão absorvente seria,
na verdade, ilusório. Eis o motivo pelo qual tentei defen-
der um tipo de resposta distinta da positivista. Essa outra
resposta encontra o cerne do Direito não apenas nas de-
cisões oficiais do passado, mas também no processo de
interpretação das decisões tomadas no passado, o que
pretendo agora exemplificar.
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Às vezes é bastante proveitoso introduzir uma idéia
complicada através de uma analogia. Por isso, vou ima-
ginar um jogo feito para tardes chuvosas, quando não se
tem nada para fazer. Imaginem dez pessoas, romancis-
tas, que passam uma tarde desse tipo juntos, organizan-
do o seguinte jogo. Eles tiram a sorte com pedaços de
papel que têm números diferentes em cada um deles. O
escritor que tirar o número 1 escreve o primeiro capítu-
lo de um romance, um romance original e inédito. De-
pois, ele dá o capítulo que escreveu para o romancista
que tirou o número 2. Assim, o romancista número 2 lê
o primeiro capítulo e escreve um segundo capítulo que
continue a estória, tentando fazer com que o romance se
desenvolva da melhor maneira possível. E, então, os dois
primeiros capítulos são entregues ao romancista que ti-
rou o número 3, e ele escreve outro capítulo, continuan-
do assim a estória, tentando fazer dela a melhor
possível. Esse processo continua até que o romancista
que tirou o número 10 termine o seu capítulo. Esse últi-
mo romancista teve de ler toda a estória, até aquele pon-
to, e escrever um novo capítulo com novos
acontecimentos, mas sempre cuidando para que o novo
capítulo fosse, ainda assim, uma continuação da mesma
estória.

Gostaria agora de comparar o desenvolvimento
do Direito à elaboração desse, digamos, romance em
cadeia. Minha idéia colocada de uma maneira bem
simples (mais tarde tentarei explicar melhor) é que
quando um advogado ou um juiz depara com um novo
problema, como no caso do jovem assassino ou no
problema do carro da Buick com defeito, ele deveria
ler todo o Direito até aquele ponto, como se ele fosse
capítulos precedentes de um romance, e deveria en-
tender que a decisão a que deve chegar no novo caso
deve ser uma decisão que continue a estória da forma
mais adequada possível.

Espero, agora, que esteja claro, a partir do meu
jogo imaginário, que dois escritores diferentes escreve-
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riam o mesmo capítulo da estória de maneiras diferen-
tes. Portanto, também advogados ou juízes diferentes te-
rão opiniões diferentes sobre a melhor maneira de se
continuar a estória. Eles terão opiniões diferentes em
parte, não completamente, porque o que faz uma conti-
nuação da estória jurídica melhor que outra vai depender
das convicções morais e políticas de cada um. Por isso,
se um juiz for muito conservador, decidirá o caso da
Buick de uma maneira diferente daquela como um juiz
mais liberal o decidiria. Mas, a despeito desse fato, se os
juízes estão de boa-fé ao buscarem decidir mais como
intérpretes do que como legisladores, então para cada
juiz haverá, apesar disso, uma diferença entre duas ques-
tões. A primeira é a questão da interpretação. Qual é a
melhor leitura que se pode fazer dessa história jurídica
até este ponto? Como eu posso interpretar ou entender
isso para fazer, até o momento presente, a melhor estó-
ria de um ponto de vista político? A segunda não é uma
questão de interpretação, mas de legislação. Se eu pudes-
se fazer um Direito "novo em folha", sem responsabili-
dade para com o passado, da maneira como a um
legislador é permitido proceder - se eu pudesse, na
verdade, começar um novo romance -, como eu o fa-
ria?

Acredito que, mesmo quando algumas opiniões ju-
rídicas de um juiz refletirem sua convicção política, ha-
verá, apesar disso, uma diferença para cada juiz entre a
interpretação da estória até aquele ponto e a decisão de
como ele a regulamentaria se não houvesse qualquer es-
tória até então. Suponhamos, por exemplo, que haja um
juiz comunista nos Estados Unidos (eu concordo que
isso seja pouco provável) e que ele defrontasse com o
caso da Buick. Suponhamos que ele diga: "Eu gostaria
de estabelecer um princípio jurídico a fim de que qual-
quer um que processe uma grande empresa capitalista
ganhe, automaticamente, a causa. Se ele realmente tentar
interpretar a história do Direito norte-americano para sa-
ber se aquele princípio poderia ser tido como
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continuador da estória, ele fracassaria. A estória do Di-
reito americano, até aqui, não é, sem dúvida, uma estó-
ria em que o capitalismo sempre perde: nenhum juiz com
um mínimo de responsabilidade poderia pensar que fos-
se, e esse fato marca a diferença entre interpretação e
legislação original. Ou, como eu colocaria a questão, a
diferença entre interpretação e invenção.

Muito bem. Isso conclui a minha tentativa de fazer
um breve resumo da posição que eu busquei defender no
passado, em especial no livro Law 's Empire . Agora, 'Há tradução para o
quero me reportar a várias objeções importantes que têm espanhol
sido feitas a minha posição. Faço isso não apenas porque
todo escritor goste de uma oportunidade para replicar
críticas a seus trabalhos, mas porque essas objeções pa-
recem me requerer uma resposta que seja um relato mais
geral e esclarecedor do conceito de interpretação do que

-. apenas a repetição do que já é dito na obra Law's
Einpire. Gostaria, portanto, nesta tarde, de descrever
primeiramente as críticas e, só então, tentar desenvolver
com vocês uma teoria mais geral da interpretação. Espe-
ro que vocês percebam o que quero dizer.

Eis as objeções que gostaria de discutir com vocês.
A primeira insiste em afirmar que eu entendi mal o que
realmente seria interpretação. Essa crítica tem sido feita
por muitas pessoas, inclusive por críticos literários. Eles
dizem que, no meu ponto de vista, interpretação é sem-
pre uma tentativa de se fazer de uma estória a melhor
estória possível.

Eu disse que, quando os romancistas estavam es-
crevendo o romance em cadeia, cada um deles estava
tentando fazer a melhor continuação possível desse ro-
mance. E digo que, quando os juízes decidem um caso
difícil, cada um deveria estar buscando dar continuidade
à estória da melhor forma possível, do ponto de vista da
justiça política. Bem, a crítica diz que a interpretação
tem por objetivo descrever o objeto da interpretação
como ele realmente é, e não fazer dele o melhor possível.
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Na minha visão, a interpretação objetiva melhorar o obje-
to da interpretação, enquanto que, de acordo com a pri-
meira crítica, a interpretação não seria uma questão de
se buscar melhorar algo, mas de se descrever algo com
precisão.

A segunda crítica está relacionada com a primei-
ra. Ela afirma que a minha visão da interpretação apli-
cada ao Direito tem o efeito indesejável de fazer o
Direito parecer mais atraente do que realmente é. Su-
ponhamos que vocês estivessem interpretando Mein
Kampf (Minha Luta) de Hitler, o Holocausto ou a su-
bida de Joseph Stalin ao poder. Vocês tentariam fazer
qualquer dessas estórias parecer boa? Existe algo de
horrível, de acordo com essa segunda crítica, na idéia
de se tentar reescrever a história para fazê-la a melhor
possível. Algumas vezes é importante mostrá-la tão
má quanto possível.

A terceira crítica é diferente das duas primeiras -
é mais filosófica. Ela diz: será que se pode acreditar que
sempre existe uma única resposta correta para uma
questão de interpretação? A interpretação é essencial-
mente uma matéria subjetiva. Para cada pessoa, há uma
interpretação diferente. Se duas pessoas olham para a
mesma pintura ou para a mesma peça de arte, ou assis-
tem à mesma perforínance de um drama de Noh, verão
coisas diferentes, porque a interpretação não é objetiva,
mas subjetiva. Por isso, se estou certo de que o Direito é
essencialmente uma questão não de descoberta dos
eventos históricos, mas da interpretação desses eventos,
então o Direito se toma, de acordo com essa crítica,
muito mais subjetivo do que objetivo.

Essas são as três críticas que, acredito, exigem de
mim (ou deveria dizer, de nós) uma reflexão mais gené-
rica sobre o fenômeno da interpretação. Por isso, com a
complacência de vocês, vou, por alguns minutos, virar
as costas ao Direito. Eu sei que estou aqui para proferir
uma conferência jurídica e que vocês são juristas, mas
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vou dar as costas ao Direito um pouco porque nós tam-
bém interpretamos, é claro, um grande leque de fenô-
menos e contextos. Permitam-me lembrá-los dos
diferentes tipos de atividades nas quais, de uma forma
ou de outra, a interpretação é a idéia central.

Temos a interpretação jurídica, mas também a in-
terpretação literária, a artística e a estética. Temos a in-
terpretação científica. Dizemos que os cientistas
interpretam dados. Existe também a interpretação histó-
rica. Os historiadores não apenas descrevem os eventos
do passado, mas também os interpretam. E existe a in-
terpretação psicanalítica. A obra mais famosa de
Sigmund Freud, pelo menos para o público em geral,
chama-se A Interpretação dos Sonhos. Nem preciso lem-
brar-lhes que, obviamente, existe uma oportunidade
muito mais corriqueira de interpretação, chamada con-
versação. Na verdade, o que vocês estão ouvindo agora,
nos seus fones de ouvido, desses intérpretes admirá-
veis, que estão penando para dar sentido ao que estou
dizendo, é uma forma de interpretação. Eles estão inter-
pretando o que eu digo, e fazem isso numa língua dife-
rente da que estou usando.

Pois bem, o fato de termos um grande leque de ati-
vidades nas quais figura a idéia da interpretação sugere
um problema que, até onde eu saiba, não tem sido dis-
cutido pelos filósofos, pelo menos não nesses termos.
Refiro-me ao problema de se dar uma resposta à seguin-
te questão: todas essas várias atividades são considera-
das interpretação no mesmo sentido? Se é assim, o que é
interpretação, considerando-se que ela pode ser entendi-
da tão abstratamente que a interpretação de sonhos e a
interpretação de leis são tomadas, ambas, como ocasiões
de interpretação?

Se nós podemos encontrar alguma teoria da inter-
pretação tão geral que abranja todos esses diferentes ca-
sos, ou mesmo a maioria deles, surge, então, um
problema maior. Como poderemos distinguir entre os
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diferentes tipos de atividades de interpretação? Pois
nós, certamente, distinguimos. Suponham que apareça
atrás de mim, agora, uma série de clarões de luz. E
então eu pedisse a vocês que interpretassem essas lu-
zes. Vocês não saberiam nem mesmo como começar,
até que soubessem que tipo de interpretação seria
mais adequada. Vocês teriam de decidir se as luzes se-
riam um fenômeno natural - algumas luzes misterio-
sas que acabaram de aparecer na atmosfera - ou se
seriam uma mensagem cifrada transmitida em código
morse, ou uma nova forma de arte, que se
consubstanciara em um espetáculo de luzes concebido
por algum tipo de artista.

Portanto, nós temos dois problemas que qualquer
teoria geral da interpretação deve confrontar. O pri-
meiro é o que - ou se algo - faz todos esses tipos
ou ocasiões de interpretação ocasiões de uma mesma
coisa? E o segundo problema, igualmente difícil, é o
seguinte: o que, como o exemplo dado nos sugere, faz
com que seja tão profunda a diferença entre cada for-
ma de interpretação? E quando desenvolvermos, se
pudermos, uma teoria geral da interpretação que res-
ponda a essas questões, temos que moldá-la de manei-
ra que possa responder simultaneamente a duas outras
questões. A primeira é esta: seria uma característica
de todos esses diferentes tipos de interpretação que
aqueles que realizam cada uma delas - os cientistas,
os juristas, os historiadores, os tradutores, os psica-
nalistas -, quando discordassem entre si, cada um
deles pensaria, pelo menos na maior parte das vezes,
que está certo, e os demais, errados. Isto é, pensa-
mos, tipicamente, na interpretação como algo que
pode ser feito melhor ou pior, que uma interpretação
pode ser verdadeira ou falsa. E esse aspecto vem enri-
quecer o problema, pois não existem muitas ativida-
des, se vocês pensarem em todas as diferentes
atividades nas quais nos engajamos, que, nesse senti-
do, buscam a verdade ou que levantam uma pretensão
de verdade.
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Mas, uma vez que entendamos que é inerente à in-
terpretação, nesse sentido muito geral, que ela reivindi-
que a verdade, perceberemos então uma quarta
característica que a teoria precisa levar em conta, que é
a seguinte: uma teoria geral da interpretação precisa, no
mínimo, deixar espaço para o ceticismo, porque é tam-
bém uma característica de cada um dos tipos de inter-
pretação que descrevi a existência de céticos que dizem
que toda essa seara é uma espécie de nonsense. Eu sei,
por exemplo, que tem havido recentemente, no Japão,
muita discussão sobre o movimento desconstrutivista na
teoria literária, que é um tipo de posição cética. Nos Es-
tados Unidos, estamos familiarizados com uma gama de
posições céticas que dizem que Direito é nonsense, que
não há Direito. Por isso, uma teoria geral da interpreta-
ção precisa explicar não apenas por que a maioria dos
que a vivenciam vêem esse empreendimento como uma
busca da verdade, ao esperarem estabelecer a verdade,
mas também por que alguns o vêem de um modo cético,
destituído de verdade.

Muito bem, eis o desafio, e vou dar uma breve
resposta a ele. Essa não será, é claro, uma teoria com-
pleta, não apenas porque não tenho tempo de desenvol-
ver os detalhes, mas porque ela servirá apenas em alguns
dos contextos de interpretação que descrevi. E uma teo-
ria parcial, parte de uma teoria mais geral, que tentarei
descrever em outra ocasião. Mas a parte da teoria que
vou tentar descrever agora nos é particularmente útil
porque, apesar de não servir para todos os contextos,
serve à classe daqueles contextos que incluem o Direito.
Chamo essa forma de interpretação de interpretação
con struti vista.

Vocês já perceberam que a interpretação tem lu-
gar dentro de práticas sociais organizadas e que os
conceitos que usamos na formação de interpretações
de diferentes tipos tomam seu sentido não do mundo
natural, mas dessas práticas sociais. Considerem, por
exemplo, os conceitos que figuram na interpretação
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estética: os conceitos de romance, ficção, poema, so-
neto, drama. Esses conceitos ganham vida, ou seja,
tomam seu significado e sentido das atividades e dos
empreendimentos humanos. Deve ter havido um tem-
po em que as pessoas primeiro começaram a pensar
que inventar uma estória era criar algo. Antes disso,
era simplesmente contar mentiras. De repente, contar
mentiras torna-se uma maneira de criar arte. Deve ter
havido um momento no qual o desenho de um búfalo
na parede adquiriu uma nova dimensão de significado
como arte. Esse foi o momento no qual ele foi absor-
vido dentro de um empreendimento humano distinto.
E claro, conversação e tradução também são parte de
um empreendimento humano distinto.

Bem, todas essas práticas e empreendimentos que
citei até agora são vistos por aqueles de nós que se ocu-
pam deles não como sem sentido, mas como benéficos
ou válidos de alguma outra forma. Nós consideramos
que eles têm um objetivo ou finalidade. Achamos que o
Direito tem uma função na comunidade a que pertence.
Acreditamos que a arte tenha um tipo diferente de fun-
ção, que traga uma dimensão de experiência válida a
nossas vidas. Consideramos que a história tenha
um tipo diferente de valor narrativo, e assim por diante.
Isto é, não temos esses empreendimentos simplesmente
como rituais. Nós os temos como algo importante, como
algo que tem valor.

Agora, constituído esse pano de fundo, dado esse
background, posso apresentar o estudo da interpretação
construtivista. A interpretação construtivista surge quan-
do as pessoas se engajam numa prática desse tipo, em
que todos consideram-na portadora de um propósito ou
finalidade, mas discordam, exatamente, acerca de qual
seria esse propósito ou finalidade. Neste evento, os par-
ticipantes considerarão a extensão ou o âmbito de apli-
cação dos conceitos que tornam a prática sensível a essa
finalidade ou por ela determinada. Servem a diferentes ti-
pos de finalidades. Podemos discordar sobre qual é a ii-
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nalidade do Direito, mas concordamos que a finalidade
do Direito é diferente da finalidade da poesia. Por que
podemos ser "inquiridores" da verdade sobre as matérias
da interpretação? Porque somos pesquisadores da verda-
de nas matérias das quais depende a interpretação. Supo-
nhamos que discordemos de outros advogados, em
algum ponto da interpretação jurídica, por serem nossos
pontos de vista sobre a finalidade do Direito, ou sobre a
justiça - pois, até onde sabemos, o objetivo do Direito
é proporcionar a justiça - diferentes dos deles. Acha-
remos que a nossa interpretação é a verdadeira - e não
apenas diferente - se acreditarmos, e porque acredita-
mos, que as nossas opiniões sobre a finalidade do Direi-
to ou sobre justiça são verdadeiras. Defendemos nossos
pontos de vista sobre essas matérias como uma questão
de convicção, o que significa que achamos serem elas
verdadeiras.

Mas espero que vocês percebam também porque
o ceticismo está sempre no background. Porque o ce-
ticismo sempre se apresenta quando lidamos com as-
suntos que as pessoas sentem, profundamente, como
uma questão de convicção, mas sobre os quais discor-
dam entre si, sem que nenhuma delas possa provar
que está certa. Posso pensar, de uma maneira
passional, que a finalidade da verdade da literatura é
celebrar Deus. Mas outros pensam que o valor da ver-
dadeira literatura é muito diferente. Não tenho como
demonstrar que estou certo, e , conseqüentemente,
sou vulnerável ao desafio do cético que diz que nin-
guém está certo, que não há verdade nem falsidade
sobre tal questão. Então, como uma matéria formal, e
no nível abstrato, a teoria superficial que apresentei a
vocês (que vocês podem denominar teoria teleológica
ou finalística da interpretação) tem a forma correta,
ao corresponder aos vários requisitos que eu disse
que a teoria da interpretação deveria preencher.

Vamos observar mais detalhadamente alguns exem-
plos dessa teoria na prática, e já que prometi que
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retomaria, mais cedo ou mais tarde, ao Direito, volto a
ele no meu primeiro exemplo. Como esse relato da inter-
pretação nos ajuda a entender a discussão em Riggs
versus Palmer, no caso sobre o jovem que assassinou o
avô, ou no caso da Buick versus McPherson, sobre a
mulher que processou a Companhia Buick Motors? É
claro que muitas visões podem ser e são sustentadas
acerca do objetivo ou da função do Direito como um
empreendimento coletivo. No entanto, a fim de simplifi-
car o exemplo, posso supor que em uma determinada
comunidade haja apenas duas visões passíveis de serem
defendidas por quaisquer de seus membros. A primeira
insiste que o Direito existe para prover certeza e
regulação, a fim de que a vida coletiva possa ser mais
eficiente, de modo que as pessoas possam planejar suas
vidas sabendo quais regras a polícia ou o Estado vai
obrigá-las a cumprir. Agora, se alguém assumisse essa
visão da finalidade do Direito, alegando, grosso modo,
que o Direito existe para permitir que a sociedade funcio-
ne eficientemente, a despeito do fato de as pessoas dis-
cordarem acerca da justiça e da moralidade - ele
tenderia a ter uma abordagem positivista do Direito. Es-
pecificamente, ele tenderia a acolher a visão ontológica
de que o Direito existe apenas na forma de decisões ex-
plícitas do passado tomadas por autoridades políticas, e
que podem ser lidas e conhecidas. Ele pode ser levado a
pensar, no caso do herdeiro assassino, que este deve
herdar, porque a lei é muito clara sobre os testes formais
pelos quais um testamento deve passar para ser conside-
rado válido, e não diz absolutamente nada sobre assassi-
nos do próprio doador. Se tivéssemos de decidir
questões morais, tais como saber se e quando será per-
mitido aos assassinos herdarem, a fim de saber se um
testamento em especial teria de ser cumprido, na visão
que esse alguém tem da finalidade do Direito, essa finali-
dade mesma seda frustrada. Um juiz simpatizante do
Positivismo, por ter a visão de que o propósito do Direi-
to é promover a previsibilidade, pensaria, conseqüente-
mente, que o Direito permite que o assassino herde,
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apesar de ele também poder achar que, no futuro, o Di-
reito devesse ser mudado pelo Parlamento, e não pelo
juiz. De maneira semelhante, no caso da Buick Motors, um
positivista com essa visão tenderia a não permitir
um processo contra o fabricante, pela simples razão de que
nenhum caso passado permitiu tal processo, e os legislado-
res não disseram que essa prática poderia ser mudada.

Considerem, agora, uma visão diferente sobre a fi-
nalidade ou o objetivo das leis. Nela, sustenta-se que a
visão positivista que acabei de descrever é por demais li-
mitada. Ela reconhece que o Direito serve ao propósito
de permitir às pessoas planejar seus negócios e que, para
esse propósito, é desejável a previsibilidade. Mas acres-
centa que o Direito deveria fazer mais do que isso pela
comunidade, O Direito também deveria tornar essa re-
gência, esse governo, mais coerente em seus princípios;
deveria também procurar ajudar a preservar aquilo que
poderíamos chamar de integridade da regência, do go-
verno, da comunidade, de modo que a comunidade fosse
regida por princípios, e não apenas por regras que pu-
dessem ser incoerentes com os princípios. E insiste que
esse último propósito é tão importante que bem deveria,
nos casos particulares, ser mais importante do que a
previsibilidade e a certeza.

Pois bem, alguém que tenha essa visão pode muito
bem pensar, na hipótese de o beneficiário assassinar o
testador, que permitir que um assassino obtenha vanta-
gens de seu terrível crime atenta tão frontalmente contra
os princípios gerais da moral e do Direito, que, precisa-
mente por isso, deveríamos entender a legislação como
impeditiva desse fato. Ainda que a lei não tenha nenhum
dispositivo que diga explicitamente que um assassino não
pode tirar proveito de sua própria torpeza, ao lermos
essa lei no contexto do Direito como um todo, com o
objetivo de que o Direito seja em princípio coerente, so-
mos levados, por isso mesmo, a decidir que o Direito
adequadamente entendido não permite que um assassino
herde os bens de sua vítima. Foi isso que o tribunal efeti-
vamente decidiu.
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No caso da Buick, que foi, como disse, uma deci-
são muito famosa do Ministro Cardoso, o tribunal usou
um tipo similar de raciocínio. Se desejamos que o Direi-
to seja coerente com os princípios, é necessário que não
entendamos o Direito, até onde for possível, como algo
absolutamente separado da moral, e que não tomemos
decisões que sejam moralmente arbitrárias. Se o defeito
no automóvel não é culpa do vendedor, que simplesmen-
te o revende, mas do fabricante, de onde se originou o
defeito, então, qual princípio moral poderia justificar a
proibição à pessoa prejudicada de reivindicar seus direi-
tos à instituição que realmente causou o dano?

Agora, suponhamos que eu possa começar a res-
ponder às questões que enumerei anteriormente. Sobre o
que estão realmente discordando os juízes que divergem
acerca do Direito, ainda que concordem sobre os fatos?
Eles estão discordando (podemos dizer agora) acerca de
qual seria a interpretação correta da estória até aquele
ponto, e discordam sobre isso porque a interpretação é
teleológica, finalística, uma vez que discordam sobre
qual a melhor atribuição do objetivo ou da finalidade do
empreendimento geral do Direito.

Mas comprovemos a generalidade desse estudo, ao
considerarmos outras ocasiões de interpretação
construtivista. Devemos começar pela interpretação lite-
rária. Existem, é claro, muitas escolas de interpretação
literária. Sem dúvida, existem discussões acaloradas,
tanto aqui no Japão quanto no resto do mundo, entre os
defensores das diversas maneiras de se entender a poesia
ou as peças de teatro ou os romances. Mas, novamente,
para simplificar, e apenas para fins de ilustração, vou
contrapor somente umas poucas visões sobre a finalida-
de da literatura. Como no caso do Direito, a simplifica-
ção negligencia muitas nuanças interessantes, mas faço
isso com fins ilustrativos.

A primeira dessas poucas visões que vou mencionar
sustenta que a finalidade da literatura é a instrução moral.
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Ela deveria visar ao aumento de nossa sensibilidade com
relação às verdadeiras questões morais, a fim de nos
mostrar, de maneira convincente, as verdades sobre os
conflitos, as opções e as tragédias que só conseguimos
ver de uma maneira inexata e sem o correto e profundo
aporte da literatura. Essa era a visão, por exemplo, de um
crítico britânico muito influente, F. R. Leavis.

A segunda visão é, por oposição, formalista. Ela
sustenta que a finalidade da literatura é interna à estética,
que ela consiste em criar um tipo de beleza ou poder que
precisa ser valorizado por si próprio, em seus próprios
termos, e não porque nos ensina algo sobre a moral (ou
sobre a psicologia, a história ou qualquer outra coisa).
Uma terceira visão é a Marxista. Ela sustenta que o obje-
tivo da literatura é contribuir para o triunfo histórico da
classe trabalhadora.

Agora, vou sugerir a vocês que as pessoas que
sustentam uma dessas três visões sobre a finalidade ou
objetivo da literatura, provavelmente, interpretem uma
peça de teatro ou um poema complexos de forma muito
diferente da que um crítico que tivesse uma das outras
duas visões - apesar de isso ser algo que não posso es-
perar que seja facilmente demonstrável. Aparentemente,
pode não estar muito claro o motivo pelo qual as pesso-
as que discordam, por exemplo, sobre a análise correta
do personagem Shylock, na peça O Mercador de
Veneza", de Shakespeare, estão, na verdade, discutindo.
De acordo com essa visão, a raiz do desacordo pode re-
sidir nas marcantes diferenças acerca do correto enten-
dimento de qual é a finalidade de se julgar e interpretar a
arte. Um intérprete marxista pode ser levado a ver
Shylock tanto como opressor quanto como vítima do
capitalismo veneziano. Um simpatizante do pensamento
de Leavis seria tentado a fazer um estudo mais profundo
que deveria enfatizar, por exemplo, a complexidade das
relações de Shylock com sua filha Jéssica. E um
formalista poderia rejeitar ambas as visões por serem
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muito externas, muito pouco ligadas ao vocabulário me-
tafórico e a outros aspectos lingüísticos da peça.

Consideremos, agora, a forma mais comum de in-
terpretação: a interpretação da conversação. Os filósofos
têm ficado atônitos com relação à seguinte dificuldade: é
impossível entender o que o outro está dizendo, o que
uma pessoa quer dizer, antes de se entender muitas ou-
tras coisas sobre essa pessoa, incluindo, por exemplo,
aquilo em que ela acredita e o que ela quer. Intenções,
significados e crenças estão unidos num mesmo siste-
ma. Como podem os intérpretes aqui hoje traduzir para o
japonês o que estou dizendo, sem saberem uma série de
coisas a meu respeito? Eu digo a vocês, "isto é um copo
d'água". Como os intérpretes sabem que estou usando a
palavra "água" para me referir à água, de modo a pode-
rem traduzir o que digo, usando a palavra água em japo-
nês? Como eles sabem que "água" não é apenas o meu
modo engraçadinho ou irônico de me referir a vodca?
Eles devem estar presumindo, por exemplo, que o que
penso estar neste copo - do qual bebo de tempos em
tempos durante esta palestra - é água.

Agora eis o quebra-cabeça: como podem os intér-
pretes decidir o que penso antes de saberem o que quero
dizer com as palavras que uso? E como podem decidir o
que quero dizer ao usar essas palavras até saberem o que
penso? Os filósofos liderados por Donald Davidson, ba-
seados na obra de Williard Van Orman Quine, propuse-
ram que devemos pensar nas crenças, nos significados e
nos desejos não apenas por meio de um deles, mas de
através de um sistema interligado. Aportamos uma varie-
dade de pressupostos iniciais a qualquer problema de
tradução, mas o nosso pressuposto geral é o de dar um
sentido geral ao que o falante está fazendo, assim como
ao que está dizendo. Isto é, nós não traduzimos apenas
sentença por sentença, mas olhamos para todo o com-
portamento como uma tentativa de suposição, pelo me-
nos, de que o falante seja racional. Por isso, se estou
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dando uma palestra e bebo deste copo, e se vocês su-
põem que eu seja racional, podem supor também que eu
não beberia tanto se achasse que isso fosse vodca.
Vocês estão confiando em um tipo de evidência, assim
como em milhares de outras suposições sobre mim, a
fim de traduzir a minha afirmação de que "isto é um
copo d'água". Podemos dizer que qualquer tradução em
particular é apenas a ponta do iceberg, porque debaixo
da superfície estão milhares de outras suposições que
contribuem para dar sentido ao comportamento do falan-
te como um todo.

Trago a vocês esse problema da filosofia da lingua-
gem porque quero afirmar que existem certas ocasiões
de interpretação pessoal nas quais nosso objetivo, nossa
ambição, não é apenas desse tipo. De maneira geral, ten-
tamos dar e damos o melhor sentido que podemos ao
comportamento de alguém, a fim de que possamos pre-
ver e encaixar nossas vidas com a daquela pessoa. Mas
algumas vezes acrescentamos outros requisitos. Consi-
deremos, por exemplo, um outro momento interpre-
tativo que mencionei anteriormente: a psicanálise.

De acordo com alguns estudiosos da psicanálise, o
analista, ao interpretar os sonhos do paciente ou as pia-
das que ele conta ou os seus lapsos lingüísticos, não
está apenas tentando encontrar uma interpretação que
ajude a explicar o comportamento do paciente de um jei-
to comum. De acordo com essa visão, o médico tem
um propósito ligeiramente diferente: descobrir uma ex-
plicação que transforme o comportamento do paciente
- não que o explique simplesmente, mas que o transfor-
me por meio da elaboração de uma explicação que o pa-
ciente internalizará, de modo a ser ajudado a caminhar
em direção à cura. Esse é um propósito especial, nessa
visão, o que justifica que possamos dizer que a finalida-
de ou objetivo da interpretação psicanalítica dos sonhos
ou das piadas é diferente da finalidade ou do objetivo da
interpretação da conversação - de ouvintes buscando
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interpretar uma palestra sobre Teoria Geral do Direito,
por exemplo. Sendo assim, um crítico jurista e um psi-
canalista, de quem eu fosse paciente, chegariam a con-
clusões diferentes sobre as minhas intenções ao contar
determinada piada nesta palestra

Até agora, já lhes dei três exemplos: um tirado do
Direito, outro da crítica literária e outro da diferença en-
tre a interpretação psicanalítica e a interpretação da con-
versação. Esses diferentes exemplos têm por objetivo
apenas ilustrar a teoria geral (e, espero , sugerir o seu
poder) segundo a qual precisamos entender que a inter-
pretação vinculada à prática é regida pelo sentido de pro-
pósito ou finalidade que se atribui a essa prática, ou que
a interpretação vinculada à prática é sensível ao sentido da
finalidade a essa prática atribuído, ao telos dessa prática.

Vamos, finalmente, voltar ao começo. Vocês vão
se lembrar de que mencionei uma variedade de críticas
ao estudo interpretativo da Teoria Geral do Direito que
resumi. A primeira era esta: "Você diz que a interpreta-
ção jurídica tem por objetivo fazer o melhor da estória
até aquele ponto, fazer o melhor da memória jurídica da
comunidade, enquanto nós dizemos que interpretação
significa relato acurado, e não relato mais ou menos pre-
ciso". Minha resposta é, "a interpretação é, em princí-
pio, teleológica, finalística, e, conseqüentemente, em
princípio, uma tentativa de se fazer o melhor do objeto
da interpretação". Mas essa afirmativa é facilmente mal
entendida e eis o motivo pelo qual incluí a segunda críti-
ca que mencionei. A segunda crítica -como vocês de-
vem estar lembrados - argumenta que o método
interpretativo é um modo de tornar cor-de-rosa as coi-
sas, um modo de fazê-las parecer melhor do que efetiva-
mente o são. Vocês interpretariam o Holocausto dessa
maneira? Mas a interpretação construtivista objetiva fazer
o melhor do seu objeto apenas no sentido especial que
descrevi. Ela objetiva fazer utilizar da melhor forma
esses dados, tendo em vista o propósito ou a finalida-

66



DIREITO, FILOSOFIA E INTERPRETAÇÃO

de do empreendimento geral para o qual a ocasião da
interpretação se apresenta. Por isso, consideremos o
caso do Holocausto promovido por Hitler. Esse é um
caso de interpretação histórica. E a finalidade da inter-
pretação histórica é bastante similar ao que descrevi
como a finalidade normal da interpretação da conver-
sação, isto é, fornecer uma descrição do que aconte-
ceu que torne seu sentido o mais coerente e completo
possível. Não podemos ser totalmente bem-sucedidos
ao explicarmos o Holocausto como o comportamento
de pessoas racionais. Mas, ainda assim, a interpreta-
ção ou a interpretação histórica exigem que façamos o
melhor que pudermos. E isso significa que precisamos
atribuir aos monstros que estavam no comando, por
ocasião do fato histórico, motivos que dêem sentido
ao que eles fizeram. Uma vez que fizermos isso, é cla-
ro, então, que estaremos fazendo o melhor que pode-
mos, dando o propósito a esse tipo de interpretação.
Fazer o melhor que pudermos, no entanto, significa
mostrá-los como eles eram, e isso significa mostrá-
los como bestas.

O Direito é diferente. Por quê? Porque o objetivo
da prática jurídica não tem o propósito explanatório que
anima a interpretação histórica. Os juristas estão tentan-
do dar em seu relato sobre o que aconteceu a melhor ex-
plicação possível, especificamente acerca do
comportamento das pessoas. E por um só motivo: o Di-
reito que interpretamos não é o fazer de nenhum grupo
determinado de pessoas. É o fazer de toda uma socieda-
de ou civilização num longo período de tempo, por sécu-
los até. Então, fazer o melhor de nossa tradição jurídica
significa algo muito diferente de fazer o melhor da inter-
pretação histórica. Significa, acredito eu, fazer o Direito
tão justo quanto possamos. Isso é o que significa
acuidade em interpretação jurídica.

Eu disse que nós temos por objetivo fazer do obje-
to da interpretação o melhor que ele puder ser. Mas isso
é apenas um mote, um slogan, que resume o estudo
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mais longo que acabei de apresentar. Significa fazer o
melhor dele, tendo em vista aquilo que acreditamos ser a
visão correta da finalidade desse empreendimento em
questão. E claro que, como eu disse, os advogados dis-
cordarão a respeito do que significa, em detalhes, fazer
do Direito, torná-lo, o mais justo possível. A própria vi-
são de vocês se refletirá sobre sua visão mais concreta
acerca do propósito, da finalidade, do Direito, e também
sobre o que é justiça. Então, para retomar o que disse
antes, se vocês acham que a finalidade do Direito é a
certeza, então vocês fazem o melhor do Direito fazendo
dele, tornando-o, o mais certo possível. Se vocês pen-
sam, como eu, que a finalidade do Direito é fazer do
nosso governo um governo de princípios, então vocês
acharão que fazer o melhor do Direito é assegurar a ele
um caráter mais substantivo. Isso significa fazer o me-
lhor do ponto de vista da integridade do Direito, torná-lo
o mais íntegro possível.

Agora, quase encerrando, eu tomo em análise a
terceira das críticas. Essa é, de certo modo, a mais po-
derosa das três porque, acredito eu, parecerá correta
para muitos de vocês. Ela alega que a interpretação, tal
como eu a expliquei, é subjetiva, de tal sorte que, uma
vez que concordemos que a questão de direito é uma
questão de interpretação, não faria sentido dizer, como
eu digo, que existe apenas uma resposta melhor, mesmo
nos casos difíceis e controversos como os casos Riggs
versus Palmer e o da Buick. A interpretação depende
muito de como as coisas parecem a um único intérprete,
que supõe existir uma resposta melhor para as questões
interpretativas colocadas nesses casos, vistas de seu
ponto de vista específico. Essa objeção é profunda e
acredito que vocês vão ficar felizes em saber que não
pretendo explorá-la em detalhes esta tarde. Mas quero
fazer algumas observações a seu respeito, que acredito
serem pertinentes.

De início, uma vez que tenhamos entendido o âm-
bito completo da interpretação, o âmbito completo das
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atividades que têm um caráter interpretativo, que temos
buscado descrever ou delimitar, veremos, então, que
existem alguns cenários, departamentos ou searas da in-
terpretação onde naturalmente supomos que existem
respostas corretas. Um exemplo é a interpretação
conversacional. A sua compreensão do que eu digo
numa língua estrangeira, e até mesmo a sua compreen-
são do que cada um de vocês diz aos outros em sua pró-
pria língua, é uma matéria muito mais complexa do que
se pensa. Tal compreensão repousa sobre muitos tipos
de pressuposições normativas, incluindo as suposições
relativas à racionalidade. E ainda mais, a maioria de nós
acredita que, na maior parte do tempo, agimos acertada-
mente ao fazê-lo. Pois bem, certamente, isso é especial.
Há razões evidentes pelas quais a interpretação da con-
versação tem essa natureza. Eu menciono apenas essa
porque quero negar que exista algo inerente no empreen-
dimento da interpretação que faça dela algo distintiva-
mente sub-jetivo.

Minha segunda observação é esta: se meu estudo
sobre a interpretação em geral estiver correto, ou aproxi-
madamente correto, indagar, portanto, se a interpretação
é uma atividade subjetiva ou objetiva depende do caráter
das proposições subjacentes relativas ao objetivo, à fina-
lidade dessa tarefa. Se estiver certo em afirmar que a in-
terpretação no Direito é sensível à visão que se tem
sobre o objetivo do próprio Direito, e que o objetivo do
Direito tem algo a ver com Justiça, a incerteza jurídica
seria, portanto, uma simples derivação da incerteza moral
ou política. Se somos céticos a respeito do Direito, se
queremos dizer: "Oh, não existe uma resposta correta
para um caso realmente difícil", isso deve ser porque
somos céticos em relação à moralidade política. Se pen-
samos existir uma resposta correta para as questões de
justiça, pensamos, assim, que existem respostas corretas
para as questões de direito, mesmo para as mais
intrincadas e sobre as quais o professores de Direito e os
juizes discordem.
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Essa pode parecer uma questão por demais surpreen-
dente para ser formulada, pois uma idéia muito difundida,
principalmente entre os estudantes de Direito norte-ameri-
canos, é a de que a moral é subjetiva, que não existe verda-
de ou falsidade sobre as questões morais profundas, que
são apenas uma questão de opinião. Pretendo falar mais so-
bre esse assunto em outras conferências desta série e dis-
cutir seu impacto no trabalho da Suprema Corte dos
Estados Unidos (como, por exemplo, na questão do abor-
to) no Seminário de Tóquio no Centro Americano. Por ora,
no entanto, quero apenas mencionar esse aspecto.

Nunca encontrei nenhum estudante que efetivamente
acreditasse no ceticismo moral que os estudantes
comumente alardeiam. Não quero com isso dizer que eles
sejam hipócritas. Mas acredito que eles freqüentemente fra-
cassam quando buscam compreender a contradição ineren-
te à sua posição. Muitas pessoas, que agora tenho em
mente, dizem-me que não existe uma única resposta corre-
ta para essas questões tão difíceis com as quais a Suprema
Cone lida. Eu, então, indago: por que isso? E falo sobre a
interpretação, de como ela relaciona Direito, moral e políti-
ca. E, aí, os alunos me respondem: "Arrá! Bem que nós
dissemos. Pois agora você diz que o Direito depende da
justiça e todos sabem que a justiça é apenas subjetiva". En-
tão indago a eles: vocês têm uma opinião formada a respei-
to do aborto enquanto questão moral? Aí cada um tem uma
opinião diferente. Muitos dizem: "O abono é um crime". A
maioria costuma dizer: " A legislação antiaborto é tirânica".
E eu digo: vocês efetivamente acreditam nessas opiniões? E
eles respondem: "Claro que sim, inclusive vou participar de
uma passeata esta tarde carregando faixas defendendo es-
sas opiniões". Replico: "Mas vocês disseram que não existe
uma resposta correta em matéria política, que esta não pas-
sa de uma questão de opinião...". Aí então eles pensam e
respondem: " Ah, mas essa é a minha opinião".

Bem, a contradição é evidente, não é mesmo? Com
certeza é logicamente possível assumir uma posição ab-
solutamente cética sobre o aborto, ou sobre qualquer
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outra matéria referente à justiça política ou social. Mas aí
é preciso que você desista de sua opinião pessoal. E a
maioria das pessoas confrontadas com essas questões
vão preferir desistir da filosofia ruim a deixar de susten-
tar intensamente suas convicções.

Já estou terminando. Não vou aborrecê-los mais
com resumos. Quero, no entanto, por ser esta a pri-
meira conferência em Kobe, e como as palestras de
Kobe serão dedicadas à Teoria Geral ou Ciência do Di-
reito, fazer uma referência final ao assunto. Tenho
enfatizado a contribuição que a filosofia - o estudo
filosófico da interpretação, por exemplo - pode dar
ao Direito. E minha visão, de fato, que o Direito é em
grande parte filosofia. Mas também espero - e isso é
imperioso - que essas observações possam sugerir a
contribuição que a Teoria Geral ou Ciência do Direito
pode dar à filosofia e, além desta, à vida intelectual
em geral. Eu disse anteriormente que os filósofos não
estudaram o bastante o fenômeno da interpretação.
Acredito que a interpretação é uma matéria muito im-
portante e que, ao se considerar sua natureza em um
nível geral, contudo de uma maneira muito mais sofis-
ticada e detalhada do que o fizemos, serão esclareci-
dos muitos aspectos importantes, como, por exemplo,
o do estudo da arte e da literatura. Também acredito
que os juristas têm uma grande contribuição a dar
para a doutrina geral da interpretação. Na verdade,
vou tão longe ao ponto de sugerir que os juristas esta-
riam melhor equipados que os membros dessas outras
disciplinas para refletir sobre a natureza e o caráter da
interpretação. Mas provavelmente agora vocês vão di-
zer: "Como é que um professor norte-americano de
Teoria Geral do Direito pode acreditar que a sua disci-
plina seja o centro do universo?!".

Por isso, acho melhor parar por aqui. Obrigado!

(Tradução: Raíssa R. Mendes - Revisão: Menelick de
Carvalho Netto)
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APRESENTAÇÃO

LEONARDO HENRIQUE DE NORONHA

O 
artigo* do Prof. Jan Pascal, que lecio-
na Direito Público na Universidade
François Rabelais, em Tours, interessa
a todos os que se ocupam do processo
legislativo. No âmbito da Assembléia
mineira, o texto tem utilidade ampliada,
no momento em que se discute a refor-
ma do seu Regimento Interno.

Evidentemente, muitas das ques-
tões tratadas concernem a especificidades da política
francesa, às voltas com a necessidade de ajuste do seu
arcabouço institucional ao processo de unificação euro-
péia. Nesse sentido, o documento também aproveita aos
curiosos do processo de construção jurídica da Comuni-
dade Européia, que vai ganhando, paulatinamente, con-
tornos inerentes a uma confederação de Estados
independentes.
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À exceção da extinta União Soviética, que se man-
teve unida, ao longo de décadas, "manu militari", e com
um centralismo político que desnaturava suas repúblicas,
a União Européia constituirá caso praticamente único de
confederação nos últimos séculos. Desde a Confedera-
ção de Delos, com certeza a expressão histórica mais re-
levante dessa forma de Estado.

Não é difícil imaginar, no contexto democrático em
que se procede à unificação, a dificuldade de
compatibilizar as competências e prerrogativas nacio-
nais com as que se vão delegando ao Parlamento euro-
peu e aos tecnocratas de Bruxelas. Do mesmo modo,
também se pode supor que a interlocução dos governos
com as autoridades européias seja disputada, palmo a
palmo, entre os Poderes Legislativo e Executivo, sobre-
tudo na França da Quinta República, onde a plenitude
democrática convive com instituições e, sobretudo,
mentalidade política inspiradas no gaullismo,
marcadamente centralizador de poder nas mãos do Exe-
cutivo.

Os estudos de Direito Comparado descortinam, in-
variavelmente, amplas possibilidades. Num país de pas-
sado colonial como o Brasil, avulta sua importância, na
tentativa de melhor entender o legado cultural e as raízes
das instituições políticas com que operamos. No que
concerne à democracia, aos moldes de relacionamento
entre os Poderes e ao próprio funcionamento do enge-
nho parlamentar, há muito que aprender com a França,
diretamente "tocada" pelo iluminismo de Montesquieu e
Voltaire e pelas conquistas da revolução liberal burguesa
de 1789.

Não é demais lembrar que a França e o Brasil têm
um passado monarquista em comum, relativamente re-
cente, e caminham, conquanto em ritmo diverso, para a
superação de suas inclinações, digamos, bonapartistas,
manifestas em fenômenos contemporâneos aparentemen-
te sem nenhuma conexão, como o prestígio de De
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Gaulle e Getúlio Vargas. Verdade é que o cesarismo -
causa evidente de desvalorização do Legislativo - conti-
nua rendendo entre nós, mais amiúde, frutos como o
ex-Presidente Fernando CoIlor de Meio...

É conveniente lembrar que a aprendizagem com a
experiência estrangeira jamais deve significar a renúncia
à própria, ou a rejeição prévia das peculiaridades do sis-
tema político brasileiro, muitas delas resultantes de rico
processo de mobilização social vivido nas últimas déca-
das. Recusar o neocolonialismo é algo que se impõe em
todos os domínios da cultura, inclusive o jurídico, se de-
sejamos construir um modelo genuíno, apto a encami-
nhar soluções para nossos graves problemas
sócio-econômicos e compatível com as características
desta Nação, marcada por conflitos da desigualdade ex-
trema e por intensas demandas de ação governamental.

A fim de que o texto se revele útil e o leitor não se
perca nos meandros da política francesa, confundindo-
se com as freqüentes remissões a eventos, personalida-
des e diplomas legais' de que poucos franceses têm
conhecimento, é importante alertar para a necessidade de
uma leitura, digamos, seletiva, que privilegie os aspectos
comuns aos processos legislativos francês e brasileiro.

Quem assim conduzir-se enriquecerá sua compre-
ensão da realidade européia atual (quem sabe a antevisão
da futura "nação latino-americana, já que tendemos a re-
petir, com duas ou três décadas de atraso, o que fazem
os do Norte) e vislumbrará mecanismos capazes de tor-
nar o processo legislativo mais célere, transparente, efi-
caz e democrático. Além do que sairá convencido de
que, ao contrário do que supomos, não estamos no pior
dos mundos no tocante à maturidade política e
institucional.

• A Escola do Legis-
lativo possui versão
original do Regimen-
to Interno da Assem-
bléia Francesa e da
Constituição Fran-
cesa, amplamente
citados pelo autor
no presente artigo.
(N.E)
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A RENOVAÇÃO DO TRABALHO PARLAMENTAR
NA ASSEMBLÉIA NACIONAL FRANCESA

JAN PASCAL

o quadro das instituições da Quinta Re-
pública, o Parlamento francês, sem
sombra de dúvida, acha-se humilhado',
enfraquecido e sob vigilância. Humilha-
do em suas funções tradicionais, a
confecção de leis e o controle das ativi-
dades do governo, transformado em
uma espécie de "besta de carga"
legislativa(,), ou reduzido a mero "posto
de reclamações(,)," a instituição parla-

mentar está enfraquecida devido à preponderância do go-
verno sobre o processo legislativo, em particular através
da utilização do artigo 49, alínea 3, da Constituição, autênti-
ca "ponta-de-lança" quanto à aceitação de textos originários
do governo. Por fim, os parlamentares são fiscalizados por
um órgão novo, não eleito: o Conselho Constitucional°.
Essa instituição está encarregada não apenas de controlar a
conformidade das leis à Constituição, mas também do con-

Jan Pascal é pro-
fessor da Universi-
dade François
Rabelais, de Tours,
a quem agradece-
mos gentileza da
cessão da publica-
ção de seu artigo
em português.

*Pelo excessivo nú-
mero de notas do
autor, optamos por
remetê-las ao final
do artigo à pg 122,
ainda que contrari-
ando o projeto edi-
torial original. (NE)
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trole anterior à sua entrada em vigor, bem como do contro-
le sistemático dos Regimentos das assembléias parlamenta-
res, sobre as quais escrevia Eugène Pierre, que elas
"freqüentemente têm mais influência que a própria Consti-
tuição sobre o andamento das atividades públicas". Essa
idade de ouro parlamentar, pode-se considerar, daqui para a
frente, como estando ultrapassada'.

A posição de fidelidade ao executivo, na qual foram
colocados a Assembléia Nacional e o Senado, explica-se
através de considerações com respaldo no texto constituci-
onal. Mas as disposições da Carta Magna, sozinhas, não
permitem explicar a crise que abala a instituição parlamen-
tar. O fenômeno do voto majoritário, que se confirmou
após a reforma de 1962, que tratou da eleição do Presiden-
te da República pelo sufrágio universal direto, isolou a As-
sembléia no papel de executora das intenções do governo .
Outros fatores explicativos podem ser aduzidos. Embora
não seja oportuno relacioná-los em sua totalidade, alguns
surgem como determinantes, entre os quais figuram a
descentralização e a construção da comunidade européia.
As transferências de atribuições das autoridades centrais
para as autoridades locais, seguidas da eliminação de tutelas
administrativas, com seus meios de controle, criaram con-
dições suficientes para o surgimento de forças locais pode-
rosas '". Competindo com níveis situados mais abaixo, o
Parlamento assiste impotente à fuga de suas prerrogativas
legislativas em direção à Europa (,,) . Ora, a evolução da
construção da comunidade européia é irreversível e dificil-
mente controlável.

Nós, os autores, nos limitamos, em essência, a com-
preender o descrédito que afeta o Parlamento - e, em es-
pecial, a Assembléia Nacional - através destas únicas
explicações externas' 2 . As análises negligenciam outras
causas agravantes, com as quais se defrontam as institui-
ções de representação nacional. De natureza constitucional,
essas causas estão definidas nos próprios Regimentos das
Assembléias; no caso em questão, o da Assembléia
Nacional. Desta forma - circunstância agravante -
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os deputados desconhecem os direitos e as obriga-
eb particular, no voto pessoal, atualmente
constitucionalizado, porém alcançado em seu exer-
cício'.

Para remediar esta "crise de identidade"", dois ca-
minhos estão em aberto. A revisão da Constituição é o
procedimento mais claro, mais determinante para o me-
lhor funcionamento das assembléias; porém, é igualmen-
te o mais oneroso. Se o próprio Conselho Constitucional
não estiver encabeçando, na origem, a revisão constituci-
onal (1992: Tratado da União Européia; 1993: Direito de
Asilo), somente um contexto constitucional favorável po-
derá conduzir o processo. Este é o caso da revisão de 31
de julho de 1995, que instituiu, em especial, uma sessão
ordinária única de nove mesesl.

O fracasso das propostas do Presidente da Repúbli-
ca, em 1992, confirmou a impossibilidade de melhoria do
trabalho legislativo pela via da reforma constitucional°'.
Estando o caminho que leva a Versalhes repleto de cila-
das, restou aos deputados apenas uma opção limitadaol
- visto que está submetida ao controle do Conselho
Constitucional - de reforma do Regimento. Foi este o
caminho escolhido pelos deputados, que adotaram uma
resolução datada de 26 de janeiro de 1994, modificando
em profundidade o Regimento da Assembléia Nacional.
No dizer dos parlamentares, esta é a reforma mais im-
portante depois de l969°. Portanto, não se trata sim-
plesmente de uma reforma de pouca importância, e a
análise das novas disposições regulamentares o demons-
trará com facilidade. Antes de tudo, convém descrever
rapidamente a gênese da reforma. Foi com base na pro-
posta de Philippe Séguin, Presidente da Assembléia Naci-
onal, que se constituiu um grupo de trabalho, colocado
sob sua presidência, encarregado de elaborar propostas
para a reforma do Regimento. Essa iniciativa presidencial
inscreve-se dentro do cuidado do atual presidente da As-
sembléia Nacional, e expresso mesmo a partir da sua as-
censão a esse cargo, em modernizar os métodos de
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trabalho da Assembléia (19) Algumas semanas mais tar-
de, foi inscrita na ordem do dia da sessão extraordinária
a proposta de resolução de número 947, modificando o
Regimento da Assembléia Nacional, apresentada pelo
relator do grupo de trabalho e presidente da Comissão de
Leis Constitucionais e Legislação, Pierre Mazeaud.

Essa maneira de pensar não deixa de ter prece-
dente2o . Mas o trabalho a que ela conduziu é o exemplo
perfeito de uma vontade comum aos diversos sentimen-
tos políticos, no sentido de renovar o funcionamento da
Assembléia(,,). Os grupos políticos são representados por
dois parlamntares, o presidente do grupo e um deputado.
Em compensação, os vice-presidentes da Assembléia não
foram convidados para atuar no grupo de trabalho. Essa
ausência é de certa forma auspiciosa. Ela preserva o
equilíbrio político entre os grupos, uma vez que 5 dos 6
vice-presidentes pertencem à maioria eleita em 1993. Da
mesma forma, ela se situa dentro da preocupação per-
manente do grupo Mazeaud de buscar o mais amplo
consenso.

A renovação do trabalho parlamentar reclama aber-
tura e tolerância. É este o mérito desta reforma funda-
mental, a mais importante em amplitude depois de mais
de 20 anos 22'. Igualmente, é uma reforma original que, ao
lado dos dispositivos regulamentares traz recomendações
aos participantes da vida parlamentar. Tendo entrado em
vigor em 2 de abril de 1994rn2, após ter sido validada pelo
Conselho Constitucional em decisão de 10 de março de
1994, ela se propõe a três objetivos principais: renovar,
propor e adaptar o regimento às práticas originárias das
disposições legislativas ou surgidas à margem dos dispo-
sitivos regimentais. As propostas de reforma articulam-se
em tomo de dois temas: o reequilíbrio do processo
legislativo (1) e o aperfeiçoamento do controle parlamen-
tar (II). Vamos assinalar, enfim, que o âmbito deste es-
tudo ultrapassa a reforma do Regimento propriamente
dito, por ater-se - de fato em certa medida - às práticas
parlamentares estabelecidas à margem deste.
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- O REEQUILÍBRIO DO PROCESSO LEQISLATIVO

A Constituição não leva perfeitamente em conta o
trabalho dos parlamentares. Para mensurá-lo e apreciar
o seu justo valor, é preciso nos remetermos aos artigos
81 e seguintes do Regimento da Assembléia Nacional.
Os deputados participam de duas fases essenciais do
processo legislativo, sucessivamente: exame de textos na
comissão e respectiva discussão na sessão ordinária. O
trabalho dos deputados condiciona-se a um fator perma-
nente: o tempo. Este, aliado do Governo e dos parlamen-
tares da oposição, é um complicador para as comissões
permanentes encarregadas de examinar os projetos e as
propostas de leis, bem como as emendas, antes de
sua discussão na sessão plenária. A resolução de número
151, de 26 de janeiro de 1994, responde a essas dificul-
dades limitando, de um lado, a duração das sessões ple-
nárias (A) e revalorizando, de outro lado, o trabalho na
comissão (B).

A - Melhor distribuição do tempo de trabalho entre
as reuniões em plenário e as reuniões nas comissões.

Depois de sua fala expondo o balanço da sessão no
outono de 1993, o Presidente Philippe Séguin expressou-
se nos seguintes termos: "trata-se, em princípio, de
reequilibrar os trabalhos da reunião ordinária e os traba-
lhos das comissões. Os trabalhos das comissões
doravante têm duração inferior aos trabalhos que desen-
volvemos no plenário. A reunião em plenário está
atravancada pelas discussões técnicas e o debate torna-
se obscuro por causa de minúcias jurídicas. O debate
perde em clareza, ao mesmo tempo em que o plenário
fica deserto, a não ser por um reduzido número de espe-
cialistas que, em razão da ausência de seus pares, nem
sempre são dados à concisão(26). Eis aí, em suma, o mal
de que padece a Assembléia e os males que a afligem. A
resolução comporta soluções inovadoras com o objetivo
de equilibrar, seja na duração ou na importância, as duas
fases do processo legislativo.
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1 - Uma constatação: excessiva importância das
reuniões em plenário.

As estatísticas("> indicam que o aumento do número
e da duração das reuniões se mantém regular por um lar-
go período. Em 1976, a Assembléia dedicou à discussão
de textos e sua aprovação um total de 105 dias, ou seja,
um pouco mais que 700 horas de sessão. Na vigência da
9' Legislatura, esta estimativa elevou-se a 953 horas para
123 dias de sessão. Sem dúvida, embora permaneça
como uma manifestação de soberania da Assembléia, a
reunião é o local privilegiado de expressão das vozes da
oposição, que deste fato abusa periodicamente. Porém,
considerando-se os limites impostos aos parlamentares, é
visível a evolução constatada.

O tempo gasto na sessão reduz o tempo reservado
ao estudo de um texto e seu encaminhamento à comis--
são"' . A relação plenário -comissão, desfavorável a esta
última é a manifestação básica da excessiva importância
da reunião em plenário. A evolução confirma, deste
modo, o que foi levantado pelo Conselho de Estado em
1991, no que toca aos textos legislativos(-). Essa "super-
produção normativa não é uma quimera, mas uma reali-
dade"(", que afeta a qualidade da lei e desenvolve uma
insegurança jurídica devido à falta de rigor e simplicida-
de"". As causas são numerosas e entre elas figuram o de-
senvolvimento do Estado assistencialista e seu o
corolário, que é o peso excessivo da administração na
preparação dos textos, a degradação das relações entre o
Governo e o Parlamento" e a jurisprudência do Conselho
Constitucional l3l . Infelizmente, "o excesso do direito
mata o direito"". Entretanto, a comparação entre o nú-
mero de textos votados em 1970 e em 1993 revela que,
em 1993, os deputados aceitaram um número um pouco
inferior de textos legislativos. Daí a explicar essa
"logorréia legislativa""" como se fosse derivada da multi-
plicação dos textos votados não é exato. Simplesmente,
os dias transcorridos após as eleições gerais trazem o
seu cortejo de reformas prometidas pelos candidatos
aos seus eleitores"'. Em compensação, a inflação
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legislativa foi provocada por uma progressão espetacular
no número de emendas recebidas depois do começo da
7a. Legislatura"". Entre 1970 e 1992, seu número quase
quadruplicou, passando de 1171 para 3694 emendas re-
cebidas.

O direito de apresentar emendas é um direito prote-
gido e limitado —) pelo Conselho Constitucional. A utiliza-
ção abusiva desse direito é, de modo deplorável e
inevitável, consequência da proliferação das disposições
normativas em face das quais o Legislador, muitas vezes,
se mostra incompetente. Mas a opinião pública acredita
"que um bom ministro é aquele que elabora textos de
lei""'. Portanto, para satisfazer eleitores e cuidar da pró-
pria imagem, pressupõe-se ser necessária a presença do
ministro perante a representação nacional.

Ademais, a progressão em número e duração das
reuniões em plenário é inversamente proporcional ao nú-
mero e à duração das reuniões de comissão. A compara-
ção entre duas legislaturas completas @0 , a 5 a e a
revela que, entre 1973 e 1978, a duração média dos dias
de reuniões plenárias fixou-se em 95 dias. Entre 1988 e
1993, a realização dessas reuniões elevou-se a 107 dias
em média. Ao mesmo tempo, as comissões permanentes
se reuniram 325 dias, entre 1973 e 1978 para, em segui-
da, reunirem-se não mais do que 295 dias na primeira
legislatura do segundo período presidencial de sete anos
de François Mitterand. Essa tendência teve repercussão
sobre o número de horas consagradas ao exame dos tex-
tos e teve prosseguimento na 10' Legislatura".

Tendo sido estabelecida a relação plenário-comis-
são, é preciso nos perguntarmos agora sobre essa ligação
em função da natureza das comissões permanentes, limi-
tadas em seis pelo artigo 43 da Constituição, cuja denomi-
nação e competências foram deixadas ao arbítrio do
Regimento e sob o controle do Conselho constitucional(-.

Constata-se que das seis comissões permanentes,
duas comissões, uma em razão de sua natureza, a Co-
missão de Legislação, a outra em função da sua atualida-

82



A RENOVAÇÃO DO TRABALHO PARLAMENTAR NA
ASSEMBLÉIA NACIONAL FRANCESA

de, a Comissão de Assuntos Estrangeiros, resistiram ao
peso da reunião em plenário. O intenso trabalho levado a
cabo pela Comissão de Legislação explica-se, em parte,
pelo apetite de legislar dos sucessivos governos. Entre-
tanto, em longo prazo, é a estabilidade que prevalece, e o
número de reuniões não é mais elevado, em média, em
1992, do que no decorrer da década de 70( 3 . Por outro
lado, a duração do exame dos textos pela comissão foi
afetada durante um longo período. A comparação entre a
5' e a 9' Legislatura indica uma baixa no tempo consa-
grado aos trabalhos da comissão. Porém, outros
parâmetros revelam que o tempo necessário para exami-
nar os textos legislativos não cessou de crescer a partir
dos anos 80". O fenômeno se justifica em face do
crescimento regular das emendas examinadas pela co-
missão'. Quais as conclusões que ressaltam dessas ten-
dências? Antes de tudo, a estabilidade do número de
reuniões da comissão confirma a relativa proliferação dos
textos de lei. Em seguida, a recente intensificação da ati-
vidade das comissões traduziu-se por um aumento sem
precedente do volume de leis. Mesmo assim, a análise
das emendas prejudicou o exame aprofundado dos textos
de onde foram tiradas e aos quais se remetem. As nume-
rosas emendas, de razões discutíveis, especialmente ten-
do em vista que a apresentação não tem outro objetivo
senão o de retardar o processo legislativo"" têm, efetiva-
mente, paralisado o trabalho da comissão. Totalmente di-
ferente é a situação da Comissão de Assuntos
Estrangeiros.

Essa comissão é competente para deliberar em ma-
téria de relações internacionais que, segundo a Constitui-
ção, são, principalmente, as prerrogativas do Presidente
da República e do governo. A utilidade do Parlamento re-
sume-se a aprovar e ratificar os tratados internacionais
em virtude do artigo 53 da Constituição. A particularidade
da comissão é sua extrema dependência frente a um de-
terminado fato internacional. Tem sido assim a partir de
1990, com o desmoronamento da União Soviética e a
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emergência de novas democracias na Europa Central. Em
1991, a atividade da Comissão elevou-se excepcional-
mente. Reuniu-se duas vezes mais do que em 1987. A
Guerra do Golfo, deflagrada em janeiro de 1991 pelas
forças ocidentais, de acordo com a decisão da Organiza-
ção Mundial, explica essa efervescência excepcional da
comissão. Mas, em 1993, a comissão retomou seu ritmo
de atuação, consagrando 46 horas aos problemas interna-
cionais, a despeito do drama que se desenrolava nos ter
ritários da antiga Iugoslávia. Seria preciso acreditar que a
presença dos boinas azuis franceses na Bósnia-
Herzegovina seja de uma natureza diferente e de menor
importância que a presença das forças de paz no deserto
iraquiano em 1991... Essa comparação enigmática con-
venceu os deputados a reformar o Regimento, procuran-
do dinamizar o processo legislativo.

2 - Urna vontade: acelerar o processo legislativo.

Na impossibilidade de ganhar a "guerra contra o
tempo", que apenas o constituinte poderia empreender
modificando o regime das sessões, a reforma, mais mo-
destamente, esforça-se em ganhar a "batalha contra o
tempo". Para esse fim, os arranjos propostos tentam inter-
romper o obstrucionismo característico dos deputados.

a) Ganhar a batalha contra o tempo.

Antes da reforma constitucional de 31 de julho de
1995, o Parlamento desenvolvia suas atividades dentro de
um esquema de sessões (art. 28-C) que se revelou, na
prática, muito limitado. A impossibilidade de a Assem-
bléia Nacional votar projetos de lei em boas condições
exigia a realização de sessões extraordinárias (de recupe-
ração) cada vez mais longas-). Numerosas propostas de
leis constitucionais' tinham sido feitas com o objetivo
de prolongar a duração das sessões ao ponto de se trans-
formarem no assunto principal das propostas de revisão
da Constituição. Algumas personalidades, como o antigo
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Presidente da Assembléia Nacional, Laurent Fabius, ti-
nham recomendado uma sessão única de 9 meses. A
falta de revisão constitucional sobre esse assunto' », a
despeito da posição unânime dos grupos políticos, con-
venceu o grupo de trabalho a dispor sobre a organização
da semana de trabalho dos deputados. Ultimamente, as
iniciativas legislativas(52) têm limitado a acumulação de
mandatos sem, todavia, tornar incompatível o exercício
de um mandato de deputado junto com um mandato mu-
nicipal, ponto de partida (mantém-se o eleitorado local
com vistas à uma reeleição) para ingresso no Palais
Bourbon. A esse respeito, poderíamos indagar se não se-
ria mais oportuno impedir totalmente a acumulação de
mandatos.

Os deputados, é preciso lembrar, representam a na-
ção, e não a região pela qual foram eleitos. Ou, nos ter-
mos do art. 50 (antigo) do Regimento, "a Assembléia se
reúne todas as semanas em plenário, nas tardes de terça,
quarta, quinta e sexta-feira mediante proposta da Confe-
rência dos Presidentes". A Conferência pode, se a ordem
do dia o exigir, propor à Assembléia que realize outras
sessões, sendo estas por direito convocadas a pedido do
Primeiro-Ministro. As sessões suplementares excepcio-
nais tornaram-se a regra, particularmente a sessão de ou-
tono dedicada ao exame do projeto de legislação
financeira. Reconheceu-se que a multiplicação dessas
sessões acentua o absenteísmo ao mesmo tempo em que
desvia os representantes da nação de sua missão de con-
trole no âmbito das comissões.

A semana de trabalho, por conseguinte, foi
restabelecida em 3 dias de sessão plenária em lugar de 4,
a fim de evitar qualquer precipitação no exame dos textos
e conciliar os mandatos dos deputados'. Essa medida ra-
zoável retoma, é escusado dizer, a proposta contida no
relatório do comitê consultivo para a revisão da Consti-
tuição. Mas a solução contida na resolução é tida e havida
como um paliativo à sessão única de 9 meses reclamada
unanimemente pelos agrupamentos políticos representa-

85



CADERNOS DA EscoJA DO LEQISLATIv0

dos na Assembléia. A partir dos debates sobre a reforma
do Regimento, Francis Delattre, expressando-se em

* U.D.E. é a sigla do nome da U.D.F.* considerou com exatidão que
Parlidoda União pela "se nós estamos coesos quanto ao prazo de três dias,

é porque pensamos que será preciso chegar à sessão úni-
pour Ia democratie ca de 9 meses, com os deputados estando presentes aqui
française et du e verdadeiramente aqui, 3 dias por semana"("). De manei-
Centre), conforme n	ra fortuita, o deputado centrista salienta novamente aformação obtida na	-páginadaAssemblõia questão da acumulação de mandatos. Assim, reorganizar
NadonalFransana a semana através de uma diminuição do número de ses-
Internet: sões ordinárias e operar uma melhoria na participação
(.assemee-naLfr). dos deputados nas comissões são as preocupações cons-

3)	 tantes do grupo de trabalho.

A utilidade do debate público é por tratar-se de
"âmbito no qual as opções políticas essenciais são discu-
tidas"'. Mas, esta aspiração requer um uso moderado
dos recursos de obstrução gerados, em favor da oposição,
pelas disposições constitucionais e o Regimento.

b) Disciplinar os procedimentos de obstrução.

A oposição dispõe de numerosos meios, constituci-
onais e regimentais, para se opor a um texto proposto
pelo governo ou pelos parlamentares da maioria. Ela usa
freqüentemente o seu direito de emenda, admitido aos
parlamentares pelo art. 44, alínea 1 da Constituição, e re-
corre regularmente às moções de procedimento e aos in-
cidentes de reunião para retardar a aprovação de um
texto.

Por exemplo, a partir da discussão da proposição
de lei fixando as condições de auxílio aos investimentos
feitos pelas coletividades locais nos estabelecimentos de
ensino privados, a oposição socialista e comunista utili-
zou todos os recursos de que dispunha: juízo de
inadmissibilidade, questão de ordem, pedido de retorno à
comissão, apelos ao regimento, verificação de quorum,
pedido de votação nominal e apresentação de emendas
em grande quantidade. Essas técnicas de obstrução são
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observáveis em menor medida no Senado'. Poder-se-ia
legitimamente aguardar uma regulamentação mais severa
desses procedimentos. De fato, os parlamentares deram
provas de timidez, receando, sem razão, uma censura do
juiz constitucional.

b.1) As lacunas da reforma.

A partir do instante em que se desenrola uma con-
trovérsia a respeito de algum texto, os deputados que o
contestam apresentam numerosas emendas com o único
objetivo de demonstrar sua hostilidade e retardar o exame
'. A utilização sistemática desta "modalidade esporádica
do direito de iniciativa" dos parlamentares 0') é
preocupante porque ela descaracteriza a função de emen-
dar. Porém, o direito constitucional de um deputado pro-
por modificações em um texto acha-se protegido
rigorosamente pelo Conselho Constitucional(-). Isso expli-
ca por que nenhuma modificação tenha sido proposta
para limitar o número de emendas apresentadas e a dura-
ção do tempo de concessão da palavra para defendê-las.
Injustamente. Na sua decisão de 31 de maio de 1994 6), O

Conselho confirma que uma limitação severa do tempo
de uso da palavra de que dispõe o signatário de uma
emenda para expor seus motivos está em conformidade
com o art. 44 da Constituição. É preciso, então, obser-
var nessa hesitação dos deputados em regulamentar a
utilização das emendas os efeitos perversos da decisão
de 7 de novembro de 1990, pela qual o Conselho pro-
tege exageradamente a faculdade de emendar dos par-
lamentaresó3.

O Regimento oferece, em si mesmo, recursos nu-
merosos aos deputados para se oporem, eficaz mas tem-
porariamente, à maioria parlamentar e ao governo. Os
que têm publicidade assegurada são as moções de pro-
cesso legislativo levantadas com base no exame geral do
texto, em reunião pública. O art. 91, alínea 416, do R. A.
N. distingue 3 moções. A primeira, prioritária quanto às
outras, é o juízo de inadmissibilidade. Ele tem por objeti-
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vo "constatar que o texto proposto é contrário a um ou
mais dispositivos constitucionais". O controle prévio da
constitucionalidade pode ser seguido por duas moções de
ocasião: a questão de ordem e o pedido de retomo à co-
missão. A oposição parlamentar utiliza freqüentemente
essas moções para patentear sua hostilidade a um texto".
Quanto aos apelos ao Regimento correntemente utilizados
para outros fins diversos daqueles aos quais se destinam,
não foram objeto de nenhuma modificação—.

Esta técnica permite a qualquer deputado tomar a
palavra e interromper o debate, suspendendo o exame do
texto. Ainda que o presidente da sessão possa cassar-lhe
a palavra, o que raramente faz, os deputados recorrem
freqüentemente a esta técnica com o único propósito de
retardar a aprovação de um texto, ou de se pronunciar
em sobre um assunto da atualidade".

Podiam ser mitigadas as disposições regimentais re-
lativas às moções que permitem a obstrução? Sim, à ex-
ceção dos juízos de inadmissibilidade, nós assim
pensamos. Recentemente, o Conselho Constitucional de-
terminou, com efeito, que os apelos ao Regimento poderi-
am ser "objeto de ajustes em função da natureza e do
desenvolvimento dos debates"". Posicionando-se aberta-
mente a favor de restrições nos processos de obstrução,
o conselho definiu um único limite: que os parlamentares
possam invocar livremente e sem constrangimento os ar-
tigos do Regimento que permitem solicitar aplicação dos
dispositivos constitucionais. Esta solução é satisfatória"
e não se refere às moções de ocasião. Ela significa sim-
plesmente que o juiz constitucional, entre dois imperati-
vos, privilegia sempre o respeito da Constituição à
organização do trabalho legislativo via regulamentações.

Assim, limitando-se às recomendações, a reforma
responde parcialmente à racionalização das técnicas de
obstrução. Em compensação, a resolução introduz modi-
ficações técnicas nos incidentes de sessão e nas formas
de votação.
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b.2) Modificações puramente técnicas.

- Incidentes de sessão.

Com exceção dos apelos ao Regimento, eles se limi-
tam principalmente aos pedidos de suspensão da sessão.

A suspensão da sessão está prevista no art. 58 do
Regimento. Na sua alínea 3, o artigo 58 reconhece ao go-
verno, ao presidente ou ao relator da comissão de mérito
designada * e ao presidente de um grupo político ou
ao seu delegado, cujo nome é indicado ao presidente da
Assembléia, o direito de obter uma suspensão de sessão.
O pedido é de direito; não pode lhe ser recusado. Somen-
te é submetido à decisão da Assembléia um pedido origi-
nado de um deputado agindo emseu próprio nome.
Dentro de uma lógica de firme oposição ao Governo, a
suspensão da sessão permite ganhar tempo e retardar a
aprovação do texto. Este propósito de retardar a aprova-
ção levou a ser reconhecido o direito de os presidentes
de sessão fixarem a duração da suspensão, ou mesmo
de recusá-la em caso de abuso evidente. A suspensão é
igualmente pedida para "recompor" as fileiras da oposi-
ção em face de uma maioria impaciente pela reabertura
dos trabalhos, ou a fim de estudar de "cabeça fria" uma
nova atitude governamental que tenha pego seus inte-
grantes desprevenidos-.

O relator do grupo de trabalho assinala um desvio
na utilização do pedido de suspensão. Com certeza, sua
utilização não é sistemática e seu acatamento é excepcio-
nal'°'. Mas, muito freqüentemente os presidentes de gru-
po delegam a vários membros o direito de obter a
aplicação do artigo 58, alínea 3, do R. A. N. Esta prática
extra-regulamentar obriga a disciplinar mais severamente
os pedidos. Para este fim, o artigo 20 da resolução deter-
mina que "toda nova delegação anula a precedente". O
cuidado dos relatores é o de forçar a oposição a respeitar
os dispositivos regimentais. A mesma motivação levou à
determinação dos procedimentos aplicáveis ao momento
e às modalidades de votação.

'Conforme o art. 43
da Constituição
Francesa, os proje-
tos e as proposi-
ções de lei apresen-
tadas à Mesa do Se-
nado ou da Assem-
bléia Nacional são
enviados a urna co-
missão encarrega-
da de examiná-los.
Essa comissão pode
ser uma das seis
comissões perma-
nentes, de acordo
com seus respecti-
vos dom(nios de
competência , ou,
ainda, urna comis-
são especial, nos
casos previstos no
Regimento Interno.
A devolução de um
texto a uma comis-
são permanente, na
maior parte das ve-
zes, não suscita ne-
nhum problema de
competência. Po-
rém, algumas vezes,
dependendo da va-
riedade de temas
coexistentes num
mesmo texto, pode
ocorrer de uma co-
missão não ter ex-
clusividade de com-
petência, ou sela,
um projeto de lei pode
interessar a outras
comissões. Na Fran-
ça há uma pequena
diferença formal no
processo, motivo
pelo qual julgamos
necessária a pre-
sente nota. A co-
missão à qual o tex-
to foi encaminhado
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primeiramente é de-
n o m i ri d a
comisSion saisie

eu fond', que tradu-
zimos por 'comis-
são de mérito de-
signada' Qualquer
outra comissão per-
manente que se jul-
gar também compe-
tente em relação ao
tema em análise
pode informar ao
Presidente da As-
sembléia que dese-
ja apresentar um
parecer sobre todo
ou parte do projeto
ou proposição em
discussão. Essa co-
missão que solicita
manifestar-se é
chamada
comiSsion saisie

pour avis" que tra-
duzimos, mais adi-
ante no texto, por
"comissão desig-
nada a pedido".
O relator da
comission saisie

eu fone e o rela-
tor da "comission
saisie pour avis"
mantém-se em es-
treito contato, afim
de evitar posições
conflitantes entre
as duas comis-
sões, embora a
"comission eu fond"
conserve um papel
predominante ao
longo de todo o pro-
cesso de elabora-
ção da lei. (NT)

- A votação dos textos.

O encerramento dos debates prenuncia a passagem
à votação do texto. A oposição usa diversos meios,
objetivando retardar e prolongar o processo de votação.
Esta lentidão é freqüentemente conseqüência de um pedi-
do de verificação de quorum e/ou de pedido de votação
nominal.

Nos termos do art. 61, alínea 2, do Regimento, "os
votos dados na Assembléia são válidos, qualquer que seja
o número dos presentes se, antes do anúncio, quando se
tratar de votação nominal, ou antes do começo da verifi-
cação de voto, nos outros casos, não se tiver solicitado
à mesa, mediante pedido pessoal do presidente de algum
grupo, a verificação do quorum, de modo a constatar a
presença, nas dependências do palácio, da maioria absolu-
ta do número de deputados, calculada com base no nú-
mero de lugares efetivamente ocupados". Segundo a
alínea 3 do mesmo artigo "quando uma votação não pode
ser realizada por falta de quorum, a sessão é suspensa,
após ser anunciado pelo Presidente o relatório de votação
para a ordem do dia da sessão seguinte, a qual não
pode ser realizada menos de uma hora depois; o voto é
então válido, qualquer que seja o número de depu-
tados". Utilizada com sabedoria e solicitada quando do
exame de projetos controversos", a verificação de
quorum é pouco incômoda e particularmente eficaz. Exi-
ge-se apenas a presença do presidente do grupo em ple-
nário. Afora isso, sua utilização é ilimitada. Entretanto, a
resolução determina simplesmente que os pedidos de ve-
rificação de quorum devem ser formulados antes do
anúncio de uma votação e não antes da abertura desta, a
fim de frustrar qualquer pedido manifestamente infunda-
do, cujo único propósito seja o de retardar o mais possí-
vel o processo legislativo. Não obstante, a Mesa da
Assembléia decidiu, em 23 de fevereiro de 1994, fixar em
dez minutos, em lugar dos trinta anteriores, a duração da
suspensão consecutiva a um pedido de verificação de
quorum. Aliás, um só pedido pode ser recebido no decor-
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rer de um mesmo debate, no mesmo dia da sessão. Tal
como nos incidentes de sessão, os novos dispositivos
disciplinam insuficientemente as técnicas de obstrução. O
regime dos pedidos de votação não escapa desta falta de
rigor (art. 65).

Ao requerer votaçãoo2, os deputados da oposição
manifestam sua discordância. Na prática, a sessão é
suspensa e os deputados "de plantão" desligam os botões
de controle do painel de votação dos seus colegas, desde
a instalação do voto eletrônico. A freqüência dessas vo-
tações nominais não é negligenciável", mesmo conside-
rando que, em 1993, uma diminuição sensível foi
constatada, acelerando, por essa razão, o desenvolvimen-
to dos debates. Todavia, nenhum dispositivo do novo Re-
gimento limita sua utilização. Ocorre que, simplesmente,
a exemplo dos pedidos de suspensão de sessão, a prática
da delegação múltipla conferida pelo presidente do grupo
aos seus membros é habitual. O artigo 65, alínea 3, de-
termina portanto que "toda nova delegação anula a prece-
dente".

Quanto à votação nominal, é de direito, uma vez
que esteja envolvida a responsabilidade do Governo. Apli-
ca-se igualmente às leis orgânicas e às peças de acusação
diante da Alta Corte de Justiça. A propósito destas não se
pode falar em técnicas de obstrução. No entanto, o traba-
lho de votação pode durar até horas avançadas, retardan-
do da mesma maneira a aprovação do texto. Por certo, a
resolução não constitui um novo sistema de votação, mas
ela menciona uma reforma ocorrida na primavera de
1994. Esse novo sistema de votação eletrônica, inaugura-
do por ocasião da apresentação da primeira moção de
censura contra o Governo Balladur, baseada no artigo 49,
alínea 2 da Constituição", substitui as duas umas tradici-
onalmente colocadas na tribuna. Doravante, uma urna
eletrônica recebe as cédulas de votação. No encerramen-
to da votação, o resultado é conhecido imediatamente.
Assim, o que a votação perdeu em solenidade, certa-
mente ganhou em rapidez"".
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Todavia, é lamentável que nenhum dos dispositi-
vos restrinja a limites mais estreitos as técnicas de
obstrução, dentro do respeito aos direitos da Mino-
ria". A eficácia das medidas adotadas é incerta e não
resolve a utilização abusiva de determinados procedi-
mento s 177'. Esta timidez é contestável e lamentável por-
que se a Oposição deve se expressar tão livremente
quanto possível, sua função não é a de adiar a aprova-
ção dos textos pela Maioria. Ao contrário, é de fiscali-
zar e denunciar os excessos da maioria parlamentar.
Sobretudo, os deputados da Oposição, assim como os
da Maioria, representam uma força na apresentação de
proposições. Essa função deve se exprimir principal-
mente no seio das comissões permanentes.

B - A revalorização do trabalho na comissão.

Como acentuam J. P. Camby e P. Servent', "as
comissões desempenham um papel de preparação e de
canalização do debate". Por essa razão, as reformas pro-
postas objetivam revitalizar o trabalho executado na co-
missão. Só que essas reformas são necessariamente
limitadas", a despeito de estarem ou não em conformi-
dade com os desejos presidenciais—). Na comissão é
realizado um trabalho em profundidade, livre de pres-
são política e da lógica partidária. Mas a evolução recente
do comportamento parlamentar - o absenteísmo -,
agravado continuamente pela jurisprudência do Conselho
Constitucional(- , ), acentua a marginalidade das comissões
permanentes no processo legislativo.

O remédio para este estado de fato e de direito con-
siste, já vimos, em conceder prazo mais longo de refle-
xão à comissão para o exame dos textos. Insuficientes,
em si mesmos, três caminhos são privilegiados por con-
ferirem autoridade nova aos trabalhos das comissões: au-
mentar a participação dos deputados e dos ministros nos
trabalhos das comissões, aprofundar o trabalho nas co-
missões e assegurar-lhe ampla divulgação.
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1 - Reforçar a participação.

Essa determinação de tomar efetiva a participação
dos atores da vida parlamentar nos trabalhos das comis-
sões diz respeito, principalmente, aos deputados. Os
membros do Governo são igualmente convidados a parti-
cipar mais ativamente das atividades das comissões.

a) Motivar os deputados.

Segundo o artigo 38, alínea 1, do Regimento, os de-
putados só são membros e só participam, em princípio,
da atividade de apenas uma comissão " . O artigo 86, alí-
nea §a, do Regimento da Assembléia Nacional, prescreve,
no entanto, que o autor de uma proposição ou de uma
emenda possa, contanto que solicite ao presidente de uma
comissão de que não participe, "ser convocado para as
sessões da comissão consagradas ao exame do seu texto.
Ele se retira no momento da votação".

A participação dos deputados nas reuniões de co-
missão é duplamente limitada. Primeiramente, porque os
deputados de uma comissão recorrem excepcionalmente
às prerrogativas decorrentes dessa condição de mem-
bros. Quando se interessam por um texto, é na sessão
plenária que reconhecem a melhor oportunidade para a
defesa de seus argumentos - o que, aliás, toma mais
pesado o debate público. E ainda, porque os deputados
autores de proposições e de emendas perdem o interesse
pelos trabalhos da comissão que está de posse do tex-
to, por se sentirem, habitualmente, excluídos do tra-
balho legislativo. Essa hesitação se explica pelos
"hábitos mas também por uma regulamentação que
não se pode considerar como inspiradora"'. Para
responder a essas dificuldades ampliadas pelo tempo e
estimular o deputado autor de uma iniciativa legislativa
a explicá-la e defendê-la, o artigo 86, alínea 5", prevê
que, doravante, "o autor de uma proposição ou de
uma emenda pode participar dos debates da comis-
são". O Conselho Constitucional, na sua decisão de
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10103/94, precisou o sentido desse artigo que consa-
gra dois avanços importantes.

Em primeiro lugar, a reforma do Regimento, organi-
zando o processo legislativo, simplifica-o. A convocação
pedida pelo deputado ao presidente da comissão que exa-
mina sua proposição ou emenda fica suprimida. Em se-
gundo lugar, os deputados passam a gozar de novos
direitos. Eles participam dos debates e das explicações
do texto. Não têm mais que se retirar no momento da vo-
tação. Restabelece-se assim uma certa lógica, pois, como
examinar um texto sem conhecer as motivações que es-
tão na sua origem? Da mesma forma, institui-se maior
igualdade entre o deputado e os membros do Governo
que, nos termos do artigo 45 do Regimento, "devem ser
ouvidos quando o solicitarem".

Comunicadas obrigatoriamente ao Conselho Consti-
tucional pelo Presidente da Assembléia as alterações
supracitadas, a jurisdição constitucional definiu o alcance
desses dispositivos introduzidos, expressando algumas
reservas. O Conselho Constitucional considera que o arti-
go 86, alínea 5a, estará de acordo com a Constituição se
"o direito assim reconhecido aos deputados de participar
das reuniões das comissões das quais eles não são mem-
bros não implicar o direito de nelas votar" (Consideran-
do n° 18). Por três vezes, na decisão de 10103194, o
Conselho lembra que um deputado "de fora" em determi-
nada comissão não pode participar das votações que
nela são organizadas. A solução inversa equivaleria,
pois, a autorizar a votação das leis na comissão, o
que, segundo o juiz constitucional, contraria a Consti-
tuição. Com efeito, não existe no direito constitucio-
nal francês uma "miniassembléia". Essa jurisprudência
discutível do Conselho tem tido efeitos inegáveis. Ja-
mais, no âmbito do grupo de trabalho, foi questionada
a instauração de uma fórmula para permitir a votação
das leis na comissão. É preciso, entretanto, reconhe-
cer que o mecanismo senatorial, censurado pelo
Conselho em 1990, apresentava a vantagem de en-



A RENOVAÇÃO DO TRABALHO PARLAMENTAR NA
ASSEMBLÉIA NACIONAL FRANCESA

curtar a sessão plenária, reportando o debate público
ao estágio de comissão.

Finalmente, a combinação das decisões de 7 de no-
vembro de 1990 e de 10 de março de 1994 encerrou um
debate promissor sobre a aceleração do processo
legislativo. Não apenas a aprovação de uma lei em comis-
são é contrária ao artigo 44-C, mas também a aprovação
de uma lei ocorre necessariamente em sessão ordinária,
para permitir a todos os deputados votá-la. O Conselho
esqueceu-se de que, de acordo com sua decisão de 23 de
janeiro de 1987, o artigo 27 da Constituição é inoperante?
Ao recusar o reconhecimento de semelhante estatuto, man-
teve-se o princípio segundo o qual a lei é votada em sessão
ordinária pelo conjunto dos parlamentares.

A participação dos deputados que não sejam mem-
bros da comissão nos trabalhos desta é constitucional-
mente possível, observadas as limitações já mencionadas
acerca do direito de voto. Indiscutivelmente, essa juris-
prudência se inscreve dentro do desejo de "deixar viver",
para melhor eficácia, os processos parlamentares'" e
"incrementar o papel legislativo preparatório das comis-
sões envolvidas". Aliás, só para não ser contrário ao arti-
go 43 da Constituição, o direito de voto é reservado
apenas aos deputados membros de uma comissão; a de-
cisão do Conselho autoriza a participação dos deputados
nos debates de uma comissão da qual não sejam mem-
bros - o que, na espécie, não foi contemplado pelo Re-
gimento''.

Aguardando uma próxima reforma do Regimento
sobre este assunto, os reformadores procuraram, igual-
mente, ao autorizar a participação dos ministros nos de-
bates das comissões, limitar os debates técnicos na
sessão plenária.

b) A participação dos membros do governo nos de-
bates das comissões.

Em virtude do artigo 45 do Regimento, um ministro
pode ser ouvido por uma comissão, a pedido desta. Esse
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direito se explica com base na Quinta República, em que
o poder executivo domina totalmente o processo
legislativo e faz votar "suas" leis. Para esclarecer os tra-
balhos de uma comissão, a audiência de um ministro
pode ser pedida pelo presidente desta.

Contudo, os ministros não assistem à votação
nem participam das discussões das emendas aos tex-
tos, majoritariamente de origem governamental(- ,). Pa-
rece, portanto, oportuno que um ministro, autor de
um projeto de lei, além de prestar esclarecimentos,
tome parte nas discussões sobre as emendas apostas
ao seu texto. Reforça-se, dessa maneira, a autoridade
das decisões tomadas pelas comissões e aliviam-se as
sessões plenárias, privilegiando, no estágio de comis-
são, a busca de um compromisso entre o governo e
os deputados. Essa participação deveria também evitar
que o governo apresentasse emendas em reunião em
plenário. Por meio desse subterfúgio, tende-se a uma
elaboração mais precisa dos textos de lei. Igualmente
os protege contra contestações infundadas na reunião
em plenário, a fim de melhorar o transcurso da ses-
são. Foi até mesmo proposta, a partir dos trabalhos
preparatórios da reforma do Regimento, uma emenda
autorizando um secretário de cada grupo parlamentar
a assistir às reuniões das comissões. Se a participação
é importante, a revalorização do trabalho na comissão
é fundamental.

2. Aprofundar o trabalho na comissão.

Todas as modificações já expostas levam a repensar
o trabalho legislativo nas comissões. A prioridade é re-
servada para as emendas dos deputados, tardiamente
apresentadas e examinadas superficialmente.

a) A apresentação das emendas.

Para compreender a importância do novo procedi-
mento, convém apresentar o mecanismo anterior, que
não foi inteiramente satisfatório.
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Nos termos do artigo 99 do Regimento, os deputa-
dos emendavam um texto antes da abertura da discussão
geral (artigo 99, alínea II) ou, então, no caso desta ter se
iniciado antes que o relatório sobre o texto tivesse sido
posto em circulação, antes da discussão dos artigos (arti-
go 99, alínea 3). Mas o empenho do governo em rematar
seus textos e poupar-se das críticas da oposição, além
da apresentação tardia das emendas parlamentares, "apre-
sentadas muito pouco tempo antes de serem postas em
discussão na Assembléia", precipitava nas comissões
o exame das iniciativas dos deputados. Essa situa-
ção, com numerosas conseqüências(-), foi agravada
pela faculdade reconhecida ao governo da apresenta-
ção de emendas em regime de urgência. A desigual-
dade com relação aos parlamentares é portanto
manifesta, não podendo eles rebater, a não ser por meio
de subemendas. Ora, o Conselho Constitucional conside-
rou esse direito "como indissociável do direito de emenda
reconhecido aos membros do Parlamento e ao governo
pelo artigo 44, alínea 1, da Constituição"'". Se o juiz "se
preocupa em abrir ao máximo a discussão", ele a disci-
plina rigorosamente, uma vez que as propostas de modi-
ficação de emendas não devem contrariar o sentido da
emenda.

Para responder a essas dificuldades, duas modifica-
ções importantes foram introduzidas no Regimento. Por
um lado, o prazo de apresentação das emendas após a
distribuição do relatório foi restabelecido, passando de 4
para 3 dias. Esse prazo é tido como suficiente para per-
mitir aos deputados propor modificações nos textos93.
Por outro lado, as emendas dos parlamentares passam a
ser recebidas não mais quando a Assembléia empreende a
discussão dos textos, mas na passagem para a abertura
da discussão geral.

Para levar em consideração esse novo prazo de du-
ração, recomenda-se aos presidentes de reunião conciliar
os pedidos de suspensão de reunião, quando são motiva-
dos pelas últimas emendas apresentadas. Aliás, sempre
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preservando as iniciativas parlamentares, foi acordado
que o governo, os relatores e os signatários de moções
do processo legislativo interviriam antes da abertura da
discussão geral. Assim, os deputados podem exercer seu
direito de emenda tendo em vista as diferentes interven-
ções. Mas a medida reduziu incontestavelmente o tempo
de que dispõem os deputados para propor suas emendas
e criou um desequilíbrio entre os membros do governo e
os deputados. De fato, o direito deles de apresentar
emendas aos artigos durante a discussão geral é mantido
a partir da apresentação pelo governo de uma emenda so-
bre os mesmos dispositivos. De qualquer forma, isso
eqüivale a dizer que "emenda em cima de emenda vale".
Essa contrapartida à redução do prazo de apresentação
das emendas é uma inovação digna de nota. Dois efeitos
dela decorrem: um efeito de réplica e um efeito
dissuasivo. De fato, se o Governo ou comissão que exa-
mina o mérito, naturalmente favorável ao governo, emen-
dam um texto depois do encerramento do novo prazo
(abertura da discussão geral), os deputados retomam seu
direito de iniciativa.

O esclarecimento da discussão passa pela restaura-
ção do Parlamento nos seus direitos, e as medidas to-
madas contribuem para tanto. Todavia, como lembra
Claude Malhuret, o novo prazo limita o direito dos parla-
mentares na medida em que "constata-se que as idéias
expressas durante a discussão ampla se traduzem por no-
vas emendas de iniciativa parlamentar". Dito de outra
forma, o direito de emenda é preservado com relação ao
direito de que dispõe o governo, mas é limitado na medi-
da em que depende de uma iniciativa governamental ou
da comissão. Para os deputados, o direito de emenda é
reforçado no seu campo de aplicação, embora seja condi-
cionado em sua origem.

b) O exame das emendas.

O reexame dos prazos de apresentação de emendas
impunha-se duplamente, a fim de se regulamentar o direi-
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to constitucional de iniciativa legislativa e melhorar sensi-
velmente o estudo das propostas de modificação dos arti-
gos de um texto. É o fundamento da reforma. De nada
serve limitar a duração das apresentações de emendas se,
paralelamente, nada for empreendido para aprofundar o
seu exame.

Tradicionalmente, o exame das emendas na comis-
são se desenvolvia em dois momentos precisos do pro-
cesso legislativo. inicialmente, o artigo 88, alínea 1, do
Regimento obrigava a comissão de mérito designada a
se reunir no dia da sessão na qual estivesse inscrito o
exame de um texto de lei, a fim de estudar as emendas
apresentadas. Em seguida, em virtude do artigo 91,
alínea 9, a comissão podia se reunir antes da discus-
são dos artigos - portanto, depois da discussão ampla
- para examinar apressadamente as emendas apresen-
tadas desde a reunião precedente à abertura da reunião
em plenário (artigo 88, alínea 1). Ora, como "as reu-
niões das comissões realizadas em obediência ao arti-
go 18 acontecem freqüentemente muito pouco tempo
antes da abertura da reunião em plenário"", as emen-
das são realmente instruídas e discutidas na reunião em
plenário, que atua como um tipo de porta de entrada. A
sobrecarga de debates técnicos é uma conseqüência; o
desinteresse dos deputados, uma evidência. O
absenteísmo de um grande número de representantes é
encorajado.

Para garantir às emendas um estudo sério, antes da
reunião pública, e aliviar esta de maneira que nela sejam
debatidas apenas as grandes opções políticas, atualmente
é permitido à comissão de mérito designada reunir-se na
véspera do dia da reunião em plenário. Dessa maneira, os
deputados, a comissão e o governo são informados e to-
mam conhecimento a tempo das emendas que vão ser
discutidas. Por outro lado, a reunião prevista no artigo
91, alínea 9, que examinava as emendas apresentadas
tardiamente no decorrer da discussão ampla, recupera
seu interesse, perdido com o passar dos anos. De agora
em diante, ela se acha em condições de instruir com sere-
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nidade as emendas apresentadas, no decorrer da discus-
são, pelo governo ou pela comissão, e as emendas de ré-
plica dos parlamentares. Com efeito, a comissão
envolve-se com um número limitado de emendas, em
vista do efeito dissuasivo do novo artigo 99, alínea 9, nos
termos em que prescreve que "são passíveis de recebi-
mento as emendas - dos deputados - relativas aos ar-
tigos sobre os quais o governo ou a comissão de mérito
designada tenham apresentado uma ou mais emendas de-
pois de expirado o prazo" fixado no começo da discussão
geral. Ela dispõe então de um prazo respeitável para
estudá-las completamente. Enfim, cora cuidado de ga-
nhar a batalha contra o tempo, o artigo 99, alínea 9, pre-
vê doravante que essa reunião realizar-se-á se o presidente
e o relator da comissão, consultados obrigatoriamente pelo
Presidente da sessão, decidirem, em conjunto, por sua ne-
cessidade, ou seja, no caso de conclusões divergentes ou
na falta de conclusões. Uma vez ainda, tenta-se encurtar a
reunião em plenário e só reunir a comissão no caso de a si-
tuação o exigir. Em suma, caminha-se para o modo mais
rápido e mais eficaz possível.

Esse dispositivo relativo à apresentação e ao exame
das emendas constitui o cerne da reforma: organizar e
melhorar as condições do trabalho parlamentar. Resta,
para aperfeiçoar a reforma, sensibilizar a opinião pública
para os trabalhos das comissões. Quanto a esse ponto
secundário da reforma, salientamos que a publicidade dos
trabalhos das comissões é facilitada. Para esse fim, a ata
das reuniões das comissões consagradas ao exame de um
texto é anexada ao relatório da comissão e não é apenas
objeto de comunicação à imprensa. Além disso,
complementando a transmissão pela televisão das ques-
tões formuladas ao governo, o artigo 46, alínea 5, autori-
za a retransmissão audio-visual dos trabalhos da
comissão nas condições fixadas pela mesa da Assem-
bléia. Trata-se de sensibilizar os cidadãos não apenas
para a atividade de controle mas também para o trabalho
legislativo dos deputados.
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Definitivamente, todas essas medidas tendem a ace-
lerar o processo legislativo. Prestando bem atenção, o
governo tira proveito das melhorias introduzidas, e as leis
votadas são com muita freqüência projetos de lei*. A
partir daí, pode-se indagar sobre o sentido dessa reforma
legislativa que reforça paradoxalmente a influência do go-
verno sobre o processo legislativo, permitindo-lhe votar
seus textos mais rapidamente. Com efeito, várias explica-
ções podem ser enunciadas. A primeira considera a filo-
sofia da reforma, cujos eixos principais são a valorização
dos trabalhos da comissão e a melhoria das condições do
debate legislativo. A segunda, menos determinante, é a de
sensibilizar a opinião pública para os trabalhos da Assem-
bléia. Enfim, se a votação dos textos ocorrer dentro de
prazos mais curtos, as medidas propostas visam melho-
rar sensivelmente a qualidade dos dispositivos legislativos
e diminuir a quantidade das falhas que estão na origem da
inflação legislativa (emendas em demasia) e de inseguran-
ça jurídica (redação e conteúdo das emendas).

A Assembléia Nacional preenche duas funçôes9ó:
uma função legislativa e uma função de controle. No regi-
me parlamentar, essa última função é fundamental porque
assegura um controle democrático - ainda que limitado
na Quinta República - sobre os governos.

li — O APERFEIÇOAMENTO DO CONTROLE
PARLAMENTAR

Em 1958, parecia razoável sanear o Parlamentaris-
mo impedindo que um procedimento de controle parla-
mentar acabasse por ser posto em funcionamento sob
a responsabilidade do governo. Ademais, a estru-
turação progressiva do Parlamentarismo de voto majo-
ritário, desde 1962, roubou todo o interesse na
eventual responsabilidade política do governo perante
a Assembléia Nacional. Diante do fracasso das pro-
postas presidenciais do outono de 1992°", os deputa-
dos procuraram aperfeiçoar o controle parlamentar

* É importante es-
clarecer que na
França há uma dife-
rença entre «projeto
de lei" (projet de lot)
e "proposição de lei"
(proposition de lo,).
Oprimeiroemanado
Governo, e a segun-
da emana do Parla-
mento. (NT)
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reforçando os meios de fiscalizar o governo e exami-
nando, de forma cada vez mais efetiva, as propostas de
atos comunitários.

A - A renovação dos meios de controle da ativida-
de governamental.

Os meios de controle da atividade governamental
são variados e limitados no tempo pelas sessões. Essa
regulamentação estrita, mas liberal, satisfaz tanto às
exigências do governo, que "dispõe de um certo tem-
po de reflexão e de ação", quanto às da oposição,
que fiscaliza a ação do governo. Não obstante, o con-
trole parlamentar deve poder ser exercido fora das
sessões. Mas a renovação dos dispositivos regimen-
tais é uma condição para o aprofundamento dos pro-
cedimentos de controle.

1 - A renovação do regimento.
Se excluirmos os artigos consagrados à responsabi-

lidade penal dos ministros , oito artigos em quatorze
são motivados pelo imperativo de colocar "o direito de
acordo com a prática" ou "dar um enquadramento legal"
a determinadas decisões tomadas pelas instâncias parla-
mentares. O procedimento das questões escritas foi tam-
bém simplificado.

a) O ajuste: questão de codificação.
A codificação dos costumes e convenções parla-

mentares caracteriza esta reforma". A depuração do Re-
gimento refere-se a três modalidades tradicionais de
controle parlamentar: as declarações do governo, as
questões orais e as comissões de inquérito.

Fora das declarações apresentadas no âmbito do ar-
tigo 49 da Constituição, o Governo, nos termos do artigo
132, alínea 1, do Regimento, "pode pedir que se façam
perante a Assembléia declarações com ou sem debate".

A propósito disso, a resolução regulamenta simples-
mente o tempo de concessão da palavra aos oradores,
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determinando que cada orador principal designado por
seu grupo disporá de um prazo de trinta minutos, "salvo
decisão da Conferência dos Presidentes". Essa determi-
nação copia fielmente a prática seguida pela Conferência,
fixando, com muita freqüência - apesar da ausência de
dispositivos regimentais - o tempo de concessão da pa-
lavra em vinte minutos. O interesse pelas declarações é
real, mas a regulamentação das questões orais é mais es-
sencial ainda.

Apresentadas por um parlamentar e endereçadas a
um ministro ou ao Primeiro- Ministro, elas são um ins-
trumento privilegiado para o controle da política governa-
mental e para informação da Assembléiaooh).

Desde 1959, sucederam-se diferentes formas de
questões orais mais ou menos constrangedoras para os
ministros. Numerosas e variadas, elas conheceram dife-
rentes formas de sucesso.

Fixadas inicialmente às sextas-feiras de manhão1,
as reuniões para a formulação dessas questões passaram
por uma certa falta de prestígio. Para remediar isso, no-
vas questões surgiram: as "questões de atualidade"(,-3>,
de sucesso efêmero e as questões formuladas ao gover-
no (104)• Recentemente, a modernização dessa última fór-
mula pelo Presidente P. Séguin permitiu aumentar
sensivelmente o número das questões feitas ao governo
(lOS) A volta das trocas curtas, precisas e espontâneas de
oradores deve favorecer o diálogo com os ministros. O
tempo de cada participante - ministro ou deputado -
está, doravante, limitado a dois minutos e trinta, à exce-
ção da intervenção do Primeiro-Ministro. Associa-se,
desse modo, o ganho de tempo com o interesse pela reu-
nião. Apesar da satisfação dada por esse procedimento
não escrito, outros tipos de questões de natureza con-
vencional apareceram, como as questões de averiguação,
introduzidas em 1989 pelo Presidente L. Fabius. Realiza-
das nas tardes de quinta-feira, elas permitiam aos deputa-
dos interrogar um ministro sobre algum tema, por ele
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* Na França, o Regi-
monto da Assem-
bléia Nacional e ou-
tros textos legais
utilizam os termos
"bis", "ter", "quater',
etc., para assinalar
artigos que têm a
mesma numeração,
evidenciando a sua
repetição. (NT)

desconhecido de antemão. Mas essas sabatinas acaba-
vam em debates momos, sem profundidade e com um
número insuficiente de intervenções por parte dos parla-
mentares( , -,). Diante do pouco entusiasmo dos deputados,
o procedimento não foi mantido na 10a Legislatura.

Face a essas modalidades diversas e mutáveis, os
novos dispositivos suprimem-nas, organizando as ques-
tões orais com ou sem debate"", assim como as ques-
tões sobre assuntos correntes introduzidas em 1969( 10% e
instituem o princípio segundo o qual "as sessões com
questões orais são organizadas pela Conferência dos
Presidentes"( ,-'). Aplicando o artigo 134 do Regimento, a
Conferência dos Presidentes decidiu, em 25 de outubro
de 1994, em substituição à comunicação semanal do
governo, pela realização de uma sessão por mês a
respeito de assunto de interesse europeu, a partir de
questão oral surgida de um debate ou de uma comunica-
ção governamental. Esse procedimento reproduz o que
foi posto em andamento no Senado desde 1991 ( arti-
go 83 bis e ter do seu Regimento)*. Apesar de algu-
mas diferenças, o procedimento é idêntico nos pontos
essenciais. Como no Palácio de Luxemburgo, os únicos
que têm direito à palavra são o autor da questão, o repre-
sentante da delegação da União Européia, o representante
da comissão permanente competente (no caso a de Le-
gislação) e um orador de cada grupo parlamentar. Além
disso, a intervenção de um deputado representando a Co-
missão de Assuntos Estrangeiros é de direito, enquanto
que no Senado é preciso a concordância da Conferência
dos Presidentes. Tanto na Assembléia Nacional quanto
no Senado, o Governo se manifesta sem limitação de
tempo. Em compensação, os senadores dispõem de um
tempo de dez minutos, enquanto seus colegas deputados
se manifestam por, no máximo, cinco. Reativando as
questões orais com debate, abandonadas desde 1978, es-
sas sessões sobre atualidades européias demonstram o
crescente interesse da representação nacional pelas ques-
tões da Comunidade Européia. A nova fórmula foi inicia-
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da em 22 de novembro de 1994 pelo presidente da dele-
gação da União Européia, que colocou uma questão ao
ministro delegado dos Assuntos Europeus sobre a aplica-
ção dos acordos de Schengen. Datada de 20 de dezembro
de 1994, trata de um comunicado que foi firmado a res-
peito do delicado e complexo problema dos transportes
aéreos na Europa. A exigência constitucional do artigo
48, alínea 2 (110) não podia ter sido melhor atendida. As-
sim, a Conferência dos Presidentes, acompanhando a
evolução do regime da 50 República e das relações entre
as Assembléias parlamentares e o governo, encontra-se
na situação de, sem modificar o Regimento, e evitando
sobrecarregá-lo de dispositivos sem finalidade, adaptar a
natureza das questões às circunstâncias do momento"'.

Na França, as comissões de inquérito estão ligadas
ao regime parlamentar. Na 50 República, elas foram en-
quadradas dentro de regras precisas e estritas, em oposi-
ção às repúblicas precedentes(. O número modesto de
criação de comissões de inquérito confirma a hesitação
dos constituintes quanto a esse meio de controle. Por
exemplo, em 1991, somente quatro comissões foram
constituídas. Em 1993, em 22 pedidos, três apenas tive-
ram êxito. Em 1994, duas comissões foram criadas e só
uma em 1995°". Suprimindo a distinção, já operada pela
lei número 91-268, de 20 de julho de 1991, entre comis-
são de inquérito e comissão de controle, a resolução con-
sagra-se à garantia dos direitos da minoria parlamentar.
Ela consagra, por último, a "representação proporcional"
dos grupos políticos,- regulamentando, dessa forma,
uma prática nascida da busca de um compromisso políti-
co entre os deputados. Da mesma maneira, o sistema não
é satisfatório. A representação proporcional permite sem-
pre aos grupos parlamentares que apoiam o governo se-
rem majoritários no meio da comissão. Ela impede
principalmente a minoria parlamentar de controlar eficaz-
mente a ação governamental, tarefa essencial no regime
parlamentar.

Quanto a sua atividade, se o Conselho Constitucio-
nal considerou, na decisão de número 91-301 DC, de 15
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* No texto original, o
autor traz esta ex-
pressão, "droit de
tirage", entre aspas,
o que nos pareceu
indicar o emprego
num sentido meta-
fórico. Literalmente,
a tradução seria di-
reito de tiragem, di-
reito de emissão".
Consultamos o Par-
tido Socialista Fran-
cês, citado pelo au-
tor no parágrafo,
que nos esclareceu
da seguinte forma:
"0 direito de tiragem
voltada adar, a cada
grupo politico e, por-
tanto, aos grupos de
oposição parlamen-
tar, o direito de ver
inscrito na ordem do
dia um certo número
de proposições ou
de debates de sua
escolha." (NT)

de janeiro de 199211), o segredo como um princípio no
desenvolvimento dos seus trabalhos, ele não proibiu a pu-
blicidade das audiências, de conformidade com o regime
dessas comissões nas democracias ocidentais e no Parla-
mento Europeu(-). Hoje, observa-se que a publicidade das
audiências está impregnada de realismo e transparência.
Prolongando o sucesso dessa fórmula, o artigo 142, nova
alínea 1, autoriza o televisionamento das comissões de
inquérito a fim de lhes assegurar uma publicidade maior e
permitir ao cidadão tornar-se testemunha dos controles
efetuados. É lamentável, entretanto, que nenhum disposi-
tivo inscreva no Regimento a prática do "droit de
tirage " ". Elemento do estatuto da oposição desde 1988,
apenas o grupo socialista propôs que anualmente um pre-
sidente de grupo pudesse solicitar a inscrição, na ordem
do dia, de uma proposta de resolução visando à criação
de uma comissão de inquérito. Esta lacuna é lamentável
porque nunca, desde o início da 10* Legislatura, uma
proposta de resolução da oposição, à qual a maioria não
estivesse associada, figurou na ordem do dia dos traba-
lhos da Assembléia. A questão é saber se esse abandono
é provisório ou definitivo.

b) A simplificação do procedimento para as ques-
tões escritas.

O deputado questiona o ministro com o auxilio de
dois meios: as questões orais e as questões escritas. Im-
portantes modificações concernem a essas últimas. Am-
plamente utilizadasO1, essas questões são tanto um meio
de informação quanto um meio de controle permanente,
atraindo a atenção de algum ministro sobre múltiplos as-
suntos, como os atentados cometidos contra as liberda-
des públicas ou a inoperância de determinados serviços...

Quando um deputado coloca uma questão por es-
crito, o ministro dispõe de um prazo de dois meses, no
máximo, para a ela responder por escrito<". Além do
direito a esse prazo parlamentar, pode solicitar a trans-
formação de sua questão escrita em questão oral. Na
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prática, é essa solução freqüentemente escolhida pelos
parlamentares que não obtêm resposta nos prazos regi-
mentais. Tendo em vista o pouco empenho dos ministros
em satisfazer aos deputados nos prazos° 9 e diante das di-
ficuldades encontradas para se inscrever na ordem do dia
uma questão escrita transformada em questão oral, o
grupo de trabalho propôs um novo sistema a título de ex-
periência. A informação completa e rápida para o deputa-
do é o fim desejado. Se ela trouxer satisfação, uma
resolução a introduzirá no Regimento.

O presidente de cada grupo, no curso da Conferên-
cia dos Presidentes, anuncia as questões colocadas pelos
seus membros e que ficaram sem resposta. O número de
questões julgadas prioritárias é proporcional ao efetivo do
grupo. Essa lista chega ao Primeiro-Ministro. Os minis-
tros, convocados para responder às questões dos deputa-
dos, apresentam uma resposta escrita nos menores
prazos possíveis. Esse procedimento original apresenta
uma vantagem e uma inconveniência. De fato, ele permi-
te atrair a atenção do governo para os problemas que
mais preocupam a representação nacional. Acima de
tudo, a informação do Primeiro-Ministro deve estimular
seus ministros a responder rapidamente as questões, a
fim de evitar qualquer censura do chefe de governo. Esse
mecanismo experimental contém, pois, em si, elementos
constrangedores para os ministros. Mas a escolha das
questões pelos parlamentares tende a estimular os minis-
tros a responder fora dos prazos previstos pelo artigo
139 do Regimento. De qualquer maneira, os ministros
considerariam inoportuno responder ao conjunto das
questões dentro dos prazos determinados, apenas mere-
cendo uma atenção particular aquelas questões formula-
das ao chefe de governo. A partir daí, os atrasos já
verificados nas respostas ampliar-se-ão ainda mais, le-
vando-se em conta a situação de expectativa na qual os
ministros vão se colocar deliberadamente... Todavia, é
preciso admitir que essas questões assinaladas são bem
recebidas pelas partes envolvidas. Em razão disso, 449
questões desse tipo foram colocadas em 1994.
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A atualização do Regimento conduz à regulamenta-
ção dos procedimentos de informação e de controle par-
lamentar. Contudo, não de todos. Assim, desde o
começo da li? Legislatura, e com o fim de que se trave
um debate entre os deputados e os ministros, o governo
aceitou manifestar-se todas as terças na Assembléia,
através de comunicados sobre assuntos específicos(-).
Mas o reforço do controle dos deputados sobre o gover-
no pede ajustes suplementares. O grosso do grupo de
trabalho concordou em reconhecer que a eficácia do
controle implicava o seu exercício durante o intervalo
das sessões.

2 - A continuidade do controle

Na expectativa de uma modificação do regime
das sessões{121) o grupo de trabalho recomendou a con-
tinuidade no controle da atividade governamental. Es-
sas recomendações são propostas sem valor
regimental, endereçadas aos participantes da vida par-
lamentar afim de que eles combinem, juntos, uma li-
nha de conduta a ser observada nos assuntos que
dependem da competência do Parlamento. Mas os
comportamentos são muitas vezes mais eficazes que
os dispositivos reguladores que estabelecem o direito.
A resolução de 26 de janeiro de 1994 examina a questão
sob dois aspectos complementares: a freqüência das reu-
niões de comissões e a abrangência do controle.

a) A reunião das comissões.

Suprimindo a exigência da presença da maioria dos
participantes na realização das comissões permanentes, a
resolução de 7 de maio de 1991 facilitou as reuniões das
comissões durante os intervalos entre as sessões. Mas
continua em vigor o quorum exigido no artigo 43, segun-
do o qual a presença obrigatória dos participantes da co-
missão é imprescindível para a validade dos votos, se um
terço dos membros presentes o exigir. Ora, este disposi-
tivo é um 'entrave"121 a mais à atividade - tanto
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legislativa quanto de controle - das comissões durante
seis meses do ano. O aprofundamento dos trabalhos ali-
mentou a inquietação dos parlamentares. Foi proposto,
sem êxito, suprimir essa exigência de quorum"23 . A re-
vogação do artigo 43 do Regimento colocava dois proble-
mas. Primeiro, os direitos da minoria eram afetados,
ficando a oposição privada do direito de pedir a verifica-
ção de quorum na votação dos textos importantes. Se-
gundo, como salienta M. Delattre, suprimir essa
exigência de quorum é ir ao encontro da revalorização do
trabalho em comissão, objetivo visado pela reforma do
Regimento: "em fim de reunião os participantes das co-
missões que permanecem são freqüentemente uma meia
dúzia para examinar os textosque chegam muito rapida-
mente e não é inútil prever-se que o quorum é necessário
para a validade dos textos importantes, se o terço dos
membros presentes o exigir. Trata-se da credibilidade do
trabalho em comissão""". O restabelecimento do artigo
43 foi proposto por Malhuret e Delattre e aceito pela As-
sembléia"".

Por outro lado, estamos no direito de perguntar se
esta proposta não entraria em choque com a jurisprudên-
cia do Conselho Constitucional. Na sua decisão de 23 de
maio de 1991, a jurisdição constitucional observa que a
realização de reunião de comissão permanente durante o
intervalo das sessões, que não está mais subordinada a
presença da maioria dos membros em exercício, está de
acordo com a Constituição, desde que "mantidas no está-
gio de votação as regras concernentes ao quorum' (126).

Resultado dessas observações é que as medidas que faci-
litam a realização e a atividade das comissões no intervalo
das sessões são limitadas. Na impossibilidade de permitir
reuniões mais freqüentes, convém reforçar sua atividade
de controle no intervalo das sessões.

b) A extensão do controle.

O relatório destaca duas insuficiências no exercício
de controle da ação do governo. Por um lado, as audiên-
cias dos membros do governo são pouco freqüentes. Por
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outro lado, os domínios da ação governamental cobertos
pelas audiências são muito restritos. Para este fim, o
grupo de trabalho recomenda a ampliação das audiências
durante os intervalos das sessões a todos os domínios da
atividade governamentalo21. Mas se as audiências pressu-
põem a disponibilidade do ministro, não é este o principal
obstáculo ao ser posta em prática a recomendação. A di-
ficuldade principal para a qual não foi trazida qualquer
solução realista, reside na presença dos participantes no
seio das comissões. Durante as sessões, a assiduidade dos
deputados nos trabalhos das comissões é irregular. Que
pensar então da presença deles fora das mesmas? Pode-se
imaginar que seja excepcional!

Apesar deste dado, nenhuma solução satisfatória
foi levantada para prevenir tal absenteísmo. Apenas, "a
transmissão dessas reuniões"( ,2- 1 pelo terceiro canal de te-
levisão pública foi autorizada. Esta recomendação, desti-
nada a preencher a lacuna criada durante seis meses pela
interrupção das questões ao Governo, é inapropriada.
Ademais, ela é desprovida de obrigatoriedade.

Para concluir, as medidas adotadas para em vista
instaurar um controle permanente da atividade governa-
mental são decepcionantes. Os deputados acham-se,
freqüentemente, na incapacidade de exercer com eficá-
cia a fiscalização do governo. A sessão única, reduzindo
a inatividade das Assembléias de 6 para 3 meses, corrige
esta realidade. Mas não termina com ela. Para dizer a
verdade, aos autores da reforma faltou ambição, por re-
ceio talvez do Conselho Constitucional, cuja interpretação
dos dispositivos que implicam controle do governo é
mais estrita que a que é dada ao processo legislativo.

Esta atividade "intersessões" - se nos é permitido
empregar esta expressão - deve recair sobre temas im-
portantes reconhecidos como tais pela sociedade. Entre
eles, a construção da Comunidade Européia ocupa um lu-
gar permanente e privilegiado.
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B - Desenvolver o controle sobre os atos comuni-
tários.

Imposta pelo Conselho Constitucional(- ,), para rati-
ficar o Tratado da União Européia, a resolução constitu-
cional de 25 de junho de 1992 introduz no texto
constitucional( -) dispositivos associando mais estreita-
mente o Parlamento francês ao processo normativo co-
munitário. E o objeto do artigo 88-4, redigido nesses
termos: "o governo submete à Assembléia Nacional e ao
Senado, a partir da sua comunicação ao Conselho das
Comunidades, as propostas de atos comunitários que
comportem dispositivos de natureza legislativa"; nos ter-
mos da alínea segunda, "durante as sessões ou fora de-
las, resoluções podem ser votadas no âmbito do presente
artigo, segundo as modalidades determinadas pelo regi-
mento de cada Assembléia"'. Um ano após ter entrado
cm vigor, as "imperfeições"w2 são perceptíveis na aplica-
ção do artigo 88-4. Elas dizem respeito principalmente ao
prazo de comunicação das propostas e à determina-
ção de seu caráter legislativo ou regimental. Ajustes
são portanto recomendados. Entretanto, é inútil aperfei-
çoar um procedimento se, aprioristicamente, a missão
dos órgãos interessados é imprecisa e mal definida.

- Pré-requisito: definir a missão da delegação da
Assembléia Nacional junto às Comunidades Européias033.

Criadas pela lei de 6 de julho de 1979, em condi-
ções difíceis-, as delegações da Assembléia Nacional -
e do Senado - junto às Comunidades Européias alarga-
ram suas competências pari passu com a construção co-
munitária "a".

Desde a revisão constitucional de junho de 1992, os
deputados e os senadores excluíram a transformação das
delegações, cuja existência é garantida pelo juiz constitu-
cionalulá , em uma sétima comissão"".

Entre os novos dispositivos regimentais fixados pela
aplicação do artigo 88-4, o artigo 151-1 do Regimento
confere à delegação da Assembléia poderes idênticos aos
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* Ver notado tradu- de urna comissão designada a pedido* , mesmo se ela
tor à pg 89. (NT.) não instrui todos os documentos parlamentares que se

inscrevem no campo do artigo 88-4. Diante da informa-
ção parcial e incompleta que disso resulta para os deputa-
dos, uma decisão de 20 de abril de 1993 da Conferência
de Presidentes(-) aumenta sua competência afim de ins-
truir sistematicamente todas as propostas de atos comu-
nitários trazidas ao seu conhecimento. Depois, sua
atividade aumentou sensivelmente. Em 31 de dezembro
de 1994, ela examinou 352 propostas de atos comunitári-
os e produziu 21 relatórios de informações. Ela também
apresentou, através de seus relatores, 39 propostas de
um total de 55 ou seja dois terços '". A decisão da
Conferência autoriza, com efeito, a apresentação
por um relator da delegação - devidamente qualifi-
cado -, de propostas de resolução. A resolução de 26 de
janeiro de 1994 consolida essa nova competência da dele-
gação. Em compensação, o artigo 151-2, nova alínea 6,
obriga a delegação a renunciar à designação por reco-
mendação, a dar a conhecer suas observações e a apre-
sentar emendas. Doravante, após a instrução das
propostas de atos comunitários, a delegação pode "ou
comunicar às comissões suas análises, acompanhadas ou
não de conclusões ou apresentar um relatório de infor-
mação concluindo eventualmente pela apresentação de
uma proposta de resolução"°'°'. À Delegação compete o
papel de alerta "e de investigação"< , - ,, , que se traduz por
conclusões que tomarão a forma de uma proposta de re-
solução apresentada à comissão designada, e às comis-
sões compete o exame aprofundado do texto
comunitário. Fez-se uma separação entre a delegação e
as comissões. Não obstante, nenhum procedimento regi-
mental foi criado para permitir às instâncias parlamenta-
res assegurarem-se de que todas as normas do artigo
88-4 sejam comunicadas à Assembléia. Somente a Con-
ferência dos Presidentes, por meio de sua decisão anteri-
ormente citada, tentou reforçar o papel da Delegação,
estipulando que o Presidente da Assembléia poderia, a
seu pedido, encaminhar uma recomendação ao governo
relembrando-o de suas obrigações constitucionaiso42.
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De fato, "um vazio jurídico"( ,4,, existe na separação
das propostas de atos comunitários de natureza
legislativa ou regulamentar. Atualmente, as propostas de
resolução são apresentadas apenas para os atos unica-
mente de natureza legislativa. O governo não tem obriga-
ção de trazer ao conhecimento dos deputados as
propostas de atos de natureza regulamentar como salien-
tou o Conselho Constitucional na sua decisão de número
92-135 de 12 de janeiro de 1993°".

Na prática, desde as primeiras aplicações, os pri-
meiros ministros designaram(-) o Conselho de Estado -
conselheiro do governo - como órgão competente para
operar a discriminação entre dispositivos de natureza
legislativa e regimental. Este "costume"046 foi retomado
pelo Comitê Consultivo para a revisão da Constituição e
mantido pelo projeto de lei constitucional aprovado pelo
Conselho de Ministros em 10 de março de 1993, mas
abandonado pelo Senado. A solução fixada não oferece
entretanto qualquer garantia política. Acresce que o siste-
ma de exame prévio dos atos comunitários pela alta juris-
dição administrativa não está de todo isento de crítica.
Examinemos sucessivamente esses dois pontos e as solu-
ções que tentou trazer o governo.

Quanto à ausência de garantia política, o principal
prejuízo refere-se aos prazos - excessivos - de co-
municação dos atos ao Parlamento, paralisando de fato a
intervenção das delegações, ou, pelo menos, tomando
inócuas suas recomendações. No seu relatório número
1436, que acompanha o balanço provisório do artigo 88-
4 da Constituição em 28 de junho de 1994, o presidente
da delegação da Assembléia junto à União Européia de-
nuncia as falhas de comunicação ou as comunicações
tardias de propostas de atos comunitários à Assembléia
Nacional. Ressalte-se que, num curto período, 36% das
propostas submetidas à Assembléia já estavam aprova-
das, elevando-se esse percentual em 24% no Senado.
Nessas condições, é impossível pretender-se um controle
parlamentar eficaz sobre o processo normativo comum-

113



CADERNOS DA EscolA oo LEQIsIATlvo

tário, embora uma declaração anexada ao Tratado da
União Européia afirme que "os governos dos Estados
membros cuidam, dentre outras coisas, para que os par-
lamentos nacionais possam dispor das propostas
legislativas da Comissão em tempo hábil para sua infor-
mação ou para um eventual exame". A fim de corrigir es-
sas distorções, a circular do Primeiro-Ministro, de 19 de
julho de 1994' 1), insiste em que se leve em conta a posi-
ção do Parlamento francês na elaboração dos atos comu-
nitários e convida o S. G. C. 1. (Secretariado Geral do
Comitê Inter-ministerial para as Questões Econômicas) a
aguardar a posição parlamentar antes de votar no Conse-
lho. Para isso, o Parlamento dispõe do prazo de um mês
para manifestar sua intenção de examinar uma proposta
de ato comunitário a contar da sua comunicação pelo Se-
cretariado Geral do governo. Em si mesmo, este disposi-
tivo respeita os direitos do Parlamento. Muito rápido e
infelizmente, em duas ocasiões próximas, esses dispositi-
vos vieram mostrar suas limitações. Assim, por exem-
plo, a proposta de decisão relativa às condições para a
base de recebimento das antecipações (E-324) foi recebi-
da na Presidência da Assembléia em 7 de novembro de
1994, para ser aprovada pelo Conselho uma semana mais
tarde, em 14 de novembro. Situação duplamente impro-
vável, uma vez que se conheça o prazo normalmente
concedido a uma circular e a data na qual a Delegação
examinou o texto: 22 de novembro, ou seja, oito dias de-
pois da sua aprovação definitiva! Esse cumprimento defi-
ciente do prazo da circular foi confirmado em 1995 pela
aprovação de um ato (E-441) pelo Conselho, sem que a
Assembléia tivesse podido examiná-lo. Na realidade, a
ausência de garantia política está ligada a um sistema ju-
rídico globalmente falho. A confiabilidade do procedi-
mento não está de todo isenta de crítica. Certamente, se
confrontado com um novo tipo de atos, o Conselho de
Estado justifica sua decisão e somente se abstem de
fazê-lo no caso de atos que pertencem a uma categoria a
respeito da qual já tenha se pronunciado. Essa jurispru-
dência "discriminatória" deixa subsistirem, no entanto,
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dúvidas quanto à importância real do controle parlamen-
tar com base no fundamento do artigo 88-4. Assim, pa-
rece juridicamente infundado que as Delegações não
sejam incumbidas de projetos de atos elaborados pela co-
missão no uso de seus próprios poderes. Se a condição
imposta pelo artigo 88-4 é de uma comunicação de pro-
posta de ato ao Conselho das Comunidades, os textos em
questão respondem a esta exigência processual, uma vez
que o Conselho expede uma recomendação a respeito
desse tipo de proposta. Com a finalidade de terminar com
o juridicismo e esta leitura "cartorial" do artigo 88-4 da
Constituição, os parlamentares propuseram que sejam co-
municadoso48, à delegação junto à comunidade européia as
recomendações do Conselho de Estado. No estado atual
do direito positivo, as propostas de atos comunitários
submetidas às assembléias pressupõem sua natureza
legislativa(- 11). Mas nenhuma medida obscurece uma even-
tual carência do governo. A partir disto, "se o Parlamento
não está envolvido com um ato de natureza legislativa, ou
é porque o governo cometeu um erro, ou, o que seria
muito mais grave, é porque não quer submetê-lo à apre-
ciação do Parlamento" u'o . E preciso concordar com o
relator que o debate seria exclusivamente político. A evi-
dência de melhorias impõe-se para elucidar o procedi-
mento.

2 - Corrigir as imperfeições do procedimento do
artigo 88-4.

Um balanço provisório revela insuficiências na apli-
cação do artigo 88-4 da Constituição. Estando o controle
exercido isento de crítica, a solução é aperfeiçoar seu
funcionamento. Esse papel e esta responsabilidade reca-
em principalmente sobre as comissões.

a) Inicialmente: reforçar o papel das comissões.

Os poderes da Delegação encarregada dos dossiês
comunitários foram sensivelmente reforçados. As com-
petências das comissões, das quais nenhuma é especi-
alizada em assuntos europeus, foram ampliadas pela
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resolução aprovada em 18 de novembro de 1992, em de-
corrência da aplicação do artigo 88-4 da Constituição.

Ocupadas com propostas de resolução dos deputa-
dos, elas não examinam diretamente todas as propostas
de atos comunitários. Sua competência está subordinada
à iniciativa parlamentar. Ora, a inação dos deputados blo-
queou o procedimento e paralisou as comissões perma-
nentes.

A resolução, após a decisão da Conferência dos
Presidentes, de 20 de abril de 1993, modificou o meca-
nismo (artigo 151-1, alínea 2). De fato, os presidentes de
grupos e de comissões decidiram ampliar a incumbência
das comissões. Primeiramente, a Delegação instrui todas
as propostas de atos com vistas ao artigo 88-4 da Cons-
tituição. Em seguida, as conclusões da Delegação sobre
um projeto de ato comunitário tomam, se for o caso, a
forma de proposta de resolução apresentada pelo seu
relator. A partir daí, os relatores dão origem a dois ter-
ços das propostas apresentadas. Essas iniciativas garan-
tem-lhes a participação "sem tomar parte na votação" o"
nos trabalhos da comissão de mérito designada. Segundo
o novo artigo 152, alínea 1, a comissão deve apresentar
seu relatório, no prazo de um mês, a pedido do governo
ou do presidente de um grupo e, quando se tratar de uma
proposta apresentada por um relator de delegação. O ob-
jetivo dessa medida é associar mais estreitamente ainda
os órgãos da Assembléia Nacional com a atividade
normativa da União Européia. Sobretudo sua finalidade é
a de superar a inércia eventual dos deputados. Para esti-
mular as iniciativas parlamentares, a comunicação das
propostas de atos comunitários doravante é anunciada
por uma inserção no jornal oficial, durante e fora do perí-
odo das sessões-,).

O artigo 88-4, alínea 2 determina que "durante as
sessões ou fora delas, as resoluções podem ser vota-
das.... Um balanço provisório revela que o recebimento
das resoluções no âmbito das sessões é a regra, e que
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durante os intervalos entre as sessões é a exceção 153)•

Sem a introdução de dispositivos regimentais, o grupo de
trabalho recomenda que "as reuniões consagradas à ela-
boração ou ao exame de tais propostas sejam mais fre-
qüentes". Especificamente, a recomendação limita-se a
lembrar a existência do antigo artigo 151-1, alínea 9, do
Regimento, segundo o qual a aprovação na comissão de
uma proposta de resolução é "considerada como defi-
nitiva sem que tenha sido submetida à votação da
própria Assembléia"U4 . Esse lembrete parece ter sido
benéfico, pois, a partir da sessão ordinária do outono
de 1994, em 9 resoluções aprovadas, 4 o foram na co-
missão. Assim, em 31 de dezembro de 1994, em 42 re-
soluções votadas, 14 foram definitivamente aprovadas
pelas comissões: a Comissão de Finanças ficou com a
parte do leão (10 Comissão de Finanças, 3 de Produção,
1 de Assuntos Estrangeiros). O regime das resoluções do
artigo 88-4 é, portanto, particular. Ele se justifica dupla-
mente. Em princípio, essas resoluções são recomenda-
ções que concernem apenas à Assembléia e não se
comparam a um ato de alcance geral votado pelos repre-
sentantes da nação. Depois, teria sido absurdo impedir a
votação de tais recomendações, uma vez que a atividade
das instituições executivas comunitárias não está subme-
tida a nenhum calendário. Para "se ligarem" à atualidade
da União Européia, os deputados aceitaram um procedi-
mento de aprovação simplificado. Esse incentivo do gru-
po Mazeaud é um elemento suplementar na vontade de
controlar regular e eficazmente os Poderes Executivos,
nacionais ou comunitários. Mas esses controles têm um
ponto comum: eles não comprometem o futuro dos Po-
deres Executivos. Os deputados manifestaram assim a
vontade de assegurar o acompanhamento das resoluções.

b) Por último: assegurar o acompanhamento das re-
soluções.

Nem a reforma do Regimento no outono de 1992,
nem a decisão de 20 de abril de 1993, da Conferência dos
Presidentes, ficaram à espera do destino das resoluções.
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Todavia, seu interesse é o de forçar o governo a se pro-
nunciar quanto à sua política européia. Se as resoluções
parecem "autorizar o Parlamento a se imiscuir nas nego-
ciações que têm sido tradicionalmente dominadas com
exclusividade pelo governo"(" ,), elas não passam de reco-
mendações°", porém politicamente incômodas para o go-
vemou37), sem o que o artigo 88-4 não tem nem sentido,
nem efetiva existência. A recente circular do Primeiro-
Ministro, de 19 de julho de 1994, confirma essa opinião
ao convidar os ministros e o S.G.C.I. para verificarem o
interesse dedicado pelas assembléias parlamentares ao
exame das propostas de atos comunitários. Recomenda-
se-lhes "ter em conta que, em sendo o caso, tirem parti-
do, na negociação comunitária, das posições expressas
pelo Parlamento" sob a forma de resoluções. Dito de ou-
tra maneira, a circular introduz um sistema parecido com
a precaução do exame parlamentar praticada no Reino
Unido ou na Dinamarca. Como foi dito anteriormente,
essa precaução deve permitir ao Parlamento exercer seus
poderes num prazo razoável, a fim de não prejudicar a
ação governamental. Em tempo útil, acrescenta-se a von-
tade de obrigar o governo a se posicionar quanto ao sen-
tido das resoluções parlamentares, mesmo se
juridicamente elas não lhe digam respeito no momento da
votação pelo Conselho. O texto determina, não obstante,
que ter em conta a vontade da representação nacional
deve guiar a França nas negociações, "salvo urgência ou
motivo específico". Se a urgência é uma noção suficien-
temente precisa, não se pode dizer o mesmo em se tra-
tando de motivos específicos. Não é, pois, inútil
interrogar-se quanto à eficácia do sistema, uma vez que
se conheçam os problemas ligados aos prazos para a co-
municação. Para ilustrar nossa proposta, vamos lembrar
o episódio da proposta de recomendação do Conselho re-
lativa à situação do déficit público na França. Inscrita na
ordem do dia do conselho em lO de outubro de 1994, a
proposta de ato comunitário não foi submetida ao Parla-
mento senão no dia 6 daquele mês. Os protestos do Pre-
sidente da Assembléia obrigaram o governo a solicitar o
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relatório - com sucesso - da aprovação do texto pelo
Conselho. Esse exemplo revela uma constatação doloro-
sa: a existência do procedimento de exame parlamentar
em nada garante a comunicação dos atos ao Parlamento,
nem que se leve em conta as posições políticas manifes-
tadas pelos parlamentares franceses. Essa constatação é
confirmada pelo relatório número 1893 da delegação.
Nele descobrimos que, de 9 propostas de atos submeti-
das à Assembléia de 20 a 31 de dezembro de 1994, dois
terços (seis das nove) foram aprovadas definitivamente
pelas instituições comunitárias antes mesmo de serem
comunicadas às assembléias ou antes mesmo de serem
examinadas pela delegação"". No que concerne ao pro-
cedimento de urgência, oferece ele uma ocasião para o
governo omitir-se quanto às suas obrigações e constitui,
por essa razão, um autêntico empecilho às prerrogativas
constitucionais das assembléias. O certo é que a reforma
do Regimento precedera à iniciativa do Primeiro-Minis-
tro, dando ênfase ao acompanhamento das resoluções.

A fim de lhes assegurar uma difusão mais ampla, as
resoluções são publicadas no jornal oficial('. Além disso,
as comissões competentes— deverão se informar do
destino das recomendações. É essa a prescrição mais im-
portante do novo dispositivo. Até o presente, a única in-
dicação figurava na circular de 21 de abril de 1993 do
Primeiro-Ministro e na de 21 de março de 1994. Elas
prevêem a comunicação da recomendação parlamentar ao
Secretariado Geral do Governo, que a encaminha ao S.
O. C. 1. Esse órgão "examina, em concordância com os
ministros interessados, os passos a serem dados, com
respeito à posição francesa na negociação comunitária.
Assim, nenhuma restrição é exercida sobre o governo,
que está livre para levar ou não em conta as resoluções.
Para acentuar a mensagem política das recomendações
de que trata o artigo 88-4, dois dispositivos foram acres-
centados, um dos quais nos apresenta um problema de
interpretação.

Por um lado, o governo comunica às comissões
competentes e à delegação "as informações sobre os en-
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caminhamentos dados às resoluções aprovadas pela As-
sembléia". A interpretação desse novo artigo é delicada.
Com efeito, as resoluções do artigo 88-4 são votadas
"segundo as modalidades determinadas pelo regimento de
cada assembléia". O artigo 151-1, alínea 3, dispõe que
"as resoluções aprovadas pela Assembléia ou considera-
das como definitivas são comunicadas ao governo". O
Regimento distingue claramente dois mecanismos de
aprovação das resoluções. Com base nisso, o novo dispo-
sitivo se aplicaria "às resoluções votadas pela Assem-
bléia" e excluiria as votadas na comissão. Tendo-se em
conta os motivos da reforma e o objetivo a ser alcança-
do, parece que é preciso afastar essa análise restritiva
devida, certamente, a uma redação precária.

Por outro lado, as informações comunicadas pelo
governo sobre o encaminhamento dado às resoluções são
analisadas, criticadas e anexadas aos projetos de lei, ul-
trapassando uma orientação a respeito da qual a Assem-
bléia emitiu um parecer°''. Essa fórmula oferece a
possibilidade "aos parlamentares de se apoiarem em uma
resolução para modificar um projeto de lei que não res-
ponda aos desejos expressos na referida proposta de re-
solução"062 . Depois do artigo 88-4 ter sido aplicado, esta
situação ocorreu apenas uma vez, por ocasião do debate
relativo à transposição de diretriz quanto ao exercício do
direito de voto e à elegibilidade nas eleições do Parlamen-
to Europeu para os cidadãos da União residentes em um
estado membro com o qual não estejam relacionados"'".

Definitivamente, todas essas modificações com-
pletam o mecanismo de controle das propostas de atos
comunitários, com os parlamentos exercendo ampla-
mente suas prerrogativas. Esses progressos inscre-
vem-se nos numerosos entendimentos dos deputados,
agora habituais pelo fato de, como os seus colegas
senadores, estarem associados mais estreitamente à
construção comunitária.

Notamos que, a partir de 18 de abril de 1994, Alain
Lamassoure comunicou uma "nota sobre o acompanha-
mento das resoluções votadas pela Assembléia Nacio-
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na] desde o início da legislatura", completada por outra
de 16 de maio de 19950M. Essa evolução é encorajadora,
mas transitória.

Ao intentarmos fazer um balanço significativo da
reforma, podemos pensar, como o secretário-geral hono-
rário da Assembléia Nacional, que "tanto o dispositivo
sobre as proposições quanto as recomendações [ ... ] de-
vem proporcionar uma perspectiva verdadeira de renova-
ção da Assembléia Nacional, a qual seria desejável que os
deputados adotassem, pois raramente se empreendeu uma
pesquisa deste porte e profundidade""".

A instauração, pela lei constitucional de 31 de julho
de 1995, de uma sessão ordinária única de 9 meses, cul-
minando em 120 dias de sessão, deveria ajudá-los. Em
matéria de controle, além da fiscalização contínua da
ação governamental e da elaboração do direito comunitá-
rio em nove meses, "uma sessão por semana, pelo me-
nos, é reservada com prioridade para as questões dos
membros do Parlamento e as respostas do governo".
Além disso, se "uma sessão por mês está [doravante] re-
servada com prioridade na ordem do dia fixada por cada
assembléia" (artigo 48, alínea 3 C), o equilíbrio do traba-
lho parlamentar no âmbito da sessão única dependerá da
atitude governamental "" e de uma coordenação precisa
(pela comunicação de um calendário provisório, por
exemplo) entre o governo e as Conferências de Presiden-
tes. Enfim, sem modificar profundamente as novas dis-
posições do Regimento (principalmente a realização de
sessões plenárias em três dias), uma resolução futura de-
veria organizar a semana de trabalho dos deputados dis-
tribuindo harmoniosamente o tempo passado no plenário
e o que é consagrado às suas outras atividades"'". Ques-
tão de todo um planejamento...

(Tradução de Paulo Roberto Magalhães e Ruth Schmitz de
Castro)
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p. 305; D. ROUSSEAU, op. cit.. , p.248 eS. LAKROUF, O
direito de emenda, nestaRevue, 1987, p. 456; para uma crítica
virulenta da jurisprudência constitucional sobre o direito de
emenda, ver G. CARCASSONNE, Direito de emenda, os
processos habituais do Conselho constitucional,Pouvoirs, n°
42, p. 170.

(39) Relatório público do Conselho de Estado, p. 21.

(40) Para fins de análise, pareceu-nos indispensável
excluir do campo de estudo as legislaturas interrompidas antes
do seu prazo normal fixado em 5 anos. A partir de 1970, data
de referência, o artigo 12 foi utilizado 2 vezes, em 1981 e em
1988, encurtando consideravelmente a duração das legislaturas
envolvidas.

(41)Em 1993, aatividade geral da AssembléiaNacional
elevou-se a 860 horas no total, das quais 514 foram consagradas
aos debates legislativos. Constatou-se que, para um número
de dias de reuniões plenárias sensivelmente igual ao da ?
Legislatura, os deputados examinaram mais longamente os
textos em reunião ordinária. Essa constatação se explica pela
densidade dadiscussão orçamentária, àqual foram consagradas
57 reuniões e mais de 2horas de debates. Para encontrar uma
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porcentagem tão elevadano exame do orçamento com relação
aos debates legislativos, é preciso voltar a 1990.

(42) Artigo 36 do R. A. N.

(43) Durante a 9a Legislatura, a comissão se reuniu 68
vezes contra 66 vezes entre 1973 e 1978.

(44)126 horas na? Legislatura e 111 horas entre 1988
e 1993.

(45) Em 1979, a atividade da comissão representava 99
horas. Em 1992, ela representa 145 horas.

(46) Essa constatação repetiu um outro dado. Em
1993, 12.187 emendas foram inscritas, das quais mais de 60%
apresentadas pela oposição.

(47) Esse fenômeno é observado no Senado. Em 1993,
em 7.800 emendas apresentadas, quase a metade foi a respeito
da proposta de lei relativa ao auxilio aos estabelecimentos de
ensino privado através das comunidades locais, B. 1. R. S., n°
573, fevereiro de 1994.

(48) D. MAUS, op. cit., p. 130.

(49) R. TEXIDOR, A evolução do revisionismo, R. F.
S. 1'., 1984, p. 1059. Ver a proposta para uma sessão única
da Sra. E. HUBERT, A. N. , Docu,nents parlementaires, iO'
Legislatura n°601 e a de B. MURAT, iøa Legislatura, 1994,
n° 790 visando a ampliar as duas sessões parlamentares.

(50) V. DOUSSET, Idéias contra o absenteísmo, Le
Figaro, 27-28 de outubro de 1990, p. 6.

(51) A proposta de Laurent Fabius foi retomada pelo
Comitê Consultivo para a revisão da Constituição presidido
pelo deão Vedei, posta em prática em 1992 pelo Presidente da
República, J. O., de 16 de fevereiro de 1993, p. 2537.

(52) Lei orgânica n° 85-1405 e Lei n° 85-1406, de 30
de dezembro de 1985, J. O. , 30 e 31 de dezembro de 1985,
p. 15503-15504. Ver para um balanço crítico, Y. MENY,
Pouvoirs, n°64, p. 123 e M. DULEZ, A lei sobre acumulação
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de mandatos de cinco anos, Le Monde, 27 de março de 1991,
p. 8. Reportar-se igualmente às propostas do Comitê Consultivo
para a revisão da Constituição, op. cit., p. 2546-2547.

(53) Para enfrentar suas diversas obrigações, os
deputados fazem-se representar em nível local por suas
esposas, Le Monde, 2 de dezembro de 1993; uma recente
pesquisa indica que os deputados privilegiam seus distritos
eleitorais no trabalho parlamentar, pesquisa do Le Monde, F.
N. S. P. , Le Monde, 11 de janeiro de 1994.

(54) J. O. , Débats, A. N. , 26 de janeiro de 1994,
p. 436.

(55)Philippe SÉGUIN, B. A. N., n'24 de 5 de janeiro
de 1994.

(56) Para detalhar o processo, ver B. A. N.. , n° 10,
29 de junho de 1993, p. 21. E a famosa "revisão" da lei
Failoux. Como se fosse para prolongar a batalha
parlamentar, alei foi submetida ao Conselho Constitucional.
Confirmando a constitucionalidade do princípio de auxílio
das coletividades às escolas particulares, o Conselho
censura as modalidades de aplicação contempladas pela
lei, decisão n° 93-329 DC de 13 de janeiro de 1994, J.O.
15 de janeiro de 1994, p. 829.

(57) B. 1. R. £. , n° 573, 1994, p. 5.

(58) Y. COLMOU, Vade Mecum do deputado
obstrucionista, Pouvoirs, n° 34, p. 121-129.

(59)5. LAKROUF, op. cit., p. 461.

(60) L. FAVOREU, L. PHILIP, Grandes décisions, 7
edição, 1993, n° 45. D. ROUSSEAU, op. cit., p. 248.

(61)1 O. ,2 de junho de 1994, p. 7981. Ver também
P. JAN, Determinados dispositivos do Regimento do Senado
têm valor constitucional? Les Petites Affiches, 28 de outubro
de 1994, p. 8.

(62) Decisão n°90-278 DC, 7 de novembro de 1990,
R. J. C. 	p.. 410.
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(63) Em 1993, foram apresentados 51 exceções de
não-admissibilidade, 56 questões de ordem e 46 pedidos de
retorno à comissão. Nenhum foi aceito, B. A. N. Siatistiques,
1993, p. 53.

(64) Observação: Este procedimento constitui um
incidente de sessão. Em 1993, contamos 202 e, em 1994, 86.

(65) O Presidente Séguin mostra-se orgulhoso do
respeito ao processo legislativo. Ver, por exemplo, a cassação
da palavra ao deputado comunista L. PERNIIA que dissertava
sobre o comportamento do governo nas negociações do G. A.
T. T. , J. O. , Débats, A. N., 28 de setembro de 1993, P. 3316.
Esta atitude explica certamente o recuo constatado em 1994
(ver nota 64).

(66) Ver a intervenção de R. PANTRAUD,
manifestando-se na Conferência Internacional sobre o Meio
Ambiente, que se realizou no Rio na primavera de 1992, J. O.
Débats, A. N., 4 de junho de 1992, p. 1930.

(67) Decisão n° 94-339 DC, de 31 de maio de 1994,
op. cit.

(68)Assim, os deputados teriam podido impedirqualquer
pergunta durante a discussão de uma emenda ou quando do
debate sobre uma declaração da política geral do governo, J.
O. , Débats, A. N. , 15 de dezembro de 1993, p. 7645.

(69) Yves COLMOU, op. cit. , p. 127.

(70) Nenhum pedido de suspensão de sessão chegou
a ser aceito na Assembléia Nacional após 1991.

(71)Em 1991, três pedidos, nenhum em 1992, seis em
1993 e um em 1994. A ausência notória dos deputados na
Assembléia Nacional faz deste procedimento um elemento de
obstrução particularmente eficaz, posto em prática no caso de
textos importantes. Entretanto, estatécnica deve ser manipulada
com precaução porque ela acaba por se tomar pública e,
portanto, por confirmar a ausência dos deputados.

(72) Os solicitantes são os que estão autorizados a
pedir uma suspensão de sessão. O escrutínio pode também
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"ser decidido na Conferência dos Presidentes" (art. 65, alínea
1) que o utiliza moderadamente: em 31 de dezembro de 1994,
apenas sete escrutínios públicos.

(73)Em 1993, 177 escrutínios públicos contra 153 em
1992.

(74)A Assembléia Nacional arejeitou em 13 de abril de
1994. Ver B.A.N.,n°29del9de abril de 1994.

(75) B. A. N. , n° 29, 1994, p. 39.

(76) Sobre as evoluções da modificação do direito de
emenda, ver a análise consagrada à revalorização do trabalho
na comissão.

(77)O grupo U. D. F. planejava limitar em 30 minutos
o tempo de uso da palavra aos oradores para sustentar as
moções de procedimento, relatório n° 955, op. cit. , p. 24.

(78) J. -P. CAMBY, e P. SERVENT, Le travail
parlernentaire soas la Ve. Rápublique, Montchrestien, coleção
Clefs, 1992, p. 73; nova edição, 1994.

(79) Decisão n° 90-278 DC. de 7 de novembro de
1990, impedindo as comissões permanentes de legiferar
definitivamente, R. J. C. , p. 410, e Grandes décisions, n°45,
op. cit.. Ver igualmente sobre esta questão Th. S. RENOUX,
E. F. D. C. , 1991, p. 113. O Conselho Constitucional
reconhece, não obstante, que "é permissível àuma assembléia
parlamentar aumentar o papel legislativo preparatório das
comissões envolvidas...".

(80)0 Presidente da República F. MITTERAND tinha
proposto que uma lei pudesse ser, em certos casos,
conclusivamente votada em comissão: Le Monde, 2 de
dezembro de 1992, p. 10-11. 0 comitê consultivo encarregado
de estudar as proposições presidenciais não acatou essa
sugestão, pelo motivo de que a democracia perdia em
legitimidade e de que essa solução não trazia "verdadeiro
aprimoramento do trabalho legislativo";J. O., 16 de fevereiro
de 1993, p. 2544. O Presidente J. CHIRAC, quanto a esse
ponto, acompanhou o comitê (Projeto de Lei Constitucional
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n° 3740, 1994-1995). Entretanto, essa solução oferece a
vantagem de terminar com o espetáculo desolador de um
plenário vazio, onde os deputados acionam os controles de
votação eletrônica dos seus colegas ausentes. No sentido do
que afirmamos, ver H. ROUSSILLON, Por uma
Miniassembléia, Pouvoirs, n° 64, p. 126.

(81) Decisão n°84-181 DC de 10 e 11 de outubro de
1984, R. J. C. , p. 199. Na espécie, o Conselho não censura
a ausência de conclusões sobre as emendas apresentadas na
comissão. De fato, se o procedimento desconhece os
dispositivos do Regimento da Assembléia, ele respeita as
condições do artigo 43 da Constituição (reenvio obrigatório
dos textos auma comissão). Ora, como determina  Conselho,
os regimentos das assembléias não "têm em si mesmos valor
constitucional". Todavia, a política constitucional encoraja o
aumento do papel das comissões parlamentares. Ver D.
ROUSSEAU, Crônicadajurisprudênciaconstitucional, nesta
Rente, 1992, p. 67.

(82) A ausência dos participantes não é raridade. Ver
B. A. N. , n° 29 de 13 de abril de 1994, p. 22.

(83) Relatório n° 955, op. cit. , p. 63.
(84)DC, n°90-278, op. cit. ,Por uma análise detalhada

e crítica. Grandes dácisions, n°45: J.-P. CHAUMONT,L. P.
A. , 1° de janeiro de 1991, p. 21.

(85)Em sua decisão n° 93-329, DC de 13 dejaneiro de
1994, ojuiz constitucional considera, por fim, que, ao modo
do artigo 40 C, não se respeitará o artigo 41 da Constituição
se, de antemão, o pedido de não recebimento da matéria não
foi levantado na assembléia parlamentar interessada
(considerando n° 18).

(86)DC, n°94-338 de 10 de março de 1994, J. O., p.
3963: "é permitido àAssembléia modificaras modalidades de
funcionamento das reuniões da comissão, sob a condição de
que o direito de voto seja reservado apenas aos deputados
membros da comissão.

(87) Em 1994, 14 proposições de lei foram aprovadas
contra 134 projetos de lei (10,4%).
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(88)Emenda n° 17 da Sra. ZELLER, MALHURET e
GOASGUTEN, J. O. Débats, A. N., sessão de 26 dejaneiro de
1994, p. 418-419.

(89)Relatório do Conselho de Estado, op. cit. , p. 76.

(90)Jbidem. Esse fenômeno contribui paraadegradação
qualitativa da lei, o que é denunciado vigorosamente pelo
Conselho de Estado.

(91) Decisão n°73-49 DC de 17 de maio de 1973, R.
J. C., p. 27 e comentário de O. BERLIA, nestaRevue, 1973,
p. 1031.

(92) D. ROUSSEAU, op. cit. , p. 79.

(93) Na ocasião dos debates, os deputados rejeitaram
o prazo de dois dias proposto inicialmente afim de permiti r aos
mesmos examinar o relatório sem precipitação,J. O. Débais,
A. N. .26 de janeiro de 1994, p. 427.

(94) Relatório n° 955, op. cit. , p. 79.

(95) Jbidem , n°71.

(96) D. MAUS, Le Parlementsous la lIe. République,
P. U. F. , 1988, p. 69.

(97) Tratava-se de tornar obrigatório o compromisso
diante da Assembléia da responsabilidade de um governo
recentemente empossado. Em acréscimo, ouso da alínea 3 do
artigo 49 foi estendido para o caso da rejeição de um texto.

(98)Michel DEBRÉ, Discurso perante o Conselho de
Estado, op. cit.

(99) Artigos 69-71 da proposta de resolução n° 947.
Esses artigos adaptam o Regimento da Assembléia à lei
constitucional n°93-952, de27 dejulho de 1993 quemodificou
as regras da responsabilidade penal dos ministros, e às
disposições da lei orgânica n° 93-1252 de 13 de novembro de
1993, queregulamentani os novos dispositivos constitucionais,
principalmente as modalidades da eleição dos juizes
parlamentares para a Corte de Justiça da República.
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(100) Para a distinção entre costume e convenção
constitucional, ver o artigo de P. AVRIL, As incertezas da
Constituição na Ve. República, nesta Revue, 1985, p. 579 e
seguintes. Sobre o problema do costume parlamentar, ver J.
C. MESTRE, A propósito dos costumes e práticas
constitucionais: a utilidade das constituições, nesta Revue,
1973, p. 1275; para o Senado, reportar-se ao artigo de R.
CHAZELLE, nesta Revue, 1988, p. 711.

(101)Em 1992, 122 questões orais com debate foram
feitas. Em 1993, esse número é de 256, ou seja, um nível
jamais esperado pela Assembléia. Esse forte aumento, apesar
do seu número limitado, parece ter explicação no fato de terem
sido deslocadas para as quintas de manhã, quer dizer, num
momento em que os deputados estão presentes na Assembléia
Nacional; ver nota seguinte.

(102) A fim de melhorar a assiduidade ministerial,
desde 29 de abril de 1993 as questões orais têm lugar,
doravante, às quintas-feiras de manhã. Sobre o fracasso
dessa iniciativa, ver P. MAZEAUD, J. O. , Débats, A. N., 3
de junho de 1993, p. 1068.

(103) Chamadas no começo de questões de urgência,
foram introduzidas no Regimento por iniciativa de J. Chaban-
Delmas, para remediar o entorpecimento da reunião durante
as questões orais.

(104)Elas foram anunciadas na mensagem inaugural
do Parlamento em 30 demaio de 1974, ver P. NGUYENHUU,
A evolução das questões parlamentares após 1958, R. F. S. P.

1981, p. 172. Foram ampliadas com a aprovação de
Mitterand em abril de 1982 no Senado, ver P. AVRIL e J.
GJCQUEL, Chronique constitutionnellefrançaise, 1976-1982,
P. O. F. , 1983, p. 408. Em 1993, 445 questões foram feitas
ao Governo.

(105) Le Monde, 6 de abril de 1993. Em 1994,
contamos 449 questões desse tipo.

(106) P. AVRIL e J. GICQUEL, Chronique
constitutionnelle française,Pouvoirs, n°50, p. 202. Contamos
158 questões feitas aura  ministro em 1989, 146cm 1990,211
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em 1991 e 58 em 1992. Ver M. BILLARDON emLa ráforme
du travailparleinentaire à l'Assembléenationale, Economica,
P. U. A. M., 1991, p. 47.

(107) Artigos 135 a 137, R. A. N.

(108) Artigo 138, R. A. N.

(109) Artigo 134, R. A. N.

(110) Artigo 48, alínea 2: "Uma sessão por semana é
reservada com prioridade para as questões formuladas aos
membros do Parlamento e às respostas do governo".

(111) Relatório n°955, op. cit. , p. 88.

(112)Jána ? República, André TARDJEU demonstrava
que na noção de comissão de inquérito estava ligada a de crise
ministerial. ATARDIEU,Laprofessionparlementaire,Paris,
Flammaríon, 1937, p. 342.

(113)Seu objetivo relacionava-se como deslocamento
para o estrangeiro das atividades econômicas, utilização de
fundos destinados à formação profissional, e a situação da S.
N. C. E; em 1994, o Crédit Lyonnais e as inundações, e em
1995 (em 31 de julho), as seitas.

(114) Artigo 140, alínea 3, R. A. N.

(115) R. J. C. , p. 473; B. MATHIEU, Crônica da
Jurisprudência Constitucional, Les Petites Affiches, n° 95,
1992, p. 13.

(116) Ver J. DESANIDRE, As comissões de inquérito
e o controle, Pouvoirs, n° 34, p. 53.

(117) Em 1994, 12604 questões escritas e 9374
respostas foram publicadas.

(118) O artigo 139, alínea 2, transformou-se na nova
versão do artigo 139, em alíneas.

(119) Uma ligeira melhoria foi constatada em 1993,
30% das respostas publicadas em dois meses (nenhum grupo
foi privilegiado) contra 18% em 1991 e 20% em 1992, B. A.
N. Statistiques, 1993, p. 69.
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(120) Le Quotidien, 25 de maio de 1993.

(121)Em favor do prolongamento das sessões, ver M.
AMELLER, La tribune, 22 de março de 1993 citado por D.
MAUS, A prática institucional francesa, R. F. D. C., 15, 1993,
p. 365 e do mesmo autor, L'Assemblée nationale, coleção
Que sais-je? n° 2897, P. U. F. , 1994, p. 124.

(122) Relatório n° 955, op. cit. , p. 52.

(123) Artigo 21 da proposta de resolução

(124) J. O. , Débats, A. N. , 26 de janeiro de 1994,
p. 418.

(125)Emendan° 18. Notar-se-á, que apossibilidade de
pedir verificação de quorum na comissão é uma necessidade
para evitar, na ausência de um certo número de participantes,
votos surpresa. Este argumento foi desenvolvido por P.
MAZEAUD em sessão pública, ibid, p. 418.

(126) Decisão n°91-292 DC de 23 de maio de 1991,
R. J. C., p. 450; D. ROUSSEAU, Crônica da jurisprudência
constitucional, nesta Revue, 1992, p. 54 e 66.

(127) Relatório n°955, op. cit. • p. 14.

(128) Ibidem.

(129) Decisão n°92-308, DC de 9 de abril de 1992,
R. J. C.,. , p. 497, ver Grandes décisions, op. cit. , 7'
edição, n° 46, ver também M. F. VERDIER, A revisão
constitucional de 25 de junho de 1992 necessária à
ratificação do Tratado de Maastricht e à ampliação dos
poderes das assembléias parlamentares francesas, nesta
Revue, 1994, p. 1137-1164.

(130) Lei constitucional n° 92-554 de 25 de junho de
1992, J. O. ,Leis e decretos, 26 de junho de 1992, p. 8406.
Sobre a revisão da Constituição, reportar-se ao artigo de F.
LUCHAIRE, A União Européia, a revisão da Constituição,
nestaRevue, 1992, p.933 e ao artigo de C. GREWE, A revisão
constitucional em face daratificação do Tratado deMaastricht,
R. F. D. C. , 11-1992, p. 413.
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(131) Em 31 de dezembro de 1994, 42 resoluções
foram definitivamente aprovadas.

(132) M. GAILLARD, O retorno das resoluções
parlamentares, R. F. D. C. 16-1993, p. 721; B. RULLIER,
A aplicação do artigo 88-4 a partir da sessão de outono de
1993, R. F. D. C. , 17-1994, p. 155.

(133) Logo depois da entrada em vigor do Tratado de
Maastricht, alei n° 94-476, de 10 de junho de 1994, modifica
a denominação da delegação. Agora, trata-se da delegação
para a União Européia, 1 O. , Leis e decretos, 11 dejunho de
1994.

(134) H. GROUD, As delegações parlamentares para
as comunidades européias. nesta Reme, 1991, p. 1039.

(135)Recentemente ainda, alei de 10 dejunho de 1994
ampliou o campo de intervenção da delegação para a União
Européia, levando em consideração as novas competências da
União. A delegação estánaposição de comunicar todos os atos
não nominativos relativos à política estrangeira e segurança
comum e à cooperação dos estados membros nos domínios
da Justiça. Normalmente esses atos não dizem respeito ao
artigo 88-4, ver relatório de R. PANDRAUD, A. N., , 10
Legislatura, A Assembléia Nacional e aEuropa, 28 dejunho de
1994, n° 1436.

(136) Decisão n° 92-314 DC de 17 de dezembro de
1992, R. J. C. , p. 511. Ver no entanto B. A. N.., n°59,20
de julho de 1995, p. 41.

(137) Ver o relatório de G. GOUZES, A. N, n' 2676,
1992-1993.

(138)P. AVRILe J. GICQUEL, Crônica constitucional
francesa, Pouvoirs, n° 66, p. 208: o texto figura no relatório
n° 1436, op. cit. , p. 17.

(139)Os números resultam do estudo dos relatórios n°
1436, op. cit. , p. 23-24 e n° 1836.

(140) Artigo 151-1, alínea 2, do R. A. N.

(141) Relatório n° 955, op. cit., p. 93.
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(142) É a solução facultada ao Senado no artigo 73 do
seu Regimento.

(143)P. MAZEAU, J. O. ,Débats, A. N, 26 de janeiro
de 1994, p. 402.

(144) Considerando n° 14.

(145) Circular n° 3-791/50 de 31 dejuilio de 199218.
O. P. M. 92; e circular de 21 de abril de 1993, J. O., 22
de abril de 1993, p. 6495.

(146) P. MAZEAUD, J. O., Débais, A. N, 18 de
novembro de 1992, p. 5699 citado por M. GAILLARD, op.
cit. , p. 726.

(147) J. O. ,Leis e decretos, 21 de julho de 1994, p.
10510.

(148) Proposição de lei n° 1982, A. N , em 27 de
outubro de 1992. Essa iniciativa visa a quebrar todo mono-
pólio governamental sobre a apreciação do caráter
legislativo de uma proposta de ato comunitário e confiar o
litígio ao Conselho Constitucional.

(149) Para R. PANDRAUD, a comunicação dos atos
submete-se a uma leitura "muito cartorial", Relatório, op.
cit.. , p. 49. Trata-se de propostas de atos comunicadas ao
Conselho antes da entrada em vigor do artigo 88-4, mas
modificadas depois de 25 de junho de 1992, e das que
ocorreram depois desta data. Mas nenhuma obrigação se
impõe ao governo de comunicar as proposições relativas ao
segundo e ao terceiro pilares da União, embora recente-
mente o Primeiro-Ministro tenha revelado que as assembléi-
as serão envolvidas, ver B. A. N. , n° 59, 20 de julho de
1995, p. 41.

(150) P. MAZEAUD, J. O., Débats, A. N, 26
de janeiro de 1994, p. 402.

(151) Decisão n° 94-338 DC de lO de março de
1994.

(152) Artigo 151-1, alínea 1, R. A. N. Seria preciso
ainda que os atos comunicados não fossem definitivamente
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aprovados pelas instâncias comunitárias! Ver relatório n0
1.436, p. 37.

(153) Em 1993, contamos duas resoluções aprova-
das fora da sessão, uma em 1994. Quanto ao número das
reuniões, para o presidente da comissão de legislação, "o
essencial não é examinar todos os textos, mas escolher
aqueles que "tocam" as disposições fundamentais do nosso
direito", Builetin des commissions, n° 3, de 27 de abril de
1993, p. 108.

(154) Artigo 151-3, nova alínea 2.

(155) M. GAILLARD, op. cit., p. 708.

(156) Decisão n° 92-314 DC de 17 de dezembro de
1992, op. cit.

(157) Para R. PANDRAUD, as resoluções têm uma
"determinada importância política", J. O. ,Débats, A. N, 18
de maio de 1993, p.551.O ministro delegado para os assuntos
europeus considera por sua vez que as proposições têm "um
valor político inquestionável", J. O. , Débais, A. N , 8 de
outubro de 1993, p. 4030.

(158) Relatório n° 1893, p. 5 e seguintes.

(159) Artigo 151-3, alínea 5.

(160) Artigo 151-4. Esta competência é compartilhada
peladelegação.

(161) Segundo P. SÉGUIN, o governo comunica re-
gularmente um relatório sobre os entendimentos reservados
no caso das propostas de resoluções da Assembléia, Le
Monde, 12 de janeiro de 1994. Essa opinião é contestada
por um conselheiro da Delegação, D. I-IOCIIEDEZ. Ver seu
comunicado sobre a delegação apresentado por ocasião do
colóquio sobre "o artigo 88-4 da Constituição francesa: o
papel do Parlamento na elaboração da norma européia", Fa-
culdade de Direito de Toulouse, 24 de março de 1994.
Com efeito, o governo apresentou apenas uma vez os resul-
tados de uma negociação após a votação de uma resolução,
ver Relatório n° 448 a propósito dos fundos estruturais.
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(162)D. HOCI-IEDEZ, op. cit.

(163)Na espécie, os deputados emendaram o texto da
resolução, e não o do governo, que desconheceu o conteúdo
da resolução parlamentar.

(164) Essas notas figuram nos relatórios de informa-
ção n° 1078, i oa Legislatura, 12 de abril de 1994, e n°
2058, 16 de maio de 1995, p. 53.

(165)M. AMELLER, op. cit. p. 96

(166) "O Primeiro-Ministro, após consulta ao Presi-
dente da assembléia envolvida, ou à maioria dos membros
de cada assembléia, pode decidir sobre a estipulação de
dias suplementares de sessão".

(167) Uma vez que a sessão ordinária "começa no
primeiro dia útil de outubro e chega ao fim no último dia
útil de junho (artigo 28, alínea 1 C) e cabendo ao Regimen-
to fixar as semanas, os dias e os horários das sessões (arti-
go 28, alíneas 2 e 4 C), P. MAZEAUD sugere que se
organize a semana de trabalho, fora do período orçamentá-
rio, nas manhãs e nas tardes de terça, quarta e quinta, com
a Assembléia interrompendo seus trabalhos no Natal e na
Páscoa, relatório n° 2138, 1994-1995, p.23.
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A MUDANÇA DA CAPITAL NA CONSTITUINTE
MINEIRA DE 1891

LUIZ FERNANDES DE ASSIS

a	uando se reuniu a Constituinte mineira	Luiz Fernandes d
em 1891, colocou-se de imediato a	Assis é editor dc

Q

Cadernos da Esc(questão da mudança da sede do gover-	Ia do Legislativo
no. Ouro Preto era uma capital provin-
cial singular, com arquitetura preciosa
e urbanização decorrente do acidentado
do terreno. Setecentista, tinha sido
edificada nas aventuras bandeirantes,
em região de topografia que não acon-
selhava uma cidade. Com o pequeno

surto econômico verificado na última década
monárquica, com incipiente indústria, impôs-se a evi-
dência de mudar a capital, pois Ouro Preto não possuía
condições de desenvolvimento.

A mudança era uma idéia antiga: os próprios incon-
fidentes já pensavam em transferir a capital para São
João dei-Rei. Após a independência, cogitou-se do as-
cad. Esc. Legisi. Belo Horizonte, 3(5): 141-181, janfjun. 1997
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sumo por volta de 1833, porém sem muita insistência.
Em 1843, o Presidente da Província, Soares de Andréa,
também pensou em transferir a sede do seu governo.
Até meados do séc.XIX, foram realizadas cinco tentati-
vas, todas infrutíferas. O deputado Padre Agostinho de
Souza Paraíso apresentou, anos mais tarde, na Assem-
bléia Legislativa Provincial, em 1867, projeto que viu
aprovado, mas que não se efetivou graças à reação
ouropretana e ao veto do Presidente da Província. A As-
sembléia ainda ensaiou uma recusa a este veto, mas re-
cuou ante a ameaça dos habitantes da cidade.

A resistência à mudança da capital tornou-se mais
frágil com o fim da monarquia. Antes mesmo de se reu-
nir a Constituinte mineira, o Presidente do Governo Pro-
visório, Augusto de Lima, chegou a assinar um decreto
transferindo a sede do Poder para Belo Horizonte. Não o
publicou, no entanto, dada a proximidade da Assembléia
Constituinte: acreditava-se ser ali o foro adequado para
resolver tão delicado assunto.

De fato, a mudança da capital foi um dos temas
mais discutidos na Constituinte mineira de 1891, ainda
que não fizesse parte do rol de assuntos próprios para
uma Assembléia desta natureza. Como veremos nos de-
bates publicados a seguir, ali digladiavam os defensores
e os adversários da idéia, chamados de mudancistas e
antimudancistas, respectivamente. Tão logo se iniciaram
os trabalhos, os deputados mineiros escolhidos para
comporem a Comissão dos Onze e darem pareceres so-
bre o anteprojeto do governo apresentaram um aditivo
que tocava no assunto: "fica mudada a capital para um
ponto central, no Vale do Rio das Velhas, que se preste à
edificação de uma grande cidade com indispensáveis
condições higiênicas", e marcava o prazo de quatro anos
para o cumprimento da medida. Com isto, estava dado o
ponto de partida para todos os parlamentares se sentirem
na obrigação de opinar sobre a mudança. A proposta, no
entanto, não foi aceita pacificamente, e vários deputados
apresentaram novas localidades como sendo as ideais
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para projeto tão arrojado: Catas Altas do Mato Dentro,
Vale do Rio Doce, planalto do Piui, Várzea do Marçal,
Vale do Rio das Mortes, Barbacena, Juiz de Fora...
A multiplicidade de propostas agradava aos anti-
mudancistas, vendo na disputa a razão para manter a ca-
pital existente.

Neste ano de 1997, quando se comemora o cente-
nário de inauguração da Capital, publicamos alguns deba-
tes na Constituinte mineira que demonstram que, mais
do que uma simples questão regional, o tema da mudan-
ça contribuiu para reforçar toda uma lógica que não es-
capavam aos homens de então: havia um confronto
latente entre os setores progressistas de republicanos
históricos que encarnavam um ideal antimonarquista; o
grupo de ex-liberais que, buscando um modelo distinto
ao dos "históricos", pregavam uma república que manti-
vessem o status quo, no sentido de uma modernização
conservadora; e a ala de ex-monarquistas reacionários,
ainda arraigados a um ideal do antigo regime, somente
conformados na situação republicana.

Ao final dos debates, podemos vislumbrar que,
através destes interlocutores privilegiados, os dois pri-
meiros grupos se conformaram num projeto único, mo-
derno ao implantar um plano arquitetônico arrojado para
a nova capital, porém conservador se identificarmos a
composição dos mandatários políticos da cidade que es-
tava por surgir. No confronto de interesses, que se ex-
pressam nos discursos parlamentares, há uma singular
derrota do projeto político dos primeiros republicanos,
com a subsequente cooptação de seus ideais por parte de
ex-liberais, empenhados em resguardar sua parcela de
poder.

A palavra "progresso" incorporada na ação dos jo-
vens políticos, serviria de baliza e de alicerce para, de
fato, bancar-se a decisão de mudar a capital de Minas
Gerais. Por isso mesmo, uma nova cidade deveria ser
planejada e construída a partir de um marco zero. Um
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lugar onde o futuro se estabeleceria sem as marcas do
passado. Lugar em que o tempo não se repetiria, mas
que tinha pela frente a possibilidade infinita. Belo Hori-
zonte surgiu, portanto, sem nada aproveitar do antigo
Curral d'EI Rei. Ouro Preto, ao contrário, passava a ser
percebida como o símbolo da estagnação e da decadên-
cia. O tempo morto.
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SOBRE A MUDANÇA DA CAPITAL
a SESSÃO ORDINÁRIA, AOS 4 DE MAIO DE 1891.

Sr. Silviano Brandão - ( ... ) Antes de
sentar-me, Sr. Presidente, desejaria não
discutir, mas dizer duas palavras sobre
uma questão, que tem preocupado o
espírito público, e que bem ou mal
acha-se na ordem do dia, como objeto
de nossas deliberações.

Digo bem ou mal, porque, não
entendendo esta questão da organização
é matéria constitucional, não devendo

por isso, na minha fraca opinião ser objeto das delibera-
ções Congresso Constituinte.

Refiro-me à mudança da Capital.
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Não desejo senão consignar a minha opinião a res-
peito desta questão, que reputo grave; não podendo, e
mesmo não tendo tempo, para discuti-Ia como merece;
outros mais competentes (não-apoiados.)...

Vozes: - V. Exa. é muito competente.
O Sr. Silviano Brandão - o farão com todo e

brilhantismo, espalhando luz sobre o debate, e
encartando a questão sobre todas as suas faces.

Como já disse, me parece que não é uma questão
constitucional, (apoiados.) e, portanto, não deverá fazer
parte de nossas deliberações. (Apoiados.)

Desde, porém, que se acha em discussão, entendo
que deve ser uma questão aberta, sobre a qual todas as
opiniões podem ser emitidas com franqueza.

Sr. Presidente sobre esta questão há duas correntes
de opiniões extremas: - Uma querendo, a todo transe, a
mudança da Capital; e outra não querendo absolutamente
que ela se realize.

Eu respeito e faço justiça a ambas as opiniões, en-
tendendo que tanto uns como outros daqueles que as
professam acham-se animados do nobre sentimento do
patriotismo, embora não possa haver inteira isenção de
paixão, o que aliás é natural em uma questão que afeta tão
elevados interesses.

Sr. Presidente a mudança da Capital para mim é
uma questão financeira.

Tenho fundados receios de que as finanças de Mi-
nas fiquem seriamente comprometidas, e por muito tem-
po, com um ato precipitado, que bem pode-se converter
em um desastre.

Tenhamos em vista a nossa vizinha do Prata que se
debate em uma crise financeira medonha só conhecida
em países como Egito.

O Congresso não conhece o estado das finanças do
Estado de Minas (apoiado e não-apoiados), mas sabe
que os encargos do tesouro são grandes, são enormes.

Convém examinar se a edificação de uma nova Ca-
pital, "na altura de nossa civilização" será mesmo que o
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elemento de prosperidades para o Estado de Minas, ou
se, pelo contrário, será um sorvedouro de rendas públi-
cas. (Apoiados. Muito bem!)

Se Ouro Preto é o sorvedouro das rendas públicas,
a nova cidade não será um sorvedouro ainda maior?
(Aparte.)

No período de reorganização em que nos achamos
quando de 15 de novembro para cá tudo se tem
destruído e nada construído, não será aventuroso, não
será um salto nas trevas inutilizarem-se aqui tantos
valores para irmos despender maiores, na construção
de uma cidade que apenas atestará a nossa vaidade?
(Apoiados.)

Os impostos cedidos pela União ao Estado mal da-
rão para o custeio de novos serviços a este cometidos. A
questão não pode ser de estética, mas econômica.

Estarei de acordo que Ouro Preto é uma cidade
feia, apesar de muitos a julgarem poética, incômoda, que
mal impressiona os seus visitantes, construída sobre ro-
chas, terreno tão ingrato que nada produz nem se presta
a desenvolvimento; mas, a República deve ser um gover-
no modesto, econômico, não precisando de monumen-
tos para servirem de atestados à sua vaidade.

Não acredito, como se tem dito, que o "atraso" de
Minas provém de sua Capital, que é um obstáculo a todo
o desenvolvimento material e intelectual do Estado.

Por ventura a grandeza e opulência dos Estados
Unidos vêm de sua Capital? Ninguém o dirá.

Por outro lado é sabido que nas mesmas condições
de "atraso" se acham todos outros estados brasileiros,
Goiás, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco,etc., os quais
entretanto, possuem belas e excelentes capitais, que se
prestam a todos os desenvolvimentos.

Já se vê que o mal é geral, não provém da Capital.
O mal, segundo minha fraca opinião, deve ser pro-

curado na centralização administrativa, que dava vida só
ao Rio de Janeiro, tirando-a das províncias, fazendo ex-
ceção só de São Paulo, que aliás não prima pela difusão
da instrução popular.
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Se a ilustre comissão me garantisse que, com os 4
mil contos, seria edificada a nova cidade, com as condi-
ções exigidas, eu votaria pela mudança.

Mas é claro que os 4 mil contos apenas bastarão para
os primeiros trabalhos, quando muito para os edifícios pú-
blicos.

Mas, edificar edifícios públicos não é edificar uma
cidade, que, nada produzindo durante muitos anos há de
pesar enormemente sobre o tesouro, que, depois não po-
derá abandoná-la tendo de suportar onerosíssimos en-
cargos.

A questão é, pois, muito grave, e merece toda a
ponderação: deve ser resolvida com toda a prudência e
reflexão. (Apoiados.)

Sr. Presidente, VExa. sabe que minha opinião a
respeito do assunto tem sido esta, e por hora não mudou.

Tais, porém, serão os argumentos apresentados,
que eu tenha de votar pela mudança da Capital.

Enquanto, porém, não for convencido do contrário,
continuarei a pensar que medida é inoportuna e desastro-
sa para o Estado de Minas. (Apoiados.)

E, relativamente ao assunto principal que nos ocu-
pa, a Constituição, a mudança da Capital é questão se-
cundária.

Tenho concluído. (Muito bem! Muito bem!)

oa SESSÃO ORDINÁRIA AOS 5 DE MAIO DE 1891

(Anais, .108-109.) O Sr. Idelfonso Alvim: - ( ... ) Devo declarar que,
em relação à autonomia municipal, aceitarei com prazer
qualquer medida que venha tomar verdadeiramente autôno-
mos os municípios.

Neste ponto sou pelos verdadeiros princípios repu-
blicanos, isto é, quero uma política que atenda à diversi-
dade de circunstâncias dos nossos municípios, para que
não continuemos na uniformidade da antiga legislação
que matou o antigo regime e que nos sufocará também,
se continuarmos no mesmo terreno.
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Feitas estas considerações, não me sentarei sem
referir-me, ainda que incidentemente, ao aditivo que, en-
tendo, prematuramente veio à tela, que é a discussão da
nossa Constituição.

Refiro-me, Sr. Presidente, à mudança da Capital do
Estado.	 -

Manifestarei o meu modo de pensar de modo
claro e com toda a franqueza, sem meias palavras,
porque assim entendo necessário ao futuro de minha
vida pública, por isso que sou moço e preciso zelar,
mais do que tudo, o futuro para que sobre ele não pai-
re a mais leve suspeita.

Antes, porém, devo fazer, Sr. presidente, uma de-
claração, quiçá desnecessária: logo que foi publicada a
chapa de candidatos, entre os quais eu me achava, e ten-
do aceitado o lugar que merecidamente me fora indica-
do, interrogaram-me alguns amigos se eu era, a favor da
mudança da capital. Respondi afirmativamente e vi com
prazer que minha resposta foi bem acolhida por todos,
salvo uma ou outra exceção de indivíduos ligados por
nascimento e família à velha Ouro Preto. Desaparecia,
portanto, o meu pensar individual, caso fosse contrário,
para dar lugar à satisfação da vontade dos que me dele-
garam seus poderes.

Estaria, pois, na falta de um cumprimento de deve-
res para com os mandantes de minha zona, se não mani-
festasse com franqueza a minha opinião a este respeito.
"Jovem e inexperiente," desejo viver "às claras", pelo
que declaro terminantemente que sou pela mudança da
capital, e assim procedo, porque esta medida está de
acordo com a vontade dos aqui represento e com os in-
teresses que me foram confiados. Fui considerado, as-
sim como outros colegas que partilham desta opinião,
como acalentador de "ousadias temerárias".

A minha conduta, bem como a de meus compa-
nheiros, prestou ensejo ao ilustrado e criterioso senador
José Pedro Xavier da Veiga para, no prurido de bem tor-
near frases, tirar-nos alusões injuriosas.

149



CADERNOS DA EscotA DO LEQI5L.ATIvo

O Sr. Xavier da Veiga: - Protesto, sou incapaz de
injuriar meus colegas.

O Sr. Ildefonso Alvim: - O vosso artigo aí está ao
alcance de quem souber ler.

Eis a razão por que, Sr. presidente, eu que não te-
nho laço nenhum íntimo para me prender a esta ou aque-
la conveniência, a não ser a dos meus mandantes, hei de
cumprir o meu dever, aconteça o que acontecer, confor-
me me ditar consciência e...

O Sr. Xavier da Veiga: - Conforme a opinião do
povo que elegeu V. Exa.

O Sr. Indefenso Alvim:... conforme os interesses
que me foram confiados. Entendo que, assim proceden-
do, cumprirei lealmente a vontade dos que confiaram o
meu mandato. "E as despesas a se fazer?", dizem os
contrários.

Pergunto: pelo fato de a capital ficar em Ouro Preto
segue-se que essas despesas não serão feitas?

Continuarão do mesmo modo e talvez em número
mais elevado! (Apartes.)

Os nobres deputados que se manifestam contra a
mudança receiam que esse fato dê lugar a especulações,
prejudicando por isso os interesses que todos devemos
zelar.

Mas, Sr. presidente , será possível que não estejam
em nossas mãos os meios de evitar essa especulação de
qualquer ordem que seja?

Eu que sou completamente contrário às legislações
anormais, visto como elas, mais ou menos, envolvem
odiosidades ou privilégios, desde já declaro que podeis
contar com o meu voto em relação ao assunto, desde
que nos seja necessário fechar as portas da especulação
aos aventureiros de ocasião.

Tem-se dado a esta questão um caráter pessoal, o
que realmente lastimo.

Em Minas não faço questão de zonas: como minei-
ro, estremeço tanto Ouro Preto, como meu torrão de
nascimento; - o meu amor a Minas é o mesmo aqui, ali
ou acolá.
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Tem-se procurado fazer crer que há odiosidade
para Ouro Preto da parte daqueles que querem a mudan-
ça da capital.

Engano manifesto!
Neste ponto descem mais e chamam atenção do

Congresso para a miséria em que necessariamente fica-
rão algumas famílias desta cidade. Miséria!

Mas, porventura, iremos fazer uma desapropriação
sem a respectiva indenização?

Não; não vamos desapropriar. Os proprietários
perderão uma pequena porcentagem nos aluguéis, o que
absolutamente não pode ser considerado como miséria.

Demais, Sr. presidente, é fazer-se uma injúria à
própria cidade de Ouro Preto, dizer-se que transferindo a
capital daqui para outro lugar, de nada valerá esta cidade,
tão cheia de tradições, e cujo futuro rivalizará com o de
outras suas irmãs.

Porventura as outras cidades de Minas, para a sua
prosperidade, necessitaram e necessitarão de ser capital
do Estado?

Muitas outras considerações teria a fazer, Sr. Presi-
dente; reservar-me-ei, porém, para ocasião mais opor-
tuna.

A V. Exa. e a todos os meus ilustrados colegas
peço desculpas por essas "ousadias temerárias de um jo-
vem inexperiente e sonhador".

Vozes: - Falou perfeitamente bem. (Muito bem!
Muito bem!)

ir SESSÃO ORDINÁRIA, AOS 9 DE MAIO DE 1891
O Sr. Gama Cerqueira: - ( ... ) Entrarei agora num	(Anais, p.182.183.)

outro assunto que tem sido objeto de debate e de séria
preocupação, dentro e fora do Congresso; refiro-me à
mudança de capital.

Antes de tudo, devo pedir aos que me ouvem que
não me atribuam má vontade, quer contra a capital, quer
muito menos contra os seus habitantes.

Vozes - Ninguém supõe isso.
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O Sr. Gama Cerqueira - Já alguém disse em uma
folha insuspeita, porque sustenta com ardor a capital
aqui, que sou filho de Ouro Preto. Não é exato; nasci em
São João dei-Rei, mas vim pequeno para esta cidade e
aqui se passaram as minhas mais caras impressões da
infância. A esta terra prendem-me recordações de famí-
lia e alguns dos meus parentes aqui possuem prédios que
diminuirão de valor, provavelmente, se mudar-se a capi-
tal. Por outro lado, colocada ela no vale do Rio das Ve-
lhas, nem o encurtamento da distância lucro, como
morador, que sou, da Mata, e nem tenho predileção de
zona, a não ser a escolha da que mais convenha para o
estabelecimento de uma capital como todos devemos de-
sejar para o grande Estado Mineiro. Vêem, portanto, os
meus colegas que entro nesse assunto de ânimo despre-
venido...

O Sr. Xavier da Veiga: - Todos fazem justiça a
V. Exa.

O Sr. Gama Cerqueira: - e que se escutasse a voz
do coração pugnaria pela conservação da capital aqui;
mas, entretanto, suponho traduzir o pensamento do povo
mineiro opinando que acho conveniente e inadiável sua
mudança. (Não-apoiado do Si-. Camilo de Britto.)

As provas do que afirmo ainda hoje foram presen-
tes ao Congresso em representação de Catas Altas, apre-
sentada pelo Sr. Conselheiro Perna, e por outro
congressista, creio que para o planalto da Mantiqueira;
além das mais que virão.

À parte o natural sentimento de bairrismo, não po-
demos contestar o espírito de justiça a esses nossos
patrícios, e eles não conviriam na mudança da capital, se
reputassem esse grave ato danoso ao Estado e condenável.

O Sr. Camilo de Britto: - assim como V. Exa. tem
provas de que o povo mineiro quer a mudança da capital,
também eu tenho de que não a quer.

O Sr. Gama Cerqueira: - Deixemos esse ponto e
inquiramos se há conveniência em mantê-la aqui, ou se
aproveita a mudança.
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É inconcusso que a primeira condição de uma boa
capital é ser industrial...

O Sr. Xavier Da Veiga: - Não apoiado.
Vozes: - Oh! Oh!
O Sr. Gama Cerqueira:—... é ser, como dizem os

escritores, o templo da indústria e do trabalho; o mais é
querer contestar axiomas.

(Há vários apartes.)
Os nobres congressistas meus contraditores pode-

rão usar da palavra e combater-me, mas abusam de
apartes a ponto de parecer obstrucionismo: se assim é,
fiquem certos de que, novel embora, e se esta minha meia
língua ninguém me obstrui, ficarei na tribuna três dias se
for possível e enquanto achar quem tenha benevolência de
ouvir-me. (Risadas.)

Dizia eu, quando fui interrompido, que a condição
de uma boa capital era poder ela constituir um centro de
indústrias; ora, como bem disse o orador que me prece-
deu, assinalasse para isso o centro do Estado, e acres-
centarei o vale do Rio das Velhas, porque,
providencialmente, em torno desse ponto agrupam-se já
vários núcleos industriais, fábricas de tecidos, de chapé-
us, de ferro, etc.

As zonas mais afastadas a noroeste e nordeste são,
em grande parte, pastorais e de cultura; ao sul e sudeste
cafeeiras; e assim a capital, colocada aí eqüidistante des-
tes pontos, constituirá o empório de todas essas indús-
trias.

Subordinadas elas por seu turno a uma direção co-
mum, animadas pelo influxo de uma administração sábia
e protetora, secundada por uma população laboriosa, do-
tada de bons elementos naturais, de máquinas aperfeiço-
adas, a capital, centro de todos esses melhoramentos,
receberia, a fretes cômodos, os produtos em bruto das
zonas adjacentes, e os restituiria manufaturados e por
junto a cada uma delas.

E quem nos diz que a população de Ouro Preto, re-
duzida a viver só dos recursos oficiais, sem estímulos
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ao meio estéril e desanimador em que colocou-a a fatali-
dade, não desenvolverá tesouros de energia e de aptidão,
transportada para outro meio compensador do trabalho?

Ocorre ainda que o centro impõe-se para a capital
até por dever de eqüidade, a fim de distribuir-se por to-
dos com igualdade a luz e o calor da administração. E
mister atender-se que muitos dos nossos patrícios estão
separados por centenas de léguas da capital, e de uma
capita] que em nada os adianta na indústria e nas artes,
quando com imenso sacrifício a procuram.

Tal tem sido a orientação da França, Alemanha, e
embora nações marítimas, associando também como tais
a conveniência de não expor logo o coração do Estado
ao assalto fatal da marinha, no caso de uma guerra ex-
terna.

Por isso mesmo não concordo com os que se lem-
braram de colocar a capital em Piuí, suposto conste-me
possuir um planalto, que é um éden pela beleza e amenida-
de do clima.

E preciso, entre outras condições, atender à
eqüidistância tanto quanto possível, e Piuí ficará muito a
sudeste, afastado mais de 50 léguas do norte do Estado,
onde há pontos distanciados muito mais de uma centena
de léguas, viagem a cavalo da atual capital.

O Sr. Costa Sena: - Apoiado; 200 e tantas léguas.
Sai-se moço de casa e chega-se velho na
capital (Risadas.)

O Sr. Gama Cerqueira: - Passo agora, Sr. presi-
dente, a demonstrar os inconvenientes resultantes da
permanência da capital aqui.

Notarei que foi ela fundada e começou a ser capital
da capitania do capitão-mor em 1720.

O Sr. Monte Raso: - O capitão-mór morava na Ca-
choeira.

O Sr. Gama Cerqueira: - Pois bem, a respeito de
171 anos de existência bafejada pelo influxo oficial, a capi-
tal é o que vemos; e será por culpa de seus habitantes?
Não, eles lutam em vão com uma natureza ingrata, uma to-
pografia detestável.

154



DOCUMENTA

Têm-se e consumido sem proveito avultadas somas
em obras públicas, e para fazer-se idéia aproximada vou
solicitar do governo informações de quanto se há gasto
no último qüinqüênio.

Insinua-se pela imprensa que projeta-se fundar uma
nova capital luxuosa, verdadeira ventosa absorvente dos
dinheiros públicos, sem atender que muito pior é esta
enorme tênia, cujos muros de pedra representam milha-
res de contos.

• Sr. C. de Britto: - Não é exato.
• Sr. Gama Cerqueira: - Mas pergunto ao Sr.

Camilo de Britto se contesta esta afirmação.
O Sr. C. de Britto: - É falsíssima (Risadas.)
O Sr. Gama Cerqueira : - Oh! Isto não é só negar

a verdade, é negar os muros conhecidos por tais; ali está
à vista deste Congresso uma enorme muralha construída
por conta dos cofres públicos, e para amparar a cadeia,
só porque fez-se abaixo um caminho.

Aqui o solo é uma piçarra inconsistente, e não se
edifica sem altas paredes por isso e pela inclinação do
terreno, bem assim profundos, fundamentos que repre-
sentam, em regra, dois terços do valor do prédio.

O carreto do material, guindado por ladeiras íngre-
mes, é penoso e caro, de modo que os aluguéis das ca-
sas são elevadíssimos na proporção de seu custo.

E por tudo isso que insiste-se na mudança da capi-
tal, e até já o deputado padre Paraíso a fez passar na As-
sembléia provincial, não a sancionando o Dr. Costa
Machado, desamparando o autor da idéia aos insultos de
certa ordem de gente.

Vê-se que uma grande aspiração do Estado, ante a
qual deve ceder o interesse privado: suposto resultem al-
guns prejuízos: incomparavelmente maiores acarretou a
lei 13 de maio aos proprietários de escravos: entretanto
esta capital fez-se homizio deles.

O Sr. C. de Britto: - É uma das glórias de Ouro
Preto.

O Sr. Gama Cerqueira: - Dou que assim seja; mas
sacrifiquem-se agora também pelo bem da comunhão;
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tanto mais que não se lhes tira a casa como tirou-se o
escravo ao fazendeiro, e não entra no plano do gover-
no valorizar prédios de particulares, mantendo uma
capital má e cara . Isto importaria sacrificarem aos de
Ouro Preto o Estado por interesses mesquinhos. (Não-
apoiados.)

O Sr. C. de Britto: - É a cidade das tradições;
aqui figurou Tiradentes.

O Sr. Gama Cerqueira: - O nobre senador é dos
sentimentalistas; é vezo antigo invocar-se, no caso, a
memória de Tiradentes para que se não mude a sede do
governo; mas a quem, pergunto eu, deu ele procuração?
(Hilaridade.)

Estou convencido de que se aquele grande coração
pudesse pronunciar se preferia o bem do Estado, e eu
não admito que o estadista se deixe dominar pelo senti-
mentalismo.

Um Sr. Congressista: - O próprio Tiradentes co-
gitou da mudança da capital.

Outros: - Até indicou lugar.
O Sr. Gama Cerqueira: - Eu não sabia disto.
Notarei mais, Sr. presidente, que Ouro Preto não

oferece atrativo há muitos de seus filhos abastados que
aqui poderiam morar e aplicar com recíproco proveito
sua fortuna; entretanto procuram o Rio de Janeiro, e
quando se exproba respondem - dêem-nos uma boa
capital.

Seja-me lícito agora, Sr. presidente, rebater algu-
mas malévolas insinuações lançadas contra congressistas
a propósito deste mesmo assunto.

Eu nenhum interesse particular envolvo nesta ques-
tão; tenho aqui parentes que serão prejudicados, como já
disse, e vós?

O Sr. Silviano Brandão: - Temos a mesma liber-
dade que V. Exa.

O Sr. Gama Cerqueira (com energia): - Ninguém
tem liberdade para atacar a integridade do ânimo com
que defendemos os interesses do Estado; nesta parte te-
mos a máxima independência.
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O Sr. Silviano Brandão (com energia): - Não de-
fendo outros interesses que não os do Estado de Minas.

O Sr. Gama Cerqueira: - Não me estava referindo
a V.Exa.; e sim a insinuações da imprensa. (Mostrando
um jornal.)

Sr. Silviano Brandão (com energia): - Não moro
em Ouro Preto; portanto não tenho interesses particu-
lares.

O Sr. Gama Cerqueira: - Ouça-me V. Exa., por-
que seus gritos não me amedrontam.

O Sr. Silviano Brandão (alterando-se): - V. Exa.
foi quem alterou a voz, insinuando que aqueles que de-
fendiam idéias contrárias não estavam convencidos.

O Sr. Gama Cerqueira: - V. Exa. não consegue
fazer-me calar.

• Sr. Silviano Brandão: - Nem tenho esta pretensão.
• Sr. Gama Cerqueira: - Felizmente a natureza

também dotou-me de bons pulmões. (Hilaridade.)
Um Sr. Congressista: - Há um mal entendu.
O Sr. Gama Cerqueira: - Mas, o Sr. presidente...
O Sr. Silviano Brandão: Eu já tenho feito propó-

sito de não dar apartes; mas fui demovido pela insinua-
ção do nobre senador.

O Sr. Xavier da Veiga: - E eu vou pagar as cus-
tas do processo. (Hilaridade.)

Um Sr. Congressista: - É porque tem jus a isso.
O Sr. Gama Cerqueira: - Vou mostrar que nem de

leve me referi a V. Exa.
O Sr. Silviano Brandão: - (com energia). Eu falei

sobre a matéria, e V. Exa. tira alusões a todos aqueles
que se ocuparam da mudança da capital.

Vozes: - Não é exato.
O Sr. Silviano Brandão:	Desconheci a delicadeza

de V. Exa.
O Sr. Gama Cerqueira: - Acredito que não terá

ocasião de dar-me neste ponto lições.
Diz o artigo a que aludia a princípio, aliás assinado

por seu autor, um dos distintos congressistas ... (lê)
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O Sr. Xavier da Veiga: - Onde está a injúria?
O Sr. Gama Cerqueira: - São manifestas as insi-

nuações pungentes nos seguintes períodos: "Ideado
como aspiração vaga, por iniciativa platônica do ilustra-
do Dr. Stokler, recomposto com intuitos práticos ( o su-
blinhado é do articulista), entre mistérios que o tempo
iluminará; desenvolvendo-se pelo impulso ingestivo de
grandes ambições mal encobertas; e aparecendo afinal
como um Kaiser autocrático e provocador ante o Con-
gresso Mineiro, o plano da mudança da capital acaba de
ser guindado à altura de um princípio etc. etc.".

E mais adiante, falando da nova capital, consagrada
à voluptuosidade de nababos , diz ainda o articulista:

"Uma Sybaris renascida de um sepulcro de vícios,
com seus festins sardanapalescos, seus espetáculos
faustosos e seus triclínios efeminadores , etc.".

Eu sei pelas noções que tenho de mitologia que ha-
via uma fênix, a qual renascia da própria cinza; mas des-
conheço de todo a Sybaris que renasce de um sepulcro
de vícios.

Essa Sybaris será a comissão, será a monarquia,
será o próprio Ouro Preto?

Quem escreveu este artigo assinou e está pre-
sente...

O Sr. Silviano Brandão: - V. Exa. não se tinha re-
ferido ao artigo.

O Sr. Gama Cerqueira: - Se V. Exa. faz-me a jus-
tiça de crer que procuro ser delicado, e se entretemos
boas relações, não tinha o direito supor-me logo capaz
de ofendê-lo, e deveria ter pedido explicações antes de
increspar-me.

O Sr.Silviano Brandão: - A delicadeza de V. Exa.
é proverbial.

O Sr. Gama Cerqueira: - Acho que V. Exa. está
satisfeito com a explicação.

O Sr. Silviano Brandão: - Perfeitamente.
O Sr. Gama Cerqueira: - Afinal este incidente in-

feliz e os muitos apartes só serviram para fatigar-me e
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desviar-me do assunto, mas hei de deixá-lo hoje
liqüidado ainda que perca o alento.

No que respeita à salubridade não é das melhores
esta capital; reina aqui a febre tifóide, há atualmente 8
estudantes, ao que me consta, atacados desta moléstia, e
há pouco faleceram 2 filhos do desembargador Bráulio;
são freqüentes os casos de beribéri, sobretudo entre os
detidos na cadeia, e reina no verão, com caráter
endêmico, a moléstia que os da terra estereotiparam com
o nome de ouropretite, devido ao frio e umidade, aumen-
tada pela qualidade do solo, que embebe-se d'água e
custa muito a secar.

Vou agora responder a algumas das principais obje-
ções dos impugnadores da mudança da capital, sobressa-
indo entre elas a grande despesa que o cofre do Estado
não suporta, dizem eles.

Notarei em primeiro lugar que a conservação da
capital aqui não isenta de despesas; muito ao contrário.

Até hoje tem-se despendido, a contar de 1° de ja-
neiro, 95:000$000 só em obras da capital, ao passo que
an todo o Estado apenas ... 95:800$, desprezadas as
frações.

Acresce mais que, organizados os serviços e até
para sua boa execução, cumpre construir os prédios
onde devem funcionar as diversas repartições, porque
alguns dos que servem atualmente são alugados e impró-
prios.

Querem os meus nobres colegas saber quantas e
quais são as de que necessitamos? Ouçam:

Obras públicas, correio geral, relação, escola nor-
mal, quatro ditas primárias (pelo menos), quartel de li-
nha, dito de polícia, dito de menores, dois hospitais
militares, escola de farmácia, ministério da fazenda, telé-
grafos, coletoria e penitenciária, não falando no atual pa-
lácio do governador, que reclama grandes consertos; ao
todo 18 edifícios públicos.

Entretanto não há de todo espaço vago para essas
novas edificações; seria preciso desapropriar prédios de
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particulares, e demoli-los, o que custaria preço fabuloso,
sobretudo sendo para o governo.

Por outro lado a mudança far-se-ia, a meu ver, de
graça, porque, se fosse, por exemplo, para Belo Hori-
zonte, onde o Estado possue uma légua quadrada de ter-
reno, teríamos 360.000.000 de metros quadrados, que,
vendidos à razão de 1$000 cada metro produziriam
36.000.000$000, que dava para muito.

E, quando o governo não fizesse edificar obras por
administração, que ficam sempre muito caras, poderia
ceder esses terrenos, hoje quase sem valor, a uma com-
panhia, sob condições vantajosas, uma delas dar gratui-
tamente todos os edifícios, e estou certo que os teria
sem despender dinheiro.

O Sr. Xavier da Veiga: - V. Exa. não ouviu o dis-
curso do Sr. Costa Sena!

O Sr. Gama Cerqueira: - Não, senhor; mas sei o
que houve; ele trouxe à discussão uma pilhéria de
gengibirra, concluindo que o fabricante, depois dos gas-
tos feitos, não encontrou consumidores desta bebida.

Se é perfeita a paridade devera tranqüilos nos-
sos adversários; os terrenos não encontrarão tomadores,
e a capital não se muda...

O Sr. Camilo de Britto dá um aparte.
O Sr. Gama Cerqueira: - ...mas o que vejo V.

Exas. em manifesta contradição, porque ora dizem que
as terras não terão procura, ora clamam que já há sindi-
cato e compras antecipadas baseadas na projetada mu-
dança da capital.

Eu acho que o assunto é importante, merece ser
tratado seriamente e com mais isenção.

Nem pode restar dúvida que, mudada a capital, es-
ses terrenos subirão muito de valor passando de rústicos
e urbanos; (isto dá-se até na proximidade das estações
de estradas de ferro) e a prova é que hoje, em São Paulo
vende-se um palmo de frente, nas ruas principais, por
um conto de réis, e assim no Rio de Janeiro.

Então, esses fenômenos econômicos hão de falhar
só na nova capital mineira? E atenda-se que orcei muito
baixo o valor do terreno.
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(O Sr. Presidente adverte que está finda a hora, o
orador pede que sirva-se consultar o Congresso se con-
cede mais 1/2 hora, e este responde pela afirmativa.)

O Sr. Gama Cerqueira:-Agradeço ao Congresso,
em nome do interesse público, a concessão que acaba de
fazer, e prossigo no que dizia.

A outra objeção é que a matéria não é constitucio-
nal. Eu poderia começar citando Jogo lei nossa.

• Sr. Xavier da Veiga: - Qual?
• Sr.Gama Cerqueira: - A constituição federal

que diz no art.3°:
"Fica pertencente à União, no planalto central da

República uma soma de 14.400 quilômetros quadrados,
que será oportunamente demarcada para nela estabele-
cer-se a futura capital.

• Sr. Xavier da Veiga: - Leia o art. 64 ou 65.
• Sr. Gama Cerqueira (depois de ler): - aqui não

diz coisa que contradiga. (apoiados.)
Além desse precedente nosso, é sabido que não há

município, nem comarca nem muito menos Estado orga-
nizado sem sede, e a matéria pois impõe-se desde logo,
tratando-se de organizar um governo e sob forma intei-
ramente nova. Alegou o mesmo distinto Sr. Veiga que
não há precedente histórico, e eu afirmo que há e citarei
a constituição da Louisiana (Estados Unidos), que assi-
nada para sua capital Baton Rouge...

O Sr. Camilo de Britto: - Ah! mas aí diz o lugar.
(Risadas.)

Vozes:-Oh! Oh!
O Sr. Gama Cerqueira: - Aqui é o caso preso por

ter cão, preso por não o ter. (Apartes.)
Também a constituição da Califórnia marca preci-

samente para a capital Sacramento, e para sua mudança
estipula 213 de votos em ambas as casas do parlamento.
Já se vê, pois que a comissão não inventou, nem des-
toou da prática dos povos que nos são modelo na pátria
do sistema republicano.

Foi a comissão argüida de contraditória pelo Sr.
senador Veiga...
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O Sr. Xavier da Veiga: - O Sr. Dr. Levindo pro-
vou isto à saciedade.

O Sr. Gama Cerqueira: - ...porque, tendo pedido
ao Dr. Governador novo exame de local, o fixamos antes
de se realizar aquele.

São injustos. Se há ato que honre a comissão, é
esse exatamente. O Dr. Governador, apoiado não só no
parecer do engenheiro Herculano, como em provas co-
lhidas alhures, deixou claramente entrever sua preferên-
cia pelo Belo Horizonte na mensagem enviada ao
Congresso; a despeito disso, nós, que estamos com ele
de boa inteligência, e eu que cultivo sua amizade opina-
mos por estudo mais desenvolvido para firmar nosso
critério, orientar nossos votos. Aguardando esses estu-
dos, fixamos no artigo constitucional não a Belo Hori-
zonte, mas o vale do Rio das Velhas para campo das
investigações; uma zona, não o lugar preciso para colo-
cação da capital. Onde a contradição? Por outro lado re-
puto esse ato um dos mais honrosos para a comissão,
que a despeito da confiança pessoal, soube guardar e ze-
lar sua posição, reclamando os dados científicos que re-
putou necessários, demonstrando que não obedecia á
inspiração de quem quer que seja.

Suponho ter dito assaz a despeito do desalinho de
minhas observações (não - apoiados) proveniente dos
apartes e de certa agitação, mesmo, de que peço descul-
pa aos meus nobres colegas.

Usei da minha costumada franqueza, porque é este
o meu caráter, e são estes os hábitos que contraí na
propaganda. Considerava imprescindível dever pronunci-
ar-me sobre esta questão de mudança da capital, que re-
puto interessante a todo o Estado, mas, repito, não nutro
prevenções nem má-vontade contra Ouro Preto e menos
contra seus habitantes; advogo os interesses da comu-
nhão; e digo isto por ser a expressão do meu pensar e
sentir, não como satisfação, porque não as dou quando
cumpro meu dever.

Para fechar com chave de ouro minhas observa-
ções vou ler ao Congresso o que a respeito de Ouro Pre-
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to se encontra no número especial que tirou ontem o
"Jornal de Minas" em homenagem ao meu ilustre amigo,
e antigo • companheiro de colégio, Dr. Diogo de
Vasconcelios, a propósito de seu aniversário: "É um de-
ver de civismo festejar-se o aniversário natalício dos ho-
mens de talento, que se elevam acima da turba multa dos
imbecis, mormente quando o conseguem a custa de ím-
probos labores, em um meio em que não se encontra o
mestre, em que não se encontra o livro, não se encontra
sequer o estímulo...".

Vê-se que os melhores amigos e defensores de
Ouro Preto deixam às vezes escapar conceitos que eu
próprio não confirmo em absoluto, lastimando ao con-
trário, que esse meio não possa, sob outros pontos de
vista, conciliar todas as condições para uma boa capital,
harmonizando assim, tanto os interesses de seus habi-
tantes, como os do Estado.

Peço aos meus ilustres ouvintes desculpas de ter
por tanto tempo abusado de sua benevolência, e sirva-
me de atenuante o sincero intuito que tive de colaborar
para a prosperidade da Pátria Mineira, que todos nós tan-
to estremecemos.( Apoiados. Muito bem.)

O orador é felicitado por grande número de con-
gressistas.)

ir SESSÃO ORDINÁRIA DE 9 DE MAIO DE 1891

O Sr. Xavier da Veiga: - ( ... ) Senhores, há ainda
uma consideração a fazer relativamente ao intempestivo	(Anais, P 182-183.)

projeto da mudança da capital de Minas.
Ensaiamos hoje no país a organização federativa, e

neste empenho devemos fazer todos os esforços e mes-
mo sacrifícios.

Trabalhar para que se conserve unido e forte o
nosso grande e querido Brasil - é dever de patriotismo,
que a todos nós cumpre ter sempre em mente.

Mas o homem político deve prever, quanto possí-
vel, as eventualidades do futuro.

A federação está encontrando sérios embaraços
para se tomar realidade.

163



CADERNOS DA EscolA DO LEçislATivo

Há Estados que, evidentemente, não terão elemen-
tos de vida e autonomia, e mesmo neste Congresso de-
clarou há dias, o nobre deputado, Sr. Dr.Ildefonso
Alvim, que S. Exa. não acreditava na praticabilidade da
federação.

Assim, por elementar previsão do futuro, nos cum-
pre cada vez mais estreitar os vínculos de recíprocas
simpatias e comuns interesses que nos prendem ao Esta-
do do Espírito Santo, já em grande parte povoado por
distintos mineiros e onde, como em Minas, a idéia de
uma anexação sorri a todos, porque a todos promete no-
vos elementos de prosperidade, de força e de engrande-
cimento.

Ainda por esta circunstância cuja importância não
preciso encarecer, será um desastre a mudança da capi-
tal para o Rio das Velhas.

Pelos motivos expostos em próximo futuro talvez
sejamos impelidos a levá-la para a Vitória, as margens do
oceano, abrindo-se assim novos e esplêndidos horizontes
à prosperidade e engrandecimento do Estado de Minas,
dando-se desta arte a base segura da Pátria Mineira, li-
vre, independente e feliz.

Confesso, por mais doloroso que seja ao meu cora-
ção, a mudança da capital para qualquer ponto na hipóte-
se possível de uma anexação do Espírito Santo a Minas,
e se isto fosse condição do pacto, eu votaria pela trans-
ferência da capital para as proximidades do mar, porque
acima de tudo coloco os grandes e reais interesses de
Minas! (Apoiados.)

Infelizmente, Senhores, parece-me que nenhuma
destas razões atua decisivamente no ânimo daqueles para
quem a mudança da capital se afigura a questão única da
atualidade, sendo-lhes a preocupação exclusiva!

Nem sequer cogitam eles no estado ruínas a que fi-
cará reduzido em breve o infeliz e caluniado Ouro Preto,
uma vez removida daqui subitamente a sede do governo,
que mais de século e meio aqui se acha, sem que daí re-
sultassem quaisquer efeitos perniciosos para a prosperi-
dade do Estado de Minas.
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A este respeito recordo-me que, em conversação
com o ilustre Sr. Dr. Cesário Alvim, quando governador
aqui, ouvi de S. Exa. o esclarecido propósito em que es-
tava de, na previsão ou receio de triunfar mais tarde a
recente propaganda para mudança da capital, salvaguar-
dar a sorte de Ouro Preto, dando-lhe vida com o desen-
volvimento de algumas indústrias já iniciadas e com a
fundação de empresas, que de modo eficaz se consagras-
sem à viticultura em grande escala e à exploração das opu-
lentas e inesgotáveis riquezas minerais deste solo.

Neste elevado e generoso intuito S. Exa. iniciou algu-
ma coisa, mas não pode infelizmente prosseguir em tão pa-
triótico empenho por ter sido curta sua administração.

Ora, uma vez que esse plano previdente e esclare-
cido ficou abandonado, e, justamente na ocasião em que
menos se podia esperar, procura-se açodada e impruden-
temente mudar a capital - a que estado ficará dentro em
pouco reduzida esta velha, gloriosa e infeliz capital de
Minas, com tanta injustiça menoscabada e perseguida
por seus inimigos?

A uma verdadeira ruína, porque as condições de
Ouro Preto, é sabido e ninguém busca ocultá-las, não
são as condições das outras cidades de Minas; Ouro Pre-
to é uma cidade quase exclusivamente de vida oficial:
aqui residem o funcionalismo e os fornecedores do fun-
cionalismo; suprindo o funcionalismo, e com ele os seus
fornecedores, está a cidade virtualmente destruída ou a
caminho da ruína completa, próxima e inevitável!

• Sr. A. Clementino: - Que boa confissão.
• Sr. Xavier da Veiga: - Infelizmente é esta a

verdade e não convém dissimulá-la; pelo contrário, cum-
pre chamar para ela a atenção do Congresso e do gover-
no, se, como devo crer, o Congresso e o governo têm
sentimentos de patriotismo e justiça.

Nestas condições, sem se ter tratado de vivificar
quanto possível os elementos que podem garantir a ma-
nutenção e prosperidade desta cidade, sem procurar-se
aproveitar devidamente, em seus subúrbios, as enormes
riquezas naturais do subsolo, fundando-se indústrias
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metalúrgicas, e outras, de modo que, na hipótese de re-
mover-se a capital, Ouro Preto não fique aniquilado para
sempre e não se percam os grandes capitais aqui empre-
gados, particulares e do Estado, a mudança da sede do
governo mineiro, a medida projetada, não é simplesmen-
te um grande erro e uma clamorosa injustiça, é também
um ato revoltantemente demolidor!

O Sr. A. Clementino: - Outras cidades do Estado
estão sem vida por falta de auxílio do governo.

O Sr. Xavier da Veiga: - Sr. Presidente, pretendia
fazer outras considerações, em oposição decidida ao
art.117 do projeto, mas não quero, quando o Congresso
se acha fatigado (não - apoiados gerais) e em hora tão
adiantada, abusar de sua benévola atenção.

O Sr. Gama Cerqueira: - Era capaz de ficar aqui
até seis ou sete horas para ouvir a V. Exa. (Apoiados.)

O Sr. Xavier da Veiga: - Muito agradecido ao
ilustre senador, mas eu também me sinto cansado e vou
terminar.

Mas não concluirei sem externar a convicção que
ainda me anima de que o assunto será meditado com cal-
ma pelos ilustres membros do Congresso Mineiro.

Senhores, a questão é mais grave do que à primeira
vista se afigura; as conseqüências dela para o Estado de
Minas, máxime consideradas pelo lado financeiro e eco-
nômico, hão de ser importantíssimas, e é tremenda a res-
ponsabilidade daqueles que, na quadra atual, gravíssima,
sob muitos aspectos, não ponderarem bem no alcance de
sua decisão e de seu voto.

A mudança da capital, nos termos planejados, e na
situação política e financeira em que nos achamos, situa-
ção cheia de perigos e assinalada por temores e sobres-
saltos quotidianos, será uma empresa, além de iníqua,
aventurosa e temerária, e este acerto ainda mais se justi-
fica considerando-se que não há, com referência à zona
apontada ou indicada para a nova capital, nenhum exame
profissional sério, nenhum estudo que possa inspirar
confiança, nenhum orçamento sequer das colossais des-
pesas a fazer-se.
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A propósito, com a franqueza e sinceridade que me
guiam, devo acrescentar que conheço o chefe da atual
comissão em excursão no Belo Horizonte; é um cidadão
distinto que à sua probidade ilibada reúne grande soma
de talentos e conhecimentos; mas, Sr. presidente, foi ele
o governador interino do Estado, que comissionou o
honrado Dr. Herculano Penna para dar parecer, no senti-
do da mudança da capital, sobre o vale do Rio das Ve-
lhas, foi ele ainda, como deputado ao Congresso Federal,
um dos que publicamente manifestaram-se contrários à
permanência da capital em Ouro Preto...

O Sr. Gama Cerqueira - Mas se é tão honesto, tão
honrado, como V. Exa. reconhece pode mudar de opinião.

O Sr. X. da Veiga - Mas, pergunto: um advogado,
por mais honrado e honesto que seja, pode dar sentença
numa causa em que de certo modo já figurou como pane?

S. Exa. é desde muito tempo um dos mais conheci-
dos propugnadores da mudança da Capital, e a esse res-
peito tem externada sua opinião em documento público.

Entretanto está constituído hoje em juiz com rela-
ção ao mesmo assunto da mudança da capital! Isto im-
pressiona desagradavelmente!

Senhores, os ilustres congressistas, sobretudo
aqueles que, oriundos da propaganda republicana, tem
responsabilidade mais direta e mais imediata na política e
direção do Estado de Minas, para cuja boa reorganização
todos nós cooperamos lealmente, devem refletir muito
antes problema tão grave e melindroso, a ninguém sendo
lícito esperar do Congresso um ato que não corresponda
ao seu patriotismo, ao critério elevado, que deve presidir
às suas deliberações e ao estímulo de independência e
dignidade que jamais deve abandoná-lo

E seria triste, muito triste, Senhores, que o velho e
tradicional Ouro Preto, edificado pelo despotismo portu-
guês no último século do seu julgo, que o velho e tradi-
cional Ouro Preto, berço glorioso da liberdade brasileira,
tenha de ser destruído pela República no alvorecer de
sua dominação!...

(Muito bem! Muito bem!)
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(O orador é cumprimentado por quase todos os
seus colegas.)

ir SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE MAIO DE 1891
(Anais, p. 191-192.) O Sr. Severiano de Rezende: - ( ... ) Sr. Presiden-

te, estranho e lamento que se ressinta de certa animosi-
dade irritante a discussão referente à mudança da capital.

Essa irritabilidade, que noto, não se compadece
com a harmonia e concórdia, que devem predominar em
nossos espíritos, onde a calma e a serenidade auxiliarão
poderosamente a orientação, produzindo salutares efei-
tos. (Apoiados.)

Em nenhuma outra ocasião, mais do que uma pre-
sente, quando graves e importantes problemas devem ser
resolvidos, na organização do Estado de Minas Gerais,
cujos destinos jogam-se na promulgação de sua lei mag-
na, que será o fundamento da sua prosperidade ou pro-
fundo báratro em que submergirá, foi tão necessária a
abnegação a isenção de paixões, a prudência e a uni-
dade vistas para o objetivo patriótico que visamos.

Apoiados.)
Penso, Sr. Presidente, que o mesmo sentimento de

patriotismo inspira a todos nesta questão da transferên-
cia da sede do governo daqui, de Ouro Preto, para outra
situação: tanto os que são a favor da mudança, como os
que entendem que não deve ela realizar-se, quer por
ser inoportuna a medida, quer por motivos outros de or-
dem elevada.

Desde que a matéria seja estudada e resolvida com
respeito mútuo de opiniões, não aparecerão atritos resul-
tantes de uma intolerância sem justificativa. (Muito
bem!)

Por minha parte, eu, que sou adverso ao plano de
tirar-se a capital de Ouro Preto, declaro que respeito
muito as intenções dos trabalhadores em prol da transfe-
rência e tenho convicção de que desde o ilustre e distin-
to governador do Estado até aquele que, como
representante do povo neste Congresso, menos que se
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tenha salientado nesta propaganda, todos inspiram-se no
mais acendrado sentimento de patriotismo, porque en-
tendem ser precisa e inadiável a medida de que depende
o progresso de Minas. (Aplausos.)

Isto posto, Sr. presidente, esperando que os ilustres
colegas, que pensam ser chegado o momento de transplan-
tar para outro ponto sentimentos que animam-me, cami-
nhando em sentido oposto, entrarei em matéria,
justificando meu voto, na questão, e expondo os motivos
que levam-me a pugnar pela passagem do requerimento que
se discute; porquanto tende ele a proporcionar ao Con-
gresso esclarecimentos necessários, habilitando-o na esco-
lha de bom local para a futurosa capital, caso seja
vencedora a idéia da sua transferência.

Nem se diga, Sr. Presidente, que há incoerência ou
contradição em meu proceder, cogitando da escolha de
localidade para colocação da capital, quando sou adver-
so à mudança; porquanto eu somente me pronunciarei,
no tocante a este ponto, vencido na preliminar, isto é,
tendo o voto do Congresso decidido em favor da primei-
ra parte do art. 117 do projeto de constituição que deter-
mina a transferência; porque, então, força é que
designamos a localidade.

Para que não vote por essa preliminar atuam em
meu espírito razões de muito peso e valor; e dois moti-
vos especialmente pesam sobre ele, na apreciação desta
momentosa questão, levando-o a decidir-se contrário à
medida projetada e a declarar, com a franqueza com que
sempre pautei meus atos (Apoiados), que voto para que
a capital de Minas Gerais permaneça em Ouro
Preto. (Apartes.)

Deles ressalta em primeiro lugar o que decorre do
estado financeiro; diante do qual me apavoro, receoso de
agravar nossa situação no presente e colocá-la sem solu-
ção no futuro; porquanto como eu, deve V. Exa. se lem-
brar, Sr. Presidente, que na extinta assembléia
provincial, de que fizemos pane, era o chavão obrigado
em todas as discussões chamar-se a atenção de todos
para enorme dívida que nos assoberbava; o déficit, que
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nunca tinha um termo, um espantalho medonho que se
antepunha às reclamações, que surgiam, no sentido de
melhoramentos pedidos para diversos pontos da provín-
cia de sorte que deixavam-se de criar escolas, era um
horror iniciar projeto, que dava a localidades elementos
de vida, negava-se mesmo a construção de pontes e
abertura de estradas de utilidade provada, porque a verba
de obras públicas estava esgotada e era preciso equili-
brar o orçamento.

Os conselhos de observar-se toda economia eram
levados à usura, tal o medo do descalabro das finanças e
da bancarrota iminente! (Apartes.)

Ora, Sr. Presidente, isto é a história de ontem; e
como, pois, nos atiramos a empreendimentos que arras-
tam o nosso erário a fabulosas despesas?

Onde se descobriu a mina, donde provém tanto
ouro, que produza riquezas, ao ponto de esquecermos o
passado tão tenebroso para embalar-nos descuidosos e
livres de apreensões pavorosas? (Apoiados.)

Preciso de esclarecimentos, de informações que
venham dissipar as dúvidas que me assaltam; que con-
vém-me de que a prosperidade do Estado de Minas é tal
que afoitamente podemo-nos aventurar a grandes lances,
em cometimentos importantes.

Aos que esperam tudo superar pelo argumento das
rendas, que vamos ter em virtude de impostos, que pas-
sam à nossa conta, direi que é necessário atender tam-
bém que, por outro lado, avolumam-se os nossos
encargos; porque diversos serviços, que até hoje têm
sido feitos por conta do cofre geral, virão pesar
grandemente em nosso orçamento, já por demais agrava-
do pelos compromissos, em garantia de juros a estradas
de ferro e pelos ônus da nossa dívida. (Apoiados.)

Nestas condições, Sr. Presidente, podemos decre-
tar que se identifique uma nova cidade, que se levantem
custosos edifícios, que se realizem serviços de alto valor
para efetuar-se a mudança da capital sem que fiquem de
vez comprometidos os interesses de Minas, sacrificados
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a uma questão de problemáticos resultados na atualidade
especialmente?

Tem-se falado muito, Sr. Presidente, em companhi-
as que já se organizaram para tomar a si a edificação da
nova cidade; refere-se com honor à existência de sindi-
catos e fogem todos espavoridos diante dos
sindicateiros, e eu tão desprevenido acho-me nesta ques-
tão e encaro com tal desprendimento, acostumado a jul-
gar os homens sempre pelo melhor lado, que não sou
daqueles que se aterrorizam diante das companhias e sin-
dicatos; sendo até em minha humilde opinião o meio
mais viável, econômico e prático de levar a efeito o
grande cometimento; porém, Sr. Presidente, força é
confessar que não é infundado o receio dos que olham
com desconfiança para o patriotismo dessa gente, que se
reúne em companhias, se agrega e se aconchega em
nome do bem público.

Ordinariamente o que nela mais alto fala é a voz da
barriga; são interesseiros que se introduzem no meio do
povo com peles de carneiro e que não passam de lobos
vorazes, que aguardam azada ocasião para o devorar.
(Apartes.)

Haverá da parte do governo bastante energia e es-
crúpulo na concessão de privilégios e favores a compa-
nhias que se proponham à edificação da nova cidade,
evitando que a população gema sob o peso de contribui-
ções e sinta-se mesmo ofendida em sua liberdade?
(Apartes.)

Outros motivos, que induzem-me também a ser
contrário ao aniquilamento de Ouro Preto, nascem do
coração; são os laços das relações, do amor às tradições
antigas e gloriosas da velha cidade, e são tão fortes esses
ligamentos, e somente força maior, enorme, pode
espedaçá-los.

A história nos aponta muitos casos em que os laços
do coração se rompiam no sacrifício heróico dos que
morriam confessando seu Deus e de outros que se mar-
tirizavam pelo amor da Pátria.
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A valorosa mulher, heroína bíblica, mãe dos
Macabeus vê seus sete filhos caminharem para morte e
os incita a se conservarem fiéis à lei de seu Deus, a mor-
rerem antes do que a transgredirem-na.

Era a crença justificando o sacrifício! E é atestan-
do o poder e a existência desse Deus, o Deus dos nos-
sos antepassados, banido hoje da terra do Cruzeiro, que
nestas montanhas de Ouro Preto, no mais elevado de
seus píncaros se ostentam esses suntuosos templos, mo-
numentos seculares, atestando a piedade da geração pas-
sada. (Muito bem.)

Bruto, para salvar a república romana, prende seus
próprios filhos e manda publicamente açoutá-los, voltan-
do o rosto para que o amor de pai não sufocasse os sen-
timentos do patriotismo.

Fará perigar a república a permanência da capital
em Ouro Preto, sendo preciso quebrar todos os laços
que aqui nos prendem, para assegurar seu triunfo nas
terras de Minas?

Não, Sr. Presidente; é o coração ainda que me
recorda as tradições que Ouro Preto conserva, nos
mostrando em cada sítio um rastro dos precursores
da república, de Tiradentes e seus malogrados compa-
nheiros!

Pode-se dizer, parafraseando o poeta; em cada
canto aqui geme saudade nas endechas de Gonzaga, em
cada sítio um monumento, nos contando as peripécias
tristes dos tristes acontecimentos, que formam o prólo-
go da nossa história pátria!( Muito bem!)

31- SESSÃO ORDINÁRIA DE 7 DE JUNHO DE 1891

(Anais, p445447.) Sr. Afonso Perna: - ( ... ) Mandei à mesa também
uma subemenda ao substitutivo n° 25, que diz respeito à
mudança da capital.

A propósito da justificação destas emendas que
mandei externarei minha opinião sobre este momentoso
assunto.
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Srs. na primeira discussão, quando se votou a ques-
tão de princípio, se convinha ou não mudar a capital, anun-
ciei-me dando o meu voto a favor dessa mudança.

Não é de hoje que tenho a convicção de que o esta-
do de Minas Gerais auferirá vantagem com a mudança
de capital para outro ponto.

Tenho ouvido a brilhante argumentação dos
impugnadores desta minha opinião.

S. Exas. com efeito apresentaram razões, algumas,
de valor; mas, me parece que, cotejando-as com as ra-
zões em contrário, pela mudança da capital, estas são
preponderantes e levam vantagem assinalada às de S.
Exas.

Vou expender as, razões de minha opinião a este
respeito. Senhores, se eu tivesse a responsabilidade do
governo, seguramente não iniciaria esta questão, e vou
dizer porque: desde que estamos numa época de reorga-
nização, em que o povo está numa maré de incertezas,
cheio de receios do desconhecido, porque na sua igno-
rância não pode apreciar o alcance dos acontecimentos;
não é prudente, sem dúvida, levantar questões que pos-
sam tomar um caráter ardente, que possam tomar um
caráter de declaração de guerra a qualquer parte da po-
pulação, por menor que ela seja.

O Sr. Gama Cerqueira: - Mas eu creio que no pe-
ríodo da ditadura V. Exa. era de opinião que se mudasse
a capital.

O Sr. Afonso Penna: - V. Exa. está mal informa-
do; já disse que não tomaria, como governo, essa res-
ponsabilidade.

A minha opinião, a que V. Exa. se refere, era em
certas e determinadas condições, em que se ameaçava a
mudança radical na política do Estado por causa desta
grande questão.

Então, sem dúvida, seria medida de prudência,
seria uma medida imposta pelos acontecimentos que
o governo tomasse alguma providência para evitar
grande perturbação na política mineira, e efetuando-se
ainda a mudança de modo desastrado para as finanças
do Estado.
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Mas isto não quer dizer que eu como governo to-
masse a responsabilidade de trazer à tela da discussão
esta medida, quando tantas questões importantes e ur-
gentes aí estão pedindo solução. (Apoiados. Muito bem!)

Nestas circunstâncias, eu não viria seguramente le-
vantar uma questão melindrosa, que traz tanta perturba-
ção ao ânimo de uma parte importante da população
mineira, como é a da população da atual capital.

Além disso, era o caso de primeiro termos nas
mãos todos os elementos necessários para julgar a atual
situação econômica e financeira do Estado, para poder-
mos decretar as despesas necessárias com a mudança da
capital. (Apoiado.)

• Sr. Monte Raso dá um aparte.
• Sr. Afonso Perna: - O nobre deputado tem al-

guma razão no seu aparte; os nobres sustentadores des-
conhecem também que para o funcionamento da nova
ordem de coisas, dos serviços criados, são precisas des-
pesas não pequenas aqui mesmo na capital.

Ouvi, Senhores, a opinião de que em país america-
no deve-se procurar de preferência uma cidade pequena,
para nela se colocar a capital.

Eu poderia retorquir: neste caso Ouro Preto não
serve para capital, porque é a maior cidade do Estado.

Mas eu neste ponto discordo da opinião dos honra-
dos colegas.

As nossas condições sociais não são as mesmas da
União Americana; ali há um espirito de iniciativa levado
ao último ponto: ali o governo pouco ou nenhuma inter-
ferência tem no movimento econômico e progressivo da
sociedade americana.

Os honrados deputados não ignoram que na União
Americana as reuniões do congresso legislativo do Esta-
do passam desapercebidas para o grande movimento da-
quele povo; lá, quando alguém tem dependência com a
legislatura, então procura o congresso como aqui se
procuram as repartições públicas; mas, em geral, os deba-
tes das legislaturas do congresso federal não encontram
eco algum na vida social.
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A iniciativa ali, como disse, tem tocado ao seu má-
ximo desenvolvimento; mas nós, educados em um regi-
me de centralização em um regime de tutela, poderemos
da noite para o dia desprezar os elementos que podem
advir da ação governamental para proporcionar o pro-
gresso e engrandecimento do Estado? Certo que não.

Ora, passando-se a capital para outro lugar onde
haja elementos naturais que falham na atual capital, sem
dúvida alguma os elementos oficiais hão de produzir mai-
ores resultados para o bem comum do Estado, impulsio-
nando as indústrias, a aviação férrea, a criação de
estabelecimentos agrícolas, profissionais e outros que
hão de repercutir por todas as zonas do Estado.

Nem é argumento plausível dizer-se que se quer
mudar a capital para uma localidade para onde os
argentários se mudem. Isto é querer levar um argumento
propriamente socialista para uma questão desta ordem.

Exigir que a capital ofereça as condições necessári-
as de conforto, condições para alargamento das
edificações, facilidade para realização dos meios de
transporte cômodo e barato, elementos naturais para de-
senvolvimento das indústrias e lavoura, será defender a
causa dos argentários? Ninguém o afirmará.

Quem mais se aproveita dessas comodidades, são
os operários, que, por pequena despesa podem transpor-
tar-se para os lugares onde trabalham, e é justamente o
que as condições topografias aqui não permitem, isto é
os meios de locomoção rápida e barata, adaptados em to-
das as cidades.

Os nobres congressistas sabem perfeitamente qual
o impulso que no Rio de Janeiro grande extensão das li-
nhas de bondes tem dado a população, assim como as
facilidades que tem oferecido para as classes pobres vi-
ver em bairros distantes.

Ali não só os bondes como os trens dos subúrbios
satisfazem esta grande necessidade, facilitando às clas-
ses pobres a residência longe do centro da cidade, onde
os aluguéis de prédios são exorbitantes.
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Ora, exigir que a capital vá para uma localidade
onde estes meios se possam desenvolver, que evidente-
mente são incompatíveis com a topografia desta cidade,
é defender a causa e a comodidade dos argentários?

E depois, senhores, para que levantar esta ques-
tão, quando nós precisamos tanto dos capitais como
do trabalho?

O capital entre nós não é abundante ao contrário,
pena é que não esteja acumulado para acudir às grandes
necessidades de nosso país.

Em países novos, como o Brasil, tudo quanto pro-
mover a reunião de capitais, proporcionar facilidades aos
capitalistas, classe indispensável à promoção das indús-
trias, vias férreas e outros semelhantes melhoramentos,
deve ser objeto de atenção dos poderes públicos, e não
motivo para levantar adversidades, sem razão de ser.

Ninguém desconhece que há uma grande emigra-
ção de dinheiro e de pessoal para a capital federal...

• Sr. Olyntho de Magalhães: - E para S. Paulo.
• Sr. Afonso Perna: - ... e para S. Paulo ultima-

mente.
Nós devemos, pois por todos os meios provocá-los

para o nosso Estado, porque aí não ficarão dormentes,
hão de entrar em circulação e fomentar a indústria, a la-
voura, a aviação férrea e tantos outros elementos de ri-
queza que jazem amortecidos no solo mineiro.

Senhores, eu sou insuspeito pronunciando-me por
esta forma, porque ninguém ignora que de longa data tenho
dado provas exuberantes do interesse que tomo por esta
capital.

A propósito referirei a existência do ramal férreo,
para o qual muito cooperei. (Apoiados.)

Também fiz parte da legislatura geral que deu aos
diplomas da Escola de Farmácia de Ouro Preto vigor em
todo o Brasil.

Ainda mais, senhores, posso declarar-vos que da
minha entrada para o ministério em 1885, dependeu a ex-
pedição do regulamento que converteu a Escola de Minas
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em Escola Politécnica. Era plano já assentado nos conse-
lhos do governo permitir que esta Escola pudesse sim-
plesmente dar diploma de agrimensor.

• Sr. Costa Sena dá um aparte.
• Sr. Afonso Penna: - É exato; V. Exa. anteci-

pa o que eu ia dizer: o ilustrado e distinto mineiro Sr.
Dr. Chaves, que na presidência da Província muito se
havia esforçado por essa reforma importantíssima,
forneceu-me elementos valiosos para defender a causa
do único estabelecimento de instrução superior de Mi-
nas Gerais.

Faço essa referência para provar que não tenho
sentimento algum ou má vontade contra a população
ouro-pretana, à qual, aliás, sou muito grato.

Mas não posso desconhecer as razões daqueles que
pugnam por uma opinião, que de longa data já eu susten-
tava.

Dadas as razões pelas quais votei pelo princípio da
mudança da capital, entrarei em outra questão não me-
nos importante.

Qual o lugar que deve ser escolhido para se fixar a
capital?

O Sr. Costa Reis: - Buliu com casa de
marimbondos. (Risadas.)

O Sr. Afonso Penna: - Senhores, é uma questão
muito complexa e que pode ter soluções variadas, con-
forme o ponto de vista em que cada um se coloque.

Tenho ouvido dizer (o que é uma aspiração legíti-
ma) que o poderoso Estado de Minas deve ter uma capi-
tal tão importante como a de São Paulo.

Se nós queremos simplesmente atender ao progres-
so da população, a reunião de riquezas evidentemente já
temos um lugar constituído neste Estado: - E a cidade
de Juiz de Fora; porque esta cidade, que há trinta anos
era uma pequena localidade, é hoje a cidade mais impor-
tante do Estado, já pela sua riqueza, já pelo espírito de
iniciativa que ali se tem apresentado de um modo que faz
honra ao povo mineiro.
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iP SESSÃO ORDINÁRIA DE 11 DE MAIO DE 1891.
(Anais p. 204-205.) Sr. Bernardino de Lima: - ( ... ) Sr. Presidente,

peço a V.Exa. que consulte ao Congresso se me concede
10 minutos mais para concluir o meu discurso.

(Consultado o Congresso resolve pela afirmativa.)
Agradeço à casa a generosidade dos meus colegas,

concedendo alguns minutos em que vou continuar a
cansar sua atenção. (Não-apoiados.)

Sr. Presidente, apesar de não ter feito manifestação
pública relativamente à mudança da capital, antes da elei-
ção; apesar de ter me portado com toda a imparcialidade
sobre o assunto, apenas manifestando particularmente
aos meus amigos o meu modo de ver em assunto tão
importante; fui invectivado de ser um indivíduo
antipatriota, que não considera os grandes interesses do
Estado, senão visando ao interesse particular!

O Congresso sabe que uma folha da oposição pro-
curou fazer crer que o grande governador havia conce-
dido privilégio de uma estrada de ferro a seu irmão, o
humilde orador, e para o lugar para onde pretendia mu-
dar a capital!

Tive ocasião de desmentir pela imprensa esta injú-
ria; mas desta tribuna aproveito a ocasião para lançar
ainda um protesto contra tais insinuações.

Um Sr. Representanate: - Não tocaram -no em
nada.

O Sr. B. de Lima: - Estas injúrias obrigaram-me
a assumir atitude franca e leal, não só para com o Estado
de Minas, mas para com o povo ouro-pretano, a quem
não devo senão finezas, a quem desejo a maior garantia
dos seus interesses e de seus direitos.

Tem-se feito acreditar que o humilde orador quer a
mudança da capital para Belo Horizonte por estar esta lo-
calidade próxima ao lugar de seu nascimento.

Entretanto, se por um lado eu reconheço que ela
tem todos os elementos para uma grande cidade, por ou-
tro declaro solenemente a este Congresso, que se me
convencerem de que outra localidade melhores condi-
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ções tenha do que a invocada na menagem do governa-
dor, por ela votarei.

O Sr. V. Mascarenhas: - Esta declaração honra
muito V. Exa.

O Sr. B. de Lima: - Mas o que d lastimável, o que
não se pode admitir, são as insinuações feitas às famflias
do Belo Horizonte; insinuações que não honram aos seus
autores.

• Sr. V. Mascarenhas: - Famílias muito distintas.
• Sr. B. de Lima: - O nobre senador Xavier de

Veiga, em seu discurso em aparte procurava também apre-
sentar com desprezo esta localidade que, pela pureza de seu
clima, pela...

• Sr. Xavier da Veiga: - V. Exa. se refere a
mim?

• Sr. B. de Lima: -Sim, senhor.
• Sr. Xavier da Veiga: - Desprezo como? Qual

foi a palavra que usei?
O Sr. B. de Lima: - O sr. Gama Cerqueira lia o

tópico de um jornal desta cidade, em que um próprio
adepto da permanência da capital reconhecia que cer-
tos elementos de progresso não existiam nesta cidade,
e então V. Exa. deu o seguinte aparte: Primores exis-
tem em Belo Horizonte.

O Sr. Xavier da Veiga: - Não é exato isso; nem
falei em Belo Horizonte.

O Sr. B. de Lima: - Se Belo Horizonte não é uma
grande povoação, não se pode admirar que não tenha es-
tes meios de divertimento, estas qualidades que Ouro
Preto como capital devia ter e não tem.

Se por primores se deve entender bom clima, boa
topografia, e fontes abundantes de água etc. eu direi que
em Belo Horizonte há primores.

• Sr. Costa Reis: - E outras coisas mais. (Risa-
das.)

• Sr. B. de Lima: - Além de tudo isto, acresce
que o Estado possue no Belo Horizonte cerca de uma lé-
gua quadrada de terrenos, que prestam-se perfeitamente
à edificação de uma cidade enorme.
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Os documentos relativos à posse do Estado nesses
terrenos têm sido observados por muitas pessoas, e eu
terei ocasião de apresentá-los á casa.

O Sr. Murta: - É exato, eu também tive a ocasião
de observar.

O Sr. B. de Lima: - Pelo cálculo de aforamento
ou venda destes terrenos pertencentes ao Estado, chega-
mos à conclusão de que a mudança da capital se efetuará
sem despesas, e pode-se mesmo pagar a dívida do Esta-
do com o produto de venda.

• Sr. Camilo de Britto dá uma parte.
• Sr. B. de Lima: - Se V. Exas. afirmam aqui no

Congresso que ninguém irá comprar terrenos lá, como é
que dizem, em outras ocasiões, que há sindicatos em
procura de terras no Belo Horizonte.

Ainda, Sr. presidente, uma outra consideração a
respeito da importância do local apontado eu podia apre-
sentar; mas já ela foi perfeitamente desenvolvida pelo
nobre senador e Sr. Gama Cerqueira e outros.

É ser o vale do Rio das Velhas, portanto o Belo Hori-
zonte, Paraúna, etc., ponto central do Estado de Minas, e
prestar-se assim ao desenvolvimento das industrias e do
comércio nas diferentes zonas, que ficarão eqüidistantes da
capital.

Pela carta do nosso Estado se vê que cada zona
tem sua industria e que a zona central é a zona por exce-
lência manufatureira; daí uma grande conveniência, sen-
do eqüidistante das outras zonas que têm indústrias
diversas, de um lado receberá matéria prima, e de outro
para percorrer a matéria já transformada por todas as
zonas que terão de trocar os seus produtos umas com as
outras.

A esta consideração, que aconselha a mudança da
capital para um ponto central, podemos acrescentar ou-
tras que se opõem à permanência da capital nesta cida-
de; por exemplo, a topografia da mesma, a falta de
elementos de indústria, e tantas outras que têm sido
apontadas aqui.
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Como o menos competente nesta parte (não-apoi-
ados), porque sou habitante de Ouro Preto, e prezo mui-
to os laços de amizade que aqui me prendem, além de
outras considerações de ordem individual, eu não entra-
rei na apreciação destas condições, na discussão desta
questão, que tem tanto azedado a opinião pública; senão
poderia me referir ao dispêndio enorme que é necessário
para a conservação da cidade, para as edificações de no-
vos prédios que a organização política republicana exige,
e até, Sr. Presidente, a impossibilidade mesmo do au-
mento da população pela falta de uma terra conveniente
para consumir os corpos inumados.

O Congresso talvez saiba que, feito um cemitério
nesta cidade, ate hoje não se inaugurou por estar prova-
do que o terreno não consome os corpos.

O Sr. R. Lagoa: - Não apoiado; não é essa a ra-
zão. A razão é que ninguém ainda quis mandar para lá
um parente ou um amigo seu.

O Sr. B. De Lima: - Concluindo, Sr. Presidente,
eu prometo como em conciliação desse interesse de or-
dem geral e dos de ordem particular, oferecer uma
emenda em virtude da qual uma lei ordinária procure fa-
zer cessar essa antinomia, ainda que aparente, entre o in-
teresse público e o interesse individual, e mais ainda,
uma lei que ponha fora de ataque as tradições gloriosas
de Ouro Preto. Tenho concluído. (Muito bem! Muito
bem! O orador é cumprimentado por seus colegas.)
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