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

r oro proximidade do ano 2000 estamos
envolvidos num turbilhão de mudanças
de amplitude nunca dantes imaginada.
A perplexidade está na concatenação
mundial entre os conflitos e as soluções
encontradas em cada nação, numa ca-
deia inquebrantável de interdependência.

j As questões de um país ganham
contornos mundiais, e hoje o grande
desafio é saber como fica este Estado

tão integrado e tão universalizado diante da tarefa de
conduzir o destino do seu povo. A discussão atual centra-
se, principalmente, na definição de com quem o Estado
pode ou deve contar para satisfazer os anseios e os
interesses de uma sociedade contraditória e complexa como
é a nossa. Não importa tanto o modelo de Estado a ser
adotado, e sim quem serão os possíveis protagonistas que
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atuarão no atendimento dos paradigmas do Estado
Democrático de Direito.

A Escola do Legislativo da Assembléia de Minas,
espaço permanente de reflexão, encontra-se engajada neste
momento de discussão e apresenta o n° 6 dos Cadernos da
Escola do Legislativo com temas que uma vez mais
instigam ao debate. Com um enfoque muito próprio, os
colaboradores de mais um exemplar dos Cadernos dão a
dimensão da importância que o Poder Legislativo mineiro
atribui à discussão teórica e científica, permitindo a
apresentação da diversidade de aspectos que envolvem os
assuntos atuais.

Além de temas que se inserem num contexto de
discussão mais amplo, como os abordados nos artigos dos
professores Milton Santos, Paul Singer e Silviano Santiago,
questões próprias do Legislativo continuam merecendo a
especial atenção da equipe editorial. O texto do professor
Slimane Lakrouf apresenta a forma como o procedimento
de emenda no processo legislativo francês vem sendo
conduzido e estudado, sempre na busca do aprimoramento
da atividade parlamentar. A análise jurídica da emenda e os
caminhos e restrições do direito de emenda interessam aos
legislativos, que têm neste instituto uma forma relevante de
participação no processo legislativo.

No âmbito histórico, dando continuidade às
discussões, no Legislativo, sobre a transferência da capita]
para Belo Horizonte, recortes da época são trazidos para
acompanhar o rico episódio político que envolveu a
escolha da sede do Governo de Minas.

É preciso salientar que esta e outras publicações
fazem parte de um programa maior de atividades da Escola,
que inclui teleconferências, audiências públicas, debates, o
projeto nova gestão, o programa de educação para a
cidadania, fóruns técnicos, diversos cursos, no seu
programa de formação permanente, e a partir deste ano o
curso de Especialização em Assessoria Técnico-Legislativa
Avançada.
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EDITORIAL

Ao leitor que vem acompanhando os trabalhos
desenvolvidos por esta Escola e a edição periódica desses
Cadernos, agradecemos o incentivo, que vem reforçar a
certeza de que devemos sempre mais contribuir para a
difusão do conhecimento e o despertar da consciência em
Minas e no Brasil.
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QLOBALIZAÇÂO E POLÍTICA'

tema não fui eu quem inventou, foi in-
ventado por esta Casa. Aceitei o desafio;
porém, vou falar sobre a questão que
me foi sugerida, globalização e política,
vista a partir do território, do espaço geo-
gráfico.

Ando dizendo ultimamente que,
assim como Florestan Fernandes inter-
pretou o Brasil a partir da sociedade,
Celso Furtado o fez a partir da economia,

e Darci Ribeiro, recentemente, em alguns de seus li-
vros, decidiu interpretar o Brasil a partir do povo brasileiro,
é possível interpretar o mundo e o Brasil a partir do espaço
geográfico. E o que vou tentar fazer aqui, fixando-
me nesse aspecto particular que me foi solicitado, globa-
lização e política.

MiltonSantos é pro-
fessor emérito de
Geografia Humana
da Universidade de
São Paulo.

• Palestra proferi-
da em 14 de outu-
bro de 1997, na
Escola do Legisla-
tivo, dentro do Cur-
so de Formação
Política - Ano// -
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Inicialmente farei um regresso, mas muito breve,
ao começo da história humana, quando o homem, em soci-
edade, busca, relacionando-se com a natureza, construir a
história.

Nesse começo dos tempos, as relações existentes
entre território, política, economia, cultura e linguagem eram
relações transparentes, porque não havia intermediação.
Nas pequenas aldeias, em qualquer que fosse o continente,
nas sociedades que depois os antropólogos europeus orgu-
lhosamente chamaram de primitivas, a relação entre seto-
res da sociedade se dava diretamente. Não havia a inter-
mediação.

Nesse momento, conhecíamos algo que se poderia
considerar como uma territorialidade absoluta; o que quer
dizer que a economia dependia do território, a cultura de-
pendia do território, a linguagem era resultado da relação da
economia e da cultura com o território, e a política também
estava intimamente relacionada com o território.

Havia, por conseguinte, uma territorial idade absoluta,
ou seja, os moradores pertenciam àquilo que lhes pertencia,
o território. O território lhes pertencia, eles pertenciam ao
território, e isso criava um sentido de identidade entre as
pessoas e o seu espaço geográfico, dava em função da pro-
dução, uma noção particular de limites, e acarretava, pa-
ralelamente, uma compartimentação do espaço, o que
produzia, por conseqüência, uma idéia de domínio, já que,
para manter a identidade e os limites era preciso ter clara a
idéia de domínio, de poder. A produção do poder e da polí-
tica do território era, também, a política da economia, a
política da cultura, a política da linguagem, tudo isso em
um conjunto indissociável. Criava-se, paralelamente, a idéia
de comunidade. Essa comunidade aparecia em um contexto
limitado, no espaço.

Sempre houve técnicas. Toda relação do homem
com a natureza é produtora de técnicas que foram se enri-
quecendo, diversificando e avolumando ao longo do tempo.
Nos últimos séculos, conhecemos um avanço das técnicas,
desde a baixa Idade Média. Até que, no século XVIII, sur-
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gem as técnicas das máquinas, que vão se incorporar ao
território, proporcionando ao homem um menor esforço na
produção, no transporte e nas comunicações, mudando a
face da Terra, mudando as relações entre países e entre in-
divíduos e operando paralelamente o desencantamento do
mundo. Quer dizer, as técnicas nascem marcadas pelas
possibilidades que elas oferecem aos homens. As técnicas
oferecem respostas à vontade de evolução dos homens, e
são a marca de cada período da História. A vida realizada
através dessas técnicas é cada vez menos uma vida encan-
tada e cada vez mais uma vida marcada pelo fato de que
essas técnicas não dão mais do que podem e, ao mesmo
tempo, exigem dos homens comportamentos previsíveis.
Essa previsibilidade de comportamento assegura, de algu-
ma maneira, uma visão mais racional do mundo e também
dos lugares e conduz a uma organização socio-técnica do
trabalho, uma organização socio-técnica do território, e a
uma organização sócio-técnica do fenômeno do poder.

No século XVIII, aconteceram dois fenômenos ex-
tremamente importantes. Um é a produção das técnicas das
máquinas, que muda os territórios, permite a conquista de
novos espaços e abre horizontes para a humanidade. Esse
século marca a entrada em cena do homem como um valor
a ser considerado, um dado a ser estudado. Creio que o
nascimento da técnica das máquinas, o reforço da condição
técnica e a idéia do homem se corporificam com as idéias
filosóficas que iriam se tomar forças da política. Aí, temos
um movimento de vai-e-vem. Não se deve esquecer ainda
que nesse momento o capitalismo também se reforçava. Se
as técnicas fossem entregues inteiramente às mãos capita-
listas sem que, pelo outro lado, houvesse o surgimento das
idéias filosóficas, que também eram idéias morais, o mundo
teria se organizado de forma diferente.

O século XVIII produziu ainda os enciclopedistas, a
Revolução Americana e a Revolução Francesa, que são res-
postas políticas às idéias filosóficas, que sempre precede-
rara produção das idéias políticas e sempre precederam à
produção de novos regimes políticos. As idéias filosóficas
sempre foram o grande motor da História. Se não houvesse
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esse caminhar conjunto dessas idéias e da técnica à serviço
da produção - por conseguinte do capitalismo - tería-
mos tido uma eclosão muito maior do utilitarismo, da no-
ção de lucro e da idéia de concorrência. Ao contrário, o
que se deu foi a possibilidade de enriquecer o indivíduo a
partir desses princípios morais, dessa idéia de futuro ofere-
cida pelas filosofias, e esse fortalecimento do indivíduo se
dava dentro da sociedade. Não poderia ser de outra forma.
Por outro lado, a sociedade se fortalecia em função do for-
talecimento dos indivíduos. A mesma ética - porque a fi-
losofia política é uma ética ou busca ser uma ética -
glorificava o indivíduo responsável e glorificava a coletivi-
dade responsável. Ambos eram responsáveis. Indivíduo e
coletividade criavam juntos um enriquecimento recíproco,
num momento que iria apontar, de um lado, para a busca
da democracia, que foi interrompida no fim da Segunda
Guerra Mundial, e, ao mesmo tempo, para a produção da
cidadania plena, que foi se enriquecendo ao longo desses
séculos. Ela não é resultado de um movimento único, uma
presença feita brutalmente num só momento. A cidadania
plena acaba por ser o grande guardião contra o capital ple-
no. Certamente a cidadania nunca chegou a ser plena. Mas,
chegou a ser quase plena nesses 30 anos gloriosos depois
do fim da Segunda Guerra Mundial. E esta quase plenitude
era paralela à quase plenitude da democracia.

Não queria antecipas minhas conclusões, mas vou
dizer que o fim dos 30 anos de crescimento geral do mun-
do leva à morte do cidadão pleno e da democracia plena.
Podemos agora nos referir ao fenômeno que aparece como
paralelo a essa tendência, com uma redução da cidadania e
uma diminuição da democracia, que é a globalização. A
globalização é essa marca, esse momento de ruptura de um
processo que vinha se fazendo, lentamente, nos quatro sé-
culos precedentes, e que marca a morte de um sonho ver-
dadeiro de globalização. A humanidade sempre sonhou com
ela. O progresso técnico aparecia como uma condição para
realizar essa sonhada globalização e, finalmente, quando
esse progresso técnico alcança o nível superior, a
globalização se realiza, não a serviço da humanidade, mas
contra. Essa globalização às vezes é confundida com a
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idéia de internacionalização, mas não são a mesma coisa.
Desde a noção de sistema-mundo, criada pelo historiador
(que trabalhou no Brasil) Fernand Braudel, dizia-se que o
sistema mundo se formava por pontes no planeta, com os
países fazendo comércio entre eles, intercambiando. Redu-
zia-se o esforço necessário a cada um dos países, na reali-
dade, a algumas cidades, porque a economia-mundo era
feita a partir de certas cidades, aumentando-se a riqueza de
seus habitantes. Isso, para Braudel, se dá mesmo antes da
implantação do mercantilismo, que amplia os horizontes do
capitalismo a partir de Portugal e Espanha, do capitalismo
mercantil-industrial e do capitalismo-industrial, do capitalis-
mo grande-industrial e da evolução da mundialização. Então
foram etapas para a globalização que iríamos conhecer no
fim do século, mas etapas que se davam paralelamente à
construção e ao aperfeiçoamento do Estado Nacional, do
Estado de Direito e do Estado Social. Novamente temos as
idéias de filosofia política ligadas à uma ética que compre-
endia a necessidade da solidariedade, com o indivíduo vi-
vendo e fazendo crescer a idéia de sociedade, a sociedade
que se agigantava, pelo fato de obrigar o respeito ao indiví-
duo, do nascimento à morte, e essa é uma idéia que se con-
cretiza no século XX, os Estados responsáveis pelas suas
nações, até que, ao chegar o período propriamente
tecnológico da história humana, esse sonho se desfaz. As-
sim, promessas da técnica deixaram de ser cumpridas. Se
nos referimos ao sonho da globalização e à sua realidade,
podemos pelo menos sugerir três maneiras de encarar a
questão. A primeira maneira seria considerar a globalização
como uma fábula, a segunda, como uma perversidade; e a
terceira, como uma possibilidade. Uma possibilidade ainda
não alcançada, mas possível de ser, com a produção de
uma sociedade humana verdadeira. A globalização como
fábula e como perversidade dançam paralelamente. O que
temos hoje? A globalização aumenta o número de pobres.
Oitocentos milhões de novos pobres depois dos anos 60. A
globalização que cria uma fome generalizada, porque a
fome era ocasional e hoje é permanente, globalizada, nos
mundos rico e pobre. São todos mundos de fome. A
globalização que acarreta o fenônemo dos sem-teto, que se
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tornaram uma praga no mundo inteiro. A globalização que
restaura doenças que haviam desaparecido - no Brasil ve-
mos a proliferação de enfermidades que a civilização havia
eliminado - mas, sobretudo, a globalização que mata a no-
ção de solidariedade, que devolve o homem à condição pri-
mitiva do cada um por si, como se voltássemos a ser
animais da selva; a globalização que reduz as noções de
moralidade pública e particular a um quase nada, como já
estamos cansados de ver.

Essa globalização tem de ser encarada a partir de
dois processos paralelos para que possamos entendê-la.
Aliás, todas as épocas históricas podem ou devem ser olha-
das a partir desses dois processos. De um lado, a produção
de uma materialidade, ou seja, as condições materiais que
nos cercam em cada momento histórico e que são a base
da produção econômica, dos transportes e das comunica-
ções. De outro as relações, entre países, classes sociais e
pessoas que não são obrigatoriamente dependentes das
condições materiais, mas, junto com estas, definem as épo-
cas. O que aconteceu a partir da metade do século XX?
Uma expansão extraordinária das técnicas, acopladas às ci-
ências, e, mais tarde, o que se chamou de convergência das
técnicas. Quer dizer, todas as técnicas são susceptíveis de
funcionar conjuntamente. Esse milagre se dá a partir do
momento em que se criam as técnicas da informação. São
as técnicas da informação, essa terceira onda, na qual
estamos vivendo, que vão permitir que todas as técnicas
trabalhem juntas, formando sobre o planeta um tecido de
técnicas que é, repito, a base da produção das coisas, da
produção das relações e também da produção da política. O
problema é que, no começo do desenvolvimento técnico, a
técnica era autônoma em relação à ciência, e esta, autôno-
ma em relação à técnica, de tal maneira que quem produzia
as grandes inovações eram gerentes, proprietários, que não
iam obrigatoriamente à escola, e a produção acadêmica não
era forçosamente utilizada para fazer avançar a produção.
Depois se estabeleceu a relação entre a técnica e a ciência,
o que vai redundar numa dependência da ciência em relação
à técnica. A partir daí é que aparecem as críticas à ciência.
A partir daí se começa a dizer que a ciência não conduz à
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verdade. A partir daí começamos a ver a ciência trabalhan-
do não em benefício da humanidade, mas, geralmente,
em benefício de um pequeno número de homens e de em-
presas.

Pois bem, a globalização tem como uma das bases
esse casamento entre ciência e técnica, essa tecno-ciência,
que depende da técnica, que depende do mercado. Por con-
seguinte, trata-se de uma técnica e de uma ciência seletivas.
A ciência freqüentemente produz aquilo que interessa ao
mercado, não à humanidade, de tal maneira que o progres-
so técnico e científico não é sempre um progresso moral.
É o que poderemos ver se fizermos uma análise mais deta-
lhada do que se passa na própria universidade: a cada dia
encontramo-la mais aplicada a servir ao mercado, enquanto
os reitores se vangloriam de entregar os seus estabeleci-
mentos ao mercado, considerando essa a solução mais cor-
reta, sem levar em conta questões éticas.

Essa globalização vai se dividir em dois impérios
centrais. Um, o do dinheiro e o outro, o da informação. A
união entre indústria e capital financeiro encontrou um ápi-
ce nos últimos 30 anosquando as indústrias tornaram-se,
de alguma maneira, autônomas em relação aos Bancos. As
recentes reformas bancárias levam em conta essa autono-
mia das grandes empresas em relação ao capital financeiro,
de tal maneira que elas tornaram-se capazes de reinvestir,
forçando os Estados e as instituições internacionais a cria-
rem, a partir delas, Bancos. O dinheiro começa, então, a se
impor como algo autônomo face ao resto da sociedade e,
mesmo, da economia. Essa movimentação, autônoma do
dinheiro em estado puro - porque não é dinheiro produtivo
e sim o dinheiro em sua forma dinheiro - até poucos
anos antes era considerada inacreditável.

Por outro lado, há a autonomia da informação, que
se toma arrogante e, ao mesmo tempo, o elemento central
da produção, como da geopolítica, isto é, das relações entre
países. Mas também há a conformação dos espíritos. Essa
informação é centralizada nas mãos de um número extre-
mamente limitado de firmas. Hoje, no mundo, o que a gente
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lê, tanto em livros como em jornais, é produzido a partir de
menos de meia dúzia de empresas que, na realidade, não
transmitem as novidades, apenas as reescrevem de manei-
ra bem específica. A notícia, cada vez menos, é o espelho
de um fato. Apesar de as condições técnicas da informação
serem capazes de permitir que toda a humanidade saiba o
que o mundo é, na realidade, acabamos por não sabê-lo
porque temos essa intermediação. Essa intermediação se
repete também na indústria de livros. A indústria editorial
também está concentrada nas mãos de um pequeno número
de empresas, que são as mesmas empresas da informação.
Sem dúvida, a imprensa é uma indústria frágil. O que ela
pode fazer diante da força das agências de notícias? E evi-
dente que ela tem de pagar por essa subordinação às leis do
mercado. E desse modo que se cria o que poderíamos
chamar de imperativo da fluidez no planeta. Este se toma
fluido, quer dizer, a circulação toma-se mais rápida, os
pontos interligados são mais numerosos, os preços das via-
gens e do porte das mensagens baixam. Quando o planeta
se torna fluido, todos os contextos se intrometem, produ-
zindo essa superposição de contextos, que é o contexto
global, no qual as fronteiras se tornam porosas para o di-
nheiro e para a informação. Além disso, o território deixa de
ter aqueles limites rígidos de que falamos no início, levando
ao enfraquecimento e à mudança de natureza dos Estados
Nacionais.

Esse discurso que ouvimos todos os dias, de cada
vez haver menos Estado, está ligado, de um lado, ao fato
de que há porosidade e, de outro lado, ao fato de que os
que comandam a globalização necessitam de um Estado fle-
xível aos seus interesses para oferecer condições a uma
produção devorante. As privatizações são a mostra de que
o capital tornou-se extremamente guloso, quer tudo, por
isso exige privatizações. Além disso, são feitas exigências
para que ele se instale - que em grande parte são feitas à
geografia, porque é preciso adaptá-la às necessidades das
novas empresas, e quem mora em Minas Gerais sabe disso.
O Estado de Minas Gerais foi compelido a investir somas
extraordinárias, preparando o território tanto para a instala-
ção de empresas como para a construção de rodovias con-
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sideradas indispensáveis para escoar a sua produção. De tal
forma o Estado acaba por ter menos recursos para tudo
o que é social. Assim o Estado atual, o Estado da
globalização, caracteriza-se não por uma fragilidade, mas,
ao contrário, pela fortaleza no que toca ao serviço de uma
economia não humana, enquanto se esquece do social.

Ele pede aos velhos que financiem a sua velhice,
tranqüilamente. E o caso do Brasil. E uma vergonha a for-
ma como se está reformando a Previdência Social, que
significa: os senhores trabalhem e, ao envelhecer de agora
em diante, virem-se sozinhos. Esse é o recado que está
sendo dado ao País.

A educação não é mais responsabilidade da socieda-
de. Que paguem as universidades, que paguem as escolas.
A saúde, conquista secular, como vimos, não é mais um
dever da sociedade para com o indivíduo. A sua saúde é
seu negócio. Isso resulta do fato de que a política agora é
feita no mercado. O Estado se retira da política. Ele expulsa
os políticos da política. Ele entrega ao mercado a tarefa de
fazer política. Só que esse mercado global não existe como
ator, ele existe como uma ideologia, como símbolo. Os ato-
res são as empresas globais. Elas não têm preocupações
éticas, nem finalísticas. Suas preocupações são individua-
listas por natureza.

No mundo da competitividade, como fazer de outra
forma? Ou se é cada vez mais individualista, ou se desapa-
rece. Então, a lógica da própria empresa global sugere que
a empresa funcione sem nenhum altruísmo. Se o Estado
não pode ser solidário, e a empresa não pode ser altruísta,
a chamada sociedade não tem quem a valha. E daí dizer-se
que a idéia de nação é superada porque temos diante de nós
o mundo; só que o mundo não cuida de cada um dos nos-
sos lugares. O mercado global tampouco pode agir de ma-
neira mais geral. Ele passa procuração às instituições
supranacionais, Fundo Monetário Internacional, Banco
Mundial, Banco das Regulações Internacionais de Berna,
que se incumbem de realizar as políticas que a empresa não
pode realizar. A política, por definição, é sempre ampla. A
política supõe uma visão de conjunto. Quem não tem visão
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de conjunto não chega a ser político. A política apenas se
realiza quando existe a consideração de todos e de tudo.
Não há política apenas para os pobres, por exemplo, como
não há política apenas para os ricos. Pode haver formas de
proteção aos ricos e aos pobres. Mas a política tem de cui-
dar do conjunto de realidades, do conjunto de relações.

Nas condições atuais, o que estamos assistindo é a
política feita pelas empresas, sobretudo pelas grandes em-
presas. Quando uma grande empresa se instala, por exem-
plo, numa cidade média, num Estado como Goiás - e se
estivesse em Goiás, eu diria Minas - o que acontece? A
grande empresa se instala e chega com suas normas. E to-
das elas são extremamente rígidas. Essas normas rígidas
da empresa são duplicadas porque as técnicas também são
normas. Cada técnica propõe uma maneira particular de
comportamento. Cada técnica envolve normas, regulamen-
tações e, por conseguinte, traz para os lugares novos tipos
de norma, incluindo às normas políticas da empresa que
são suas formas de relacionamento com outras empresas,
alterando, destarte, as condições de relacionamento dentro
de cada comunidade. Como ela é reconhecida como
salvadora do lugar (este é o discurso atual, e veremos da-
qui a pouco que não o é) há uma docilidade oficial e às ve-
zes pública em relação aos comportamentos desta empresa.
Tudo isso sem contar que a sua presença muda o esquema
de emprego, muda as relações econômicas, sociais, cultu-
rais e morais dentro de cada lugar, e também o orçamento
público. Ele é alterado com a presença da empresa, que traz
uma subversão à grande empresa, exigindo do poder públi-
co estadual e municipal que reequilibre as rubricas orça-
mentárias para, em primeiro lugar, servir à empresa. Então,
10 ou 20 grandes empresas que se instalam no Estado
constituem um processo de desequilíbrio que fica vincu-
lado também à possibilidade do gasto social, porque as téc-
nicas são solidárias. Quando se impõe uma técnica, cria-se
a obrigação de trazer outras, sem as quais aquela não funci-
ona bem. E como as empresas do Século XX, vagabundas
que são não no sentido morai, mas vagabundas por não po-
derem ficar permanentes em lugar nenhum, no sentido de
serem turistas, trabalham com a arma da chantagem frente
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ao Governo, (chantagem que exercem para se instalarem)
deste modo, o chamado poder público passa a ser subordi-
nado, compelido, arrastado. Na medida em que aceitamos
esse nexo das grandes empresas, estamos instalando a se-
mente da ingovemabilidade; este é um fenômeno que, no
Brasil, atinge uma dimensão ainda não medida.

A translação do poder do Estado para as empresas
tem conseqüências extraordinárias, já que se espera do Es-
tado e dos municípios que façam um mínimo de política,
voltando-se para o bem-estar comum. Da empresa, não: a
empresa vangloria-se de dar um salário àquele que trabalha,
mas ela não tem preocupações gerais. Suas preocupações
são obrigatoriamente particularistas, o que tem a ver com a
própria natureza do fenômeno empresarial, sobretudo no
mundo da competitividade.

Na medida em que aquele instituto encarregado de
cuidar do geral é enfraquecido, estamos instalando, no ter-
ritório, uma fragmentação; estamos instalando, no territó-
rio, um abandono da noção de solidariedade; estamos, pelo
menos a médio prazo, produzindo as pré-condições da de-
sordem. Aliás, no Brasil, essa desordem já está instalada e é
visível através do comportamento dos territórios.

Poderia estender-me um pouco mais sobre a ques-
tão da empresa. No mundo, a competitividade tomou se
grande lei; todavia, antes, creio que seria bom verificar
como, a partir da expropriação da política pelas empresas
elas retiram a política das mãos de quem pode fazê-la, que
é o Estado, os políticos. Nós substituímos a idéia de demo-
cracia pura pela idéia de democracia de mercado. E o que
acontece no Brasil: não temos democracia. O Brasil não
é propriamente um país democrático; aqui existe uma de-
mocracia de mercado, a tal ponto que não são as necessi-
dades do Homem, com "h" maiúsculo, que presidem o
trabalho do aparelho do Estado, mas a preocupação com as
empresas.

A visita do Presidente Clinton mostra isso. Ele veio
conversar de empresas, e nosso Presidente conversa de
empresas também. E evidente que esse encontro represen-
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tará grandes negócios. Aliás, essa tem sido a prática atual
da relação entre presidentes. Dane-se a política, pois ela
deixa de ser necessária, já que é o mercado que comanda
na democracia de mercado. A política vai se refugiar no
meio dos pobres. Estes é que fazem política hoje, e entre
eles mesmos. A classe média não o faz e os ricos também
não, porque vivem a partir de regras extremamente preci-
sas, sem as quais não podem participar. E o pobre que faz
política hoje, e é a nossa sorte, aliás.

Isso leva também à mutilação das cidadanias, como
é o caso da Europa. O Brasil não serve de exemplo, pois
aqui nunca houve cidadania. Isso enfraquece a solidarieda-
de e é uma espécie de volta ao mundo da natureza - o
mais forte é quem manda.

A competitividade que leva a tudo isso é um impera-
tivo ou é uma ideologia? O que é que prova que a
competitividade é realmente necessária? A competitividade
leva a criar essa briga entre as grandes empresas para que
uma se tome maior e mate a outra, e para que, amanhã,
duas ou três se associem para matar duas ou três que se
associaram do outro lado. Pergunto: para quê? Qual o obje-
tivo dessa batalha?

Aparentemente, o objetivo é conquistar mais espaço
para o grande capital, mas será que é esse o ideal da huma-
nidade? Será que a competitividade representa a melhoria
de condição de vida para os povos? Não existe prova disso.
Ao contrário, há estudos que buscam mostrar que a
competitividade não traz consigo nem bem-estar, nem
crescimento redistributivo.

A idéia de Estados competitivos, quando quem com-
pete são só as empresas, parece-me também do domínio da
pura ideologia. As formas ideológicas arrastam os compor-
tamentos econômicos e, o que é muito grave, os comporta-
mentos sociais e individuais.

O egoísmo atual, a forma como consideramos o vi-
zinho, gravam-se a partir dessa competitividade no nível
das grandes empresas. Nossa lealdade com o que é social
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diminui e reduzem-se, por conseguinte, a govemabilidade e
a solidariedade.

A idéia de competitividade está ligada a outro mito de
nossa era, que é o da velocidade. A partir da ciência
acoplada à técnica, admite-se que a velocidade é uma ne-
cessidade. Ora, quantas empresas são realmente velozes no
mundo hoje? Respondam-me. Quantos homens são real-
mente velozes no mundo hoje? Somos quase 6 bilhões de
pessoas, mas não haverá mais de uma dezena de milhares
de homens verdadeiramente velozes. A concorrência é
admissível, mas a competição é imoral. Quantos são imo-
rais a ponto de serem competitivos, ou competitivos a pon-
to de serem imorais? Poucos. A quase totalidade da
humanidade pode viver à parte da noção de competitividade
e à parte da noção de velocidade. Ademais, a velocidade é
apontada como filha da técnica e da ciência, mas ela é um
fenômeno político. A velocidade não é fenômeno técnico,
mas determinada pelas relações sociais, dentro de uma so-
ciedade, dentro de um País e dentro do mundo. Por que
não admitir um mundo menos veloz e menos competitivo?
Teríamos que sair do domínio do ideológico, porque a ne-
cessidade da velocidade e da competitividade é ideológica.
Teríamos que abandonar a lei ideológica, porque ela se
presta a justificar a forma atual de globalização. A
competitividade e a velocidade reduzem a possibilidade da
política. A velocidade sempre foi criadora de mais desigual-
dade. Olhem a história da humanidade. A velocidade é con-
dição de desigualdade. Tornamo-nos muito mais desiguais
quando chegou o automóvel, e ainda muito mais com o
avião. Glorificamos a velocidade, porque ela realiza o velho
sonho da humanidade de se tomar volátil. Se nos detiver-
mos a pensar sobre a questão, vamos ver que ela faz parte
do domínio da ideologia.

A competitividade é um fator de desordem orça-
mentária, econômica, social, territorial e política. E na rela-
ção com o território que verificamos exatamente como a
competividade é um fator de desagregação e de
ingovemabilidade. Gosto de trazer nessas ocasiões uma
idéia de um grande geógrafo, chamado Jan Gottmann. Com
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isso, vou terminar minha conversa. Ele dizia que o território
pode ser abrigo e pode ser recurso. No começo da história,
o território era os dois, para todos... Ele era abrigo e era
recurso. As pessoas tiravam dele a sua sobrevivência e
eram também protegidas por ele. A história da humanidade
é a história da dissociação dessas duas condições, que ago-
ra chegou ao ápice com a produção das chamadas redes.
As redes são formadas de pontos bem tratados, bem equi-
pados no território, facilitando a vida das grandes empresas
globais. Essas grandes empresas instalam-se nesses pon-
tos. Isso pode ser visto facilmente, bastando olhar para o
mapa de qualquer país, de qualquer continente. Elas tratam
o território apenas como recurso, mas são muito pouco
numerosas. No caso do Brasil, esse percentual é ínfimo. A
maioria esmagadora, a quase totalidade das empresas têm o
território como abrigo. Quanto às pessoas, o percentual é
parecido. Todavia, o território como abrigo, como aquele
que abriga a solidariedade, não é cuidado pelo poder públi-
co, pelo poder do Estado, de tal forma que essa disjunção é
causa de desordem. Ela vai conduzir a algo novo que já
está se delineando. Esse algo novo se manifesta porque há
uma disputa das instituições segundo níveis de governo: os
Estados e municípios, os Estados e a Federação. Os muni-
cípios da Federação não podem se entender nas condições
atuais. Há uma disputa entre as empresas, porque território
e mercado são sinônimos. Então, as empresas brigam entre
si pelo mercado. Se brigam pelo mercado, estão brigando
pelo território. Há uma disputa, entre o Estado e as empre-
sas, pelo território. As empresas, pela sua ação, mudam o
território. O Estado, em certos casos, tenta tornar óbvia
essa evolução. As vezes, consegue fazê-lo, e outras vezes,
não. Imagino que essa ingovernabilidade do território a que
estamos assistindo perdurará, caso não aceitemos lutar pela
cidadania, caso nos recusemos a combater pela cidadania,
apenas para não nos chatearmos. Um grande jurista ameri-
cano escreveu que o homem deste fim de século prefere a
incolumidade à liberdade. Quer dizer, esse homem quer fi-
car tranqüilo, protegido em sua casa, por seu exército pri-
vado. Ele não quer reduzir a pobreza, não quer lutar para
ampliar o emprego... Tanto é assim que, no Brasil, até hoje,
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pelo que eu saiba, ninguém propôs nada quanto a empre-
gos. Isso não é de responsabilidade apenas do Governo,
mas de todo o resto da população. E essa preocupação não
existe a não ser esporadicamente.

Então, temos de repensar essa idéia do fim do traba-
lho, essa idéia de que o trabalho vai acabar, porque entra-
mos na era da informação. Acho que há toda uma
preparação ideológica que acaba por amortecer os ímpetos
cidadãos, e, com isso, vai tudo junto... Quer dizer, amorte-
ce-se o ímpeto cidadão, o Estado decide se retirar do social
e as empresas passam a governar o território. E, ao invés
de discutirmos sobre isso, ficamos discutindo o déficit pú-
blico, a balança e não sei mais o quê. Ora, o que vai mudar,
para a maior parte da população brasileira, se eu aumentar
o déficit público ou se a balança deixar de ser como é?
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1-O POSITIVO E O NEÇATIVO

internacionalização financeira, econô-
mica e cultural surge como tendência,
desde pelo menos a viagem de Marco
Polo ao Extremo Oriente. Houve inter-
rupções e recuos ocasionais, mas nada
que fizesse a internacionalização sumir
por longo período. Mesmo nos dois sé-
culos antes das grandes navegações, os

laços comerciais entre os grandes impérios do continente
asiático e a periferia européia não fizeram mais que se in-
tensificar, com a conseqüente prosperidade e hegemonia
político-financeira das Repúblicas do Norte da Itália. Quan-
do portugueses e espanhóis se lançaram às navegações
transoceânicas, a partir do século XV, a África e as Améri-
cas foram integradas a um sistema de economia mundial já em
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pleno funcionamento. No século seguinte, a integração al-
cançou a Oceania e vários arquipélagos do Pacífico. Enfim,
a internacionalização já progride há mais de meio milênio, e
o mundo atual é seu produto.

A globalização pretende ser uma mudança qualitativa
da internacionalização, na medida em que grandes proces-
sos em comunicação e transporte aproximaram ainda mais
todos os povos no sentido material e cultural. Outro fator
tão ou mais significativo da globalização deve ser o prolon-
gado período de paz que se segue à Segunda Guerra Mun-
dial, não obstante as várias guerras locais travadas
principalmente na Ásia e na África. Se a internacionalização
sofreu sua maior reversão devido às duas guerras mundiais
e à crise dos anos 30, a ausência de novos conflitos tão
abrangentes foi decisiva para que a internacionalização pu-
desse dar o salto qualitativo à globalização. Em suma, acei-
temos a hipótese de que o desenvolvimento da navegação
aérea e da comunicação por satélite, aliado à relativa
paz mundial durante o último meio século, elevou a
integração financeira, econômica e cultural a um patamar
mais elevado.

Há que se notar de imediato um descompasso entre
a globalização nos planos econômico e cultural e a
globalização no plano político. Se hoje o comércio, tanto
quanto a comunicação, uniformizou os padrões de consu-
mo na maioria dos países e se o público chinês se emocio-
na com telenovelas brasileiras, e as nossas crianças jogam
com paixão videogames" japoneses, o progresso no esta-
belecimento de instituições governamentais internacionais
tem sido escasso. O grande avanço obtido durante a Se-
gunda Guerra Mundial, do qual resultou o amplo e diversifi-
cado conjunto de instituições agrupadas ao redor da ONU,
esgotou-se no ano 70, e, de lá para cá, o melhor a registrar
é a criação do Parlamento Europeu e das instituições pan-
européias sediadas em Bruxelas, que abrangem apenas uma
fração do mundo.

Do ponto de vista político, a globalização tem sido
um processo essencialmente negativo. O seu avanço se
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deve à desregulamentação, à eliminação de restrições e
controles que sujeitavam as transações comerciais e finan-
ceiras internacionais. Restrições e controles estes que se
destinavam a submeter as transações entre residentes em
países diferentes aos interesses coletivos dos agentes cuja
atividade constitui economia nacional. A proteção de indús-
trias "infantis" (recém-implantadas) contra a concorrência
de implantações de países com as mesmas indústrias con-
solidadas é um exemplo clássico. Quando tarifas aduaneiras
protecionistas são rebaixadas, a importação se amplia, o
que conta como avanço da globalização. Mas esse avanço é
negativo, na medida em que é causado pela derrubada
duma barreira e que a importação acrescida toma o lugar
duma produção nacional "menos competitiva", sem que te-
nha sido criada, no plano político-institucional, qualquer
instância responsável pela defesa do interesse nacional ou
pela definição dum itinerário para a redivisão internacional
do trabalho que garanta uma repartição equânime dos bene-
fícios e custos entre todos os países envolvidos na
globalização.

Os entusiastas da globalização apontam o tempo todo
os ganhos omitidos pela remoção dos obstáculos políticos
às transações internacionais, e é teoricamente justificável
supor que haja tais ganhos econômicos O que esses entu-
siastas não discutem é quem usufrui dos benefícios e quem
arca com os custos. No país que abriu seu mercado inter-
no, os beneficiários supostos são consumidores que ga-
nham acesso a produtos importados mais baratos e/ou de
melhor qualidade. Os que arcam com os custos são os em-
presários que perdem mercado e trabalhadores que perdem
empregos. Como empresários e trabalhadores também são
consumidores, é possível afirmar que "todos" ganham uma
qualidade e perdem na outra. O que não é bem verdade,
pois os trabalhadores que ficam desempregados deixam de
ser consumidores.

Para os liberais, esse é um falso problema, pois nun-
ca deveria ter havido proteção a indústrias infantes nem
qualquer outra restrição a transações internacionais. Se
essa tese liberal tivesse sido vitoriosa desde o século passa-
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do até hoje, atualmente a Grã-Bretanha seria a única potên-
cia industrial do globo. Por boas razões, não foi assim, e as
nações que hoje mais se empenham em promover a
globalização negativa - com os Estados Unidos à frente -
recorreram sistematicamente ao protecionismo e ao contro-
le do movimento internacional de capitais até o fim da últi-
ma guerra mundial. O encantamento com a autonomia dos
mercados é um modismo recente, ou melhor, é a
redescoberta de um modismo do último terço do século
XIX. E preciso rediscuti-lo para entender o significado da
globalização, na forma como vem sendo promovida no últi-
mo quarto de século.

2- A AMPLIAÇÃO DOS MERCADOS COMO BASE DO
PROQRESSO ECONÔMICO

Tanto a internacionalização como sua forma
mais recente - a globalização - não passam de ma-
nifestações de um fenômeno mais fundamental, que
é a ampliação dos mercados. Esta se processa mo-
lecularmente sempre que os produtos de uma ativida-
de especializada são adquiridos por agentes não-
especializados, os quais, para poderem continuar usu-
fruindo os referidos produtos, são obrigados a tam-
bém se especializar em alguma produção diferente,
que servirá para pagar os produtos obtidos alhures.
Ao se especializar, os agentes ganham e perdem. Ga-
nham produtividade, podendo aumentar, através do in-
tercâmbio, o seu consumo. Perdem a autonomia, pois,
enquanto eram não-especializados ou pouco espe-
cializados, eram auto-suficientes. Enquanto consu-
miam apenas o que podiam produzir, eram pobres,
porém não dependiam de outras "sociedades" para se
manter. Uma vez inseridos no mercado, o seu lugar na
divisão local, regional, nacional ou internacional do
trabalho passou a estar permanentemente sob o risco
de ser tomado por algum novo competidor. A amplia-
ção dos mercados traz ao mesmo tempo prosperidade
e insegurança. Como é óbvio, a prosperidade é deseja-
da por todos, mas a insegurança ninguém quer. Por
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isso, a ampliação dos mercados nunca foi um proces-
so puramente econômico, impulsionado unicamente
pelo auto-interesse dos agentes.

Historicamente, a ampliação dos mercados foi patro-
cinada pelo Estado-Nação, o qual, desse modo, criou a
base para sua própria formação. Na Europa, o berço da
economia de mercado, a ampliação dos mercados resul-
tou de políticas liberadas de eliminação dos obstáculos à
livre circulação de mercadores e suas mercadorias nos
mercados locais do território submetido à mesma sobe-
rania, à época, dinástica. A doutrina que inspirou essas po-
líticas, do século XV ao XVffl, foi o mercantilismo.
Dissemos acima que esse período foi também de
internacionalização econômica e, de fato, foi durante esses
quatro séculos que se constituiu um mercado mundial para
um limitado número de produtos e, ao mesmo tempo,
se constituíram merca-dos nacionais unificados na Grã-
Bretanha, na França, na Espanha, na Holanda, em Portugal,
etc. Reinava o corporativismo, ou seja, uma forma de
regulação que procurava deliberadamente reconciliar os be-
nefícios da competição em mercados cada vez mais amplos
com a segurança decorrente da proteção contra a competi-
ção "livre", ou seja, não sujeita a normas e controles
extramercado.

No século passado, a ampliação dos mercados nacio-
nais prosseguiu com ímpeto redobrado nas novas nações
fundadas nas Américas e na Europa central, meridional e
oriental. Ao mesmo tempo, a Primeira Revolução Industrial
conferiu a Grã-Bretanha uma superioridade competitiva es-
magadora, ao assumir o papel de "oficina do mundo". Não
por acaso, a Grã-Bretanha tomou-se (ao lado da França) o
berço do liberalismo, ou seja, da doutrina de que a competi-
ção nos mercados é a mola do progresso e que a inseguran-
ça decorrente da ampliação dos mercados seria sempre
superada pelas novas oportunidades oferecidas pelo cresci-
mento ininterrupto da economia de mercado. Em resumo, a
doutrina liberal sustentava que os deslocados pela amplia-
ção dos mercados sempre poderiam se reinserir na divisão
social do trabalho, pois, de acordo com a lei descoberta por
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Say e que traz o seu nome, cada oferta adicional gera
Concomitantemente uma procura equivalente.

Essa lei, devidamente incorporada à ortodoxia cientí-
fica por David Ricardo, é deduzida do funcionamento de
um mercado de troca direta ou escambo, em que mercado-
rias são trocadas por mercadorias. Cada troca representa
ao mesmo tempo duas compras e duas vendas. Dona Maria
trocou uma galinha por um pano tecido por Seu João.
Dona Maria vendeu uma galinha e comprou um pano =
uma venda e uma compra; Seu João vendeu um pano e
comprou uma galinha = uma venda e uma compra. E claro
que, se um novo personagem se apresenta com um produ-
to, digamos, Dona Ana com um saco de batata, suas
chances de trocar = vender e comprar são tão boas quanto
as de Dona Maria e de Seu João. De acordo com a Lei de
Say a nova oferta (as batatas) suscita o desejo de obtê-las
mediante escambo, e é isso que se chama de procura adici-
onal de valor igual. Num mercado de escambo, cada novo
agente que nele chega traz uma nova oferta e uma nova de-
manda, pois Dona Ana, ao aceitar, digamos, um par de sa-
patos, pelas batatas, é ela mesma uma nova compradora,
tanto quanto uma nova vendedora. Concluiu-se, portanto,
que esse tipo de mercado pode-se estender sem limites,
nunca correndo o risco de superprodução generalizada.

A Lei de Say admite que pode haver superprodução
de uma mercadoria determinada, por exemplo, de batatas.
Dona Ana pode não encontrar um trocador para suas bata-
tas, porque todos que desejavam esse produto já obtiveram.
Cabe a Dona Ana assim como a Dona Maria e a Seu João,
trazer ao mercado produtos que despertem o desejo dos
demais agentes. Mas aquilo que comprovadamente aconte-
ce em mercados capitalistas, ou seja, o fato de que, de re-
pente, mercadorias postas à venda deixam de encontrar
comprador - uma parte de todos os produtos fica sobran-
do - é simplesmente impossível num mercado em que
haja livre concorrência. Essa é a conclusão da economia
política clássica, devidamente encampada pela economia
neoclássica. Se estamos evocando esse debate histórico, é
porque ele está no cerne da discussão da globalização nega-
tiva, ou seja, da que é produzida simplesmente pela aboli-
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ção das restrições que funcionavam como salvaguardas
para determinados agentes de mercado.

Marx, assim como outros críticos da Lei de Say,
observou que o mercado capitalista não é de escambo, mas
de compras e vendas possibilitadas pelo uso da moeda.
Dona Ana tratará de vender as batatas por reais e procurará
sapatos que lhe sirvam e agradem pelo mesmo valor ou por
valor menor. Mas, se não os encontrar, levará feliz para
casa os reais obtidos , pois o mais difícil ela já conseguiu,
que é vender, trocar um valor de uso específico por um va-
lor de aceitação geral, que é o dinheiro. Graças ao uso do
dinheiro, é possível vender sem comprar, e, se muitos o fi-
zerem, haverá superprodução geral: uma parte de todas as
mercadorias deixará de encontrar comprador. Ricardo e
outros partidários da Lei de Say replicavam que o dinheiro
não mudava nada, pois não passa de um véu escondendo a
interconexão necessária de vendas e compras. Dona Ana
só vendeu as batatas porque quer comprar sapatos. Para
ela as batatas são um meio; os sapatos, o fim. E absurdo
supor que ela guarde o dinheiro obtido pela venda de seu
produto, transformando meio em fim.

A tréplica de Marx, no século passado, e de Kcynes,
neste, é que o mercado capitalista não se compõe de Donas
Marias e Anas, ou seja, de produtores individuais que ven-
dem para obter meios de consumo, embora marginalmente
esse tipo de agente ainda possa ser encontrado. Porém, o
que predomina é a empresa capitalista, para a qual o lucro,
não o consumo, é a finalidade. A empresa distribui parte do
lucro aos seus proprietários legais e retém outra parte para
eventualmente fazer investimentos. Mas o investimento é
sempre arriscado, pois nada garante que a produção adicio-
nal obtida pela expansão da capacidade vá encontrar com-
pradores dispostos a pagar preços que cubram todas as
despesas e deixem uma margem "adequada" de lucro.
Logo, em determinadas circunstâncias, grande parte das
reservas para investimento deixam de ser utilizadas, o que
causa superprodução generalizada de bens de capital, a qual
se estende depois ao conjunto da economia.

Não há necessidade de prosseguir na evocação do
debate histórico. O que interessa é como a questão se en-
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contra hoje. Atualmente, a demanda efetiva dentro de cada
país é parcialmente controlada pelas autoridades econômi-
cas, particularmente pela autoridade monetária, que contro-
la a oferta de moeda. Em tese, as autoridades econômicas
dispõem de instrumentos que permitem elevar a demanda
efetiva a um nível tal que a economia cresce o suficiente
para haver pleno emprego, ou seja, que todos os que que-
rem participar da produção social têm oportunidade real de
fazê-lo. Só que, em pleno emprego, a inflação tende a ultra-
passar os limites do aceitável pela opinião pública. Pelo me-
nos, essa foi a experiência na maioria dos países capitalistas
democráticos nas décadas de 70 e 80. A necessidade de
combater inflações renitentes, que no primeiro mundo che-
garam a alcançar dois dígitos, ocasionou recessões longas
e dolorosas, coroadas por crises financeiras. Essa é a ex-
periência histórica que domina a regulação na maioria dos
países e é também a inspiradora da doutrina do "ajuste
estabilizador" que as agências intergovernamentais pregam
aos países do Segundo e Terceiro Mundos.

Ao contrário do que sustenta a ortodoxia (neo) libe-
ral, a globalização negativa tem introduzido, nos últimos 23
anos, taxas medíocres de crescimento econômico e níveis
excepcionais de desemprego. Os benefícios tomam a for-
ma de estabilização de preços - a inflação no primeiro
Mundo voltou aos patamares anteriores ao primeiro choque
do petróleo - muito mais que de melhora dos padrões de
consumo. Esses resultados da globalização não são fatais,
como veremos a seguir. Sua causa está numa evolução
histórica específica, que será reconstituída em seus traços
essenciais na próxima seção. Só então estaremos em condi-
ções de discutir que alternativas se abrem à globalização ne-
gativa em processo e que opções político-econômicas se
oferecem a países incompletamente industrializados, como
Brasil (ou a África do Sul).

3—DESLOCAMENTOS CAUSADOS PELO
PROQRESSO ECONÔMICO

O processo de ampliação dos mercados sofreu um
grande impulso com a Primeira Revolução Industrial, gra-
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ças a implantação de ferrovias e linha de navegação a vapor
e à instalação de modernos meios de comunicação, como o
telégrafo e o telefone. No século XIX, esses avanços técni-
cos tiveram certamente efeitos globalizadores muito maio-
res do que o desenvolvimento análogo da aviação e das
comunicações por satélite, no século XX. E que o baratea-
mento e a aceleração do transporte e da comunicação foi
muito maior com a passagem da carroça e do veleiro ao
trem e ao vapor do que a transição contemporânea do navio
movido a" diesel", do trem e do caminhão para o avião. Na
Grã-Bretanha, a revolução tecnológica do transporte e da
comunicação integrou a indústria nacional aos mercados
mundiais, o que inevitavelmente sacrificou a agricultura bri-
tânica. Os países clientes só podiam pagar as manufaturas
britânicas com as matérias-primas e os alimentos que pu-
dessem lhe vender. Era vital a indústria britânica abrir
o mercado interno ao trigo dos Estados Unidos e da Rússia,
ao açúcar do Brasil e de Cuba, ao algodão da América,
da Ásia e da África, à manteiga da Alemanha e da Dina-
marca, etc.

Eric Hobsbawm 1 (1968) caracterizou o colapso da
agricultura britânica na segunda metade do século passado
nos seguintes termos: Em 1851. (a agricultura) empregava
três vezes mais pessoas que a indústria têxtil (na verdade,
empregava um quarto de toda a população economicamente
ativa) e mesmo em 1891 ainda empregava mais pessoas
que qualquer outro setor industrial, embora em 1901 o
complexo de indústrias de transportes e metalúrgicas a
houvesse ultrapassado. Ainda assim, entretanto, entre 1811
e 1851 sua contribuição para a renda nacional bruta caiu de
um terço para um quinto, e em 1891 representava somente
1113. Ao chegar a década de 1930, a agricultura tomara-se
na verdade um fator muito secundário. Empregava apenas
cerca de 5% da população ativa e contribuía com menos
de 4% da renda nacional (p. 181). Esse foi um dos deslo-
camentos mais dramáticos produzidos pela interna-
cionalização. Ela não pode ser entendida meramente em
termos econômicos.

Como aponta Hobsbawm, "a estrutura política e so-
cial da Grã-Bretanha era controlada pelos proprietários de

Hobsbawn, Eric.
Da revolução indus-
frial inglesa ao Im-
perialismo, Rio, Fo-
rense Universitária,
1978.
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terras..." (p. 182). A aristocracia fundiária, ao findarem as
guerras napoleônicas, tinha aprovado as leis do trigo para
proteger-se precisamente da "débâcle" que a atingiria meio
século depois. Essa legislação dividiu o país entre os parti-
dários do protecionismo agrário e dos interesses estabeleci-
dos e os liberais, cuja doutrina servia como uma luva aos
interesses do capitalismo industrial ascendente. Após quase
três décadas de polêmica científica, em que se destacou o
gênio lógico de David Ricardo, e de Juta política, as leis do
trigo foram revogadas. Nesse período, a importância relati-
va da produção agrícola para o produto social britânico ti-
nha caído quase a metade, como referido acima. A classe
latifundiária, que governava o país e dominava a agricultu-
ra, estava se fundindo com a burguesia industrial e come-
çou a perceber que a inversão manufatureira era bem mais
rendosa que a exploração da terra arrendada.

Relata Hobsbawm (1968) que "...é interessante notar
que foi um governo conservador, comandado por Disraeli,
que ganhara a liderança do partido por sua oposição ao Li-
vre Comércio, que tomou a decisão crucial de não proteger
a agricultura britânica naqueles anos de insatisfação agrária
turbulenta e de proporções continentais, os anos de 1878-
1880. ( ... ) Se a agricultura entrasse em colapso, tanto pior
para ela. Os grandes proprietários de terras não estavam
dispostos a mais do que um protesto formal, pois se suas
rendas não se achavam diversificadas por incursões no
ramo dos imóveis urbanos, na mineração, na indústria e nas
finanças, poderiam ser facilmente salvas dessa forma"
(pp. 184 e 185). A classe proprietária se salvou do colapso,
mas não os trabalhadores, que foram expulsos de sua ativi-
dade tradicional pela vitoriosa competição dos cereais im-
portados.

"Outra coisa que não se discute é que houve certas
classes cujas condições sem dúvida pioraram. Tal foi a sor-
te dos trabalhadores agrícolas (cerca de 1 milhão de ho-
mens em 1851), pelo menos os do sul e os do leste da
Inglaterra e os pequenos proprietários e os rendeiros da
orla céltica da Escócia e do País de Gales. (É claro que os
8 milhões e meio de irlandeses, na maioria camponeses,
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achavam-se incrivelmente empobrecidos. Não terá sido
muito menos de 1 milhão o número dos que morreram de
fome, na fome de 1846-1847, a maior catástrofe humana
do século XIX em qualquer parte do mundo) (Flobsbawm,
1968, pp. 86 e 87). A semidestruição acelerada da agricul-
tura Britânica nos últimos decênios do século Xlix liberou
imensa massa de mão-de-obra não-qualificada, que se inse-
riu no exército industrial de reserva metropolitano ou foi
tentar a sorte além-mar, migrando para os Estados Unidos,
Canadá, Austrália, etc.

O ajuste estrutural da economia Britânica resultou de
uma globalização negativa, análoga à que vem marcando o
fim do século XX. A decisão crucial, nas palavras de
flobsbawm, foi não proteger a agricultura contra a compe-
tição aniquiladora do cereal dos Estados Unidos e da
Rússia. Em momento algum houve a preocupação com as
conseqüências sociais da reorganização produtiva levada a
cabo a toque de caixa. O mais significativo é que esse
exemplo britânico não foi seguido pelas demais nações,
exceto a Holanda. Antes pelo contrário, os deslocamentos
que a internacionalização irrestrita acarreta levaram os ou-
tros países a abandonar o livre câmbio, precisamente nos
anos 70 do século passado. "Essa reviravolta resultou de
duas mudanças econômicas nos anos de 1870 que abalaram
as economias da Europa Ocidental. Uma foi a invasão do
cereal barato da América e da Rússia, tomado acessível pe-
los construtores de ferrovias. A outra foi a depressão de
1873-1879, 'o período de estagnação dos negócios mais
longo e profundo pelo qual o mundo já passou" (Ellsworth,
1950, p. 351).2

Como notou Ellsworth, simplesmente não é verdade
que o mundo desenvolvido praticou o livre câmbio até o
início da Primeira Guerra Mundial. Bismark, após lograr a
unificação da Alemanha, atendeu as demandas dos interes-
ses agrários e em 1880 adotou uma nova tarifa com
alíquotas elevadas e protecionistas sobre as importações de
cereais. Em 1902, nova revisão tarifária impôs aumento das
alíquotas sobre a importação de ferro e o nível mínimo ele-
vado para as tarifas sobre alimentos. Na França, "a compe-

2EIIsworth, P.T., The
international eco-
nomy, its sctrLicture
and operation. N.
Vork, The Macnillan
lo,, 1950.
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tição crescente do cereal estrangeiro fortaleceu o protecio-
nismo entre os agricultores, que uniram forças com os de-
fensores industriais da elevação de tarifas". ( ... ) Seus
esforços foram coroados por sucesso na tarifa de 1892.
( ... ) Tarifas sobre muitos produtos agrícolas foram restau-
radas em níveis novamente elevados e as que gravavam
manufaturas foram muito aumentadas" (Ellsworth, 1950,
p. 355). Nos Estados Unidos a elevação de tarifas aduanei-
ras visava inicialmente apenas a aumentar a receita fiscal.
Mas, em 1888, as eleições foram ganhas pelos Republica-
nos, que tinham-se tomado abertamente protecionistas.
Mas na eleição seguinte a vitória sorriu aos Republicanos,
que fizeram aprovar em 1897 a Tarifa Dingley, que ampliou
consideravelmente o protecionismo, elevando o nível geral
das tarifas a 57%.

O protecionismo se generalizou nas últimas décadas
do século passado. "Com exceção da Grã-Bretanha e da
Holanda, os países europeus seguiram a liderança da Ale-
manha e da França, adotando tarifas protecionistas".
(Ellsworth, 1950, p. 359). E na América Latina, como sa-
bemos, aconteceu o mesmo. O que não quer dizer que a
internacionalização econômica tenha sido paralisada ou re-
vertida, como ocorreu mais tarde, nos anos 30. Na realida-
de, o comércio internacional continua crescendo e
a divisão internacional do trabalho continuou sendo
aprofundada. Entre 1876-1888 e 1911-1913, a produção
industrial mundial aumentou 280%, o que significa um
crescimento anual médio de 4,1%, ao passo que o comér-
cio mundial de produtos industriais cresceu 203%, com
uma taxa anual média de 3,4%; quanto à produção primária,
entre 1896-1900 e 1911-1913 ela aumentou em média
1,4% ao ano, ao passo que o comércio de produtos primá-
dos cresceu em média 3,2% ao ano. (Maizels, 1965,
p. 80.) Esses dados indicam que a expansão agrícola foi
em grande medida introduzida pelo comércio internacional.

Na Grã-Bretanha, o capital industrial só tinha a ga-
nhar com o livre câmbio e por isso sua hegemonia se tradu-
ziu no que denominamos globalização negativa, ou seja,
numa internacionalização econômica inteiramente condu-
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zida pelo interesse do capital particular, em que o Estado ti-
nha por função apenas manter a ordem e impor o cumpri-
mento das regras do mercado livre. Todos os outros
países, em relação à Grã-Bretanha eram atrasados ("late-
comers"), e o laissez-faire só consolidaria sua inferioridade
industrial relativa, condenando-os ao papel de fornecedores
de bens com menor valor agregado. Por isso o capital in-
dustrial alemão, o francês ou o dos Estados Unidos, não
eram livre-cambistas e exigiam o apoio dos seus Estados
nacionais para poderem superar seu atraso. A industrializa-
ção nas três a quatro décadas antes da Primeira Guerra
Mundial estava voltada para os mercados internos e apenas
secundariamente para o mercado mundial. Como, apesar
disso, a economia da segunda geração de potências indus-
triais não deixou de se internacionalizar, podemos denomi-
nar esse processo de globalização positiva.

A globalização positiva, tal como ocorreu no período
sob exame nos Estados Unidos, na Alemanha, na França,
no Japão etc., também provocou deslocamentos. Em todos
esses países e nos demais que passaram pelo que poderia
ser chamado de industrialização tardia, a agricultura perdeu
peso relativo na economia nacional, e a fração da força de
trabalho nela ocupada encolheu rapidamente. A diferença
em relação ao modelo britânico é que toda uma série de po-
líticas foram adotadas para compensar as perdas que a
contração agrícola acarretava: estimulou-se a formação de
cooperativas, que permitiu colocar parte da agroindústria
sobre o controle dos cultivadores e dos criadores; subsí-
dios de diversos tipos foram destinados aos agricultores e,
mais tarde (durante os anos 30), generalizou-se a formação
de estoques reguladores, a garantia de preços mínimos e a
concessão de crédito em condições favorecidas. E até o
presente as políticas de amparo à agricultura continuam
nos países desenvolvidos, apesar da redução do número
absoluto e relativo dos que atualmente dependem dela.

A política agrícola não passa de uma ilustração de
um processo muito mais amplo, que se desenvolveu, com
altos e baixos, durante cerca de um século, dos anos 70 do
século XIX aos anos 70 do século XX. A globalização posi-
tiva tinha por eixo básico o desenvolvimento econômico
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centrado no mercado interno. Por ser centrado no mercado
interno, o Estado nacional tinha condições de controlar e
comandar o processo de desenvolvimento, e, na verdade, é
o que ele fez, sob diferentes formas, nos países que se in-
dustrializaram durante esses 100 anos. Os casos clássicos
da segunda geração de industrializados são os Estados Uni-
dos, Alemanha e o Japão.

O desenvolvimento dos Estados Unidos esteve pri-
mordialmente voltado ao mercado interno até a Segunda
Guerra Mundial. O resultado desse conflito conferiu-lhe
indisputada hegemonia sobre a economia capitalista mundial
e ipso facto converteu a sua elite dominante ao livre-
cambismo. A transição deu-se durante a guerra, quando o
isolacionismo foi definitivamente superado e o dólar tornou-
se a moeda-chave de um novo sistema internacional de pa-
gamentos, constituído em 1944, na Conferência de Bretton
Woods. Convém não esquecer que até o fim dos anos 30 a
indústria dos EUA desenvolveu-se atrás de altas muralhas
protecionistas e que até hoje o Estado utiliza o seu enorme
poderio militar, diplomático e financeiro para defender di-
reitos e prerrogativas das empresas controladas por cida-
dãos dos Estados Unidos no mundo inteiro.

O desenvolvimento da Alemanha e do Japão foi os-
tensivamente comandado pelo Estado, que promoveu e
sustentou a formação de cartéis e conglomerados que ti-
vessem capacidade de se tornar competitivos no mercado
internacional. A globalização positiva nesses dois países to-
mou o mercado nacional protegido e organizado como base
para a conquista de posições das empresas alemãs e japo-
nesas no mercado internacional. A experiência japonesa no
pós-Segunda Guerra Mundial ilustra bem o processo. "Du-
rante o período de alto crescimento, a burocracia japonesa
teve acesso a ampla série de instrumentos políticos para
executar a política industrial. Leis aprovadas em 1949 e na
década de 1950 ofereceram à burocracia amplos controles
sobre mercados de capitais (os mercados eram estritamen-
te segmentados, e as taxas de juros eram administradas por
cada mercado segmentado) e efetivamente isolaram os
mercados nacionais de capitais do mercado internacional de
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capitais. ( ... ) Entre outros controles, o governo poderia fi-
xar tanto taxas de juros de empréstimos em longo prazo
como taxas pagas por depósitos num nível abaixo do que
prevaleceria se estas taxas fossem administradas. A política
encorajava o excesso de demanda (por empréstimos a ju-
ros controlados) e isso permitia ao Ministério das Finanças
racionar e encaminhar ( ... ) o fluxo de crédito para grandes
firmas em indústrias que estavam adotando tecnologia
nova, dessa forma expandindo a produtividade e a exporta-
ção. Nas décadas de rápido crescimento, quando grandes
firmas estavam inovando e expandindo competitivamente
a capacidade, o controle do Ministério das Finanças sobre
o crédito tomou-se um instrumento potente de política in-
dustrial".

"( ... ) O arsenal de instrumentos indiretos do Gover-
no japonês para influenciar decisões de investimento esteve
em seu auge durante o período de rápido crescimento. As
principais categorias de instrumentos políticos ( ... ) eram
tarifas (embora sua influência tenha declinado durante uma
boa parte do período); quotas de implantação (que ainda
não estavam sendo fortemente criticadas do exterior); sub-
sídios diretos e indiretos (significativos para algumas indús-
trias); e uma situação orçamentária extremamente favorável
(o que fazia com que a criação de subsídios e incentivos
fiscais não fosse um problema). ( ... ) Não menos importan-
te, como o Japão estava bastante atrasado tecnologi-
camente em relação a outros países industrializados, era a
capacidade do governo de auxiliar e influenciar a indústria
na captura de um grande estoque de tecnologia estrangeira
e em sua utilização. Graças à Lei de Divisas Estrangeiras,
em vigor até 1964, o Ministério da Indústria e Comércio
Internacional - MITJ - tinha capacidade de alocar divi-
sas estrangeiras (dólar) seletivamente e o Ministério efeti-
vamente usava esta capacidade como cenoura e porrete (ao
reter alocações) para influir sobre as decisões das empre-
sas. Como a maioria das firmas japonesas dependiam de
matérias-primas importadas e de tecnologia estrangeira, o
Ministério exercia esse poder, por exemplo, para orientar
firmas em suas decisões sobre a taxa de aumento de capa-
cidade e para influir sobre o ritmo, a composição e as
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alocações do fluxo de nova tecnologia essencial ao êxito
competitivo de toda firma japonesa em rápida inovação."
Eads e Yamamura, 1987, págs. 431 e 432).

A política de desenvolvimento acelerado, praticada
pelo Japão e outros países, foi uma das causas do enorme
avanço da globalização entre o fim dos anos 40 e início dos
70. Como nesse período o papel dos Estados nacionais na
condução do desenvolvimento era crucial, há tendência de
se ignorar que o atual processo de globalização tomou seu
impulso nesse período. O erro consiste, evidentemente, em
se identificar a globalização com a prática de políticas (neo)
liberais, ou seja, com a retirada do Estado nacional do ce-
nário econômico. A versão altamente ideológica, hoje muito
difundida, sustenta que até o começo dos anos 70, o prote-
cionismo isolava as economias nacionais e que o
intervencionismo estatal restringia a internacionalização ao
limitar o intercâmbio comercial e o fluxo internacional de
capitais. Na realidade, as economias que efetivamente se
desenvolveram durante esse período ampliaram sua partici-
pação no comércio internacional e multiplicaram inversões
diretas em outros países. A redução do papel do Estado na
condução da economia não acelerou por si a globalização,
porém emprestou-lhe outras características.

4— QLOBALIZAÇÂO POLITICAMENTE CONDUZIDA
E QLOBALIZAÇÂO IMPULSIONADA PELA

CONCORRÊNCIA PRIVADA

Depois da Segunda Guerra Mundial, a economia in-
ternacional teve de ser institucionalmente reinventada.
O sistema internacional de pagamentos precedente - o pa-
drão-ouro - tinha fracassado em suscitar o resta-
belecimento de relações econômicas internacionais
equilibradas após a Primeira Guerra Mundial e teve de ser
abandonado quando o capitalismo mergulhou em sua pior
crise, a dos anos 30. A reinvenção foi presidida pelos Esta-
dos Unidos, que reconheceram, ao patrocinar a criação da
ONU e de suas agências especializadas, que a economia
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mundial capitalista teria de ser regulada, não por agentes
econômicos privados, mas por nações soberanas, ou seja,
por Estados nacionais. O novo sistema internacional de pa-
gamentos passou a ser comandado por três instituições
intergovernamentais: o Fundo Monetário Internacional, o
grupo do Banco Mundial e a Organização Mundial do Co-
mércio, esta última criada apenas recentemente, mas pre-
vista desde 1945.

Surgiu, assim, sob o guarda-chuva da ONU, um
protogoverno mundial. E é preciso reconhecer que este
protogoverno teve alguns êxitos: 1) patrocinou a quase to-
tal emancipação das colônias, o que deu lugar à fundação
de mais de uma centena de novas nações, que foram pron-
tamente admitidas na ONU e suas agências; 2) ofereceu es-
paço para a negociação de toda uma série de tratados
multilaterais, e que efetivamente levou à uma limitada mas
significativa conversibilidade de muitas moedas nacionais e
a sucessivas liberalizações das trocas comerciais e , das
transferências de capitais sobre fronteiras nacionais. E in-
discutível que, desse modo, restabeleceram-se mercados
mundiais de mercadorias e de capitais, embora não de força
de trabalho, já que a migração internacional legal continua
fortemente restringida. O que se traduz em globalização
efetiva, manifesta na expansão do comércio internacional,
das inversões diretas no exterior, na multiplicação de em-
presas multinacionais e no desenvolvimento de meios de
comunicação de massa internacionais.

O que caracteriza essa globalização é o fato de ter
sido politicamente conduzida Trata-se de um processo
bifronte. De um lado, temos Estados nacionais soberanos
com papéis ativos, embora de extensão muito diferente, na
condução do desenvolvimento econômico em seus países.
A descrição por Eads e Yamamura da experiência japonesa
é ilustrativa. Estados como o japonês, o brasileiro, o
estadunidense, o indu etc. estão permanentemente negoci-
ando regras de câmbio, emissão de uma moeda internacio-
nal como os Direitos Especiais de Saque do FMI, redução
de direitos alfandegários, patentes internacionais, consolida-
ção de dívidas externas, convenções internacionais de tra-
balho (na OIT) e muito mais. Do outro lado, temos uma
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profusão de capitais privados, organizados em geral como
empresa de diversos tamanhos, que competem em determi-
nados mercados, fazem acordos de ajuda mútua, em ou-
tros, fundem-se e cindem-se, tendo por critério os
interesses de seus controladores privados e as expectativas
que alimentam.

Governos e empresas têm interesse na interna-
cionalização. Os governos das grandes potências querem
estreitar laços com países menores e dependentes, ao passo
que estes procuram auxilio material, inclusive abertura do
mercado, das grandes potências. A empresa capitalista pro-
cura no exterior mercado para seus produtos, insumos
mais baratos, oportunidades de investimento e, eventual-
mente, novos capitais. Não há propriamente oposição de
interesses entre governos e empresas, enquanto a econo-
mia nacional estiver crescendo, a inflação estiver baixa e a
balança de pagamentos em equilíbrio. Mas, havendo
recessão, surtos inflacionários ou crises cambiais, o gover-
no ativa instrumentos de política econômica, que quase ine-
vitavelmente se chocam com os interesses - e os
preconceitos de determinados grupos empresariais. E nisso
que se manifesta a condução política da globalização. Em
determinadas conjunturas, tem de prevalecer o interesse da
maioria representada pelo governo democraticamente eleito.

Talvez o exemplo mais completo de integração inter-
nacional politicamente conduzida seja o da União Européia,
experiência que já tem 45 anos e merece uma análise por-
menorizada. A origem da atual União se encontra na Comu-
nidade Européia do Carvão e do Aço, formada após vários
embates entre os que eram a favor da unificação econômica
e política da Europa e os que se opunham a esse desígnio.

Em 1948, o lançamento do Plano Marshall pelos Es-
tados Unidos ensejou a formação da Organização para a
Cooperação Econômica Européia, com o objetivo de alo-
car entre as nações do Velho Continente os recursos
disponibilizados por aquele Plano. Já então a França propu-
nha que a entidade fosse "supranacional", ou seja, que
sua direção pudesse tomar decisões mesmo que não fos-
sem apoiadas por todos os governos participantes. A
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isso se opôs a Grã-Bretanha, cujo papel à frente da
Cominonwealth a tomava pouco propensa a se integrar aos
outros países europeus. Apesar da unificação européia con-
tar com o apoio dos EUA, prevaleceu o ponto de vista in-
glês. Em maio de 1948, reuniu-se em Haia o Congresso da
Europa, ao qual compareceram as principais lideranças po-
líticas do continente. "O Congresso adotou uma resolução
pela renúncia de parte da soberania nacional, prévia à união
econômica e política da Europa. Em seguida, foi apresenta-
da uma proposta, com o apoio dos governos belga e fran-
cês, de criação de uma Assembléia Parlamentar Européia
em que resoluções seriam passadas por maioria de votos."
(Swann, 1973, p. 18.) A oposição do Reino Unido impediu
que a proposta fosse aprovada.

Os europeus voltaram à ofensiva dois anos depois,
quando o premier francês Robert Schuman apresentou um
plano para a criação de um mercado comum de carvão e
aço na Europa. O plano tinha no "supranacionalismo" um
elemento essencial pois o seu propósito explícito era permi-
tir a reconstrução da indústria pesada alemã sem expor a
Europa ao risco de um novo conflito causado pela rivalida-
de franco-alemã, que teria estado na origem das duas guer-
ras mundiais precedentes. A proposta teve apoio em
outros países do continente, mas não na Grã-Bretanha, que
se retirou do que viria a ser a Comunidade Européia do
Carvão e do Aço, formada em 1951 pela França, pela Re-
pública Federal Alemã, pela Itália, pela Bélgica, pela
Holanda e por Luxemburgo. Essas nações constituiriam daí
em diante uma parceria conhecida como Grupo dos Seis.
A frente da nova Comunidade foi colocada uma alta auto-
ridade, com poderes para tomar decisões independentemen-
te da aprovação do Conselho de Ministros dos Estados
membros.

A Comunidade Européia do Carvão e do Aço teve
êxito, no contexto da rápida construção econômica dos
países destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Em
1955, os governos que formavam a união aduaneira do
Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo) propuseram a
criação de um mercado comum geral e ação específica nos
campos de energia e transporte. A idéia por detrás da pro-

'Swann, Dennis.
The economics
of the Common
Market, Harmond-
sworth (UK), Pen-
gui, 2 ed.
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posta foi a de que a integração econômica mais ampla pos-
sível abriria caminha à unificação política, considerada im-
possível de ser realizada diretamente.

O Grupo dos Seis aceitou a proposta e formou um
comitê intergovernamental para desenvolver o projeto, o
qual foi presidido por Paul-Henry Spaak. A Grã-Bretanha
foi convidada a participar das negociações, e, em breve, fi-
cou claro que havia grandes divergências entre ela e o Gru-
po dos Seis. A Grã-Bretanha estava a favor de uma
integração negativa, consistente na remoção das barreiras
ao comércio entre os membros, que formariam uma Área
de Livre Comércio, sem a necessidade de órgãos regulado-
res. O Grupo dos Seis, porém, estava comprometido com
a formação de um mercado comum como um ponto de
partida para uma união econômica mais completa. O que
distingue um mercado comum de uma área de livre comér-
cio é que o primeiro unifica as tarifas aduaneiras dos Esta-
dos membros em uma tarifa externa comum, o que requer
no mínimo um órgão de direção de relacionamento do mer-
cado comum com o resto do mundo. Os membros de uma
área de livre comércio têm plena liberdade para separada-
mente determinar, de forma soberana, o seu relacionamento
comercial com o resto do mundo. Em novembro de 1955,
a Grã-Bretanha retirou-se do comitê presidido por Spaak.

Em 1956, o comitê apresentou suas propostas ao
Grupo dos Seis e, apesar das divergências entre os mem-
bros, foi possível concluir pela criação de uma comunida-
de econômica geral e de uma comunidade de energia
atômica. Em 2510311957, em Roma, foram assinados pelo
Grupo dos Seis dois tratados, um criando a Comunidade
Econômica Européia - CEE - e outro, criando a Co-
munidade Atômica Européia. (Swann,1973, págs. 23 a
25.) A CEE passou a funcionar a partir do início db ano se-
guinte, e seus integrantes comprometeram-se a eliminar ta-
rifas e quotas de importação no intercâmbio entre eles num
período de transição de 12 anos, a terminar no fim de
1969. Na prática esse objetivo acabou sendo alcançado em
0110711968, um ano e meio antes da data prevista.

Enquanto isso, a Grã-Bretanha formou com mais
seis pequenos países - Dinamarca, Noruega, Suécia, Aus-
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tria e Suíça, com a adesão posterior de Portugal - a Euro-
pean Free Trade Area - EPTA - a Área Européia de Li-
vre Comércio, dividindo provisoriamente a Europa em dois
blocos econômicos rivais, O Tratado de Estocolmo foi as-
sinado em 0410111960. A EFTA restringia-se à liberalização
do comércio de produtos industriais, não alcançando os
produtos agrícolas, o que convinha à Grã-Bretanha, que ti-
nha substituído, conforme visto acima, a produção própria
pela importação de alimentos e matérias-primas baratas,
primeiro dos EUA e da Rússia, posteriormente de países da
Comunidade Britânica. O objetivo da Grã-Bretanha era pre-
servar essa comunidade oferecendo seu mercado interno
como centro de integração econômica.

Esse objetivo estava fadado ao fracasso. Já em
1961, o governo inglês convencia-se de que tinha sido um
erro retirar-se do processo europeu de integração econômi-
ca. Em 0910811961, apresentou o pedido de ingresso na
CEE, quase ao mesmo tempo em que a Irlanda e a Dina-
marca. Enquanto isso, a CEE não só estava criando um
mercado comum, mas tinha desenvolvido uma Política
Agrícola Comum, que prosseguia a proteção aos agriculto-
res europeus da competição externa. A Comunidade Eco-
nômica Européia garante preços mínimos, anualmente
revistos, aos seus produtores de alimentos, e, mediante a
tarifa externa comum, protege-os dos exportadores do res-
to do mundo. A Grã-Bretanha pretendia uma reformulação
do Tratado de Roma para conciliar seus laços e compro-
missos com os países da Cominonwea/th com as obriga-
ções decorrentes da participação na CEE. As negociações
arrastaram-se por bastante tempo, até que o presidente
francês General De Gaulle, que não via com bons olhos
o ingresso da Grã-Bretanha, forçou o seu adiamento
"sine die" em 29101/1963. Ainda houve um segundo pedido
de ingresso da Grã-Bretanha na CEE, apresentado em
1110511967, que deu lugar a novas negociações. Dessa vez
a Grã-Bretanha tinha reduzido muito suas demandas aos
Seis, o que não impediu que um novo veto de De Gaulle,
em novembro do mesmo ano, mais uma vez congelasse a
apreciação do pedido.
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A CEE só conseguiu se ampliar depois que De
Gaulle deixou a chefia do Estado francês. Em começo de
1973, a Comunidade dos Seis virou a dos Nove, com a in-
clusão da Grã-Bretanha, da Irlanda e da Dinamarca. Uma
nova ampliação só ocorreria oito anos depois, com a entra-
da da Grécia, em 1981, e, em 01101/1986, com o ingresso
na Comunidade Européia da Espanha e de Portugal. Dessa
maneira, em 18 anos dobrou-se o número de Estados
membros da Comunidade, passando dos Seis fundadores
para Doze. (Costuma-se anotar as sucessivas etapas escre-
vendo-se CEE-6, CEE-9, CEE-10 e CEE-12.) Desde o ano
passado, a Comunidade mudou de nome para União Euro-
péia' e sofreu nova ampliação, com a entrada da Finlândia,
da Áustria e da Suécia. Abrevia-se, provavelmente, como
UE-l5

'
Com a queda dos regimes pseudocomunistas na

Europa Ocidental, não só se multiplicou o número de na-
ções soberanas nessa parte do continente, como existia in-
tenção explícita de muitas delas de ingressar na União
Européia. Discute-se intensamente a perspectiva de, nos
próximos anos, o número de Estados membros alcançar
algo em tomo de três dezenas, e, em muitos Estados candi-
datos, a democracia e a economia de mercado ainda esta-
rem em fase experimental.

O êxito da União Européia contrasta com o fracasso
de tentativas mais tímidas e limitadas de integração eco-
nômica. Esse êxito é devido em boa medida ao
"supranacionalismo" da UE, sobretudo no período pós-
1974, quando o rápido crescimento econômico e o pleno
emprego foram substituídos por repetidas recessões, surtos
inflacionários e elevado desemprego crônico. O fato de a
UE ser dirigida por órgãos independentes dos Estados
membros foi vital para garantir que ela não fosse esteriliza-
da ou fragmentada pelo entrechoque dos interesses nacio-
nais, exacerbado pela deterioração da conjuntura.

Desde sua fundação, a LIE é dirigida por uma Comis-
são, composta por comissários indicados pelos membros,
que tem o privilégio de ser a única a poder propor novas
regras ou medidas, submetidas para aprovação do Conselho
de Ministros e do Parlamento Europeu. Este último, desde
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1979, é eleito por voto direto pelos cidadãos dos Estados
membros. Cada país tem um número de cadeiras propor-
cional ao seu tamanho. Os Deputados do Parlamento não se
agrupam por bancadas nacionais, mas por bancadas parti-
dárias: democratas cristãos, social-democratas, liberais etc.
Comissão, Conselho e Parlamento formam o que se poderia
chamar de "governo" da UE.

A Comissão (em português deveria ser Comis-
sariado) corresponde ao Poder Executivo, estando à testa
de um staff internacional que no início dos anos 90 tinha
cerca de 10.000 pessoas. A época da CE-12, a Comissão
era composta de 17 comissários, designados pelos mem-
bros: cada um dos cinco maiores (Alemanha, França, Grã-
Bretanha, Itália e Espanha) nomeava dois comissários e
cada um dos sete menores nomeava um. O importante é
que os comissários não representam os países que os de-
signam; seu juramento os compromete com a Comunidade
como um todo. Seu mandato é de quatro anos, e o Gover-
no que os aponta não pode demiti-los durante esse período.
A Comissão responde ao Parlamento, que pode destruí-la
como um todo, mas até agora nunca o fez.

Cada Comissário é responsável por um ou mais dos
22 Diretórios-Gerais em que se divide a administração da
UE. Cada Diretório-Geral abrange uma área de atribuições,
semelhante a um ministério. A Comissão dirige o funciona-
mento da União, encarregando-se das providências neces-
sárias para que as decisões da União sejam executadas
pelos Estados membros, intermediando as negociações em
nível de Conselho de Ministros, inclusive emendando as
próprias propostas para torná-las aceitáveis aos Estados
membros, negociando em nome da União com terceiros,
tendo ainda poderes para administrar os regulamentos da
União, como por exemplo detalhar a aplicação da Política
Agrícola Comum. Além disso, como já foi visto acima, a
Comissão tem o monopólio da iniciativa de todas as políti-
cas, submetidas para aprovação ao Parlamento e ao Conse-
lho de Ministros. (Ilitiris, 1992, pp. 39 e 40; Moile, 1990,
pp. 62 a 64.)
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O Parlamento Europeu e o Conselho de Ministros
formam o Poder Legislativo da União, sendo o primeiro a
Câmara Baixa, em que os povos estão diretamente repre-
sentados, e o segundo, a Câmara Alta; em que estão repre-
sentados, pelos Governos, os Estados membros. Os
poderes do Parlamento são bastante restritos. Ele opina so-
bre os projetos da Comissão e formula sugestões, que não
são obrigatórias, mas em geral acabam sendo incorporadas
às resoluções. "O Parlamento Europeu tem o poder de fa-
zer sua própria agenda para debater qualquer questão que
lhe pareça importante. Em função disso, ele gradualmente
ganhou influência na formação de políticas e nas relações
internacionais, para além dos limites formalmente fixa-
dos nos Tratados". (Hitiris, 1992, p. 42). A cúpula de
Maastricht reforçou os poderes do Parlamento Europeu: no
futuro, os mandados da Comissão e do Parlamento serão
coincidentes, e a primeira será submetida à confirmação do
último. O controle da Comissão pelo Parlamento se tomará
mais efetivo com o direito do último à realização de inquéri-
tos. E o Parlamento terá maior participação na elaboração
legislativa da União em matérias como mercado interno,
proteção ao consumidor, meio ambiente e redes trans-euro-
péias de comunicação, energia e transporte.

O Conselho de Ministros é o mais importante órgão
decisor da União. Nele estão representados os Estados
membros, sendo seus representantes, em geral, os Minis-
tros do Exterior, embora, devido aos assuntos em pauta,
também possam desempenhar a função os ministros de
agricultura, de transporte etc. E o conselho que toma a de-
cisão final sobre os projetos da Comissão, depois de sub-
metidos à apreciação do Parlamento e, conforme o caso,
ao Comitê Social e Econômico, em que estão representados
empregados, empregadores e demais interesses organiza-
dos. As regras de votação no Conselho são numerosas, va-
riando conforme a questão em pauta. Há projetos que
podem ser aprovados por maioria simples, outros, por
maiorias qualificadas, e outros, apenas por unanimidade.
Apesar do aumento da influência do Parlamento, as deci-
sões importantes continuam dependendo da aprovação dos
Governos, seja no Conselho de Ministros, seja no Conselho
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Europeu, que se reúne menos freqüentemente e é compos-
to pelos chefes de Estado ou de Governo e pelo Presidente
da Comissão.

Não resta dúvida de que a integração econômica
conduzida na Europa pela Comunidade (hoje União) é mar-
cada pela presença atuante de entidades estatais, comunitá-
rias e nacionais. Essas entidades negociam permanen-
temente as contínuas mudanças de regras que fazem avan-
çar a integração econômica, com a preocupação de repartir
benefícios e ônus de formas aceitáveis por todos. Na seção
seguinte, vários casos dessa natureza serão examinados.
Mas, seja qual for o resultado das negociações, a maneira
de integrar ou globalizar contrasta com a mera remoção de
controles e restrições ao intercâmbio, também chamada de
integração ou globalização negativa. Essa última forma de
globalização confia a distribuição dos ganhos e perdas ao
funcionamento impessoal dos mercados. O fato de a Co-
munidade ter atraído praticamente a totalidade dos países
que formaram a EPTA leva a supor que a globalização posi-
tiva seja superior à negativa.

5-A COMUNIDADE EUROPÉIA FACE AOS DESLOCA-
MENTOS DECORRENTES DA INTEQRAÇÃO

O exemplo mais importante e também mais contro-
verso de ação protetora e compensadora da CE (referimo-
nos aqui ao período anterior à mudança para UE) é o da
Política Agrícola Comum (PAC), determinada pelo Tratado
de Roma. Essa política não difere essencialmente da de ou-
tros países desenvolvidos, como os EUA e o Japão. A mo-
tivação comum de todas elas é que a globalização lançou,
desde o último quartel do século passado, no mercado
mundial co,nmodities agrícolas produzidas por camponeses
de países subdesenvolvidos, com as quais os agricultores
do mundo desenvolvido não podem competir. A razão é a
diferença do custo da força de trabalho, decorrente do
enorme desnível de padrões de vida entre o Primeiro e o
Terceiro Mundo. Os preços pelos quais os camponeses
africanos, asiáticos e latino-americanos colocam no merca-
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do cereais, açúcar, carnes, oleaginosas etc. não cobrem o
custo de seus congêneres nos países do Norte. Para que
estes possam viabilizar sua agricultura não lhes resta outra
alternativa a não ser garantir aos produtos preços mais altos
num mercado interno protegido.

A PAC da Comunidade apresenta duas partes: con-
trole do mercado e política estrutural. O controle do mer-
cado obedece a três princípios: unidade do mercado
europeu, prioridade aos produtos da Comunidade no mer-
cado comum e solidariedade financeira entre os Estados
membros. Unidade do mercado assegura a livre circulação
nos mercados por todos os Estados membros, de modo
que o preço de cada produto seja o mesmo cm todos eles.
Um desses instrumentos é a proteção contra importações
do exterior, outro é a fixação de preços de garantia para a
venda de produtos importantes. "A unidade do mercado
também implica o ajuste mútuo por toda Comunidade de
instruções sobre saúde, controle, cuidados veterinários etc.
e de supervisão para impedir que medidas, em geral nacio-
nais, distorçam a concorrência." (Moile 1990, p. 252).

Prioridade aos produtos da Comunidade significa
que só haverá importação de produtos agrícolas se a produ-
ção interna for insuficiente. Se o preço mundial for maior
que o de garantia da CE, as eventuais importações serão
subsidiadas, e as exportações, taxadas, para impedir que o
preço interno seja pressionado para cima. Solidariedade fi-
nanceira entre os membros se concretiza no Fundo Agrícola
Europeu de Orientação e Garantia (EAGGF - European
Agricultura! Guidance and Guarantee Fund), ao qual são
recolhidas todas as receitas e o qual paga todos os subsídios
decorrentes da política de controle do mercado. Como, em
geral, os preços de garantia fixados pela Comissão são duas
vezes maiores que os em vigor no mercado mundial, são as
exportações que têm de ser subsidiadas. A PAC é deficitá-
ria e o EAGGF tem de ser alimentado com recursos orça-
mentários da Comunidade. O dispêndio orçamentário da
comunidade com o sustento dos preços de garantia agríco-
la representou 64,3% do gasto total de 1980 a 1984 e
65,3% do gasto total de 1985 a 1989. (Hitiris, 1992, p. 83).
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Os efeitos da Política Agrícola Comum são contro-
versos. Como os preços de garantia são altos, eles tendem
a suscitar um volume de oferta superior ao da demanda do
mercado comum, o que exige a exportação subsidiada dos
excedentes e causa naturalmente protestos e conflitos com
outros países exportadores de produtos agrícolas. Mas o
Mercado Comum Europeu é o único segmento do mercado
mundial em que efetivamente há um "livre mercado" de
produtos agrícolas; no restante, as políticas agrícolas dos
países desenvolvidos são também protecionistas, mas em
base nacional. "Por exemplo, em 1989, o apoio por
subsidiamento representava, do valor da produção agrícola,
75% na Noruega e na Suíça, 72%, na Finlândia e no Japão,
47% na Suécia e na Áustria, 35% no Canadá, 27% nos
EUA e 38% na CE." (Hitiris, 1992, p. 328 e 329). Tanto no
caso da CE como no dos outros países desenvolvidos,
a política agrícola protecionista tem claro sentido re-
distributivo, pois os agricultores são, em média, mais
pobres do que os consumidores urbanos de sua produção.
Mas, como a CE-12 era heterogênea, tendo como mem-
bros países não desenvolvidos com agricultores empobre-
cidos - Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda - pode-
se concluir que a PAC tem um efeito redistributivo bem
mais amplo do que as políticas correspondentes de caráter
nacional.

A aparente "generosidade" da PAC com os agriculto-
res não tem impedido que eles gradativamente abandonem a
atividade. No P18 da CE-12, a parcela da agricultura caiu
de 8% em 1960 para 3% em 1985, e no emprego total da
CE-12, a parte da agricultura caiu de 21% em 1960 para
3% em 1985. (MolIe, 1990, p. 255). A política agrícola da
Comunidade, portanto, não preservou a agricultura "a qual-
quer preço", mas permitiu que a população rural se ajus-
tasse à realidade da globalização de forma mais gradativa e
certamente mais humana. Como nota Molle (1990, p. 257),
a política estrutural, tanto da CE como dos Estados mem-
bros, fez com que o número de estabelecimentos caísse
cerca de 40% nos últimos 25 anos, mas "nos últimos anos,
o declínio desacelerou devido, entre outras causas, à piora
das perspectivas de emprego fora da agricultura." Essa ob-
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servação mostra como é importante haver políticas com-
pensatórias dos deslocamentos causados pela globalização.

Convém observar que a PAC é objeto de controvér-
sia dentro da Comunidade Européia. Há pressões das forças
livre-cambistas para que o valor do apoio à agricultura seja
substancialmente cortado nos próximos anos, às quais se
somam pressões no mesmo sentido dos EUA e possivel-
mente de outros exportadores de produtos agrícolas. Pres-
sões e contrapressões compõem um quadro em que as
decisões não dependem exclusivamente da racionalidade
microeconômica das forças de mercado, mas também do
número dos atingidos positiva e negativamente pelas dife-
rentes alternativas de políticas. No final, ninguém duvida:
atividades economicamente inviáveis terão de cessar. Mas
o ritmo em que esse final será atingido importa, e a estrutu-
ra democrática de decisão, inserida na União Européia, ga-
rante um desenlace socialmente superior ao que seria
produzido por globalização meramente negativa.

Uma outra área de política compensatória da CE é o
desenvolvimento regional. Ela estava em discussão desde a
Conferência de Messina, em 1956. A Comissão propôs, em

'ECU é a moeda de 1969, a criação de um fundo, o que acabou sendo feitoconta da Comuni-
dade a European apenas em 1975, quando surgiu o Fundo Europeu de De-
Currency Unit, cujo senvolvimento Regional. Mesmo dentro da CE-9 havia con-
valor é uma ma- siderável desigualdade regional, e as recessões pós-1974
moedas a Esta-a tiveram repercussões desastrosas em áreas de industrializa-
dos membros. Em ção antiga. Por isso, a criação do Fundo foi importante no
1990, um ECU valia sentido de complementar políticas nacionais de apoio e rea-0í7 libra, 2 ma;	bilitações daquelas áreas, subsidiando investimento e descri-alemães, 6,9
cos franceses etc.	volvendo infra-estrutura. O orçamento da CE destinou ao
(1-litina, 1992, p.	Fundo, para o período de 1975 a 1984, 12 bilhões de ECU8.141).

Depois da entrada na CE da Grécia, o desenvolvi-
mento regional aumentou, o que talvez explique que a dota-
ção do Fundo Europeu de Desenvolvimento tenha sido
ampliada para 3 bilhões anuais de ECU de 1987 em diante.
Dos recursos do Fundo, 66% se destinam aos países do
Sul: Grécia, Itália, Espanha e Portugal. O fato auspicioso é
que a disparidade regional da CE tem diminuído década a
década, entre 1950 e 1985. MolIe (1990, p. 422) atribui a
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redução à três fatores: à transferência de indústrias de áreas
centrais para periféricas; à migração de trabalhadores, em
sentido inverso, da periferia para o centro, e a implantação
de serviços sociais - escolas, hospitais, previdência social
- em regiões pobres. O primeiro e último desses fatores
podem ter sido, no mínimo, reforçados pela política de de-
senvolvimento regional da Comunidade.

Outra importante área de política redistributiva da
CE é a política social. Embora todos os membros tenham
em alguma medida Estados de Bem-Estar Social, suas di-
mensões variam bastante. Em 1987, por exemplo, o gasto
com seguridade social representava 31,3% do PIB na
Holanda, pouco mais de 28% na Bélgica, na França e na
Alemanha, mas apenas 17.7% na Espanha e 16,3% em
Portugal. (Hitiris, 1992, p. 253). Essa disparidade não po-
deria deixar de afetar a competitividade das empresas à me-
dida que se completasse a formação do mercado unificado
europeu. Cumpriria à CE harmonizar o gasto social entre os
membros, conforme previsto no art. 117 do Tratado de
Roma.

Surgiu, no entanto, uma corrente de opinião a favor
de que essa harmonização fosse deixada ao próprio funcio-
namento do mercado comum, supondo que capitais e tra-
balhadores escolheriam os países cujas políticas sociais
lhes fossem mais favoráveis. Os que tinham opinião oposta
concordavam que a concorrência no Mercado Comum fa-
ria convergir as políticas sociais dos Estados membros, só
que para baixo. Isso porque o capital se deslocaria para os
países com encargos trabalhistas menores, o que obrigaria
os demais a reduzir também o gasto com a seguridade so-
cial. "Logo, somente a harmonização prévia poderia preser-
var os direitos sociais conquistados pelos trabalhadores dos
países economicamente mais avançados da comunidade".
(Hitiris, 1992, p. 253).

Na prática, prevaleceu o ponto de vista contrário à
harmonização das políticas sociais dos membros da CE,
provavelmente porque é mais fácil se opor à implementação
de uma política controversa do que conseguir impô-la. Em
compensação, numa outra área afim, a do combate ao de-
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semprego, a ação da CE foi muito positiva. Com a queda
do nível de emprego, a Comissão formulou propostas a
respeito de "uma reorganização consertada do tempo de
trabalho." Em dezembro de 1979, o Conselho aprovou as
propostas, o que permitiu à Comissão lançar uma série de
iniciativas "visando ao aumento da oferta de postos de tra-
balho mediante uma redução e reorganização coordenada
do volume corrente de tempo de trabalho e por uma limita-
ção sistemática de tempo extra de trabalho pago." (Hitiris,
1992, p. 262). Em 1982, o Conselho de Ministros adotou
recomendações a respeito de aposentadoria flexível e uma
orientação emendada da Comissão destinada a proteger e
oferecer garantias mínimas a pessoas engajadas em traba-
lho temporário ou em tempo parcial. Antes disso, em 1975,
a Comissão enviou aos Estados membros uma recomen-
dação para que fosse adotada a semana de 40 horas de tra-
balho com férias pagas de 4 semanas para todos os
trabalhadores em tempo integral. E, de fato, no fim dos
anos 70 a semana de 40 horas estava sendo aplicada a qua-
se todos os trabalhadores industriais da CE-9.

A perspectiva da construção do mercado único, a ser
completada em 1992, desencadeou nova ofensiva dos sindi-
calistas contra a ameaça de os capitais abandonarem os
países de elevados padrões sociais. Para evitar que isso
acontecesse, propunham que a Comunidade recebesse po-
deres para harmonizar os regimes nacionais de trabalho e
seguro social. Os adversários naturalmente reagiram, exi-
gindo que também fossem harmonizadas as condições de
infra-estrutura, produtividade do trabalho e ajuste das taxas
de câmbio. A Comissão, pressionada pelo Parlamento Eu-
ropeu, pelos Estados membros e pelos sindicatos, propôs
como solução conciliatória uma "Carta Comunitária de Di-
reitos Sociais Fundamentais", que passou a ser conhecida
como Carta Social da CE. Ela foi adotada em Estrasburgo,
em dezembro de 1989, por 11 dos 12 membros. O membro
dissidente foi o Reino Unido.

O texto reafirma, entre outros, os direitos à melhora
das condições de vida e de trabalho como resultado do
Mercado Europeu único, à liberdade de movimento para
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exercer qualquer atividade em condições idênticas às dos
cidadãos do país hospedeiro; à remuneração justa, entendi-
da como suficiente para a subsistência do trabalhador e de
sua família, em qualquer emprego; à proteção social ade-
quada; à liberdade de organização, associação e barganha
coletiva; à treinamento vocacional durante toda a vida ativa
do trabalhador; à oportunidades e tratamento igual para ho-
mens e mulheres; à informação, consulta e participação do
trabalhador, particularmente em firmas ou empreendimen-
tos localizados em vários Estados membros ; à proteção da
saúde e à segurança no local de trabalho, etc.

Como observa Hitiris (p. 269), a Carta é uma decla-
ração de princípios não obrigatórios, a ser seguida por um
programa de ação para sua implementação. Supõe-se que
isso venha a acontecer mediante leis nacionais e acordos
entre empregadores e sindicatos nos Estados membros.
Está longe, portanto, de ser uma conquista concreta. Não
obstante, a sua importância político-ideológica foi suficien-
te para levar o Governo inglês a, ostensivamente, se recu-
sar a assiná-la. O argumento de John Major é que os
direitos consagrados na Carta tomariam o mercado euro-
peu não competitivo na disputa pelos capitais trans-
nacionais.

Esta análise está longe de ser exaustiva e, talvez, se-
quer tenha abordado as áreas mais significativas de inter-
venção da atual União Européia. Mesmo assim, ela mostra
as potencialidades da condução política concertada de pro-
cessos de integração econômica internacional. Como não
poderia deixar de ser, nem sempre essas potencialidades se
realizam, e freqüentemente a sua realização ao menos parci-
al exige longos anos de lutas e negociações. A existência
de canais de negociação e formulação de políticas
intervencionistas, compensatórias, redistributivas, não ga-
rante que estas venham a existir e quando existem, que sua
efetivação dê os resultados almejados. Mas, mesmo assim,
a experiência histórica da Comunidade Européia mostra que
é muito importante construir tais instituições. O argumento
é, no fundo, o mesmo usado em defesa da democracia for-
mal: a existência de regras procedurais democráticas não
garante a produção de condições sociais livres e igualitá-
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rias. Tudo depende do uso que os cidadãos fazem de tais
regras.

O mesmo vale, naturalmente, em relação à globa-
lização positiva. Se a globalização é produzida por uma
combinação de políticas negativas, de intervenção conetiva
nos resultados do funcionamento dos mercados, ela poderá
moldar uma sociedade em que liberdade de iniciativa e soli-
dariedade social não se excluem. Mas tanto as políticas ne-
gativas como as positivas têm de ser conquistadas,
superando-se oposições de interesses concretos e de prin-
cípios ideológicos.

6— O BRASIL EM FACE DA QLOBALIZAÇÃO

O Brasil se encontra diante de um dilema: tanto pode
priorizar a integração de sua economia num agrupamento
regional, o Mercosul, como pode preferir a interna-
cionalização unilateral, ou seja, a globalização negativa.
Ambos os processos estão em curso. O tratado que institui
o Mercosul está em vigor, e a integração econômica regio-
nal está progredindo, a ponto de atrair novos parceiros na
área, como o Chile. Não é absurdo sonhar com um
Mercosul que repita, na América do Sul, o feito da Comu-
nidade Européia de, efetivamente, unificar, num mercado
comum e numa federação estatal, todas as economias na-
cionais do continente. Por outro lado, está em processo,
também, a liberalização do intercâmbio comercial e finan-
ceiro no plano mundial. E, à medida que avança, este últi-
mo processo, em tese, reduz o significado dos blocos
regionais.

É que a tarifa externa comum de cada mercado co-
mum não pode ser muito maior que as tarifas dos países
membros. Se estas são sistematicamente reduzidas, por
efeito das sucessivas rodadas de negociações em nível
mundial, patrocinadas, até pouco, pelo GAfl e, atualmen-
te, pela Organização Mundial de Comércio - OMC - as
tarifas externas comuns dos mercados comuns em forma-
ção serão cada vez mais baixas. Isso já ocorreu com a
Comunidade Européia, que adotou, inicialmente, uma tarifa
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externa comum média de 11%. Por efeito das rodadas de
negociação para a rebaixa tarifária Dilion (1960-1962),
Kennedy (1964-1967) e Tóquio (1973-1979), em que a
Comunidade Européia participou em bloco, a tarifa ex-
terna comum média caiu para cerca de 6%. O resultado da
rodada Uruguai (1986-1990) deverá acarretar uma repro-
dução adicional de tarifas, não apenas sobre produtos in-
dustriais, mas também sobre serviços e produtos agrícolas,
não contemplados nas rodadas anteriores (Hitiris, 1992,
p. 212).

É óbvio que a proteção proporcionada pela tarifa ex-
terna comum da União Européia está se tomando pouco
significativa, exceto - talvez e por enquanto - no tocante
aos produtos agrícolas. Seria de esperar que diminuísse,
em conseqüência, o interesse pelo ingresso na União, mas
o que se verifica é o contrário. Fazem fila à porta de entra-
da da UE a Hungria, a República Tcheca, Eslováquia, a
Polônia e os Estados bálticos ( Estônia, Letônia e Lituânia),
além de Chipre, de Malta, da Turquia e de outros países.
O seu interesse em integrar a União não pode mais
se centrar no acesso ao mercado comum, cada vez menos
protegido; provavelmente, ele se explica pelas vantagens
que a globalização positiva oferece, possibilitadas pela
inserção numa federação cada vez mais ampla de Estados.

É interessante notar que Thurow (1996, p. 122)
apresenta uma visão semelhante: " Áreas de livre comércio
nivelam por baixo, com salários e preços em queda, en-
quanto mercados comuns usam inversões sociais para ni-
velar por cima. Para muitos o livre-câmbio é doloroso.
Suas firmas e seus empregos desaparecem. Não deve sur-
preender que lutem vigorosamente contra o livre-câmbio.
Os que se beneficiam com livre-câmbio tendem a ser mais
numerosos mas os seus ganhos são geralmente muito pe-
quenos em relação as suas rendas totais. Logo, eles não
constituem uma força política significativa mesmo que pos-
sam ser mais numerosos."

"Faz muita diferença para governos, que estão ten-
tado persuadir seus eleitores a se submeter a dolorosas
reestruturações, que possam mostrar grandes benefícios -

°Thurow, Lester C.
The future of
capitalism. N . V.
Monow.&Co., 1996.
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inversões sociais que são tangíveis, certas e que ocorrem
regularmente. Na Comunidade Européia, os espanhóis tive-
ram que fazer face à concorrência alemã e permitir que
suas firmas se tomassem de propriedade alemã - mas em
troca obtiveram fundos destes mesmos alemães para gran-
des investimentos em infra-estrutura." Convém observar
que os investimentos foram financiados por fundos comu-
nitários, originados do orçamento comunitário, para o qual
tanto a Espanha quanto a Alemanha contribuem, a última
mais que a primeira. Faz muita diferença receber dinheiro
de outro país ou de um fundo comum, para o qual também
se contribuiu.

Para países pequenos e incompletamente desenvolvi-
dos, a alternativa da globalização negativa tende a
transformá-los em joguetes dos grandes conglomerados
transnacionais capitalistas privados. Para ganhar com-
petitividade e crescer economicamente "para fora", usando
a exportação como ponta-de lança, esses países têm de
atrair inversões diretas de empresas transnacionais que lhes
tragam tecnologia atualizada e acesso aos mercados inter-
nacionais. Ora, essa necessidade, experimentada por gran-
de número de países, criou uma concorrência "degoladora"
(em inglês: cut-throat) por tais inversões, com crescentes
benefícios e vantagens às multinacionais, em detrimento,
obviamente, dos países competidores.

O dilema não é, fundamentalmente, para países de
maior dimensão, como o Brasil ou a África do Sul. Entre-
gar-se isolada e passivamente, à globalização negativa impli-
ca em permitir que, em certa medida, o novo modo de
inserção de suas economias na divisão internacional de tra-
balho seja determinado pelo capital privado transnacional,
embora a importância de seus mercados nacionais lhes ofe-
reça alguma latitude de barganha, que - diga-se de passa-
gem nem sempre é aproveitada por Governos ideo-
logicamente liberais. A única possibilidade de tomar a
globalização positiva para eles é elevar o seu cacife median-
te a construção de novas formas de governo federativas,
capazes de confrontar o grande capital transnacionalizado
com economias unificadas de expressão mundial.
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Será que a opção européia é replicável em outras
partes do mundo, como o Cone Sul da América Latina ou o
Sul da África? O requisito essencial para tanto parece ser a
disposição política de parcelas significativas das sociedades
nacionais. Hoje, o debate a respeito da globalização, de sua
desejabilidade ou, mesmo, inevitabilidade de suas causas e
conseqüências e, sobretudo, de como essas conseqüências
benéficas e maléficas se repartem tende a se aprofundar em
todos os países. De um lado, os liberais se empenham em
exaltar os benefícios reais ou imaginários trazidos pela
globalização, sempre identificada por eles com a glo-
balização negativa, resultante da mera eliminação de restri-
ções e controles do intercâmbio. Do outro, socialistas,
nacionalistas e populistas de muitas colorações ideológicas,
que identificam, com muita nitidez, a crescente exclusão
social e econômica causada pela globalização, continuam
sem encontrar uma alternativa "viável" para ela, já que o fe-
chamento da economia nacional e o seu desligamento do
resto do mundo não parece factível.

Na realidade, sendo a globalização, de fato, desejável,
a alternativa não pode ser nacional. Ela tem de ser ao mes-
mo tempo política e internacional. Ela depende da solidarie-
dade internacional das classes e grupos que tendem a ser
vitimados pela globalização negativa, a partir da qual se
gere vontade política favorável à unificação com povos
vizinhos, de modo a transformar blocos regionais de
integração econômica em projetos de plena unificação
econômica e política. O MERCOSUL pode ser conside-
rado um projeto dessa espécie, em estado embrionário.
A sua concepção, inevitavelmente, se inspira na União
Européia. Uma pesquisa ultra-superficial da literatura so-
bre o MERCOSUL topou com dois estudos comparativos
em relação à experiência do mercado comum europeu:
Almeida, 1994, e Pereira, 1996. Mas o que falta para o
MERCOSUL enveredar pelo caminho que levou a União é à
difusão que consiga de um sentimento "latino-americano"
entre os povos do continente, e consiga impelir os Gover-
nos da região a programar a gradativa unificação de suas
economias e Estados.
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O "europeísmo" tinha-se enraizado lá, a partir de
uma longa história de guerras dinásticas, religiosas e nacio-
nais. O maior argumento a favor da unificação européia era
o de se assegurar a paz. Assim, o imenso morticínio e de-
vastação causados pela Segunda Guerra Mundial, natural-
mente, reforçaram o pacifismo, que, na Europa, tomou a
forma de federalismo europeu. Toda argumentação econô-
mica a favor da integração dos mercados não passou de
um reforço lateral a um ideal político com grande apoio po-
pular. Felizmente, a experiência histórica latino-americana é
menos trágica, em termos de guerras entre os países do
continente. O engajamento no latino-americanismo terá
que provir, penso eu, do sentimento de impotência e en-
trega a que o mundo em globalização nos condena. Se o
nacionalismo "nacional" se inviabiliza e o nacionalismo
"regional" tem possibilidade de nos restituir a soberania,
sentimentos e interesses concorrem para que o último
substitua o primeiro.

7—CONCLUSÕES

Para quem conhece a história do Brasil, a idéia de se
opor à globalização parece um contra-senso, O País se
construiu no processo de internacionalização, do qual foi
objeto e produto durante o período colonial e os primeiros
decênios pós-independência. Pode-se dizer que, a partir de
1844, quando rompemos com a tutela britânica, o Brasil
entrou numa senda de participação autônoma na economia
mundial, no esforço de erigir um Estado capaz de orientar,
quem sabe, controlar, para a consecução de metas nacio-
nais, o intercâmbio dos aqui residentes com o resto do
mundo. Obviamente, nem sempre o esforço foi coroado de
êxito. Mas a tradição histórica é essa, e o nível de desen-
volvimento alcançado resultou duma globalização positiva,
construída desde Rui Barbosa até a ousadia de contrapor o
Mercosul aos acenos integradores da Nafta.

Pela primeira vez em nossa história, defrontamo-nos
com uma situação em que as políticas tradicionais de subs-
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tituição de importações e condução estatal do padrão de in-
vestimentos deixam de funcionar. O desafio com que nos
defrontamos é o de como reformular a globalização positi-
va, e a análise que aqui desenvolvemos sugere que a nova
globalização positiva tem de ser internacional. As análises
correntes da globalização demonstram que ela ocasiona a
crise dos Estados nacionais. Para o liberalismo, que nunca
viu com bons olhos a expansão do Estado moderno nos
campos da produção econômica, da provisão de serviços
públicos, da intermediação financeira e da redistribuição da
propriedade e da renda, a crise do Estado nacional não pas-
sa de uma oportunidade bem-vinda para privatizar o setor
público produtivo e reconduzir o aparelho de governo ao
seu tamanho e papel original de mantenedor da ordem inter-
na e externa. Para os que atribuem ao Estado democrático,
como representante da vontade coletiva, funções de
regulação e de controle dos mecanismos de mercado e de
sistemática correção de seus resultados distributivos, a cri-
se do Estado, resultante da globalização impõe a invenção
de uma nova estratégia.

A resposta não liberal à crise do Estado é a cons-
trução de um Estado mundial, a qual é lógica, mas pre-
matura: a globalização ainda está em curso e se encontra
longe de seu fim, que seria a economia mundial
globalizada. A ampliação dos espaços econômicos avan-
ça, como vem fazendo há mais de cinco séculos, mas
falta muito ainda para um único espaço econômico mun-
dial. Logo, o Estado mundial não passa, por enquanto,
de uma utopia, mas não o Estado regional, que cor-
responde à constituição de espaços econômicos regional-
mente integrados. Neste momento histórico (com des-
culpas pelo chavão), um programa de globalização
positiva, isto é, politicamente conduzida, se viabiliza sob
a forma de integração regional que se orienta para uma
total unificação econômica e política. Ao mesmo tempo,
as novas economias federais promovem sua integração
recíproca, porém de forma positiva, negociada e
conduzida a partir da Organização Mundial do Comércio
e de suas coirmãs originadas de Bretton Woods.
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POLÍTICAS DE IDENTIDADE E DE QLOBALIZAÇÃO
NA MODERNA CULTURA BRASILEIRA

o último ano do século XIX, o monar-
quista Joaquim Nabuco publica em li-
vro, sob o título de Minha Formação,
os artigos autobiográficos que vinha
escrevendo de 1893 a 1899. Desse
livro salientaremos o belo capítulo
"Atração do mundo", em que ,o autor
exprime de maneira corajosa a grande
síntese a que Antônio Cândido, meio
século depois, ainda se referiria como
a definidora da literatura brasileira: a

síntese de tendências particularistas e universalistas. Pela
escrita memorialista, a riqueza exploratória de Minha For-
mação não só resume o primeiro século da autonomia na-
cional, como também, precursora, aponta para os dilemas
complexos da nação brasileira no século XX e os ilumina.
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Naquele momento forte da nacionalidade, quando o
Imperador era expulso e a República brasileira proclamada
pelos militares jacobinos, as memórias de Nabuco pontua-
vam as contradições políticas da década anterior e, ao mes-
mo tempo, optavam pela indispensável e enriquecedora
abertura para o mundo, expressa em passado recente pelo
regime monárquico e o seu maior feito político-social, a
Abolição da Escravatura. Por outro lado, duas décadas an-
tes da explosão vanguardista dos anos 20, as memórias
fundamentariam e regeriam o futuro dilaceramento entre
nacionalismo e cosmopolitismo, que seria proporcionado
pelo choque modernista: de um lado, os ideólogos do grupo
Anta e, do outro, os do grupo Antropofagia, para ficar
apenas com um exemplo deste nosso século, em que guer-
ras e autoritarismos de colorido variado adiariam para
as décadas finais a luta pela democracia nos países perifé-
ricos.

A leitura desse capítulo de Minha Formação poderá
servir para estabelecer algo mais do que a permanência das
idéias de Nabuco nas gerações que o sucederam: servirá
para caracterizar a faca de dois gumes do cânone
etnocôntrico que circunscreve o pensar das coisas culturais
brasileiras nos dois séculos, ou pelo menos até a recente
década dos 60.

"Atração do mundo" deve ser lido de duas maneiras.
Primeiro, pelo jogo das oposições entre nacional e universal
que alicerça o texto e, em seguida, estabelecidas as oposi-
ções, pela preferência que o sujeito designa como a sua e
que seria, portanto, a correta para os dirigentes do país.
No primeiro caso, a leitura tentaria apreender o modo como
o texto - através de pares conceituais complementares e,
ao mesmo tempo, excludentes - estabelece as reações da
elite política brasileira aos apelos da nacionalidade e do
cosmopolitismo. No segundo caso, fica patente a escolha
(ou a preferência política) entre os opostos. Esta frase do
capítulo, por exemplo, exprime de maneira definitiva a op-
ção de Nabuco, ao mesmo tempo em que, pela cauda,
enuncia premonitoriamente a eleição da modernidade euro-
péia e a primazia dos meios de comunicação tecnológicos
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em país periférico: "Sou antes um espectador do meu sé-
culo do que do meu país; a peça é para mim a civilização, e
se está representando em todos os teatros da humanidade,
ligados pelo telégrafo (grifo nosso)." É nítido o sentido
único da preferência: melhor se conhece e se governa a na-
ção brasileira, deixando a inteligência dos seus dirigentes
ausentar-se, ou seja, recebendo pelo telégrafo a informação
sobre o século lá fora e sobre o modo como está sendo go-
vernado.

o já referido Antônio Cândido, nos anos 50, não re-
comendaria método distinto (em lugar de mensagens tele-
gráficas vindas dos países hegemônicos, os livros
tradicionais) para se avaliar corretamente a um tanto
capenga literatura brasileira. Depois de caracterizar a nossa
literatura como galho secundário da portuguesa que, por
sua vez, é arbusto de segunda ordem no jardim das Musas,
acrescenta: "Os que nutrem apenas delas são reconhecíveis
à primeira vista, mesmo quando eruditos e inteligentes, pelo
gosto provinciano e a falta de senso de proporções.
Estamos fadados, pois, a depender da experiência de outras
letras, o que pode levar ao desint&esse e até mesmo ao
menoscabo das nossas".

Esse duplo movimento - interesse por uma literatu-
ra menor a ser balizado e calibrado pelo interesse
abrangente por literaturas maiores - funda a necessidades
de um método comparatista para a análise da nossa produ-
ção e já está arqueologicamente presente, segundo Cândido,
nos momentos da formação da literatura brasileira. No sé-
culo XVIII, quando isso ocorre, os nossos escritores tanto
são atraídos pela estética neoclássica, beneficiando-se da
concepção universal, do rigor da forma e da contenção
emocional, quanto pelo ideário da ilustração, que contribuiu
para incutir e acentuar a vocação aplicada deles, transfor-
mando-os em verdadeiros delegados da realidade junto à li-
teratura.

Uma terceira e mais sutil leitura desse capítulo de
Minha Formação seria indispensável para melhor se com-
preender o lugar e o papel do sujeito. O texto das viagens
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de um brasileiro ao exterior apresenta um excesso de metá-
foras tomadas de empréstimo à representação teatral, metá-
foras que devem ser interpretadas no contexto das duas
leituras anteriores. Devido às suas preferências políticas, o
sujeito não chega a ser ator, sempre será "espectador" de
múltiplos dramas em "todos os teatros da humanidade":
quando sentado na platéia européia, o drama vai se desen-
rolar aqui na periferia brasileira; quando sentado na platéia
brasileira, a peça vai se desenrolar lá no centro europeu. Di-
zem as memórias: "De um lado do mar sente-se a ausência
do mundo; do outro, a ausência do país."

A questão do poder (dos "donos do poder") e da
cultura brasileira se anuncia de maneira extraordinária pela
dupla brecha da ausência e se reconforta, como um motor
que se reconforta, ao receber nova carga de combustível,
com a dupla e triste sensação de saudade. Para explicar
como o sujeito brasileiro se acopla ao cidadão do mundo, e
vice-versa, Nabuco retoma da tradição cultural luso-brasi-
leira a sensação de saudade e a reafirma no plano do priva-
do e do público. Nesse sentido, saudade remete tanto para
os clássicos portugueses, que tanto aprecia, quanto para os
textos mais recentes do Romantismo brasileiro.

A poesia Pau-Brasil, escrita por ocasião da desco-
berta anacrônica do Brasil em 1923, não se encaminha de
modo diferente para o papel. Em prefácio ao livro de poe-
mas, afirma Paulo Prado: "Oswald de Andrade, numa via-
gem a Paris, do alto de um atelier da Place Clichy -
umbigo do mundo - descobriu, deslumbrado, a sua pró-
pria terra. A volta à pátria confirmou ( ... ) a revelação sur-
preendente que o Brasil existia". Como diz o poema de
Drummond, em contexto ligeiramente diferente: "E a gente
viajando na pátria sente saudades da pátria", já que "No ele-
vador penso na roça/na roça penso no elevador".

No texto de Nabuco, o desconforto político do sujei-
to, antes de ser ideológico, é nitidamente pessoal e cultural
e, por isso, mais próximo politicamente das atuais gera-
ções. Ao enunciar a crise do sujeito, o texto anuncia a crise
das representações no Ocidente (esta palavra aparece, no
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texto de Nabuco, em sentido eurocêntrico: "o espírito hu-
mano, que é um só e terrivelmente centralista, está do outro
lado do Atlântico"). Ao se internacionalizar mais e mais, o
Ocidente contempla o fim dos colonialismos e a emergên-
cia dos nacionalismos e dos novos subordinados étnicos. O
telégrafo em tempos de Nabuco, o rádio e o cinema em
tempos modernistas, a televisão e o vídeo ontem, a internet
hoje, oferecem o palco virtual do qual necessariamente se
distancia o espectador por elegê-lo, cá e lá, como incapaz
de ser trabalhado sem mediações pelas mãos, embora esteja
perto dos olhos, da imaginação e da inteligência.

A ação política será sempre preterida em favor da
curiosidade intelectual; o sedentarismo, em favor da circu-
lação; a segurança, em favor da instabilidade...

Entre os pares complementares, a oposição mais
abrangente extrapola os limites da preferência confessada
para se apresentar de maneira visual no texto: é o contraste
entre a letra maiúscula e a minúscula. Para Nabuco, existem
a Política e a política. A primeira, com P maiúsculo, se
confunde com a história, história da civilização ocidental,
devidamente orientada, por sua vez, pelos dois pilares
universalistas da colonização portuguesa nos trópicos: as
letras e a religião católica. A segunda, com p minúsculo, é
a política "local, a do país, a dos partidos". Nabuco con-
fessa a preferência e, ao mesmo tempo, a sua dupla incapa-
cidade por não ter chegado a bem exercer a política
minúscula: "não só um mundo de coisas me parece supe-
rior a ela, como também minha curiosidade, o meu interes-
se, vai sempre para o ponto onde a ação do drama
contemporâneo universal é mais complicada ou mais intensa."

Através da enumeração e análise dos pares
conceituais excludentes e das preferências pessoais adian-
tadas pelo sujeito, não é difícil definir uma política
universalista em Nabuco. Se o "sentimento" elege a cena
brasileira como privilegiada é para logo em seguida
destroná-la, já que ela é, por si só, apenas capaz de propor-
cionar ao "espectador" dor e prazer domésticos. O que fas-
cina o "coração" não ilude a cabeça, e, por isso, o "grande
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espetáculo" do mundo, entrevisto em viagem ou recebido
aqui pelo telégrafo, é o que "prende e domina a inteligên-
cia". A nação brasileira (à semelhança do negro) conhece o
seu lugar, como se diz vulgarmente, ao mesmo tempo em
que o coração é desvalorizado como lugar das emoções po-
líticas. O texto exemplifica: "( ...) em 1870, o meu maior in-
teresse não está na política do Brasil, está em Sedan. No
começo de 1871, não está na formação do gabinete Rio
Branco, está no incêndio de Paris ( ... )", e assim por diante.

Em política, a "lei do coração" só é fone e domi-
nadora no momento em que a razão é desclassificada pela
idade avançada ou pela infelicidade da pátria: "cada vez sou
mais servo da gleba brasileira, por essa lei singular do cora-
ção que prende o homem à pátria com tanto mais força
quanto mais infeliz ela é e quanto maiores são os riscos e
incertezas que ele mesmo cone". Corpo velho e uma pátria
republicana dominada por militares jacobinos são dignos de
piedade, daí o sentimentalismo do velho narrador. No ardor
da juventude e nos anos de maturidade do personagem, diz
o texto, a situação era diversa: "no meio do luxo dos tea-
tros, da moda, da política (européias), somos (os america-
nos) sempre squatters, como se estivéssemos ainda derri-
bando a mata virgem".

A política de identidade no texto de Nabuco não se-
gue o caminho de volta às raízes da brasilidade tal como
aberto pelos românticos brasileiros; desvia-se desse per-
curso em busca de outras, mais profundas, esclarecedoras
e duradouras raízes. Tem sido chamada a atenção para o
movimento cronológico às avessas dos textos indianistas
de Alencar. O primeiro deles, O Guarani (1855), define os
novos "senhores da terra" ao descrever a luta inglória dos
índios contra os invasores portugueses nos primeiros sécu-
los da colonização; o segundo, Iracema (1865), dramatiza
alegoricamente o primeiro encontro entre as raças por oca-
sião do descobrimento; e o terceiro, Ubirajara (1882), se
adentra pela época pré-cabralina em busca da pureza étni-
ca. Eis aí o que o espectador Nabuco diria ser o exemplo
infeliz de espectador doméstico cuja "curiosidade (se reduz
mais e mais) a um campo visual restrito". Sofreria José de
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Alencar, diria ainda Nabuco, de "uma espécie de oclusão
das pálpebras".

A identidade histórica de novas nações, como as
americanas, não se encontra ali onde esperam encontrá-la
os nacionalismos estreitos, isto é, os políticos com o mi-
núsculo e seus defensores. Ela está fora do tempo histórico
nacional e fora do espaço pátrio, por isso o seu lugar é a
"ausência". A história das jovens nações, quando o mundo
as atrai, é necessariamente lacunar e eurocêntrica. Esta
longa passagem do texto passa a ser significativa pelo
modo como a política de identidade para a jovem nação é
neutralizada e desviada em direção aos valores europeus da
colonização: "Nós, brasileiros - o mesmo pode-se dizer
dos outros povos americanos - pertencemos à América
pelo sedimento novo, flutuante, do nosso espírito, e à Eu-
ropa, por suas camadas estratificadas. Desde que temos a
menor cultura, começa o predomínio destas sobre aquele.
A nossa imaginação não pode deixar de ser européia, isto é,
de ser humana; ela não pára na Primeira Missa do Brasil,
para continuar daí recompondo as tradições dos selvagens
que guarneciam as nossas praias no momento da descober-
ta; segue pelas civilizações todas da humanidade como a
dos europeus, com quem temos o mesmo fundo comum de
língua, religião, arte, direito e poesia, os mesmos séculos
de civilização acumulada, e, portanto, desde que haja um
raio de cultura, a mesma imaginação histórica".

Em carta a Carlos Drummond, provavelmente de
1925, Mário de Andrade ressente essa insatisfação geológi-
ca na prospecção do solo brasileiro, razão do sentimento de
inferioridade americana no pensamento de Nabuco (Mário
reage a dizeres de Drummond, leitor de Anatole France,
que lhe falara da "tragédia de Nabuco, que todos sofre-
mos"). De maneira bem humorada, começa por propor a
Carlos Drummond que considere a "tragédia de Nabuco"
como par para a doença tropical transmitida pelos insetos
conhecidos como barbeiros e que leva o nome do cientista
que a descobriu, a doença de Chagas. A dita tragédia de
Nabuco nada mais seria do que uma outra doença tropical,
transmitida aos jovens pelo bacilo das ninfas européias. Es-

Nessa carta lê-
se ainda: "Avanço
mesmo que en-
quanto o brasileiro
não se abrasileirar,
é um selvagem. Os
tupis nas suas ta-
bas eram mais ci-
vilizados que nós
nas nossas casas
de Belo Horizonte e
S. Paulo. Por unia
simples razão: não
há Civilização. Há
civilizações.(...) Nós
só seremos civili-
zados em relação
às civilizações o
dia em que criar-
mos o ideal, a ori-
entação brasileira.
Então passaremos
da fase do mime-
tismo, prá fase da
criação. E então
seremos universais,
porque nacionais".
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creve Mário ao jovem poeta mineiro: "o Dr. Chagas desco-
briu que grassava no país uma doença que foi chamada de
moléstia de Chagas. Eu descobri outra doença mais grave,
de que todos estamos infeccionados: a moléstia de
Nabuco". Em outro texto do mesmo ano, define: "Moléstia
de Nabuco é isso de vocês (brasileiros) andarem sentindo
saudade do cais do Sena em plena Quinta da Boa Vista e é
isso de você falar dum jeito e escrever covardemente colo-
cando o pronome carolinamichaelismente. Estilize a sua
fala, sinta a Quinta da Boa Vista pelo que é e foi e estará cu-
rado da moléstia de Nabuco". E logo a seguir
complementa: "Nós já temos um passado guassu e bonitão
pesando em nossos gestos, o que carece é conquistar a
consciência desse peso, sistematizá-lo e tradicionalizá-lo,
isto é, referi-lo ao presente."

Na década de 20, salienta-se que a superioridade da
Europa, quando reconhecida e mimetizada pelo intelectual
brasileiro, levava-o a encarar a coisa brasileira por dois pó-
los opostos, também complementares: de um lado, idealiza-
va-se o autóctone como puro e indomável (o índio e a
paisagem, por exemplo) e, de outro lado, recalcava-se o
que era produto do processo sócio-histórico de aclimatação
da Europa nos trópicos (o mulato e a arte de Aleijadinho,
por exemplo). Com olhos livres, o modernista rechaça
idealização e recalque, para adotar como estratégia estética
e economia política a inversão dos valores hierárquicos es-
tabelecidos pelo cânone eurocêntrico. Resume Antônio
Cândido, agora em texto dos anos 70: "As nossas deficiên-
cias, supostas ou reais, são reinterpretadas como superiori-
dades". E acrescenta: "O mulato e o negro são defini-
tivamente incorporados como temas de estudo, inspiração,
exemplo. O primitivismo é agora fonte de beleza e não mais
empecilho à elaboração da cultura".

Essa estratégia e economia de pensamento, necessa-
riamente periférica, ambivalente e precária, tanto aponta
para o resgate do nacional quanto para o vínculo com o
universal; no entanto, ao inverter os valores em jogo, visa a
valorizar (estrategicamente, repito) o objeto periférico que,
na história c nas ciências européias, é de antemão desclas-
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sificado ou marginalizado. A estratégia estética e a econo-
mia política do primeiro Modernismo não podem ser
desvinculadas do surgimento e apogeu da ciência européia,
que "acolhe no seu discurso as premissas do etnocen-
trismo no próprio momento em que o denuncia": a
etnologia. Segundo Jacques Derrida, responsável também
pela citação anterior, a etnologia "só teve condições para
nascer no momento em que se operou um descentramento:
no momento em que a cultura européia ( ... ) foi deslocada,
expulsa do seu lugar, deixando então de ser considerada
como a cultura de referência".

Ainda nesse sentido, depois da experiência moder-
nista, não se pode aceitar, sem retoques desconstrutores,
os conceitos básicos da literatura comparada tradicional
que, em fonte e influência, em original e cópia, reproduzia o
modelo eurocêntrico de metrópole e colônia, de centro e
periferia.

O escritor dos anos 30, ao menosprezar a interpreta-
ção dos modernistas como cultural e ao fazer intervir a aná-
lise econômica de inspiração marxista na compreensão da
nossa história na História, retoma o caminho de uma políti-
ca universalista radical e esteticamente centrada pelo mate-
rialismo histórico. A essa análise recorre ele tanto para a
avaliação do passado nacional quanto para explicar o
ideário utópico que deve dar um fim à injustiça econômica
e social. Caio Prado Jr. escreve em 1942: "Se vamos à es-
sência da nossa formação, veremos que na realidade nos
constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros
gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois, algodão, e
em seguida café, para o comércio europeu. ( ... ). E com tal
objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem
atenção a considerações que não fossem o interesse daquele
comércio, que se organizarão a sociedade e a economia
brasileira".

A cultura deixa de ser fermento inaugural do
multiculturalismo, a serviço da especulação política e da
subversão estética e passa a vir atrelada à crítica da estru-
tura econômica da sociedade, que, ao se impor como
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teleológica, reprime a imaginação do escritor e, ao mesmo
tempo, aguça e redireciona o seu olhar para a miserável
realidade brasileira. Afirma Cândido que, na literatura dos
anos 30, "é marcante a preponderância do problema sobre
o personagem". Eis aí, acrescenta ele, o motivo para a for-
ça e a fraqueza dessa literatura. Coube ao escritor de então
explorar de maneira rápida e compulsiva as brechas da teo-
ria econômica antes que elas se deixassem congelar pelo
sentido da verdade política inquestionável.

À semelhança de Joaquim Nabuco, o escritor brasi-
leiro dos anos 30 é de novo espectador, não de variadas pe-
ças que se passam em todos os teatros do mundo, mas de
uma única peça, que, dependendo do palco nacional em que
transcorre a ação, adquire cambiantes diferenciais mera-
mente adjetivas. Ao contrário de Nabuco, o escritor disse-
ca, pelo viés da revolução proletária, o poder oligárquico (e
as elites intelectuais que ele constituiu) para conseguir en-
xergar o modo como a violência oligárquica regeu, rege e
regerá as relações de classe no país.

Nos anos 30, uma verdadeira e sólida política de
identidade nacional só é possível caso esta seja, contradito-
riamente, abandonada em favor de uma política marxista
(que, por seu turno, meteria no mesmo saco da ideologia,
para redirecioná-los corretamente, os nacionalismos latino-
americanos e as forças nacionalistas emergentes nos países
não-ocidentais). Só essa é que questionará de maneira radi-
cal o modo capitalista que rege o mundo europeizado on-
tem e norte-americanizado hoje. A exploração de classe
interna e as grandes desigualdades na ordem internacional
são recíprocas de urna única situação.

No tocante às idéias literárias, Roberto Schwarz, em
conhecido texto dos anos 70 sobre Machado de Assis, "As
idéias fora do lugar", aponta e desconstrói a chamada ori-
ginalidade brasileira, ou seja, o laço intricado entre
escravismo e favor, responsável em última instância, se-
gundo os críticos marxistas, pelo encobrimento das rela-
ções de classe no Brasil. Propõe ele que a escravidão negra,
apesar de ser a relação produtiva fundamental, não era o
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nexo efetivo da vida ideológica brasileira. Para se chegar ao
ponto fulcral desta, era preciso enxergar a sociedade brasi-
leira da época como um todo. A colonização do país, a par-
tir do monopólio da terra, tinha produzido três classes de
população: o latifundiário, o escravo e o homem livre. Con-
clui Schwarz: "Entre os primeiros dois a relação é clara, é a
multidão dos terceiros (os homens livres) que nos interes-
sa. Nem proprietários nem proletários, seu acesso à vida
social e a seus bens depende materialmente do favor, direto
ou indireto, de um grande". Nesse sentido, se a escravidão
negra desmente as idéias liberais no Brasil oitocentista, de
maneira mais insidiosa é o favor que as desmente, pois as
absorve e as desloca, originando um padrão particular.

O liberalismo em país escravocrata, afirma Schwarz,
dizia que as idéias estavam duplamente fora do lugar: "a li-
berdade do trabalho, a igualdade perante a lei e, de modo
geral, o universalismo eram ideologia na Europa também,
mas lá corrcspondiam às aparências encobrindo o essencial
- a exploração do trabalho." Entre nós, as mesmas idéias
seriam falsas num sentido diverso, por assim dizer original.
No contexto brasileiro, as ideologias armam uma comédia
mais bem apreciada pelo modo irônico e pessimista do cri-
tico, já que elas "não descrevem sequer falsamente a reali-
dade, e não gravitam segundo uma lei que lhes seja
própria". Por isso, as ideologias liberais seriam aqui consi-
deradas como "de segundo grau". Como no caso da litera-
tura russa, de que Schwarz se vale como exemplo para
melhor apreender o talento crítico machadiano, "o progres-
so é uma desgraça e o atraso uma vergonha".

Esses dois últimos modelos de análise, inspirados,
respectivamente pelas décadas de 20 e de 30, têm em co-
mum uma nítida postura universalista, mas se distanciam
no modo como se fundamentam disciplinarmente (cultura
versus economia, e vice-versa) e no modo como concebem
o processo histórico (pluralismo versus sentido único, e
vice-versa). Por essas diferenças é que se distinguem tanto
no peso dado à coisa nacional quanto na maneira de avaliá-
la na busca de progresso moral para os brasileiros, como
também na análise do desenvolvimento político da humani-
dade.
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Esses dois últimos modelos foram prevalecentes na
teoria literária da segunda metade do século. Nisso atestam
a permanência do ideário modernista, institucionalizado e
transformado em cânone estético a partir das histórias da
literatura escritas nos anos 50. Por outro lado, esses dois
modelos tiveram os seus correspondentes nos países do
chamado Terceiro Mundo. Ao contrário do que poderia su-
por uma cabeça com vocação autoritária, cada modelo a
seu modo suplementa e reconforta o outro, dramatizando
para os mais jovens as conquistas e os impasses de uma
cultura que, por ser dependente, não deixa de almejar valo-
res universais.

No entanto, ambos os modelos, e os respectivos
cânones que eles representam, estão sendo questionados
pelas novíssimas gerações, talvez mais o modelo de funda-
mento econômico (e cânone correspondente) e talvez me-
nos o de fundamento cultural (e cânone correspondente).
As razões são várias para a opção cultural por parte das no-
vas gerações e podem se referir tanto ao colapso do comu-
nismo soviético, simbolicamente representado pela
derrubada do muro de Berlim, quanto pela repercussão e
conquistas do multiculturalismo anglo-saxão; tanto pelo
aperfeiçoamento e expansão da tecnologia que sustenta as
grandes conquistas da informática, quanto pela conseqüen-
te e rápida universalização do capitalismo periférico. Mas
antes de esses dois modelos serem questionados pelos mais
jovens, eles próprios se questionam.

O modelo dos anos 20 teve de sofrer reparos consi-
deráveis em virtude da ditadura militar, implantada por
golpe em 1964. Como conseqüência da repressão policial
e da censura política, o intelectual brasileiro que trabalha
com a desconstrução do etnocentrismo perde o otimismo
nacionalista dos primeiros modernistas, reveste-o de cores
céticas, ao mesmo tempo em que fica mais sensível a
questões que giram em torno do poder e da violência no
processo histórico do país. Não é difícil não pactuar com
uma sociedade nacional que escapa aos padrões mínimos
de governabilidade justa. Ao ter o seu interesse pelo
microcosmo em que sobrevive acentuado, ele passa a ser
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permeável à situação miserável das camadas popula-
res, sempre discriminadas na sociedade brasileira e, por
isso, facilmente passíveis de manipulação pelas forças po-
pulistas.

O modelo dos anos 30, por sua vez, perde a segu-
rança e o apoio da força política universalizante que con-
venceu e arregimentou as massas pelas grandes conquistas
no campo social. Por seu turno, a reflexão teórica corres-
pondente, pouco chegada aos exercícios de auto-crítica, in-
siste no modo "irônico" como descreve o "divórcio entre
aspiração cultural e condições locais", ao mesmo tempo
em que privilegia a produção artística engajada dos anos 60,
na qual a imagem do Brasil moderno e industrializado se
contrapunha à imagem do Brasil arcaico e tradicionalista.
Eis aí um "emblema pitoresco da identidade nacional", que
"configura um desajuste extravagante, cheio de dimensões
enigmáticas, que expressa e simboliza em certa medida o
caráter pouco ortodoxo do esforço desenvolvimentista (no
Brasil)", segundo palavras recentes de Roberto Schwarz.

As duras críticas que estão sendo feitas pelas novas
gerações aos dois modelos culturais universalizantes vêm
de tendências que, grosso modo, estariam sendo inspiradas
por movimentos sociais de reação à presença hegemônica
da cultura norte-americana no plano mundial e principal-
mente entre nós. Esses movimentos são antagônicos e
complementares no modo como reagem: por um lado, sim-
patia pela presença da cultura norte-americana no Brasil,
por outro lado, antipatia por essa forma de neocolonia-
lismo. Na medida em que o atual governo nacional busca o
diálogo democrático com as forças políticas de vanguarda,
ele tem sido sensível às demandas de ambos os grupos. O
território teórico desses novos ativistas políticos se encon-
tra circunscrito pelos campi universitários, mas a ação de-
les ganha peso em virtude do espaço conquistado
na mídia pelas organizações da sociedade civil a que per-
tencem.

De um lado, como dissemos, temos movimentos so-
ciais que expressam simpatia pelas conquistas políticas ar-
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ticuladas pelo multiculturalismo. Em contexto diferente ao
da sociedade norte-americana, as idéias expressas pelos
multiculturalistas anglo-saxões têm servido para articular
movimentos de liberação social, política e econômica, ne-
cessariamente setorizados, cujo pressuposto básico se
alicerça no modelo de liberdade e igualdade para todos, ins-
pirado na luta pública pela cidadania, que tomou como na
década passada por ocasião dos comícios em que o povo
exigia as eleições diretas para a presidência da República
para pôr fim à ditadura militar. A política dos multicul-
turalistas, corretamente chamada de busca de identidade
cultural por parte de grupos minoritários, é cm geral
gerenciada por verbas concedidas por fundações estrangei-
ras e programas especiais da universidade brasileira e pelas
ONGs, estas por sua vez com forte coloração religiosa. Ela
sustenta: 1) as reivindicações da população de origem afri-
cana e indígena em país de colonização européia, 2) a
emancipação feminina em sociedade patriarcal, 3) os
anseios das minorias sexuais, ou de outras minorias étnicas
(como os judeus), pelos seus direitos civis e contra a dis-
criminação, 4) a batalha por uma vida digna para crianças
(os chamados "meninos de rua") e adolescentes desampa-
rados pela família, que sobrevivem, em condições de po-
breza, miséria moral e violência, nas grandes cidades
brasileiras.

Apesar de a política de identidade cultural ter surgi-
do no Brasil como pequenos casulos que pipocam no coti-
diano das grandes cidades, cada um dos movimentos
inspirados por ela mantém, dentro da sua própria economia
restrita de atuação, alianças poderosas com grupos cosmo-
politas semelhantes, em geral situados nos Estados Unidos
e na Europa. Estamos diante de um fenômeno inédito na
cultura brasileira: entre nós, grupos políticos setorizados
tendiam mais e mais a buscar apoio cultural e financeiro
em partidos com poder nacional, ou com poder restrito a
esta ou àquela região do país. Como a meta da política de
identidade cultural é a obediência à Constituição brasileira,
no que ela exige de mudanças profundas no modo de con-
duzir as ações do Estado e no modo de se comportarem os
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cidadãos, objetivos por demais ambiciosos em país de tra-
dição autoritária e de nacionalismos econômicos, as alian-
ças cosmopolitas se justificam plenamente e compõem um
estimulante quadro político ao mesmo tempo citadino e
cosmopolita, bem diferente do quadro tradicional imposto
pelas elites brancas e masculinas, também cosmopolitas,
como vimos, mas à sua própria maneira.

Do outro lado, antipatia política pelo processo de
globalização da cultura pop norte-americana, ou inspirada
por ela. A difusão desses novos produtos culturais se dá
pela presença exclusiva da mídia eletrônica nos lares brasi-
leiros. De acordo com estatísticas que pude consultar, se
em 1988 os Estados Unidos tinham 154 milhões de domicí-
lios com televisão, o Brasil era o quarto no ranking mundi-
al com 28 milhões de domicílios, atrás apenas do Japão e
do Reino Unido. Bons e velhos os tempos de Joaquim
Nabuco, quando os jornais brasileiros sonhavam com um
telégrafo para manter informados os seus leitores alfabeti-
zados do que se passava pelo mundo. Hoje essa informação
chega minuto a minuto e diretamente às residências de fa-
mílias alfabetizadas, ou não. São repudiadas por esses gru-
pos ideológicos tanto a situação hegemônica dos produtos
nacionais feitos nos estádios da televisão Globo e exporta-
dos com sucesso para todo o mundo, quanto a abertura
indiscriminada do mercado brasileiro aos enlatados estran-
geiros. Ultimamente, a televisão educativa, TVE, com
baixíssimo percentual de telespectadores, tem sido pratica-
mente o único canal na mídia eletrônica que abre tempo
e espaço para a difusão da "legítima" cultura popular bra-
sileira.

Segundo esses novos ideólogos, o mesmismo
globalizado e alienante, inculcado de maneira autoritária nas
classes populares pela mídia eletrônica, distancia o brasilei-
ro do Brasil. A aversão a ele articula movimentos sociais
que se entrincheiram mais e mais na conservação e preser-
vação das tradições regionais. Ao contrário dos anos 30,
quando os estados mais miseráveis da Nação eram trazidos
à luz pelos artistas e cientistas sociais para melhor se ca-
racterizar não só o atraso do país no concerto das nações
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desenvolvidas, mas também o descaso do governo central pe-
las vastas e populosas regiões tomadas pela seca e controladas
pelo servilismo rural - daí a noção chave de subdesenvolvi-
mento, que, por sua vez, está na base de toda política
modemizante -, hoje as demandas regionais já aparecem como
que beatificadas. Encontram-se elas devidamente respalda-
das pelo pensamento ecológico - e aí existe um compo-
nente universalizante que desnorteia a caracterização do
movimento como apenas localizado em determinadas partes
do País - e servem como uma espécie de tábua de salva-
ção que preserva tanto os redutos morais da nacionalidade
ferida, quanto os hábitos da arte do bem-viver autentica-
mente brasileiro. No plano social, a bandeira vitoriosa desse
grupo tem sido a campanha a favor dos sem-terra na bus-
ca desesperada e sangrenta por uma reforma agrária. No
plano cultural, cite-se a emergência e o sucesso da chama-
da música sertaneja junto às massas urbanas e rurais.

Ambas as tendências reativas, na medida em que tradu-
zem os anseios de grupos marginalizados, estão aquém e além
do nacional, tal como foi proposto pelas teorias clássicas da
identidade brasileira e tal como está sendo proposto pelo gover-
no Fernando Henrique Cardoso. A primeira tendência é, ao
mesmo tempo, citadina e cosmopolita e, por isso, muitas
vezes esquece o Brasil das pequenas cidades. A segunda
descarta a composição federativa da Nação, ao reclamar
um lugar ao sol para as regiões esquecidas e ao alimentar
focos de dissidência que já chegaram a tomar corpo em mi-
núsculos e fracassados movimentos de separação, como o
originado no Rio Grande do Sul. Segundo os ideólogos do
Governo, o necessário remédio para rear-ticular essas no-
vas demandas políticas e sociais está no fortalecimento do
Estado brasileiro e transparece em palavras recentes do
atual ministro da Cultura no Brasil. Recomenda ele o retor-
no ao respeito pelos símbolos nacionais (bandeira, hino,
etc.), ou seja, o retomo a um novo realinhamento cosmo-
polita do instinto de nacionalidade, agora em face da
globalização pela força hegemônica da cultura pop norte-
americana.

Neste momento em que a guerra fria chega ao final,
e em que os movimentos migratórios de trabalhadores des-
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penam o ódio racial nos países desenvolvidos, e em que as
nações periféricas dão como prioridade absoluta a
privatização das instituições nacionais (conhecidas entre
nós como estatais) pela abertura ao capital estrangeiro pre-
datório, as duas tendências reativas chegam a partilhar ca-
minho comum, na medida em que ambas, pela frag-
mentação radical do poder do Estado brasileiro, tanto rejei-
tara misfiticadoras as teorias tradicionais da identida-
de nacional, quanto rechaçam como alienantes e con-
traditoriamente atrasadas as teorias da globalização domi-
nantes no momento.
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BREVE INTRODUÇÃO ÀTEORIA DAAÇÃO
COMUNICATIVA

13
uscando avançar para além das alternativas
analíticas construídas pelos modelos de
democracia representativa, é que
abordamos a teoria habermasiana da ação
comunicativa, pois ela nos possibilita a
edificação de uma concepção societária da
democracia, o que aponta para uma
concepção dialógica do Estado.

oferecido pela concepção teórica aqui
Com o instrumental conceitual

articulada torna-se possível uma
investigação da dimensão da democracia que envolve as
possibilidades de processar mudanças sociais, através da
formação discursiva da vontade pública, que se dá em espaços
públicos não-estatais onde se debate, principalmente mas não
exclusivamente, questões relacionadas a valores pós-materiais
como a liberdade, vida comunitária, diferenças, ecologia;
enfim, qualidade de vida.

Cad. Esc, Lcgisl. Belo Horizonte. 3(6): 3-191.julidcz. 1997
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Na definição haber-
masiana ação instru-
mental é a ação
orientada ao êxito
segundo cálculo ego-
cêntrico, e uma ação
estratégica é quando
este sujeitoegocèntrico
leva em consideração
as influências de suas
ações sobre as de-
cisões de um oponente
ou Siado que agirá sobre
o mesmo princípio, ou
seja, age segundo
cálculos egocêntricos
buscando maximizar
seusganhos. Por seguir
esta lógica a ação
estratégica extrapola o
que se apresenta na
fala, pois esta é usada
no sentido de se fazer
entender, sem contudo,
deixar que o ouvinte se
aperceba dos pro-
pósitos do falante em
sua totalidade. Para
Habermas, em uma
ação estratégica os
agentes estabelecem
uma comunicação per-
meada por reservas, e
são estas reservas que
definem o caráter
peculiarmente assi-
métrico das ações
estratégicas.
A ação estratégica se
processa segundo
a lógica instrumental
que tende a perceber
o outro como algo útil
ou não á realiza-
ção das pretensões
egoísticas do agente.
Neste sentido o 'ou-
tro" se coisifica, pas-
sa a ser um objeto a
ser manipulado se-
gundo a vontade do
percursor da ação. O
que se persegue é a
realização de fins pre-
determinados e não o
entendimento das lei-
turas possíveis de
uma situação para
que se possa chegar
a um fim acordado.

O modelo de análise proposto por Habermas nos
permite separar analiticamente a sociedade em duas dimensões
básicas: - "o mundo da vida" e os "subsistemas". Portanto,
nos permite, também, a separação analítica do processo de
"modernização societária" e da "complexização sistêmica",
conceitos fundamentais para que possamos apreender os
problemas, as possibilidades de emancipação existentes nas
sociedades contemporâneas eo papel do Estado neste processo.

Para que possamos realizar o que acima propomos,
faz-se necessário a apresentação, ainda que breve, de alguns
dos conceitos constitutivos da "teoria da ação comunicativa",
pois sob as condições de um "mundo da vida racionalizado",
ondeaautoridade sevê submetida à necessidade dejustificações
racionais eàreflexãocríticade seus aios, é que encontraremos,
também, as condições necessárias para a recuperação das
energias utópicas que serevelam no processo de "modernização
societária". Faz-se, também, necessária a apresentação do
conceito de "espaço público", onde em alguma medida as
orientações segundo valores ganham relevância para o
dimensionamento de medidas políticas.

A teoria da ação comunicativa indica o entendimento
lingüístico como mecanismo capaz de coordenar a ação
social nas sociedades modernas. Portanto, o entendimento
lingüístico implica uma ação subseqüente, que logicamente
buscará a realização das metas dos participantes. Assim, a
ação comunicativa contém também um componente
teleológico. O que caracteriza e qualifica a ação comunicativa
são os mecanismos decoordenação da ação que ela envolve.
Esta coordenação se dá no sentido de ser o entendimento um
processo cooperativo da interpretação de algo no mundo.

Habermas fala de ação comunicativa quando os planos
de ação dos atores implicados não se coordenam através de
um cálculo egocêntrico de resultados, mas mediante atos de
entendimento. Na ação comunicativa os participantes não se
orientam primariamente ao próprio êxito, antes perseguem
seus fins sob a condição de que seus respectivos planos de
ação possam se harmonizar entre si, sobre a base de uma
definição compartilhada da situação, fato este que a distingue
definitivamente da ação instrumental'.
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2 Raberrnas vincula
a racionalidade de
uma manifestação à
sua possibilidade de
ser criticada ou
fundamentada, o
que implica na
capacidade de os
sujeitos que falam e
agem de expor as
razões que os levam
aemitirtal opinião ou
afirmação, ou os
levam a intervir no
mundo de uma
determinada forma.

Em uma ação que se coordena comunicativamente os
participantes perseguem sem reservas o entendimento raciona12,
com o propósito de chegar a um acordo que sirva de base aos
planos da ação coletiva. Neste tipo de ação o mecanismo de
coordenação é, portanto, o entendimento de sujeitos que se
colocam em uma posição simétrica. Mas este entendimento é
dinâmico, ao passo que toda ação no mundo objetivo é
suscetível de crítica e pode ser "problematizada", tendo assim
de se justificar acerca de sua validade, podendo ser então
aceita ou rejeitada, segundo a obtenção ou não de um acordo
entre os participantes. Acordo este que se dá pelo
reconhecimento intersubjetivo da pretensão de validez que os
agentes vinculam à sua ação. Portanto, uma ação coordenada
comunicativamente, assim como seu fim, pode serconfirmada,
ou modificada, ou parcialmente suspensa ou posta
definitivamente em questão pelos próprios participantes da
ação.

Para Habermas, nas sociedades ocidentais
contemporâneas pós-tradicionais a justificativa de um
determinado argumento ou ação tem que atender às três
pretensões de validade: verdade (pretende que o conteúdo
proposicional da emissão seja verdadeiro, sendo portanto
compatível com um estado de coisas existentes), correção
normativa (espera-se que a fala seja identificada diante do
contexto normativo de uma sociedade concreta) e veracidade
(que haja coerência entre o que o sujeito falante pensa e fala).
Quando qualquer uma destas pretensões for problematizada
haverá uma suspensão da ação, para que através da
argumentação razões sejam apresentadas, iniciando-se um
processo de discussão em busca de um novo consenso
orientador da ação.

Isto se dá quando as normas reconhecidas que orientam
a ação são questionadas. Uma norma pode ser justificada ou
questionada em decorrência dos efeitos de sua aplicação
frente às necessidades de satisfação dos envolvidos.

A problematização de uma norma assume um papel
crítico diante da realidade social. Se uma norma não é justa
para aqueles que são por ela atingidos, ou se não atende aos
interesses mais gerais de uma dada comunidade, os atores,
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individuais ou coletivos, têm a possibilidade de argumentar
contra a aplicação desta norma e levar esta problematização
para o "espaço público", buscando provocar as mudanças
desejadas ou a geração de uma outra norma.

É no espaço público, segundo Flabermas, onde se pode
produzir um consenso racional, a partir de discussões livres
que propiciam a formação da vontade política dos cidadãos.
Este espaço é o lugar capaz de fomentar o desenvolvimento,
através da ação comunicativa, dos potenciais culturalmente
desenvolvidos pelas sociedades modernas nos processos de
definição política. E neste sentido que Habermas afirma que
"a esfera pública continua sendo, sempre e ainda, um
princípio organizacional de nosso ordenamento político"
(J984).

Habermas recupera a concepção de esfera pública
ressaltando sua característica de visibilidade, locus da
conversação dos cidadãos e, principalmente, sua qualidade de
autêntica força normativa. A esfera pública deve ser entendida
inicialmente como a esfera das pessoas privadas reunidas em
um público, que submete a julgamento questões
fundamentalmente privadas, mas publicamente relevantes.
Ao assim proceder, o tema ou situação problematizada ganha
"publicidade". O meio em que se dá esta problematização ou
discussão política é a racionalização pública.

A esfera pública pressupõe o acesso garantido a todos
cidadãos. As questões aí discutidas tornam-se "gerais" não só
no sentido de sua relevância, mas também no de sua
acessibilidade. No espaço público qualquer um pode reivindicar
competência para expressar seu julgamento.

Para Habermas é no espaço público que o público se
reflete como se olhasse no espelho; neste espaço fala-se de
filantropia, propõem-se melhoras no sistema de ensino, saúde
e político, discutem-se os comportamentos quanto ao seu
caráter ético, polemiza-se o fanatismo, o fundamentalismo,
problematizam-se os modelos de desenvolvimento, a situação
ecológica, a posição das minorias raciais e étnicas,
problematizam-se as normas e revelam-se os fatos. Assim, a
esferapública moderna assume tarefas propriamente políticas,
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pois através do debate público busca exercer a crítica que
muita das vezes se faz contra o poder instituído.

No campo da teoria habermasiana a publicidade serve
para criar uma legislação baseada na razão, pois a opinião
pública se forma na luta dos argumentos em tomo de uma
situação específica. Assim, a esfera pública com atuação
política passa a ter o status normativo de um órgão de
mediação entre a sociedade e o poder estatal.

Napublicidade dos argumentos a esfera pública funciona
como um princípio organizatório da sociedade. Para que tal
função se realize é necessário um grupo de direitos
fundamentais, tais como liberdade de opinião, de expressão,
de imprensa e de reunião e associação. Este grupo de direitos
permite as ações das pessoas privadas no público enquanto
cidadãos.

Uma das funções principais da esfera pública é o
controle permanente, através da opinião pública, do exercício
do poder político, submetendo os fatos tornados públicos ao
controle de um público crítico.

Para que isso ocorra, portanto, é necessário publicidade
das negociações parlamentares. Nas democracias
contemporâneas os cidadãos tendem a procurar através da
discussão pública a verdade, a razão e a justificativa de
determinadas ações que o poder político se propõe. Esta
discussão se dá pelo uso público da razão por parte de todos
aqueles que buscam se entender na esfera pública. Para
Habermas o princípio de soberania popular "só pode ser
realizado pressupondo-se um uso público da razão ". Em
última instância, a esfera pública pretende desvelar a
racionalização da dominação políticacomo uma dominação do
homem sobre o homem'. Isto se dá pela publicidade a que se
expõe o poder político e "pela liberdade de imprensa que
estimula os cidadãos a procurarem eles mesmos a verdade e
a dizê-lo ao poder".

Neste sentido a publicidade significa cada vez mais a
desmistificação da dominação política "perante o tribunal da
utilização pública da razão —. Para este autor "uma legislação

-Neste sentido Marx
já teria percebido
o caráter trans-
formador da esfera
pública, que umavez
que a burguesia se
apossou de suas
instituições, à me-
dida em que par-
ticipa da imprensa,
dos partidos e do
parlamento, esta
arma forjada por ela,
volta-se contra a
própria burguesia
quando estaassume
opoder político. Marx
percebeu que por
esta via, a própria
sociedade haveria
de assumir con-
figurações políticas
(conf. Habermas, 19).
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que se baseia na opinião pública não se pode valer como
dominação

Os conflitos que outrora se limitavam à esfera privada
estouram agora na esfera pública. Necessidades de grupos
que não podem ser satisfeitas por um mercado auto-regulado
surgem como demandas a serem atendidas pelo Estado. Em
um outro sentido, a dinâmica das ações que se desenvolvem
na esfera pública se dá não na direção de regulamentações de
demandas e nem no seu extremo oposto que seria a dissolução
do poder instituído, mas sim na busca de distribuí-lo, criando
espaços de autonomia de ação da própria sociedade, e assim,
tomando-se um limitador do poder administrativo. Para que
isto ocorra "...a esfera pública deveria ser revitalizada até
o ponto em que o conjunto regenerado dos cidadãos pudesse,
sob a forma de um autogoverno descentralizado (uma vez
mais) apropriar-se do poder das agências estatais pseudo-
independentes

Para Habermas o uso público da razão e do poder
comunicativo não apenas monitoram o exercício do poder
político a posteriori, mas também o programa, de certa forma.

Sintetizando: a esfera pública pode ser melhor definida
como uma rede para a comunicação de conteúdo e concepções
valorativas, os fluxos de comunicação são aí filtrados e
condensados em opinião pública densamente definidas. Esfera
pública não se define pela função nem pelo conteúdo,
mas como espaços onde as discussões políticas se realizam
de forma transparente, e onde se formam as preferências
públicas.

O espaço público não se destina à tomada de decisões,
mas a uma avaliação crítica deste processo em relação a seus
fundamentos normativos. Nos termos do autor:

"Opodercomunicativo é exercido no modo do assédio.
Ele atua sobre as premissas dos processos decisórios do
sistema administrativo sem intenção de conquista ( ... ) ele
rege opool defundamentos cornos quais opoderadministrativo
pode lidar instrumentalmente, sem contudo poder ignorá-lo
tais como são concebidos juridicamente".
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Sendo assim, o espaço público não substitui as esferas
políticas e administrativas, nem usurpa suas funções; o poder
comunicativo que se efetiva no espaço público exerce uma
função de "assédio" sobre o Estado. Em outros termos, "não
obstante essa racionalização discursiva, somente o sistema
administrativo pode agir". E neste sentido que Habermas
afirma que "a opinião pública, transformada por meio de
procedimentos democráticos em poder comunicativo, pode
somente apontar o uso do poder administrativo em direções
específicas". Esta função de assédio se materializa nas ações
de uma multiplicidade de organizações voluntárias.

Como afirma Habermas:

"as associações livres constituem os entrelaçamentos
de uma rede de comunicação que surge do entroncamento de
espaçospúblicos autônonws. Taisassociaçõessão especialistas
em geração epropagação de convicções práticas, ou seja, em
descobrir temas de relevância para o conjunto da sociedade,
em contribuir com possíveis soluções para os problemas, em
interpretar valores, produzirbonsfundamentos, desqualificar
outros" (Habermas, 1990, p. 110).

A partir das re-
visões feitas por
Habermas no con-
ceito de "esfera
pública", relaciona-
trutura, composi-
ção e comporta-
mento do público e o
processo de legi-
timação da demo-
cracia de massas,
este autor passa a
usar a expressão
"espaço público" em
lugar de 'esfera
pública", como já o
fazem seus comen-
tadores, Arato e
Cohen (1994) ,seus
críticos eele próprio,
indicando não só
uma precisão maior
do conceito, mas
sua abrangência.

As sociedades democráticas contemporâneas se
caracterizam pelaexistência, mesmo que de forma embrionária,
de uma esfera pública4 policéntrica, em que coletividades
organizadas competem por definições e delimitações de seus
espaços autônomos de ação. Para Habermas, a esfera pública
desenvolve-se no campo de tensões entre Estado e sociedade.
Portanto, a esfera pública contemporânea recupera sua função
de intermediar Estado e sociedade. E nesta dinâmica que os
movimentos sociais e apluralidadede associações civis criam,
contemporaneamente, um espaço específico de vocalização
da opinião pública que opina muito e sobre coisas bem
concretas.

Para entendermos com maior profundidade as
dimensões emancipatórias das ações que se dão na esfera
pública, faz-se necessário clarear não só conceitos que
edificam a teoria da ação comunicativa, tais como "mundo da
vida", "subsistemas", "modernização societária", mas também
as patologias da modernidade que o autor aponta como efeitos
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da "colonização domundo da vida". Frente a estas patologias
buscaremos ressaltar os potenciais de emancipação,
principalmente no que diz respeito à "modernização
societária" e a seu espaço derealização, queé a esferapública
e a concepção do papel do Estado nesta configuração.

Habermas não concebe a sociedade apenas sob o
prisma do mundo da vida, numa perspectivada ação orientada
ao entendimento. Propõe sim, que entendamos as sociedades
simultaneamente como sistema e como mundo da vida. Esta
concepção tem a vantagem de distinguir as dimensões da
racionalização do mundo da vida, ou modernização societária,
do aumento de complexidade dos subsistemas sociais. Nesta
concepção os movimentos da sociedade devem ser pensados
tanto na perspectiva sistêmica como na perspectiva da teoria
da ação, pois asociedade se diferencia nestas duas dimensões:
a sistêmica e o mundo da vida. Portanto, para pensarmos a
contemporaneidade devemos focar tanto o aumento de
complexidade sistêmica como o processo de racionalização
do mundo da vida.

Para Habermas é exatamente aí que está o problema da
teoria weberiana da racionalização. Ela trata exclusivamente
da racionalidade sob a dimensão sistêmica, ou seja, o aspecto
da racionalidade cognitiva-instrumental. Para Habermas é
necessário, para que possamos explicar as patologias da
modernidade, um conceito mais complexo de racionalidade
que abranja também o espaço da modernização da sociedade,
ou seja, da racionalização das imagens do mundo e sua
influência no cotidiano.

Em função desta necessidade Habermas propõe a
análise da racionalização dos sistemas não somente sob o
aspecto parcial da racionalidade cognitiva-instrumental, mas
incluindo também os aspectos prático-morais, estéticos e
expressivos. Desta forma a análise abrange a ação orientada
ao entendimento, modernizando e atualizando as estruturas
simbólicas do mundo da vidautilizados na ação comunicativa,
criando assim uma dimensão pós-tradicional de comunicação.
Portanto, segundo a teoria habermasiana, devemos analisar
separadamente a complexização dos sistemas de ação
econômico eadministrativo, contexto daaçãosistematicamente
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integrada, dos plexos daracionalização das relações interativas
que têm como palco o mundo da vida.

O mundo da vida é definido como o contexto da ação
comunicativa, ou seja, o acervo de interpretações transmitidas
culturalmente e organizado lingüisticamente. Este acervo de
experiências proporciona aos participantes da comunicação
convicções de fundo aproblemáticas que eles supõem
garantidas. Destas convicções de fundo se forma em cada
caso o contexto dos processos de entendimento.

O mundo da vida incorpora também um acervo de
habilidades individuais ede laços de solidariedade. Nadefinição
habermasiana de mundo da vida este envolve a cultura, a
personalidade e a sociedade. Portanto, quando participantes
de um mundo da vida coordenam suas ações através de
entendimento lingüístico, estão contribuindo para a
solidariedade e coesão social.

O "mundo da vida" como contexto está dado ao sujeito
vivenciante aproblematicamente. E o contexto em que vivemos
como aproblemático, portanto, ele não pode tornar-se
problematizável como um todo, pois, se isto ocorresse, todo
o princípio de realidade do sujeito vivenciante viria abaixo.
Assim sendo, os espaços possíveis de problematização ficam
limitados a uma situação que permanece aí inserida. Os
pressupostos relevantes para esta "situação de ação" só
constituem um fragmento da rede intuitivamente presente, e
portanto, familiar do mundo da vida. E a permanência desta
rede que permite que as emissões de um falante tenham
sentido para o ouvinte. Em outras palavras, o mundo da vida
é um a priori social inscrito na intersubjetividade do
entendimento lingüístico. Portanto, o mundo da vida não é um
mundo privado, é sempre um mundo intersubjetivo.

Para o participante da ação o mundo da vida pode ter
uma finalidade cognitiva. Neste sentido, a ação comunicativa
se apresenta como mecanismo de interpretação através
do qual se reproduz o saber cultural. Esta reprodução consiste
essencialmente na continuidade e na renovação da tra-
dição, que se movem entre os extremos da reiteração e da
ruptura.
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Por outro lado, a
socialização dos
membros de um
mundo da vida se
encarrega de asse-
gurar às gerações
seguintes a aqui-
sição da capacidade
generalizada de
ação e cuida de
sintonizar as vidas
individuais com as
formas de vida
coletiva. Se a cultura
articula suficiente
saber válido que
cobre as neces-
sidades de enten-
dimento existentes
em um mundo da
vida, e assegura a
reprodução cultural,
esta consiste, por um
lado, em legitimação
para as instituições
existentes e, por
outro, assegura pa-
drões de compor-
tamento eficazes no
processo de forma-
ção individual, que
sirvamde susten-
tação à aquisição de
competências gene-
ralizadas de ação.

Para Habermas, os sujeitos, ao se entenderem sobre
algo no mundo, estão participando simultaneamente de
interações através das quais desenvolvem, confirmam e
renovam sua própria identidade. Neste sentido a ação
comunicativa significa a possibilidade da continuação dos
processos de integração social e socialização, ou seja, de
reprodução social.

A reprodução do mundo da vida coloca novas situações
que se apresentam em relação com os estados do mundo já
existentes. Assim, busca-se a coerência do saber que seja
suficiente em cada caso na prática comunicativa cotidiana.
Esta coerência tem sua medida na racionalidade do saber
aceito como válido. Quando o ator não decodificar e entender
as situações novas com o uso do seu acervo cultural de saber,
evidenciam-se as perturbações na reprodução cultural que se
manifesta em uma perda de sentido ou numa crise de
legitimidade. Neste momento a coordenação das ações e a
estabilidade das identidades de grupo tem sua medida
na solidariedade dos membros, com a qual enfrentam a
perturbação. E o processo de integração social do mundo
da vida que se encarrega de conectar o já existente com
o novo, e cuida para que as ações fiquem coordenadas através
de relações interpessoais legítimas, mantendo um grau
de identidade bastante para a prática comunicativa
cotidiana'.

É nesta seqüência de atualização do saber do mundo da
vida necessário à prática comunicativa, onde situações novas
são incorporadas através da ação comunicativa, e identidades
coletivas são reformuladas pelos próprios atores coletivos,
revendo o contexto onde estão inseridos, que se processa a
modernização societária.

Na prática comunicativa os agentes podem vir a
renovar um consenso que se sustenta sobre o reconhecimento
intersubjetivo depretensões de validez susceptíveisde críticas.
Em virtude de serem susceptíveis à crítica, as manifestações
ou emissões racionais são também susceptíveis de correção.
Podemos corrigir as tentativas falidas se buscarmos identificar
os erros cometidos. Este aspecto nos leva ao conceito de
aprendizagem.
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Habermas afirma que o processo de lingilistificação e
de aprendizagem implica num incremento da racionalidade
social, e este fato é característica da própria modernidade.
Dentro da teoria da ação comunicativa as condições da
formação de um consenso, em última instância, se baseiam na
autoridade do melhor argumento. E importante frisar que a
ação comunicativa é uma base específica sobre a qual pode-
se orientar e coordenar as ações e definir os objetivos a serem
atingidos numa determinada situação.

Portanto, a modernização societária se dá através da
reformulação das estruturas de consciência e dos acervos de
saber compartilhados coletivamente. Este processo pode ser
ativado através dos vários modelos e formas que movimentos
coletivos assumem, no sentido de problematizarem situações
reais. As sociedades podem aprender evolutivamente fazendo
uso de idéias jurídicas e morais contidas nas imagens do
mundo, para reorganizar os sistemas de ação e configurar unia
nova forma de integração social.

Com a racionalização do mundo da vida, ou seja, com
a modernização societária, os elementos do mundo da vida,
como a cultura, a sociedade e a personalidade, ficam
submetidos a um padrão de interpretação crítica e de reflexão
racional. A cultura entra em estado de revisão permanente das
tradições, convertidas agora em situações reflexivas. No que
se refere à sociedade esta fica em estado de dependência das
ordens legítimas de procedimentos formais de criação e
justificação de normas. No que tange à personalidade esta fica
num estado de estabilização continuamente auto-controlada
de uma identidade do eu baseada em elementos abstratos
(conf. Habermas, 1987).

Para Habermas, num mundo da vida racionalizado as
convicções têm que ser capazes de resistir à prova do discurso
e da argumentação racional, ou seja, das formas reflexivas da
própria ação comunicativa. Portanto, em função destas
mudanças acima referidas, as formas de vida associativas
também se transformam no sentido de se adaptarem a esta
dimensão racionalizadado mundo davidalocus de suas ações.

Portanto, um mundo da vida modernizado submete o
núcleo das tradições e normas a processos comunicativos de
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questionamentoejulgamento discursivo levando à substituição
do consenso normativo baseado na convenção por um
consenso reflexivo e pós-convencional.

Com este processo novas identidades coletivas se
formam e antigas se renovam, criando assim possibilidades
para uma atualização dos modelos associativos e formas de
ação coletivas.

Assim sendo, a dissolução das formas tradicionais de
solidariedade e de autoridade constituem a pré-condição
cultural e institucional para o surgimento de identidades
coletivas e solidarísticas capazes de interpretar e atribuir
significado aum novo universo de relações. A ação normativa
baseada em padrões tradicionais não questionados tem seu
substituto moderno através de formas reflexivas e críticas de
construção de modelos de associações, publicidade,
solidariedades e identidades pós-convencionais, pós-
tradicionais, igualitárias e democráticas.

Mas ainda falta-nos apresentar o problema político
central das sociedades contemporâneas, ou seja, o problema
da colonização do mundo da vida.

A teoria da ação comunicativa distingue dois
subsistemas, que se caracterizam por coordenarem as ações
no seu interior através de formas não-lingüísticas de
comunicação epor orientá-las ao êxito. Estes dois subsistemas
são acconomiade mercado e a administração estatal moderna
que se complementam referindo um ao outro. Nas sociedades
modernas os subsistemas mercado e administração estatal,
especializados respectivamente nas funções de adaptação e
consecução de fins, se diferenciam daqueles âmbitos de ação
que cumprem primariamente tarefas de reprodução cultural,
de integração social e de socialização.

O subsistema econômico organiza-se em tomo da
lógica estratégica do intercâmbio que permite a comunicação
não lingüística através do código positivo de recompensa: o
meio aí utilizado é o dinheiro. O subsistema administrativo
organiza-se em tomo da lógica estratégica do poder que
permite a coordenação das ações através do código negativo
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da sanção. O que caracteriza ambos os subsistemas é portanto,
o fato de que as ações desenvolvidas nestas dimensões não se
organizam necessariamente através dacomunicação lingüística.

Segundo a teoria habermasiana, os meios dinheiro e
poder administrativo codificam um trato "racional com respeito
a fins" vinculado aos interesses egoísticos dos agentes sob
bases susceptíveis de cálculo que possibilitam o uso da ação
estratégica de forma generalizada e moralmente neutralizada.
Nos subsistemas a ação organizada está sujeita a premissas
próprias de um âmbito de ação formalmente regulada e
eticamente neutralizada. Sendo assim, a ação comunicativa
perde espaço no seu interior.

O saber orientador das ações nos subsistemas é do tipo
cognitivo-instrumental, o qual é inadequado para garantir os
processos de reprodução simbólicado mundo da vida. Portanto,
osmeios dinheiro epoder administrativo são inadequados para
assumirem a coordenação dos processos de reprodução
cultural, deintegração social e de socialização (conf. Habermas
1984 e 1987).

No enfoque da teoria habermasiana o problema da
modernidade não éadiferenciação sistêmica, mas apenetração
da lógica que coordena a ação nos subsistemas nos planos de
ação do mundo da vida, chegando inclusive a perturbar sua
reprodução simbólica. Sob este enfoque os fenômenos de
coisificação do mundo social são analisados como deformação
do mundo da vida.

Para o autor da teoria da ação comunicativa o problema
da modernidade está no seguinte paradoxo:

Ia racionalidad dei mundo de ia vida hace posibie
un aumento de ia compiejidad sistémica, complejidad que se
hipertrofia hasta elpunto de que ]os imperativos sistémicos,
ya sin freno alguno, desbordan ia capacidade de absorción
dei mundo de ia vida, ei cual queda instrumentalizado por
elios." (Habermas, 1984 p. 219).

A este processo Habermas chama de "colonização".
Colonização, portanto, pode ser definido como a penetração
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dos imperativos sistêmicos nos âmbitos de reprodução cultural,
da integração social e da socialização, que tem como efeito
perturbações da representação simbólica do mundo da vida
e de sua capacidade reprodutiva. Estas perturbações
se manifestam como perda da motivação das ações orien-
tadas para o entendimento e desestruturação de identidades
coletivas.

Portanto, o que conduz ao empobrecimento cultural ou
a uma coisificação das práticas comunicativas cotidianas não
é a diferenciação dos subsistemas, mas sim a penetração das
formas deracionalidade econômica e administrativa no âmbito
de ação especializadas na transmissão cultural, na integração
social e na socialização, âmbitos estes que necessitam
"incondicionalmente dei entendimiento como mecanismo de
coordenación de ias acciones ( ... )" (Habermas, 1984, 469).

No processo de modernização o mundo da vida —
progressivamente racionalizado através das situações
problematizadas e posteriormente atualizadas — fica
desacoplado dos âmbitos de ação formalmente organizados,
que são cada vez mais complexos, como a economia e a
administração estatal, ficando parcialmente na dependência
deste segundo.

A colonização do mundo da vida, ou os fenômenos de
coisificação, apresenta-se quando a destruição das formas
tradicionais devidanão fica compensadaporumamodernização
societária. Nesta situação, a definição monetária de metas e a
burocratízação de decisões, ou seja, as lógicas de organização
dos subsistemas, impõem-se como meio de controle, mas
estes meios não são eficazes nos âmbitos da reprodução
cultural, da integração social e da socialização. A utilização
inadequada destes meios de controle produz a deformação do
mundo da vida.

A colonização do mundo da vidapelos subsistemas faz
com que a prática comunicativa cotidiana enfraqueça, pois
este processo implica na unilateralidade da razão cognitiva-
instrumental como orientadora das ações. A coisificação das
práticas cotidianas representa o empobrecimento cultural
que, no limite, leva à perda de sentido.
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Coma colonização do mundo davida este sedesumaniza
e perde cada vez mais a força que mantém seus potenciais
emancipadores, ou seja, a dimensão da solidariedade. O
processo de "colonização" do mundo da vidalimita o potencial
emancipatório da ação comunicativa, pois tende acoisificaras
dimensões deste, substituindo a racionalidade comunicativa
pela sistêmica e a relação sujeito/sujeito pela relação sujeito/
objeto.

O problema da modernidade, dito de outra forma, é que
a racionalização cognitiva-instrumental transborda os âmbitos
da economia e do Estado, penetra no âmbito da vida
comunicativamente estruturada e adquire primazia sob a
racionalidade prático-moral e prático-estética. Neste sentido,
tanto a burocratização como a monetarização, seja do âmbito
público ou âmbito privado da existência, produzem em geral
efeitos coisificadores. Sendo assim, as forças e os agentes
capazes de recuperar a dimensão emaulcipatória da vida
humana devem ser procurados em outra instância, ou seja,
fora do Estado e do mercado capitalista.

Habermas identifica que contemporaneamente os
potenciais de protestos têm surgido onde a colonização do
mundo da vida está em evidência. Trata-se da defesa e
restauração das formas de vida ameaçadas ou daimplementação
de novas formas devida. Os novos conflitos se dão em termos
de mudanças de valores e atitudes, qualidade de vida, igualdade
de direitos, auto-realização individual, participação e dos
direitos humanos.

Os conflitos, nas sociedades atuais, tendem a surgir no
âmbito da reprodução cultural, da integração social e da
socialização, processos que se efetivam a partir de um
conjunto de direitos. Estes surgem enquanto reivindicações de
grupos ou indivíduos em novos "espaços públicos" de uma
"sociedade civil" emergente e são garantidos não apenas por
uma legalidade formal, mas por sua efetividade e seu papel
regulativo com base em valores consensuais. A efetivação dos
direitos se dá também pela revitalização das associações
voluntárias e formas coletivas, abertas e democráticas de vida
pública.
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DEMOCRACIA, MODERNIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Frente à multiplicidade dos modos de vida e dos

modelos organizacionais que as ações coletivas assumem nas
sociedades contemporâneas, remetemo-nos à discussão da
democracia como a dimensão capaz de acomodar, em uma
certa ordem pública fundada no respeito à pluralidade, esta
fragmentação de identidades e ações coletivas autoreferidas.
Tendo como analiticamente relevante estas características da
contemporaneidade, é que apresentamos aqui uma concepção
de democracia que ressalta, como característica intrínseca a
ela, a existência de uma esfera pública não-estatal e todas as
formas organizativas de ação coletiva que nesta arena se
desenvolvem.

Contrária ao reducionismo das concepções da
democracia que supervalorizam o campo institucional e
desvalorizam ou ignoram as culturas locais, as práticas dos
movimentos sociais e os diversos modelos de organizações
voluntárias como politicamente relevante, adotamos aqui uma
concepção sobre a democracia que engloba todas estas
dimensões como intrínsecas a ela.

Portanto, faz-se necessário redefinir a noção de
democracia, avançando para além do que entendemos por
democracia formal, articulando nestadeflniçãoapossibilidade
sempre presente do aprofundamento dos procedimentos
democráticos no sentido de uma maior participação e
abrangência em termos dos espaços organizacionais que ela
possa penetrar e dos atores sociais que ela pode envolver.

Nesta concepção, a democracia deve ser compreendida
não como um modelo, mas como um processo contínuo de
ampliação das liberdades e de radicalização dos processos de
participação, tanto nas questões locais quanto nas questões
gerais.

A teoria habermasiana concebe ademocraciacomo um
sistema de canais e comportas. Ela identifica como núcleo
central do sistema político seu universo organizacional
institucionalizado, ou seja, o parlamento e o executivo, mas
ressalta aimportânciadamultiplicidadede ações eorganizações
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civis que ocorrem no entorno deste centro como o fundamento
de sua legitimidade'. Para Habermas o poder dos cidadãos se
apresenta como os input que vem da rede' periférica no sen-
tido de atingir os centros institucionais de decisões políticas.

Esta rede pode ser descrita como uma rede para a
comunicação de valores, de conteúdos e concepções políticas.
Nos termos de Habermas, os atores que se apresentam nestas
redes se

"..estruturam em espaços públicos, formais ou não, e
aí se confrontam, discutem, negociam e formam opinião a
respeito de questões de interesse coletivo apresentadas aos
poderes do Estado" (Flabermas, 1995).

Portanto,

"...todo este processo supõe a existência de canais e
instrumentos de mediação e intervenção, a organização
autônoma dos diversos segmentos, a capacitação dos diversos
atores e a constituição de espaços públicos nos quaisformu tem
suas demandas e se reconheçam como tais" (op. cit.).

Uma concepção societária de democracia tem como
eixo central a preocupação da realização dos potenciais
emancipatórios das pessoas edo coletivo, por elas organizados
na sociedade civil, e tal ampliação da liberdade constrói-se a
partir de uma discussão pública que não envolve apenas
aspectos instrumentais de determinada ação, mas,
principalmente, aspectos prático-morais, estéticos e
expressivos, ou seja, valores pós-materiais, concepções de
vida. Em outros termos, o fundamento desta concepção de
democracia é o entendimento da sociedade como fonte de
poder, ou seja, como local da organização da democracia e da
defesa contra processos de burocratização e mercantilização.

Concebemos aqui, participação política, num processo
democrático, como englobando atividades, além das eleitorais,
tais como as manifestações, protestos, as várias formas de
pressões organizadas e as ações diretas da sociedade no
sentido de interferir nos processos e questões políticas.
Conceber a democracia sem este viés da participação direta é

°Para Haberrnas a
"autoridade admi-
nistrativa não é
autóctone: não é
algo dado. Mais
precisamente, essa
autoridade emerge
do poder dos cida-
dãos, cornunicati-
vamente produzido
na praxis da auto-
legislação, e encon-
tra legitimidade no
fato de que ela
produz essa praxis
aoinstitucionalizara
liberdade pública',
(199).
HabeiTnas está aqui
reafirmando o prin-
cipio de que toda
autoridade gover-
namental provém
do povo, e este
procedimento de-
pende da liberda-
de de opinião e in-
formação, da liber-
dade de reunião e
de associação, da
liberdade de cren-
ças, consciência,
da titularidade para
participar das elei-
ções políticas e
nos processos de
votação, a titula-
ridade para traba-
lhar nos partidos
políticos ou movi-
mentos sociais, e
assim por diante.

Para Haberrnas a
dimensão da par-
ticipação política
implica necessa-
riamente na exis-
tência desta rede
periférica de for-
mação da vontade
política em forma de
uma opinião pública
capaz de influenciar
as decisões do
Estado.
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limitá-la, restringindo toda a formação discursiva da vontade
coletiva que é própria do papel do cidadão. Nos termos de
Habermas:

"A decisão de voto só influencia no recrutamento da
classe dirigente efica fora do alcance, portanto, da formação
discursiva da vontade coletiva, o que traz como conseqüência
a neutralização das possibilidades da participação política
abe nas juridicamente com a institucionalização do papei de
cidadão" (1995).

Parece claro, no entanto, que não se pode restringir o
aspecto decisional potencialmente contido nas democracias
contemporâneas àparticipaçâoeleitoral, como navisão clássica
liberal ou na ótica shumpeteriana de método de escolha dos
dirigentes, sem com isto restringir também o campo de ação
política dos cidadãos e os potenciais emancipatórios que este
representa. Trabalhamos, portanto, com uma definição de
democracia que inclui abusca e a institucionalização de novas
práticas e espaços organizacionais, a nível da sociedade, que
enfatizam, em seu próprio funcionamento, formatos
amplamente democráticos e a constituição de sujeitos sociais
autônomos, que afirmam a legitimidade de suas ações,
principalmente, na noção de cidadania.

Para Habermas o significado original da democracia
está na "institucionalização de uma utilidade pública da
razão conjuntamente exercida por cidadãos autônomos"
(Habermas, p. 1987). Partindo deste enunciado, propomos
que a democratização seja vista como um processo dinâmico
e não como um processo em que se possa identificar um fim,
para que assim se defina se a "democracia" foi ou não
alcançada, observando-se apenas os procedimentos formais
das instituições políticas. Estamos aqui nos referindo àsempre
presente possibilidade do aprofundamento dos processos
democráticos no sentido da institucionalização de espaços
públicos onde a utilização pública da razão seja guia de
procedimentos administrativos.

Entendemos democratização como um processo que
envolve ainternalização ou incorporação pelos atores políticos
de uma normatividade democrática, ou seja, dos valores e
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práticas democráticas. A idéia da incorporação de valores
democráticos, sob uma ótica habermasiana, está diretamente
ligada à idéia de modernização societária'.

Neste sentido concebemos a democratização como um
processo que envolve a construção de uma cultura` política
democrática. A modernização de uma cultura política implica
"na renovação das representações simbólicas pelas quais os
agentes sociais se reconhecem, identificam os demais como
amigos ou inimigos e a si mesmos como sujeito da ação"
(Weffort), e na ampliação e atualização dos direitos e
do repertório da ação social. Analisando um contexto polí-
tico sob este enfoque, o que importa, portanto, é o sentido
comum e intersubjetivo que instituições como eleições livres,
direitos civis, cidadania, entre outros, têm para os atores
políticos.

Sabemos que a modernização das dimensões sistêmicas,
Estado e mercado, introduz novos padrões de relações que
afetam a vida dos indivíduos no seu cotidiano. Partindo deste
ponto, temos a analisar duas questões: a primeira se refere à
tendência de penetração da lógica que coordena as ações
nestas dimensões sistêmicas naordenaçãodo espaço societário
(colonização), e a segunda se refere à identificação dos
espaços e agentes capazes de proporcionar a defesa da
sociedade contra este processo de colonização, transformando-
a em um espaço gerador de poder. Aqui nos limitaremos a
trabalhar este segundo ponto.

Esta segunda questão torna-se ainda mais relevante
quando enfocamos os países de modernização tardia, onde o
processo de organização da sociedade em torno de demandas
por direitos ocorre posteriormente à modernização das esferas
sistêmicas.

É pela via da cidadania que a teoria habermasiana liga
o processo de democratização à transformação da sociedade
em um local de produção de poder. A organização de atores
que lutam por direitos e autonomia e buscam democratizar as
relações no interior da própria sociedade e desta como Estado
e o mercado é a base fundamental da emergência desta noção
de cidadania, que se caracteriza principalmente pela exigência

°A modernização
societária se dá
através da refor-
mulação das es-
truturas de cons-
ciência e dos a-
cervos de saber
compartilhados
coletivamente. Este
processo pode ser
detonado através
dos vários modelos
e formas que mo-
vimentos coletivos
assumem, no sen-
tido de proble-
matizarem situa-
ções reais. As
sociedades podem
aprender evolu-
tivamente fazendo
uso de idéias ju-
rídicas e morais
contidas nas ima-
gens do mundo, para
reorganizar OS sis-
temas de ação e
configurar uma nova
forma de integração
social.

"Cultura política está
aqui sendoentendida
como o sistema de
crenças, compar-
tilhadas pela po-
pulação, quanto aos
poderes públicos, à
própria sociedade
em que vive e ao
universo de direitos
e deveres que cada
qual acredita ser o
seu, ou seja, é o
conjunto de expec-
tativas que mdi-
viduostêrnquantoao
papel do Estado, do
govemo, seus con-
cidadãos e quanto a
si próprios (conf.
Boschi).
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de formas de participação nos espaços públicos estatais e não
estatais. Neste sentido, de construção da cidadaniacomo meio
de regular as ações do Estado e do mercado, a constituição de
sujeitos políticos se dá ao atribuir sentido aos fatos políticos
no confronto público entre os diversos agentes com seus
diversos significados. Desta forma, valores democráticos
passam a ser constituídos e incorporados na própria ação de
buscar fazer reconhecer os valores que defendem.

É neste movimento de construção da cidadania, que se
manifesta através de ações coletivas em busca de afirmação
de valores, que a teoria habermasiana liga o processo de
democratização à transformação da sociedade em um local de
produção de poder.

O que assistimos no plano da política contemporânea
é o surgimento de novas arenas e organizações que, por meio
do discurso público, reivindicam legitimidade de serem atores
autônomos e livres, capazes de atuar efetivamente nesta
dimensão sem estarligados às instituições políticas tradicionais.

A proliferação destas novas formas de luta resulta de
uma crescente autonomização, sobre a qual somente se pode
obter uma noção teórica de todas as suas implicações se
partimos da noção de sujeito como um agente descentralizado
e destotalizado. Neste sentido, o sujeito da ação não pode ser
pensado como algum sujeito coletivo privilegiado, como
pensavam os marxistas; este novo sujeito coletivo que entra
em cena deve ser apreendido em sua pluralidade, em uma
fragmentação de identidades que são resultado de suas
interações em processo de reconhecimento recíprocos. E sob
o enfoque de uma concepção societária da democracia que
podemos afirmar que estes novos sujeitos coletivos, cuja
composição é mutável e intercambiável, parecem realizar o
que Habermas chama de soberania popular descentralizada e
pluralizada, em espaços públicos múltiplos e diferenciados
nos quais direitos e aspirações são afirmados como critério de
julgamento e legitimidade de atos públicos que venham a afetar
a vida coletiva.

A idéia que aqui vinculamos não é de uma relação
antagônica entre a esfera pública não-estatal e a estatal, mas
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sim uma idéia de complementaridade entre elas. Com-
plementaridade esta que se dá no sentido da construção de
relações sociais democráticas e da interiorização de valores
democráticos às práticas cotidianas dos agentes políticos e
sociais.
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APRESENTAÇÃO

Leonardo Henrique de Noronha

O

artigo seguinte enfoca a evolução histórica
do constitucionalismo francês, a partir do
estudo de tema aparentemente restrito, que,
por suas implicações universais no processo
legislativo democrático, revela-se crucial
também para nós. O direito de emendar um
projeto de lei é minuciosamente analisado
pelo autor, cujo escopo fundamental é a
compreensão da natureza jurídica do
instituto e o esclarecimento da normativa
aplicável, no que tange à titularidade e à

forma de apresentação, discussão e votação.

A complexidade da empreitada avulta em decorrência
do fato de que, desde 1791, nenhuma das constituições
francesas conteve uma clara definição da emenda. Os
contornos dessa proposição acessória foram sendo definidos
consoante a praxe parlamentar, os regimentos da Assembléia
Nacional e do Senado e as posições doutrinárias a respeito.
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Para atingir seus objetivos, o autor procedeu ao cotejo
entre a emenda e noções correlatas, algumas exclusivas do
procedimento francês, como o "artigo adicional", outras
presentes no direito pátrio, de modo similar, embora sob
denominação diversa, como os substitutivos e as subemendas.

O trabalho prossegue, na busca da almejada precisão
conceitual, com o exame do juízo de inadmissibilidade por
vício de processo. Tornam-se, nesse passo, objeto de estudo
a trajetória jurisprudencial do órgão de controle da
constitucionalidade das leis, bem como a evolução do
entendimento da presidência das casas legislativas, ou delas
próprias, no âmbito das respectivas competências para
manifestarem-se previamente sobre a admissibilidade de uma
proposição. Outra etapa do trabalho consiste na identificação
das condições de exercício do direito de emenda e na
explicitação dos limites materiais e formais a que se sujeitam
o Parlamento e o chefe do Executivo.

Ousaria dizer que a grande contribuição do ensaio de
SlimaneLakrouf,ao menos naperspectivaalienígena, voltada
para o direito comparado, refere-se à abordagem histórica e
dogmática das relações entre os Poderes.

Sob essa ótica, pode ser tomado apenas como pano de
fundo o direito de emenda, a que, em linhas gerais, Lakrouf
atribui caráter derivado e secundário, somente reconhecendo
a possibilidade jurídica da emenda se aposta a um substrato
modificável: o projeto de lei em sentido estrito, ou seja,
enquanto proposição que enuncie normas gerais, abstratas e
imperativas.

A melhor definição de emenda, conforme o autor,
consta da segunda edição da coleta de dados comparativos do
Centro Internacional de Documentação da União Tnter-
parlamentar (www.ipu.org ). A emenda é vista por aquele
organismo como modificação parcial ou total do texto, podendo
constituir supressão ou modificação de parte, cláusula,
parágrafo, frase, ou palavra, bem como adição de determinadas
disposições.

Pode-se notar, desde já, que o texto esmiuça tecni-
calidades e sua leitura, sobretudo para os não-iniciados, tende
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a ser um tanto árida. O raciocínio do autor avança em
circunlóquios exaustivos, muitas vezes concernentes a
episódios da política francesa que ignoramos. Mas, se souber
e sobretudo quiser vencer a resistência intelectual e o enfado,
o leitor emergirá enriquecido, tanto no tocante aos meandros
do processo legislativo, quanto principalmente na compreensão
dos mecanismos de funcionamento do Estado francês, por
exemplo os afetos às relações entre o Tribunal Constitucional
e os Poderes Executivo e Legislativo.

A França da chamada Quinta República, instaurada
pela vigente Constituição de 1958, afigura-se marcada por
ponderável centralismo político-administrativo. Preocupada
com a questão da eficácia governamental, a nova ordem
jurídica sacrificou parte das prerrogativas tradicionalmente
reservadas ao Parlamento. Além disso, privilegiou-seaatuação
das bancadas e das comissões técnicas, em detrimento das
iniciativas individuais, relegadas a um plano visivelmente
secundário.

Discutira existência do direito de emendar, no contexto
de uma situação concreta, significará para o autor mapear a
competência legislativa material e reconhecer os limites
consideráveis que a Constituição impôs à deliberação do
Legislativo, sobremodo no que tange ao tema das finanças
públicas.

Não raro, o sistema francês prevê a aprovação ou
rejeição "in totum" dos projetos de lei de autoria do Executivo,
sem que haja possibilidade de alteração parcial do texto. No
mesmo sentido, veda-se a formulação de preceitos legais que
avancem sobre matéria tida como regulamentar, a exemplo da
que versa sobre a implementação de tratados internacionais
subscritos pela França. Finalmente, admite-se queo Executivo
emende projetos de seu interesse e participe da discussão
da matéria no Parlamento, em vez de colaborar apenas na
deflagração e na ultimação do processo legislativo, median-
te propositura de projetos e sanção ou veto, como ocorre en-
tre nós.

Fica claro, portanto, que os construtos políticos
franceses obedecem a uma lógica bastante peculiar, dando
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ensejo aum parlamentarismo misto, com elevada concentração
de poderes no Executivo - surpreendente, para os padrões
europeus.

A publicação do artigo em tela garante continuidade à
política editorial dos Cadernos da Escola do Legislativo,
comprometida com a investigação científica e filosófica
acerca do processo legislativo e das funções típicas do
Parlamento. Esperamos que o texto de Slimane Lakrouf
auxilie os estudiosos da matéria.
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O DIREITO DE EMENDA

p

ropor a análise do conceito de emenda e
apresentar o regimejurídico que se aplica ao
seu exercício, esforçando-se por destacar os
elementos de ruptura e de continuidade em
vista da tradição constitucional francesa: tais
são os dois objetivos que esteestudo desejaria
alcançar. Sem dúvida, algumas decisões do
Conselho Constitucional firmadas a esse
respeitonos últimos anosincitam àempreitada.
Apesar da aparência, o conceito de emenda
não deixa, com efeito, de ser complexo. A

confusão possível que se deve evitar sempre entre a expressão
"direito de emenda" que remete a um poder e o termo "emenda"
que, em si mesmo, nada significa, a não ser o objeto do nosso
estudo, constitui a primeira, mas não a menor das dificuldades.
A análisejurídicarevela-sedeimportânciaextremamentevaliosa
porque ela permite determinar a natureza da emenda e ajuda a
diferenciar este conceito das noções afins.

É também com base no fundamento desta mesma análise
jurídica do conceito que os autores afirmam que a emenda
apresenta um caráter de eventualidade. Esse caráter de
eventualidade não deve no entanto levar a que se negligencie que
a contribuição atual do Parlamento ao trabalho legislativo toma
basicamente esta forma e que, em determinadas matérias, a
intervenção dos deputados e dos senadores reduz-se a esta única
possibilidade.

Além do mais, o conceito de emenda não pode ser
estritamente apreendido sem que se distinga aemendados textos
que apresentam forma, no processo de discussão e até de

Originalmente publi-
cado na 'Revue du
droit public et de Ia
science politique en
France et a é
tranger", (2), 1991.
p. 437 - 480 março-
abril, a quem agra-
decemos a gentile-
za da publicação.
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votação, própria de emenda, mas não guardam correspondência
com o seu objeto. Os textos que respeitam o critério formal, mas
negligenciam o material, são vulneráveis ao juízo de
inadmissibilidade. Os textos que dirigem comandos à autoridade
executiva, os que não apresentam qualquer ligação com alguma
das disposições iniciais do projeto ou daproposição de lei, assim
como aqueles cuja amplitude seja inequivocamente excessiva,
não se coadunam com o regime jurídico da emenda.

No que tange às emendas propostas quando da votação
de projetos de lei que aprovem ou ratifiquem acordos
internacionais, são elas inadmissíveis porque, por um lado,
assemelham-se àspropostasderesoluçãoproibidas pelo regimento
das assembléias, e, por outro, incorporam-se a textos que não
são de lei em sentido material, mas apenas no sentido formal.

As condições do exercício do direito de emenda foram
em numerosos aspectos substancialmente modificadas em
1958. E claro que o reconhecimento desse direito de emenda em
proveito das comissões e dos parlamentares não constituiu
absolutamente uma inovação, mas é de se notar que o governo
passou a estar formalmente investido de uma prerrogativa nova,
que, bem utilizada, lhe garante pleno domínio do processo
legislativo. Para os parlamentares que apóiam o governo, o
direito de emenda é um meio de colaborar com o trabalho
legislativo. Para aqueles que o combatem e de acordo com a
maneira como for utilizado pode ser uma técnica de obstrução
ou de apresentação de matéria nova

Compreende-se que a fim de levar a bom termo todo o
estudo que se nos descortina, é indispensável proceder a duas
tarefas: se é importante em primeiro lugar determinar com toda
a precisão possível o direito de emendar, será também útil nos
inteirarmos em seguida das regras de apresentação, discussão e
votação que com ele se relacionam.

1.— O CONCEITO DE EMENDA

A emenda é um texto apresentado, discutido e, se for o
caso, votado em certos momentos e sob determinadas formas.
Deve também corresponder a um elemento material definido,
tendo em vista que as disposições contidas no texto são gerais
e imperativas e concernem a um campo entregue à competência
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do legislador. Na mais recente jurisprudência do Conselho
Constitucional, sobressai o fato de que as disposições de uma
emenda não podem ser destituídas de ligação com o texto ao qual
se relacionam, nem devem justificar, pela sua abrangência
excessiva, a necessidade de se recorrer a um projeto ou
proposição de lei. A análisejurídica a que procederemos deverá
permitir, portanto, distinguir a verdadeira emenda de todos os
textos que possuam dela apenas a forma.

A. - A análise jurídica do conceito de emenda.

Para levar abom termo esta análisejurídica, dedicaremo-
nos imediatamente a diferenciar a emenda das noções afins e
definiremos em seguida suas características.

1. Emenda e noções afins.

A emenda corresponde a uma definição própria, distinta
das noções assemelhadas ou afins, como o artigo adicional ou a
subemenda.

Não se pode alcançar a compreensão do conceito de
emenda senão sob a condição de se distinguirem as duas
acepções do termo. A emenda designa o texto da modificação no
momento mesmo em que  redigido, quando ainda é apenas uma
sugestão submetida aos parlamentares. Mas a mesma palavra
serve também de denominação para as disposições de uma lei
regularmente votada e promulgada, as quais não façam parte
deladesde a origem do projeto ou daproposição de lei. A emenda
votada obedece, com efeito, a um regimejurídico que segue em
todos os pontos o da lei, notadamente no que toca a data de
entrada em vigência e status na hierarquia das normas.

No instante em que é proposta, a emenda possui uma
natureza e obedece aum regimejurídico que a diferencia de uma
proposição ou de um projeto de lei. As regras que concernem ao
objeto ao qual as emendas devem se referir, ao processo de
discussão e às condições de inadmissibilidade apresentam
particularidades evidentes.

Não se encontra em qualquer das constituições francesas
desde 1791' definição do conceito de emenda no sentido em que
é entendido aqui. Foi em conseqüência de desvios de estudos em
que o conceito de emenda veio a ser questionado que alguns

1 Maurice DUVER-
GER, Constitutions
et Documents po-
liliques, P.U.F.,
1971 ,Thémis,textes
et documents.

109



CADERNOS DA EscoiA DO LEQISIATIv0
2 Eugêne PIERRE, autores se dedicaram a propor definições que podem nos
Traité de Droit p0-	esclarecer.2htique, éiecto l et	 Adhémar Esmein escreveu no começo deste séculora
par/ementa ire, que a emenda é "uma proposta de modificações mais ou menos
Paris, Librairies irfl	consideráveis dos projetes delei ou proposições de lei quecabemprimeries réunies,
1893.

No estudo prático dedicado ao uso do direito de emenda,
quando da elaboração da lei de orientação predial de 30 de
dezembro de 1967, Alain Brouillet qualificou a emenda como
"técnica que permite introduzir no corpo de um projeto de lei
disposições novas, ou reclamar a supressão de artigos".4

No seu Léxico de Direito Constitucional, Pierre Avril e
Jean Gicquel destacam que "aemendaconstitui umamodificação
de texto submetido à deliberação de uma assembléia" e
salientam, além disso, que a citada modificação pode ser "de
fundo ou de forma-.6

O mérito de ter sugerido a definição mais completa recai
sobre o Centro Internacional de Documentação da União
Interparlamentar... Na segunda edição da coleta de dados
comparativos referentes aos parlamentos do mundo inteiro,
poder-se-á, com efeito, ler que a emenda é uma "modificação
parcial ou total do texto" ,podendo afigurar-se como "uma
supressão ou modificação de uma parte, cláusula, parágrafo,
frase, ou de determinadas palavras ou a adição de determinadas
disposições`

A emenda constitui portanto uma sugestão proposta por
um ou mais parlamentares, ou pelo Poder Executivo, com o
objetivo de modificar, no fundo ou na forma, uma proposição ou
um projeto de lei submetido à deliberação de uma assembléia,
podendo ser acatada ou rejeitada. Seu objeto pode ser suprimir
asdisposiçõesinscritasno texto inicial e/ou introduzir disposições
novas.

Os artigos adicionais e subemendas constituem duas
outras modalidades de exercício decorrentes do direito amplo de
iniciativa. Sujeitam-se a definição peculiar e não obedecem ou,
pelo menos, não deveriam obedecer ao mesmo regime jurídico
que a emenda.

O artigo adicional introduz umadisposiçãocompletamente
nova que não se relaciona com nenhuma das disposições

3Adhémar ESMEIN,
Eléments de droit
constitutionnol, Pa-
ris, Sirey, 1906, p.
825.

4Alain BROUILLET,
Lo droit d'amende-
rnent dans Ia Cons-
titution de Ia Ve
Flépublique, P.U.F.,
1971. Publicações
da Universidade de
Paris, Panthéon Sor-
bonne, Série de
Ciência Política.

5Pierre AVRIL, Jean
GICQUEL,Droitpar-
lementaire, Mont-
chrestien, 1988, p. 8,

°GICQUEL e NAU-
RIOU, Droit Cons-
titutionnel et Institu-
tions Politiques,
Editions Monlchres-
tien, 1965, p. 905.
'União Inter-parla-
mentar, Os paria-
mentos no mundo,
Recuei/ de données
comparativos, se-
gunda edição Bruy-
lant, Bruxelles, 1987,
p. 1149.

8 ldem., p. 1129
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9Pierre AVRIL, Jean
GICQUEL,Droitpar-
lementaire,
Montchrestien,
1988, p. 153.

constantes da proposição ou do projeto de lei. Ele se intercala no
projeto ou na proposição mas não modifica um dos seus artigos,
ao contrário da emenda.' A distinção de natureza entre os dois
mecanismos corresponde ou, em todo o caso, deveria
corresponder, uma distinção quanto ao regimejurídico aplicável
a um e a outro. Enquanto as emendas só são admissíveis quando
incidirem sobredisposiçãodotextoprincipal, os artigos adicionais
só são admissíveis se propostos no âmbito do projeto ou da
proposição de lei, ou seja, abordando a mesma matériai° Esta
distinção teórica dos regimes jurídicos permanece largamente
ignorada. Na prática, as emendas e os artigos adicionais são,
quase sempre, apresentados sob afornia de emenda e submetidos
às mesmas condições de forma e de fundo. Salientou-se que
"não é feita, na prática, qualquer distinção"" entre uns e outros,
notadamente do ponto de vista da admissibilidade relacionada
com o prazo e a forma.

Quanto à subemenda, trata-sede propostade modificação
aplicada a uma emenda, sendo de fato uma emenda aplicada a
outra. Mas é preciso ressaltar que a subemenda não obedece ao
mesmo regimejurídicodaemenda. A existênciadeum direito de
subemenda é apenas mencionada no regimento das assembléias.
Todavia, isto não impediu o Conselho Constitucional de julgar
"que o direito de subemenda era indissociável do direito de
emenda reconhecido aos membros do Parlamento e ao Governo
pelo artigo 44, alíneaptimeira" 12 A prerrogativa da subemenda
está, aliás, submetida a uma restrição fundamental. Uma
subemenda só é de fato admissível se não contrariar o sentido da
emenda`, que reduz singularmente sua importância. De fato, a
subemenda que contradissesse frontalmente uma emenda e que, em
decorrência desse fato, conduzisse à sua anulação, constituiria no
mínimo um desvio do processo, cujo direito de coibir a Corte
Constitucional reservou para si, em decisão datada de 1979 4

A admissibilidade das subemendas éobjeto de apreciação
por parte do Presidente da Assembléia Nacional e não da própria
Assembléia, ao contrário do que sucede em caso de emenda-
Ocorre, em contrapartida, diferentemente no Senado, onde a
apreciação da admissibilidade da emenda e da subemenda estão
sujeitas a um processo idêntico 15 A guisa de conclusão sobre
esse ponto, note-se que o direito de modificar uma subemenda
não existe. Proíbe-se, com efeito, a alteração de subemenda.

1 °Artigo98, alínea 5,
Regimento da As-
sembléia Nacional.

D. BAUFUMÉ, Lo
droit d'amendement
et Ia Constitution de
Ia Ve Ré publique,
Teso, Université de
Paris Sud, 1983, p.
340.

'-Decisão n° 73-49
DC de 17 de maio de
1973. Exame de uma
resolução dispondo
sobre a modificação
de alguns artigos
no Regimento do
Senado, Récueil
dos décisions du
Conseil constitu-
tionnol, 1973, p. 15-
17.

13Artigo 98-4, Regi-
mento da Assem-
bléia Nacional; artigo
48, Regimento do
Senado.

"Decisão n°787-102
DC, Recueil des
décisions du Con-
seil constllutionnel,
1979, p. 26.

5Artigo 48, alínea
4, Regimento do Se-
nado.
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2. Características do conceito de emenda.

A emenda vem em segundo lugar no tempo e é derivada,
no que tange a seu objeto. Secundário, o direito de emenda o é,
certamente. A prerrogativa de sugerir uma alteração destinada a
aprimorar o texto somente é concebível se existe anteriormente
um substrato, modificável e aperfeiçoável. A proposta de
emenda só pode ser efetivada se um projeto ou urna proposição
se encontrar em vias de exame na comissão ou no plenário.
Eugène Pierre expressava esta imperiosa necessidade ao afirmar

°EugénePIERRE,op. que "a emenda só se produz por ocasião de uma discussão na
cit., p . 734.	 qual a Câmara já esteja empenhada" '.

Coloca-se aqui a questão da natureza do texto em
condição de ser modificado. Só pode tratar-se de um projeto, ou
de uma proposição de lei, no sentido estrito que reveste este

17 Idem, op. cit., p	termo, e não de textos que, ainda que votados pelo Parlamento,
741. não tenham por objeto enunciar normas gerais e imperativas 17

Quanto às modificações apresentadas aos projetos de revisão da
Constituição, elas recebem o nome de emendas constitucionais
e seguem um regime jurídico próprio.

Senos limitarmos aos textos dos dispositivos regimentais
das assembléias aplicáveis à emenda, esta deveria servir apenas
para sugerir modificações (acréscimos ou supressões) que, por
substanciais que fossem, deveriam guardar relação com os
temas evocados. O ato de emendar consiste em aperfeiçoar, mas
isso não significa que se possa fazer uma transformação radical
do texto original. O objeto da emenda deve conter um elo de
ligação com uma das disposições originárias. O artigo adicional,
por sua vez, deve estar situado no âmbito material do projeto ou
da proposição. Sem dúvida, a conjunção de diversas emendas
coordenadas permiteque osparlamentares apresentem autênticos
substitutivos, mas esta possibilidade não atenta em nada contra
o caráter derivado da emenda.

As novas disposições sugeridas devem, com efeito,
relacionar-se com o tema da proposição ou do projeto. Para
expressar esta mesma idéia, Eugène Piene escreveu que "a
emenda se distingue da proposição porque não tem como a

Idem.	 última poder de suscitar uma nova discussão" '.

A qualidade secundária e derivada da emenda não deve,
de nenhuma maneira, levar à diminuição de sua importância.
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Além de constituir às vezes a única forma de expressão deixada
para os parlamentares, a emenda tende a ser a contribuição
essencial do Parlamento para a elaboração das leis. O fato é que
ainiciativalegislativa,formalmentereconhecidaaos parlamentares
pelo artigo 39 da Constituição, lhes escapa totalmente em
determinados domínios.

É possível entretanto afirmar que uma emenda atinente a
matéria que extrapola o campo abrangido pelo direito geral de
iniciativa dos parlamentares possua realmente esse caráter
derivado. Em outras palavras, a questão é saber sobre qual
fundamento repousa o direito que têm os deputados e senadores
de sugerir emendas às leis de finanças públicas, cuja preparação
e sugestão dependem, quase que exclusivamentedainiciativado
governo. E evidente que esta prerrogativa não pode derivar de
um direito de iniciativa mais geral, uma vez que este não existe
nesta matéria específica. Essas emendas, cujo caráter autônomo
é preciso reconhecer, originam-se, de fato, da função legiferante
que pertence, por princípio, e como atesta aetimologia, ao Poder
Legislativo. Notaremos, com efeito, que, mesmo quando nenhum
poder decisório lhes é reconhecido, as assembléias têm, pelo
menos, a prerrogativa de proceder à discussão de toda questão
que lhes interesse.

B. - Inadmissibilidade de textos em forma de emenda.

Ainda que apresentados sob a forma de emendas, os
textos que não satisfazem ao critério material precedentemente
definido não correspondem ao conceito. O respeito tão-somente
ao critério formal evidentemente não basta. A objeção atinge
inicialmente os textos cuja matéria não pertença ao domínio da
lei, mas a inadmissibilidade aplica-se também àqueles que,
embora tendo um objeto legislativo, ignoram as características
obrigatórias da emenda.

1. Inadmissibilidade por falha de natureza legislativa.

As inadmissibilidades oponíveis às emendas cujamatéria
não seja legislativa encontram sua origem seja na própria
Constituição, seja nos regimentos das assembléias. Atendem-se
a objetivos de duas ordens: proteger o domínio regulamentar
reservado ao governo e garantir a supremacia de que está
investida a autoridade executiva.
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a) A proteção do domínio regulamentar.

Antes deodomínio dalei ter-sereduzido, como aconteceu
depois de 1958, não existia inadmissibilidadeque pudesse atingir
uma proposição de lei em função da matéria a que ela se
dedicasse. A mesma coisa sucedia com as emendas. Tendo em
vista que o domínio da lei, não conhece fronteiras, seria
inconcebível que pudesse ser diferente com as emendas.

Após o estabelecimento da V República, essa época que
constituiu uma verdadeira idade de ouro do Parlamento foi
definitivamente encerrada. A Constituição de 4 de outubro de
1958 relaciona limitativamente as matérias sobre as quais o
Parlamento está habilitado alegislar. Esta disposição poderia ser
facilmente contornada se a mesma não se aplicasse com igual
rigor às emendas. E a razão pela qual o artigo 41 da Constituição
permite aos membros do Governo presentes às sessões do
Parlamento argüir ainadmissibilidade de umaemendade origem
parlamentar ou de umaproposição de lei que não concerneauma
matéria reservada à competência do legislador pelo artigo 34 da
Constituição, ou que aborda uma questão que tenha sido objeto
de delegação ao Governo, em conformidade com o artigo 38.

A eficácia desse procedimento é indiscutível. Esse artigo
41 tem, com efeito, permitido ao Governo zelar pela utilização
das emendas de maneiraestritaeaté mesmoconfinaro Parlamento
dentro do domínio da competência que lhe foi delimitado pelo
artigo 34.

Nos primeiros tempos de sua existência, o Conselho
Constitucional, convocado com base no artigo 41, não se
contentavaem verificar seas disposições censuradasrespeitavam
a repartição das competências instituídas pelos artigos 34 e 37,
mas examinava a conformidade das mesmas em face de toda a
Constituição. Estajurisprudência modificou-se em seguida, não
podendo mais ser pronunciada a inadmissibilidade senão em
vista de emendas que infringissem a repartição de competências
decorrente da combinação dos artigos 34 e 37. O Conselho
Constitucional decidiu, além disso, que em todos os casos em
que fosse convocado com fundamento no artigo 41, ele se
declararia impedido de pronunciar-se sobre aadmissibilidadede
uma emenda ou de uma proposição materialmente contrárias à
Constituição.
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Decisão n'79-10
FNR de 26 de abrilde
1979, Exame de
duas emendas ao
projeto de lei relativo
à economia de
energia, Recuei!
dos décisions ou
Conseil constitu-
tionnel, 1979, p. 55-
56.

Desde umadecisão de 1979, tomadacom fundamento no
artigo 41, o Conselho Constitucional não considera, com efeito,
que uma disposição de natureza regulamentar contida em uma lei
deva ser, por esse motivo, argüída de inconstitucionali-
dade. 19 Convocada em função de emendas relativas aum proje-
to de lei ligado à economia de energia, a Suprema Corte
Constitucional, com efeito, declarou:

"Resulta do cotejo destas disposições que, quando
convocado, com base no art. 41 da Constituição, a apreciar uma
proposição ou emenda cuja inadmissibilidade é previamente
argüida pelo governo, o Conselho Constitucional só pode se
pronunciar sobre se a citada emenda é do domínio da lei ou tem
um caráter regulamentar".

Nesta mesma decisão, o Conselho Constitucional nem ao
menos tomou o cuidado de mencionar que se reservava o direito
de questionar a constitucionalidade das emendas da Coalisão
para aRepública e do Parti do Comunista, se ele fosseulteriormente
convocado a examiná-las, com base na alínea 2 do artigo 61.

Inadmissibilidade desta natureza pode ser arguida a
qualquer momento do processo, desde que a discussão não
esteja encerrada, mas não pode, no entanto, ser oposta a uma
disposiçãojáaprovadaemprimeiradelibcraçãopOroutraCâmara.
Da mesma forma, a transformação do texto em deliberação de
uma Assembléia impede tal iniciativa. A inadmissibilidade
questionadapelo governo é objeto de uma decisão do Presidente
da Assembléia, decisão essaque, no momento em que reconhece
a validade da arguição, suspende imediata e definitivamente a
discussâodaemendaemquestão20 . Se o Presidente da Assembléia
for de opinião contrária, a deliberação é suspensa apenas
momentâneamente. Pertence então à parte interessada a tarefa
deacionaroConselhoConstitucional2 ' ,devendo obrigatoriamente
dar conhecimento de sua iniciativa à parte contrária, para que
esta possa defender o seu ponto de vista. Conforme a decisão
tomada pelo Conselho Constitucional, a discussão pode então
ser retomada ou não. Contabilizadas de 1959a 1986, as decisões
dos presidentes das Assembléias declarando inadmissíveis as
proposições e emendas por força do artigo 41 são em número de
95. A contestação foi levada ao Conselho Constitucional apenas
11 vezes. Das três decisões concernentes às emendas, uma só

-Artigos 27-29 do
decreto n° 58-1067
de 7 de novembro
de 1958, dispondo
sobre a lei orgânica
no Conselho Consti-
tucional, in Maurice
DUVERGER,
Constitutions et
Do cume n ts
politiques, P.U.F.,
1971, Thémis, textos
e documentos, p.
312.

21 Artigo 93, Regi-
mento da Assem-
bléia Nacional; artigo
45-6, Regimento do
Senado.
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concluiu pela natureza não regulamentar do texto. As duas outras
emendas foram consideradas inadmissíveis 22

Convocado com fundamento no artigo 61-2 da
Constituição, o Conselho Constitucional aceitou atérecentemente
pronunciar-se sobre a inadmissibilidade de uma emenda cujo
objeto não fossedo domínio dalei23 . Mas depois de uma decisão
de 30 dejulho de 1982, ajurisdição constitucional abandonou
esta jurisprudência. Recusou-se a sancionar daí em diante a
eventualintromissãonodomínio regulamentar, quandooConselho
Constitucional fosse convocado com fundamento no artigo 61,
alínea 2. O principal considerando da decisão acima citada é,
com relação a isso, absolutamente claro. Nele está dito que: "a
Constituição não houve por bem suscitar argüição de
inconstitucionalidadedeumadisposiçãode naturezaregulamentar
contida em lei, mas desejou, ao lado do domínio reservado à lei,
fazer reconhecer um domínio próprio e conferir ao governo o
poder de assegurar proteção contra eventuais usurpações de sua
competência pela lei".

Em relação àposição assumidano passadopelo Conselho,
esta afirmação constitui uma reviravolta total najurisprudência.
Mas o governo não ficou sem saída. De conformidade com o
artigo 37, alínea 2, da Constituição, pode-se ainda pretender a
invalidação de uma disposição em litígio, o que permitiria em
seguida proceder à sua revogação ou modificação.

b) A defesa da supremacia da autoridade executiva.

O reconhecimento explícitodasupremaciagovernamental
impede que as Assembléias possam dar ordens ao Executivo.
Em matéria de ratificação ou aprovação de compromisso
internacional, por força do princípio de supremacia
governamental, veda-se a apresentação de emendas, tanto com
caráter de propostas de resolução, quanto apostas quando da
discussão de projeto de lei afeto à matéria.

a) A inadmissibilidade das emendas com caráter de
propostas de resolução.

No decorrer da II? e da iva Repúblicas, a prática das
propostas de resolução era bastante comum. Não era raro que

Didier MAUS, Les
grand textes de Ia
pratique institu-
tionnelle de ia t'
République, La Do-
cumeritation Fran-
çaise, Notes et
õtudes documen-
taires, 1987, p. 140.

ConseIhoConstitu-
cional, 60-B DC,
Agosto 1960, Rec.,
p. 25; 64-27 DC, 18
de dezembro de
1964, Rec., p. 19;
79-104 DC, 23 de
maio de 1979, Rec.,
p. 27.

24 82-143 DC, 30 de
julho de 1982, Rec.,
P.57.
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as assembléias votassem textos com força de lei para obrigar o
Governo a satisfazer a esta ou àquela obrigação. O fato de que
a reorganização das relações entre o Executivo e o Legislativo,
operadadurante a va República, tenhasido acompanhadade uma
interdição das propostas de resolução não deveria surpreender
ninguém.

O artigo 82-1 do Regimento da Assembléia Nacional
precisa claramente que "com exceção dos casos expressamente
previstos nos textos constitucionais ou regimentais, as propostas
de resolução só podem ser acolhidas se enunciarem medidas e
decisões de âmbito interno, as quais, por tratarem do
funcionamento e disciplinamento da Assembléia, dependem da
sua exclusiva competência u. A alínea 2 do artigo precedente
especifica que as propostas de resolução "são encaminhadas,
examinadas e discutidas segundo o procedimento aplicável em
primeira deliberação às proposições de lei, não lhes sendo
opostas as normas decorrentes da observância dos artigos 34,
40 e 41 da Constituição". De fato, isto significa dizer que as
propostas de resolução regimentais não estão sujeitas a qualquer
condição de admissibilidade. Isso não impediu os parlamentares
decontinuar aapresentarpropostas deresolução, principalmente,
ou até mesmo exclusivamente, sob a forma de emenda- Ainda
que destituídos de qualquer valorjurídico, tais textos devem ser
aceitos, no entendimento dos parlamentares, que neles vêem um
meio de exercer pressões sobre o Governo.

O número de propostas de resolução apresentadas na
forma de emendas desde 1958 está longe de ser insignificante.
Em diversas oportunidades, o Governo omitiu-se, não fazendo
valer a inadmissibilidade que lhe era possível argüir 26 Isso
explica porque determinadas propostas de resolução figuram em
textos de lei votados e promulgados normalmente. A emenda
VaIlon é um exemplo muito característico. Esta emenda, que
recomendava ao Governo que encaminhasse antes de 1° de
maio de 1966 um projeto de lei definindo as modalidades
segundo as quais seriam reconhecidos e garantidos os direitos
dos assalariados sobre o incremento dos valores dos ativos
das empresas, decorrentes do autofinanciamento, foi recebida
sem que o Governo se opusesse e transformou-se no '4 do
artigo 33 da Lei n° 65-566, de 12 de julho de 1965, que

25Artigo 82, alínea 10,

Regimento da
Assembléia Nacio-
nal, Paris, op. cit., p.
85.

AlainBR0UlLLET,
Le drolt d'amonde-
ment dasis ta Cons-
titution de Ia V
République, P.U.F.,
1971, ap. cit., P. 87-
92.
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modifica a tributação das empresas e dos rendimentos de
capitais mobiliários.

A eficácia de tais textos, ainda que regularmente votados
peloParlamento,épraticarnentenula. OConselho Constitucional,
convocado com fundamento no artigo 61 da Constituiçãojamais
deixou derej citar disposições desta naturezapelo fato de que elas
não tinham fundamento em nenhuma das competências do
Parlamento. Isto é o que acontece especialmente no caso da
emenda pela qual os parlamentares solicitavam do Governo o
encaminhamento antes de 31 de dezembro de 1977, de um
projeto de lei relativo à reavaliação dos ativos imobilizados
publicados no balanço das empresas. Esta pretensão exprimida
pelo artigo 61, '6, da legislação financeirapara 1977, conforme
avaliou o Conselho Constitucional, não encontravaapoiojurídico
nem no artigo 34 nem em nenhuma outra disposição da
Constituição e estava em contradição com o direito geral de
iniciativa conferido ao primeiro-ministro pelo artigo 39 da
Constituição" 21.

Tais veleidades manifestadas pelos parlamentares
contradizem evidentemente o espírito, bem como a letra da
Constituição, o queexplicaaafirmaçãodoConselhoConstitucional
de que "o direito de iniciativa (do Governo) perderia todo seu
sentido se uma disposição legislativa pudesse determinar os
prazos e as condições nas quais o Governo deva operar em uma
matéria específica" 28

b —A inadmissibilidade das emendas relativas aprojetos
de lei que autorizam a ratificação de tratados.

Desde muito tempo, senão mesmo desde os primórdios
do parlamentarismo, as Assembléias não podem introduzir
modificações ao texto de um acordo internacional negociado
pelo Governo. Que estaregrajamais tenhasido anuladaé algo de
fato justificável. Que Estado, com efeito, aceitaria que o tratado
que acabou de assinar pudesse ser modificado de maneira
unilateral? A resposta aesta questão impõe-se por si mesma, mas
a dificuldade não reside nisso. O problema é se, além da
possibilidadede acolherourejeitaroprojeto de lei autorizativo de
ratificação ou aprovação de um compromisso internacional, os
parlamentares têm competência para submeter ao exercício do

"Conselho Cons-
titucional, 76-73 DC,
28 de dezembro de
1976, h L. FAVO-
REU e L. PHILIP,
Grandes décisions
dcj Conseil consti-
tutionnel, p. 320-
321. Os termos são
pouco diferentes
dos empregados na
decisãodo Conselho
Constitucional de 21
de dezembro de
1966, J.O., 31 de
dezembro de 1966.
"Considerando que
a disposição da
proposição de lei
supracitada prevê
que o Governo
deverá, num prazo
de 6 meses, apre-
sentar um projeto de
lei fixando as mo-
dalidades... queesta
indagação não en-
contra base jurídica
nem no artigo 34,
nem em nenhuma
das outras dispo-
sições da Consti-
tuição dispondo so-
bre a definição do
domínio da lei que, a
partir daí, não tem
caráter legislativo",

28 Conselho Consti-
tucional, 78-102 DC,
17 de janeiro de
1979.
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direito de emenda o referido projeto.

Na época da ifi República, o veto à apresentação de
emendas ao texto do tratado não acarretava aimpossibilidade de,
sob determinadas condições, receber, submeter à deliberação e
adotar, quando da votação de um projeto de lei autorirzativo de
ratificação do tratado, artigos adicionais. Podiam igualmente ser
colocadas em discussão todas as emendas que não tivessem
como objetivo suprimir uma disposição do tratado ou, por
conseqüência, romper acoerênciado texto submetido àratificação
ou aprovação. A expressão consagrada por Eugêne Pierre era
que se podia "aceitar todas as emendas que não destruissem o
próprio tratado"". O Parlamento não se privou desta liberdade
que lhe foi concedida, como mostra, entre outras, a discussão
dos projetos de lei autorizando a aprovação dos acordos
internacionais de Washington de29 deabril de 1926 e deLondres
de 1926. Esta prática foi ainda seguida na vigência da IV
República 10.

A orientação em vigor desde os primórdiosdaVRepública
parece muito mais restritiva. Desde então, o princípio é que os
parlamentares não têm mais direito de apresentar qualquer
emenda a um projeto autorizando a ratificação ou aprovação de
um tratado. Esta nova severidade encontra fundamento na alínea
21 do artigo 129 do Regimento da Assembléia Nacional que
afirma: "A Assembléia conclui pela aprovação, pela rejeição ou
adiamento do projeto de lei". A redação exclui, portanto,
implicitamente, o acréscimo de qualquer emenda. O artigo 47 do
Regimento do Senado não demonstra  mesmo rigor, pois limita-
se a mencionar que: "quando o Senado recebe um projeto de lei
que visa a autorizar a ratificação... ele não é votado com base no
conteúdo do tratado, mas somente corri base no texto do próprio
projeto de lei".

Mas, em um relatório oficioso publicado por ocasião de
seu centenário, a augusta Assembléia determinou que "em
matéria de tratado, só se pode pretender emendas de forma para
ratificar uma redação malfeita do artigo único ou, a rigor,
emendas que afetem apenas o direito interno". A aceitação desta
interpretação significa, de fato, que o Senado submeteu-se, por
sua própria vontade, à proibição acima mencionada . Com
efeito, observa-se que as emendas propostas pelos parlamentares

29 Eugône Pierre,op.
cit.

30 1n D. MAUS, LAs-
scmblée Nationaleet
Ias loja autorisant Ia
ratification das trai-
rês, na Remo, 1978,
p. 1077.

31 Pour connaítre le
Sénat, La Documen-
tation Française,
Paris, 1875, p. 207.
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aprojetos de lei de ratificação têm, na maior parte do tempo, sido
rejeitadas. A preocupação do Governo e das autoridades
parlamentares em encontrarumajustificativaparaalgumas raras
exceções a serem relevadas apenas salienta o vigor da nova
regra.

O primeiro exemplo de emenda aceita é o que Paul Coste-
Floret conseguiu introduzir no artigo 11 de três projetos de lei
"dispondo sobre a aprovação de acordos assinados em julho de
1 96Ocom repúblicas africanas" 32 - Ajunção proposta deveria ser
declarada inadmissível conforme o artigo 130 do Regimento da
Assembléia Nacional, que estende o campo de aplicação do
artigo 128 aos acordos da Comunidade. Para atenuar esta
objeção, valorizou-se o fato de que os acordos pretendidos pelos
projetos de lei de aprovação dos mesmos tivessem um caráter
próprio, diferente do caráter dos acordos da Comunidade, no
sentido estrito, devendo, por este motivo, escapar da regra
instituídapelo artigo 128 do Regimento daAssembléiaNacional.

Foi uma consideração absolutamente prática que levou a
não se argüir a inadmissibilidade em face de uma emenda
apresentada quando da votação do projeto de lei autorizativo da
ratificação de uma convenção datada de 19 de junho de 194811.
Na forma em que foi votada na primeira deliberação pela
AssembléiaNacionaj, o artigo 21 desseprojeto delei, autorizando
a ratificação, estendeu a aplicação da convenção à Argélia, aos
departamentos dos Oásis e do Saoura, bem como aos
departamentos e aos territórios de além-mar. Em razão da
independência da Argélia, esta menção tinha perdido uma boa
parte do seu interesse no momento em que o texto do projeto de
lei chegou ao Senado. A perspicácia de alguns fez notar que a
referência aos departamentos de além-mar era supérflua, na
medidaemque essascoletividades territoriais não sebeneficiavam
de especificidades legislativas. Essas considerações conduziram
à adoção de uma emenda aeste artigo 21, a qual deixava subsistir
apenas a referência aos territórios de além-mar.

321-eis números 60-
733, 60-734 e 60-
735 de 28 de julho de
1960 (J. O., 2 de
julho, p. 6992)
tratando da apro-
vação dos acordos
particulares assi-
nados em 11, 12e15
de ju lho de 1960 com
as repúblicas da
Costa do Marfim,
Daomé, Niger, Al-
to-Volta, Gabão,
Tchad, Congo e
República Centro-
Africana.

Lei n° 63-1 50 de 30
de dezembro de
1963 autorizando a
ratificação da con-
venção de 19 de
junho de 1948
relativa ao reco-
nhecimento interna-
cional dos direitos
sobre as aeronaves,
J.O., 3 de janeiro de
1964, p. 59.

As emendas aos artigos 9 e 10 do projeto de lei relativo
à ratificação do acordo europeu para a repressão das emissões34J. O., Debates,	de radiodifusão efetuadas por estações fora dos territóriosAssembléia Nacio-

nal, 14 de novembro nacionais", foram recebidas sem levantar protestos. É verdade
de 1967, p. 4964.	que as modificações propostas diziam respeito não ao artigo que
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autorizava a ratificação, mas sim às disposições voltadas para a
adaptação da ordem jurídica nacional à nova situação criada em
função do tratado. Não é raro, com efeito, que preocupado em
agilizar, o Governo insira em um mesmo projeto normas
autorizativas da ratificação e normas de adaptação da
regulamentação nacional à nova ordem jurídica assim criada.
Nada se opõe, nestas hipóteses, a que os parlamentares usem do
seu direito de emenda para modificar a regulamentação interna.

Com exceção desses três exemplos, aos quais deve-se
acrescentar o de uma emenda aposta à lei de 15 dejulho de 1959,
autorizando a ratificação da Convenção Franco-Belga de 20 de
janeiro de 1959 sobre dupla tributação", o Parlamento jamais
emendou projeto de lei autorizativo de ratificação ou aprovação
deum acordo internacional. O PresidentedaAssembléiaNacional
foi levado em diversas oportunidades a questionar a
inadmissibilidadefundadano artigo 128 do Regimento. Emjunho
de1961,  face auma emenda a um projeto aprovando um acordo
alfandegário e tarifário, concluiu pela aplicação do tratado
instituindo a CEE, em junho de 1963, em vista de uma emenda
ao proj eto de lei autorizandoaratificação do Tratado de Cooperação
Franco-Alemão de 22 dejaneiro de 1963, e em outubro de 1965,
quando da votação de um projeto de lei autorizando a ratificação
do Acordo Franco-Argelino sobre os hidrocarburantes36 . O não
recebimento baseado no artigo 128 do Regimento da Assemilil éia
Nacional foi sustentado pelo Presidente em diversas emendas
apresentadas ao projeto de lei autorizando a aprovação do
sufrágio universal direto na eleição do Parlamento Europeu".
Todas essas emendas, relacionadas com o artigo 2 do projeto de
lei, que declaravade "efeito nulo do ponto de vista daFrança toda
extensão de direito ou de fato das competências da Assembléia
Européia que não tivesse recebido a concordância prévia e
regular das autoridades constitucionais francesas", visavam de
fato a reforçar as garantias do artigo em questão. A rejeição
desses textos por Edgar Faure tinha sido justificada pelo fato de
que eles afetavam as relações internacionais da França e não se
referiam a uma questão de direito interno".

No Senado, ainadmissibilidadedeemendas aprojetosde
lei autorizando a aprovação ou ratificação de um acordo
internacional foi pronunciada em duas oportunidades. Uma
primeira vez, quando da discussão, em 20 dejunho de 1963, de

35 Lei n'59-855 de 1 5 de
julho de 1959 autorizan-
do o Presidente da
República a ratificar a
Convenção Franco-
Belga de 20 de janeiro
dei 959 dispondo sobre
como evitar dupla
tributação e regula-
mentando determi-
nadas outras questões
em matéria de impostos
sobre as cessões e
direitos de registro.
J.O., 16 de julho de
1959. A emenda foi
adotada pela Assem-
bléiaem lede junho de
1959 sem levantar
discussão, mas oartigo
128 do Regimento da
Assembléia Nacional
não estava então em
vigor. O artigo 69 do Re-
gimento da Assembléia
Nacional da IV Re-
pública mantido pro-
visoriamente em vigor
recebeu novo titulo.

Lei «65-991 de 26 de
novembro de 1965
(J.O., 27 de novembro,
p. 1054t) autorizando a
regulamentação das
questões relativas aos
hidrocarburantes e ao
desenvolvimento
industrial da Argélia.

Lei n' 77-680 de 30 de
junho de 1977 (J.O.,
1 de julho, p. 3479)
autorizando a apro-
vação das disposições
anexadas à decisão do
Conselho das comuni-
dades Suropétas de 20
de setembro de 1976 e
relativa à eleição dos
representantes da As-
sembléia das Comuni-
dades Européias pelo
sutrágio universal di-
reto.
3'Ver Debates, Assem-
bléia Nacional, i
sessão de 14 de junho
de 1977, intervençãodo
Presidente (J.O,, p.
3725),
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J. O., p. 1412,
intervenção de Mi-
chel HABIB DELON-
CLE, Secretário de
Estado para Assun-
tos Estrangeiros.
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um projeto de lei autorizando a ratificação do Tratado de
Cooperação Franco-Alemão de 20dejaneiro de 1962. Não tendo
o Presidente do Senado tomado a iniciativa de argüir a
inadmissibilidade baseadano artigo 47 doRegimento do Senado,
o Secretário de Estado para os Assuntos Estrangeiros resolveu
então questionarabaseadanaviolação do artigo41 daConstituição.
A argumentação empregada era a de que "o texto da emenda
pretendiaprescrever ao Governo amaneiradeconduzir apolítica
da nação e não se referia a nenhuma das matérias constantes do
artigo 34 da Constituição como sendo do domínio da lei... e
assemelha-se portanto à uma proposta de resolução" 39 - Gaston
Monerviie, Presidente do Senado, admitiu a pertinência do
propósito governamental,julgando desnecessário submetê-lo ao
Conselho Constitucional.

O exame do projeto de lei relativo ao acordo sobre as
eleições do Parlamento Europeu pelo sufrágiouniversal direto foi
também guarnecido de uma proposta de emenda à qual se deu

40 Debates, Senado, o mesmo destino. Alain Poher admitia a inadmissibilidade
23dejunhode 1977, levantadapeloMinistro dos Assuntos Estrangeiros, conservando
JO., p. 1699-1700. apenas o argumento baseado na violação do artigo 414.

2. Do juízo de inadmissibilidade à inconstitucionalidade
das proposi ções principais.

As emendas não devem levantar "questões que são
41 EugônePIERRE,. totalmentee estranhas ao texto em discussão"4' - Esta regra
cit., p. 736. antiga decorre muito logicamente da própria noção de emenda.

O problema que se coloca é  de saber se ela se impõe pela pura
iniciativa individual ou se ela pode igualmente ser arguida frente
ao Parlamento como um todo. As recentes decisões do Conselho
Constitucional parecem consagrar esta evolução.

A proibição das proposições principais resulta hoje do
artigo 98, alínea 5, do Regimento da Assembléia Nacional, que
dispõe: "as emendas e as subemendas não são passíveis de
recebimento, salvo se se aplicam efetivamente aos textos
visados por elas, ou, em se tratando de artigos adicionais, se os
mesmos estiverem propostos no âmbito do projeto ou da
proposição". A fórmula que emprega o artigo 48, alínea 3, do
regimento do Senado não é absolutamenteidêntica, mas exprime
a mesma regra. Os litígios que sobrevêm são, num primeiro
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momento, e antes mesmo que a discussão se inicie, submetidos
à Assembléia, que é então encarregada de resolvê-los. A fim de
deliberar com total conhecimento de causa, a Assembléia ouve
o autor da emenda, um orador de parecer contrário, a comissão
e o Governo.

Proibidas as emendas com caráter de proposições
principais, continuam, não obstante, a receber as graças dos
parlamentares, que nelas encontram o meio de tratar de questões
de seu interesse, mas que não podem se inscrever na ordem do
dia prioritária, por razões já conhecidas.

Esta exceção de inadmissibilidade raramente é levantada
pelo Governo, pela simples razão de que as emendas de tal
natureza são muito freqüentemente propostas pela oposição e
não têm, por este motivo, muita chance de serem aceitas.
Todavia ela esteve presente no curso da discussão sobre o
projeto de lei constitucional referente ao período de mandato de
5 anos, apresentado em outubro de 3973. Reunida, a Assembléia
Nacional considerou que essas iniciativas ultrapassam aaniplitude
de simples substitutivos, porque elas se afastam de modo
manifesto e sensível do contexto do projeto de lei constitucional.
Foi nesta ocasião que Foyer, Presidente da Comissão de
Legislação, deu uma indicação interessante quanto à maneira de
avaliara existência dessa ligação. Depois deter lembrado que os
artigos adicionais só eram passíveis de recebimento se fossem
propostos dentro do contexto do projeto ou da proposição de lei
em discussão, Foyer, com efeito, esclareceu que tal contexto
devia ser apreciado de acordo com a titulação, a exposição de
motivos e o dispositivo. Enunciado a propósito dos artigos
adicionais, este método vale também para as emendas
simplesmente modificativas. Isto leva a considerar a contrario
sensu que a admissibilidade de uma emenda deve estar ligada a
três condições: tratar do mesmo assunto do projeto, apoiar-se
nos mesmos motivos nele invocados e apresentar ligação com
um dos seus artigos. Aplicando essas regras ao caso considerado,
Foyer mostrou que a titulação do projeto de lei referiu-se apenas
à modificação do artigo 6 da Constituição e que, portanto, não era
recomendável colocar em discussão emendas concernentes a
outras disposições que as que figuram nesta.

Até há pouco, a questão do recebimento de proposições
principais, apresentadas sob a forma de emendas, era resolvida

123



CADERNOS DA EscolA »o LEQISLkTIVO

°'EugênePIERRE, o/,.
cit., p. 736.

em primeira e última instância pela assembléia à qual era
submetida, porque o Conselho Constitucional se declarava
impedido de procedera qualquer controle quanto a este aspecto.
As decisões proferidas pelas assembléias não obedeciam a uma
jurisprudência rigorosa e eram freqüentemente eivadas de
considerações casuísticas. Parasalientar aausênciadeprincípios
estritos regendo a matéria, EugênePierreexplicavaháum século
que "o recebimento detais emendas foi examinado à luz doobjeto
e das circunstâncias particulares da deliberação" 42 . Não se
poderia demonstrar melhor, assim fazendo, a margem de
apreciação que as assembléias se outorgavam. E o ilustre autor
relata que as assembléias tinham, em diversas oportunidades,
aceito emendas com características de proposições principais.
Sobreleva-se do que precede que a regra era portanto aplicável
apenas aos parlamentares e não à Assembléia como um todo.

Em uma das primeiras decisões em que se colocava essa
questão, o Conselho Constitucional considerou que não podia
julgar aconformidade de uma disposição litigiosa ao artigo 98 do
Regimento da Assembléia Nacional, por não ter sido este
procedimento posto em prática pelos parlamentares e pelo fato
de o Regimento da Assembléia Nacional não ter, "em si mesmo,
valor constitucional"". A expressão "em si mesmo" carece
singularmente de rigor e podia, com justa razão, alimentar a
confusão. Todo equívoco foi suprimido dois anos mais tarde,
quando oConseilio Constitucional baseou suarecusaem apreciar
a ligação existente entre uma disposição litigiosa e o resto do
projeto ou da proposição de lei, pelo simples fato de que "as
disposições dos regimentos das assembléias não têm valor
constitucional e, assim sendo, alei tinha sido deliberada e votada
segundo um procedimento regular"".

O Conselho Constitucional resolveu pronunciar a
inconstitucionalidade de emendas cujas disposições não
apresentavam relação como assunto doprojeto ou da proposição
de lei, ao cabo de um processo evolutivo iniciado por diversas
decisões que expressam o princípio sem todavia aplicá-lo à
circunstância.

O ponto de partida foi sem dúvida a decisão de 10
de junho de 1985, na qual os nove doutos membros do
Conselho afirmaram que as emendas eram regulares, desde

43Decisão n° 78-97
DC de 27 de julho de
1978, Exame da lei
tratando da reforma
do processo penal
para a policia judi-
ciáriaeojúri popular,
Recueit des deci-
sions du Conseil
constitutionnel,
1978, p. 31-32.

Decisão n°80-117
DC de 22 de julho de
1980, Exame da lei
sobre a proteção e
controle dos resí-
duos nucleares, Re-
cuei! des décisions
du Conseil consti-
tutionnel, 1980, p.
42-45.
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que apresentassem uma ligação qualquer com as outras
disposições da lei45 . Nesta primeira espécie, a dificuldade
prendia-se ao fato de que a lei à qual se ligavam as emendas
trazia diversas medidas de ordem econômica e financeira e
comportava, pois, a exemplo das leis tratando de diversas
medidas de ordem socia146 uma multiplicidade de assuntos.
O Conselho Constitucional opinou no sentido de que as
emendas a tais leis deviam apresentar relação com um ou
outro dos assuntos abordados.

O artigo 3, H, da lei relativa à comunicação audiovisual,
introduzido pela via de emenda ( chamada de Torre Eiffel)
ensejou há alguns meses a reafirmação do mesmo princípio.
Acrescentado pelo Governo a uma proposição de lei que
modificava a lei de 29 de julho de 1982, também ela relativa à
comunicação audiovisual, esse dispositivo, instituindo em
beneficio do órgão público TD.F. uma servidão administrativa,
afetando a altura dos imóveis em construção públicos ou
privados, foi corretamente rejeitado peloConselhoConstitucional,
pelo motivo de que não previa as garantias necessárias ao
exercício do direito de propriedade. De resto, considerou-seque
esta servidão administrativa não estavatotalmente desprovidade
ligação com o projeto em discussão47.

O Conselho Constitucional ocupou-se da mesma
questão, em 17 de dezembro de 1985, provocado por
parlamentares que sustentavam que o artigo 9 da lei de
aprimoramento da concorrência tinha sido aceito segundo
um procedimento incompatível com a Constituição.
Questionava-se o artigo introduzido por via de emenda por
não apresentar relação alguma com as outras disposições
da lei. Para os parlamentares, a redução do monopólio dos
peritos geômetras, através da modificação do campo de
proteção penal às atividades pertinentes àquela profissão,
não poderia estar relacionada com qualquer objetivo de
melhoria da concorrência. Não foi este, nesta
circunstância, o parecer do Conselho Constitucional, que
considerou o exercício do direito de emenda compatível
com as regras dos artigos 39 e 44 da Constituição.

Poder-se-iaaqui notar que a referência não mais concerne
aos artigos dos regimentos das Assembléias, embasando-se o

"Decisão n°85-191
DCde lOde julho de
1985, Lei tratando
de diversas dispo-
sições de ordem
econômica e finan-
ceira, Recueil dos
décisions ou Con-
sei! constitutionne!,
1985, p. 46-48.

"Ler a propósito de
leis tratando de
diversas dispo-
sições de ordem
social o artigo de
Jean -Charles
SAVIGNAC e Serge
SALON, Os mosai-
cos legislativos: a
propósito de uma
maneira de legislar,
A.J.O.A., 20 de
janeiro de 1985,
p. 3-9.

"Decisão n°85-198
DC de 13 de de-
zembrode 1985, Lei
tratando de diversas
disposições relati-
vas à comunicação
audio-visual, Re-
cueil dos décisions
du Consei! consti-
tutionne!, 1985, p.
83-84.

"Decisão n° 85-
199 DC de 28 de
dezembro de 1985,
Lei tratando da
melhoria da con-
corrência,	Recueil
des décisions ou
Conse!! constitu-
tionne!, 1985, P.
83-84.
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pronunciamentoapenas naConsfltuição. Graças aesta substituição
de fundamento, muito criticada em suma, é que o Conselho
Constitucional ficou em condições de sancionar emendas sem
ligação com o resto de um projeto ou de uma proposição.

4'Decisão de n° 86-	A decisão 86-22l, que concerne às emendas feitas à lei
221 DC de 29 de de finanças para 1987, marca sem dúvida um passo suplementar.
dezembro de 1986! Ela lembra em princípio que "só se poderia ignorar a falta deLei de finanças para
12987, Recueil des relação entre os acréscimos ou modificações introduzidos e o
décisions ou Con- objeto da discussão, desconhecendo os artigos 39, alínea P, e
seil	 tiijt1 44, alínea P, da Constituição". Ela acrescenta em seguida que ason

183. ' emendas e artigos adicionais não podem "ultrapassar por seu
objeto e sua importância os limites inerentes ao exercício do
direito de emenda". A contestação versava, de fato, sobre os
artigos 8 e 11, 19 e 30,40 e 41. Os primeiros instituíam um
regime de direito de opção para a estimativa do cálculo de
indenização das licenças remuneradas prevista em outro artigo,
e se referiam também ao campo de aplicação das normas de
auxilio a investimentos de empresas comerciais no estrangeiro.
Os dispositivos 19 e 30 tratavam de aspectos específicos da
fiscalização das atividades agrícolas. Já os últimos, também
decorrentes de emendas, criavam uma taxa sobre artigos de
tabacaria e fósforos.

O Conselho Constitucional considerou que, tendo em
vista a especificação do objeto e seu alcance restrito, as dispo-
sições em questão não tinham ultrapassado os limites inerentes
ao exercício do direito de emenda.

Menos de um mês depois, o Conselho Constitucional teve
oportunidade de decidir noutra direção, ao pronunciar-se sobre
ainconstitucionalidadedas disposições cujo alcanceultrapassava
os limites inerentes ao exercício do direito de emenda, da forma
como foram delineadas. O caso merece ser reconstituído para
se compreender todo o seu significado. Por iniciativa de Philippe
Seguin, Ministro dos Assuntos Sociais, um decreto sobre a
organização do tempo de trabalho tinha sido adotado no Conselho
dos Ministros em 10 de dezembro de 1986. Uma semana mais
tarde, o Presidente Mittenand afirmava publicamente que não
desejava assinar o decreto em questão. Consciente de que não
teria mais condições -pelo fato de estar muito próximo do fim
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da sessão - de levar a termo um projeto de lei retomando as
disposições do decreto, mas bastante desejoso de vê-las entrar
em vigência, o Governo decidiu então incluí-Ias sob a forma de
emendas em outro projeto de lei relativo a diversas medidas de
cunho social. Em contraposição ao projeto de lei votado em 20
de dezembro de 1986, os autores do embargo alegaram,
especialmente, o fato de que as disposições do artigo 39 (que
retomava a íntegra do decreto) não estavam ligadas diretamente
ao restante do texto, e que elas de fato substituíam um projeto
de lei cuja inscrição na ordem do dia do Conselho de Ministros
tinha sido anunciada. A ligação entre os objetos da emenda e do
texto nem mesmo foi examinadapelo Conselho Constitucional50.
Este se limitou a constatar que, dado seu alcance e importância,
as disposições litigiosas só podiam ser objeto de projeto ou
proposição de lei. Tendo sido introduzidas na forma de emenda,
elas haviam ignorado adistinçãoformalmenteestabelecidapelos
artigos 39, alínea 1°, e 44, alínea 1°, e eram, por conseguinte,
inconstitucionais.

A decisão 88-25l' do Conselho Constitucional traz um
detalhe complementar quanto à maneira de apreciar a ligação
existente entre uma emenda e o texto a que é aposta- A
recordação dos fatos não é de todo sem interesse. Na origem do
caso, acha-se um projeto de lei relativo àdemoranareorganização
dos serviços exteriores do Estado na Comissão Mista Paritária
do Conselho de Administração do Centro da Função Pública
Territorial e dos Funcionários Não Territoriais, projeto de lei
apresentado sob essa denominação em 23 de novembro de 1988.
Ao considerar que os artigos 16 e 17, tratando respectivamente
da revogação do regime específico de controle dos créditos do
Conselho de Paris e da extensão às comunidades de 2500 a 3500
habitantes do regime eleitoral aplicável às comunidades de mais
de 3500 habitantes, não apresentavam ligação com o resto do
projeto, alguns Senadores contestaram a sua conformidade com
a Constituição. A dificuldade surgiu na questão da troca da
ementa, aqual tinhasido feitapelaAssembléiaNacional, quando
do exame do texto em novo turno. A ementa original, bem
precisa, foi substituída por outra de redação mais vaga: "projeto
de lei dispondo sobre diversas questões relativas às coletividades
territoriais". Reconhecendo inicialmente "que era lícito a uma
assembléia parlamentar modificar por ocasião davotação global

50 Decisão n°86-225
DC de 23 de janeiro
de 1987! Lei tratando
de diversas medidas
de ordem social,
Recueil dos déci-
sions ou Consei!
constitutionnel,
1987, p. 13-19.

5 Conselho Consti-
tucional, 88-251 DC,
12 de janeiro de
1989, Lei dispon-
do sobre diversas
disposições rela-
tivas às coletivi-
dades territoriais,
.LQ., 13 de janeiro
de 1989, p. 524.
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Michel KAJMAN,
Prática da Emenda,
Caça aos "cavalei-
ros", Le Monde, 14
de janeiro de 1989.

'JacquesCHABAN-
DELMAS,LeMonde,
25-26 de janeiro de
1987.

do projeto ou de uma proposição de leia ementaquelheforadada
inicialmente", o Conselho Constitucional acrescentou que
"semelhante modificação não éem si mesma destituída de efeito
sobre a regularidade do procedimento de apreciação do texto".
Isso significava que a despeito da modificação da ementa do
projeto, a questão da ligação existente entre os artigos 16 e 17
podia ser levantada. Constatando que o artigo 16, bem como o
artigo 17 estavam desprovidos de qualquer ligação com um dos
objetos iniciais do projeto, o Conselho Constitucional decidiu
então que o procedimento para sua apreciação era irregular. O
ponto de vista do Conselho Constitucional nesta ocasião está
muito próximo daquele outrora defendido por Foyer. A Alta
Jurisdição mostra, com efeito, em seu 61 considerando, que a
exposição de motivos do projeto de lei e a ementa que lhe tinha
sido atribuída pelo Governo estavam em harmonia com o
conteúdo do texto e que, somente em face desse tríptico, pode-
se exercer o direito de emenda. Comentando esta decisão,
Michel Kajman52 afirma que se pode deduzir o seguinte: "a
elaboração da lei não pode se fazer acompanhar a todo o
momento da intromissão de "cavaleiros" que têm vocação para
utilizar não importa qual texto como refúgio para intenções
disparatadas sem relação com o mesmo.

Não se pode duvidar que estajurisprudência constitui um
sério atentado aos direitos doParlamento. Chaban-Delmas assim
reconheceu ao afinnar que a decisão de 23 de janeiro de 1987
"não fazia grande caso dos direitos do Parlamento, em nome de
princípios constitucionais que não figuram na Constituição"53.
O fato é queos representantes da nação não terão mais a liberdade
de legislar sobre questões diferentes das que figuram na ordem
do dia, tal como fixada pelo Governo, porque, de qualquer
maneira, as emendas muito distanciadas dos temas abordados
ou cujo alcance é muito amplo poderão ser declaradas
inconstitucionais. A posição do Conselho Constitucional tem
fundamento? Tal é a questão que estamos no direito de colocar
e para a qual será sugerida uma resposta negativa.

Para uma boa reflexão inicial, a regra imposta pelo artigo
98 do Regimento da Assembléia Nacional justifica-se, não por
considerações jurídicas, mas pela preocupação de se assegurar
o bom andamento dos debates. E compreensível que uma
deliberação não possa ser levada a cabo se cada parlamentar
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puder levantar uma questão nova. Assim, a proibição impõe-se
aos parlamentares tomados isoladamente e não à Assembléia no
seu todo, que pode ir mais longe se considerar que não há
inconveniente em deliberar.

À época da ifi, IV e no decorrer da V República, até
recentemente, a aplicação desta regra dependeu, em primeira e
última instância, das autoridades parlamentares. As decisões
tomadas não obedeciam a nenhuma jurisprudência estrita.

No plano jurídico, as decisões da Alta Jurisdição estão
expostas à crítica. A regra segundo a qual uma emenda deve
estar ligada ao texto de lei não é em essência constitucional, mas
procedesimplesmente dos regulamentosdaAssembléiaNacional.
Esses regulamentos, cuja conformidade com a Constituição foi
devidamente verificada, não têm por isso mesmo, valor
constitucional. O Conselho Constitucional, portanto, teve que se
apoiar em motivos diferentes para dotar a prescrição de força, de
modo a impô-la ao Parlamento em sua totalidade. Ele sustentou
que  artigo 39, alínea 10, e o artigo 44, alínea3, constituíam dois
processos distintos e que não convinha empregar um em lugar
de outro.

Assim fazendo, o Conselho Constitucional chegou até a
substituir umadistinção de fundo por uma distinção de processo,
o que levou à criação de uma norma constitucional que não é
expressamente mencionada no texto de outubro de 1958. Esta
opinião é partilhada porPieneAvril eGicquel, os quais lembram
que: "os casos nos quais a Constituição tratado recebimento de
emendas são precisos e limitados"". A consagração
constitucional de tal norma é ainda mais questionável, porque ela
suscita dificuldades de aplicação na sua interpretação. Na
ausência de critérios rigorosos, a apreciação da ligação não pode
senão dar lugar à subjetividade daqueles que a procedem. Para
Guy Carcassonne, "a consideração dos limites inerentes ao
direito de emenda leva o Conselho Constitucional auma escolha
subjetiva e a substituir sua própria apreciação pela do
Parlamento"55 . Para dar mais força à sua observação, esse autor
diz que o Conselho Constitucional não infligiu a mesma sorte a
uma outra emenda que retomava os termos de um projeto de lei
relativo ao restabelecimento da iniciativa privada no âmbito de
atuação dos hospitais públicos.

PierTeAVRlLeJean
GICQUEL, Pouvoirs,
n°42, P. 170.

Gi4' CARCASSON-
NE, Direito de
emenda: Os erros do
Conselho Constitu-
cional, Pouvofrs, n°
42, 1987, p. 170.
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O direito de emenda que encontra seu fundamento
jurídico naprerrogativadedeliberação pertencente, porprincípio,
aos membros do Poder Legislativo, é de fato um modo particular
de exercício do direito geral de iniciativa, modo que se pode
quali ficar de incidental, porque este segue as vicissitudes daquele.
Assinalar-se-á, com efeito, nos desdobramentos seguintes, que
a supressão do direito de emenda freqüentemente coincidiu com
o crescimento das restrições impostas ao direito geral de
iniciativa, ou mesmo com seu desaparecimento.

II. - O EXERCÍCIO DO DIREITO DE EMENDA:
CONDIÇÕES E LIMITES

O reconhecimento pela Constituição de 1958 do direito
governamental de emenda traduz o desejo de assegurar a
primazia do Executivo sobre o Legislativo, outorgando-se-lhe
condições de exercício mais favoráveis. De fato, as regras de
apresentação, discussão e votação das emendas variam algumas
vezes, de maneiraconsideitel, segundo aorigem —parlamentarou
governamental—dotexto.Epmcisovernissoumadasconseqüências
b parti-pris constitucional favorável ao órgão executivo e uma

manifestação a mais da racionalização do regime parlamentar.

Não obstante se beneficie, às vezes, do reconhecimento
formal que lheédispensado, o direito deemendadosparlamentares
permanece quase sempre submetido a entraves cuja extensão
reflete bem o equilíbrio das forças constitucionais. E assim que
às vezes lhes é vedado proceder à votação de emendas cuja
forma e objeto são contudo regulares. As vezes até mesmo da
apresentação de tais textos o parlamentar se acha impedido.

A. - As condições do exercício do direito de emenda

O exercício do direito de emenda supõe um pré-requisito
importante: seu reconhecimento. lstoestáestabelecido claramente
pela Constituição de 4 de outubro de 1958, no artigo 44, alínea
primeira. Mas, até o advento desse dispositivo, o direito de
emenda podia, mesmo na ausência de menção constitucional,
com exceção das hipóteses de proibição formal, ser utilizado
como modo incidental de exercício do direito geral de iniciativa.

1. O reconhecimento do direito de emenda.

A distinção que já se estabeleceu entre a faculdade de
propor uma emenda e o direito de proceder à sua apreciação não
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possui apenas virtudes didáticas. Elatemigualmenteum interesse
teórico. Se determinadas regulamentações reduzem a nada a
faculdade de propor emendas, independentemente do objeto de
que tratam, outros procedimentos vedam simplesmente aos
parlamentares a votação de emendas que, não obstante, puderam
apresentar e discutir.

A existência do direito de emenda está consagrada, de
uma maneira que não pode ser mais explícita, na Constituição de
1958, cujo artigo 44, alínea 10, dispõe que "os membros do
Parlamento e do Governo têm o direito de emenda". Na ausência
de uma menção constitucional explícita, podemos perguntar sob
qual fundamentojurídico repousa o direito em virtude do qual os
parlamentares podem emendar um projeto ou umaproposição de
lei. A resposta que se pode sugerir é que o direito de emenda do
qual dispõem osrepresentantesdanação éapenas umamodalidade
de exercício do direito geral de iniciativa, em virtude do qual
admite-se que essas autoridades submetam textos à deliberação
parlamentar; modalidade que devemos, por razões de fundo ede
forma, qualificar como incidente.

Se a existência de uma ligação entre o direito de emenda
e o direito geral de iniciativa, qualificada como lógica por Didier
Maus56 , parece bastante clara, a natureza dela é menos evidente.
Esta ambigüidade ontológica explica sem dúvida alguma a
diversidade das definições empregadas para caracterizá-la: é
preciso estar atento às concepções divergentes e vê-las
simplesmente como fruto de uma variedade de pontos de vista
dos doutrinadores. Alguns parecem considerar que entre o
direito de emendae o direito geral de iniciativabá umaligação de
causalidade, mas outros preferem confundir odireito de formular
proposições ou projetos de lei com o direito de apresentar
emendas. Parece prevalecer, contudo, o entendimento de que o
direito de emenda não passa de um modo de exercício particular
e incidente do direito geral de iniciativa, visto, então, como um
modo de exercício principal, que se manifesta sob a forma de
proposições ou projetos.

56oidjor MAUS, Co-
mentário do artigo
44, in La Consti-
tution de Ia Répu-
bilque Française,
Análises e comen-
tários sob a direção
de LUCHAIRE e
CONAC, Paris, Eco-
nomica, 1987, op.
cit., p. 860.

A primeira tentati va de mostrar as relações entre direito de
emenda e direito geral de iniciativa foi proposta por Eugène
Pierre. Este eminente jurista considerou que o primeiro era o	Eugéne PIERRE,op.
corolário do segundo 57 . Na linguagem corrente, a qualidade de alt, P. 734.
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corolário é atribuídaaumaidéiaque acompanha outraidéia. Mas
esse acompanhamento pode proceder de duas ordens distintas:
pode não apresentar nenhuma razão objetiva, resultando de uma
simples vontade, ou pode ainda, ocorrer como conseqüência
lógica e portanto necessária. Assim, proposição corolária é aque
se deduz de uma proposição já demonstrada, que é, por
conseguinte, a causa. Afirmar que o direito de emenda é o
corolário do direito geral de iniciativa equivale adizerque aquele
se encontra numa relação de causalidade frente a este. Se fosse
efetivamente o caso, mal se compreenderia que o direito de
emenda possa ser dissociado do direito geral de iniciativa.

Com razão, a expressão "corolário" serve simplesmente
para mostrar que o direito de emenda deriva do direito geral de
iniciativa. Esta visão é compartilhada pelo reitor Prelot, para
quem "o corolário da faculdade de iniciativa é o direito de
emenda"58 . A mesma tese foi retomada recentemente pelo D.
Maus, que escreveu: "o direito de emenda é a conseqüência
necessária do direito de iniciativa"59.

Joseph Barthélémy e Paul Duez, em seu Tratado de
Direito Constitucional, escrevem que "o direito de emenda é, em
suma, um direito de iniciativa" 60 . A expressão "em suma", por
sua variedade de significados, não permite vislumbrar com
clareza como esses dois autores vêem a ligação entre o direito de
emenda e o direito de iniciativa. "Em suma" pode servir, no
contexto, para atenuar o sentido do verbo ser. Não se poderia
evidentemente aceitar tal idéia, porque se o direito de emenda se
con fundir com o direito de iniciativatorna-seimpossível encontrar
uma justificação para a diferença de regime jurídico que existe
entre ambos. Preferível crer que o "em suma" serve, na
realidade, para resumir as considerações que fazem com que o
direito de emenda decorra do direito de iniciativa.

Umaterceiramaneira, nãodeconsiderar, mas deapresentar
o direito de emenda é possível. Poderíamos com efeito, julgar
que ela é uma modalidade particular de exercício do direito geral
de iniciativa que se junta à outra modalidade, que toma a forma
de proposições ou de projetos de lei. O mesmo direito geral de
iniciativacomportariaentão duas modalidades de exercício, uma
que seria principal e a outra incidente, em razão de seu objeto e
do procedimento a ser observado. Esta idéia parece confirmada

59 MarcS PRÉLOT,
Prácis do Drolt
Cons titu tionnel,
Paris, Dalioz, 1952,
p. 452.

'°Didier	MAUS,
Comentário do artigo
44, iri La Consti-
tution de Ia Répu-
buque Françaiso,
Análises e comen-
tários sob a direção
de LUCHAIRE e
CONAC, Paris, Eco-
nomica, 1987, op.
cit., P. 860.

.Joseph Barthélémy
e Paul Duez, Traité
de Droit Constitu-
tionnel, Paris, Dalioz,
1933. Reedição
Economica, 1985, p.
733
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pelo jurista Esmein, para quem, "com exceção das proposições °'AdhérnarESMEIN,
de lei que apresentam, os membros das duas Câmaras exercem Constitutionnei. op.
ainda seu direito de iniciativa por intermédio das emendas".	cit., p. 823.

O direito de emenda é portanto uma modalidade de
exercício do direito geral de iniciativa reconhecido aos
parlamentares. Mas na medida em que ele apenas pode ser
acionado quando da discussão de um texto, não pode constituir
senão uma modalidade incidente de exercício do direito de
iniciativa.

No que tange ao direito geral de iniciativa, os membros
das assembléias têm-no assegurado pelo poder legiferante que
lhes é reconhecido, em razão da sua própria eleição. Trata-se,
aliás, de uma prerrogativa inerente e indisponível do Poder
Legislativo a que pertencem. Quanto à concessão deste direito
deiniciativaao Governo, procede amesmadeduas considerações,
uma teórica, outra prática. O regime de separação flexível dos
poderes que, na origem, permitiu aos membros do Governo
fazerem parte do Parlamento, permitiu-lhes também dispor,
nessacondição, dodireitogeral deiniciativaMasessaconsagração
traduz, além disso, uma necessidade mais recente. O Governo
que não é mais que um órgão de simples execução, tem
necessidade de uma legislação que sirva aos objetivos a que ele
se propõe. Como poderia a legislação fazê-lo, seelanão é, de urna
forma ou de outra, inspirada por ele, Governo?

A faculdade de propor emendas deriva em boa parte
desse direito geral de iniciativa, mas não está indefectivelmente
ligada ao mesmo. Certas autoridades têm, com efeito, disposto
do direito de propor alei sem ter esse mesmo direito com relação
à emenda. Mas é preciso salientar também que o direito de
apresentar emendas nem sempre é acompanhado da vontade de
acolhê-las.

Sem dúvida, sucede com muita freqüência que as
assembléias tenham tido ao mesmo tempo o poder de propor
uma emenda aos textos que pudessem ter sido pelas mesmas
avocados e de acolhê-los ou rejeitá-los. Os exemplos de
concentração desses poderes são abundantes. Em outras épocas
da história constitucional, os membros da autoridade legislativa
tinham a possibilidade de expressar, pela via das emendas, suas
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propostas de modificação dos textos em discussão, mas a
Assembléia não podia deliberar, anão ser sob a condição de que
o Governo quisesse de bom grado liberá-la para isso. As
hipóteses de supressão total do direito de emenda são mais raras.
De fato, só a Constituição do ano Vifi foi até a esse extremo.
Nesse período, a apresentação de leis era apanágio exclusivo do
Poder Executivo. O tribunal discutia os projetos de lei e firmava
um parecer que levava ao conhecimento do corpo legislativo.
Este aceitava ou rejeitava os projetos debatidos em sua presença
pelos membros do Governo. O Legislativo podia, por seu turno,
apenas decidir em escrutínio secreto e sem nenhuma discussão,
o que evidentemente excluía qualquer direito de emenda. Sem
dúvida, não deixadeterimportcianotáveI queodesaparecimento
do direito de emendacaminhoupari-passu com aperdado direito
geral de iniciativa das assembléias.

2. A prática do direito de emenda.

O exercício do direito de emenda é atributo de diversas
autoridades, cuja definição varia em função de considerações
políticas e constitucionais. A título de exemplo, a atribuição
desse direito ao Governo em 1958 reflete bem um parti-pris
constitucional eminentemente favorável ao executivo. Todos os
titulares do direito de emenda estão, no entanto, obrigados a se
conformarcom um procedimentodeterminado, mas não idêntico,
de apresentação e de discussão.

a) Os titulares do direito de emenda.

Parece natural que o direito de emenda, elemento da
função legislativa, seja atribuído ao órgão encarregado de dar
forma à vontade geral, mas esta regra não é sempre estritamente
observada, seja porque esse direito é igualmente reconhecido em
proveito do Governo, ou seja, hipótese menos freqüente, porque
lhe é exclusivamente destinado. De fato, a escolha dos titulares
do direito de emenda depende da natureza do regime instituído
e do caráter mais ou menos autoritário ou liberal deste. Pode-se
compreender facilmente que o regime presidencial de separação
estrita dos poderes reserva a exclusividade desta prerrogativa
unicamente aos parlamentares. Neste modo de organização, os
poderes executivos e legislativos, que procedem ambos do
sufrágio universal, devem permanecerorgânicaefuncionalmente
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afastados um do outro. Esse princípio não é mais respeitado a
partir do momento em que o poder executivo pode intervir em
qualquer estágio do processo legislativo e este é certamente o
caso cada vez que um direito de emenda lhe é reconhecido. As
razões pelas quais o "regime de Assembléia" veta também ao
executivo o uso deste poder possuem um fundamento
completamentediferente. Consideradocomoum órgão subalterno
e submisso, a autoridade executiva não é julgada digna de
participar dos trabalhos da Assembléia, a única eleita e portanto
a única legítima.

Se o direito de emenda está exclusivamente reservado aos
membros das Câmaras no quadro dos regimes presidencial ou
de assembléias, o mesmo não acontece quando o regime é
parlamentar. A teoria clássica considera, com efeito, este último
como um regime de equilíbrio e de colaboração funcional dos
dois poderes principais. Desta convicção resulta a idéia de que
o exercício das principais funções do Estado deve ser cumprido
de maneira concertada. Uma das conseqüências é a de que os
detentores do poder executivo são suscetíveis de participar da
função legislativa, seja porque eles podem intervir de uma
maneira ou de outra nos debates das assembléias, seja porque
eles possuem a iniciativa de leis e de emendas. Esta participação
da autoridade executiva no trabalho legislativo parece aliás, na
ausência de incompatibilidades entre funções ministeriais e
parlamentares, justificar-se plenamente.,

Nas ocasiões em que  órgão legislativo predominava, os
parlamentares puderam dispor sem limite do direito de emenda,
ao passo que esta prerrogativa era recusada aos membros do
Governo. Inversamente, os tempos mais recentes, marcados
por uma vontade de reforçar as atribuições do executivo,
consagraram formalmente diversas restrições do direito de
emenda dos parlamentares.

A atribuição pela Constituição de4de outubro de 1958 do
direito de emenda ao Governo enquanto tal rompe com uma
tradição mais do que secular e retoma os capítulos da história
constitucional mais favoráveis ao executivo. Antes, somente a
existência de incompatibilidades das funções governamentais e
legislativas permitia aos membros do Executivo com assento nas
Câmaras a utilização desta forma de iniciativa, mas a fórmula, é
forçoso dizer, não estava isenta de inconvenientes.

135



CADERNOS DA EscolA no LEQISLATIVO

AIain BROUILLET,
Le droit d'amende-
ment dans Ia Cons-
iltution de Ia Ve
Républíque, P.U.F.,
1971, op. cit., p. 42.

A faculdade de propor emendas constitui para osmembros
damaioriaum meio de participar da elaboração da lei, meio tanto
mais apreciado quanto maior for a intromissão do Governo na
ordem do dia das assembléias. A apresentação e, se for o caso,
a votação da emenda, permite a seus parlamentares poder
exercer de maneira residual, é claro, um direito de iniciativa que
a aplicação muito rigorosa do artigo 48 da Constituição pelo
Governo lhes fez, de fato, senão de direito, perder.

A oposição parlamentar encontra na utilização do direito
de emenda o meio de exercer a função de propositura e de
contestação, que lhe é reconhecida por todo regime político
democrático. O primeiro papel dos parlamentares da minoria é
ode assegurar a promoção de suas concepções legislativas para
convencer a opinião pública da sua excelência. Mas uma grande
parte da sua energia e de seu tempo é consagrada à crítica e
manobras procrastinatórias. A apresentação de substitutivos
através daofertadeemendas que se sobrepõem e secon-elacionam
é a técnica através da qual os membros da oposição manifestam
e asseguram a promoção de suas concepções legislativas.

Os parlamentares podem querer, portanto, modificar não
apenas um ponto específico de fundo ou de forma, mas o
conjunto das disposições que comporta o projeto ou aproposição
inicialmente apresentados. Um substitutivo será reconhecido
pelo fato de se inspirar em uma concepção política, econômica
ou ideológica oposta àquela que destaca o projeto. Esse critério
completará utilmente, sem dúvida, a definição de substitutivo
dadaporAlain Brouillet. Paraesseautor, estamos napresençade
um tal ato desde que: "as emendas têm por objetivo modificar ou
corrigir não uma disposição ou um artigo mas o conjunto de
artigos, e às vezes mesmo o texto na íntegra'62.

Antes que a Constituição da V República entrasse em
vigor, os substitutivos eram apresentados sob a forma de um
artigo único acompanhado de anexo do texto que se pretendia
colocar em discussão. A ementa do artigo único se limitava a
convidar a Câmara interessada para deliberar sobre o texto
oferecido como alternativa. Esse tipo de emenda era examinado
antes da discussão dos artigos e se o voto fosse favorável, o
debate se travava (após ser reenviado à comissão especial na m
República) em cima do próprio texto do substitutivo e não sobre
o da proposição ou projeto inicial. Se porventura, diversos
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substitutivos chegassem concorrendo entre si, o exame recaía
inicialmente sobre aquela que parecesse ser a mais afastada
dentre as mesmas, com relação à proposta original. Desde 1958,
o procedimento mantido para o exame se distingue nitidamente
daquele que estava em curso anteriormente, mas não se distancia
mais de modo profundo das regras do direito comum aplicáveis
às outras emendas. Os substitutivos são, com efeito, apresentados
sob a forma de emenda, artigo por artigo, ao texto em discussão.
Esta exigência procede do artigo 98, artigo 4 do Regimento da
Assembléia Nacional. O artigo 98 acrescenta, além disso, que a
inadmissibilidade do recebimento dos substitutivos é apreciada
pelo Presidente. Faremos observar ainda que as regras de
discussão dos substitutivos não apresentam originalidade menor
com relação àquelas definidas paraas outras emendas pelo artigo
100 do Regimento da Assembléia Nacional.

Estamos evidentemente no direito de nos inquietarmos
quanto às razões que levaram os redatores dos regimentos a não
diferenciar os procedimentos de discussão das emendas dos que
são aplicáveis aos substitutivos. De fato, é preciso ver aí o
resultado de um propósito firme no sentido de banalizar estas
últimas. A assimilação desejada e posta em ação no plano dos
procedimentos tem por finalidade evitar que a contraproposta
apareça ostensivamente como uma alternativapossível. Embora
proceda apenas do regimento das assembléias, esta vontade não
deixa pelo menos de estar em conformidade com o espírito geral
que anima as instituições desde 1958. Tudo é feito para que, a
despeito dos substitutivos apresentados, as proposições de lei
que o Governo aceita colocar em discussão e os projetos de lei
que são de sua lavra concentrem sobre eles toda a atenção.

Os motivos pelos quais a fórmula do substitutivo agrada
aos parlamentares permanecem idênticos aos de tempos atrás,
embora sua força seja maior hoje em dia. Os parlamentares
preferem, com efeito, recorrer a esse direito de iniciativa
incidente arecorrer ao direito de iniciativaprincipal, pelarapidez
da intervenção que ele lhe confere. Na vigência daifi República,
podemos lembrar que os substitutivos não eram submetidos ao
filtro daComissão dequeeram originárias. Estaobservação fazia
Bigene Pierre dizer que: "todas as vezes que lhes é possível usar
o direito de emenda, ele é para os representantes do país um meio wEugêmPIERRE,pp.
mais seguro e mais rápido de expor idéias" 63 . O que antes era	cit., p. 734.
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verdade hoje é mais ainda. O otimismo manifestado por aqueles
que chegaram aescreverque: "esseprocedimento de modificação
da ordem do dia do Parlamento ( .... ) permite ao mesmo que se
restabeleça a antiga soberania das assembléias parlamentares na
fixação do programa de seus trabalhosM, parece dever ser
abrandado por duas razões pelo menos: a) sabe-se, por um lado,
que o tema do substitutivo, em geral, permanece ligado ao do
projeto de lei ao qual ele se refere e, b) não se ignora em absoluto
que  Governo pode, mesmo que  substitutivo seja apoiado pela
maioria dos membros, fazer triunfar suas próprias concepções
legislativas.

Além disso, a tarefa da minoria é também a de barrar a
atividade da maioria de tal sorte que os eleitores saibam que ela
não assiste impassivelmente à aprovação de textos de que
discorda. Os artifícios que permitem perturbar o trabalho
parlamentar e legislativo são sem dúvida numerosos, mas a
apresentação de emendas redundantes, em grande número e em
cada estágio do processo legislativo, constitui um processo de
bloqueio dos mais temíveis. A utilização daemendacomo técnica
de obstrução pode começar desde o exame conjunto das
emendas pelas comissões competentes para apreciar a matéria.
Os parlamentares podem solicitar, por uma moção, o "reenvio"
de emendaàcomissão apartir do momento em que estiver sendo
travada a discussão geral, alegando de boa ou má-fé que a
emenda não foi estudada com toda a atenção que merecia.
Entretanto é no momento da discussão artigo por artigo que a
apresentação de emendas pode se mostrar o melhor meio de
acionar a máquina parlamentar. A técnica de obstrução é to
facilmenteconcebidaquantoparece ser: consiste namultiplicação
a mais não poder do número de emendas. Yves Colmou que
consagrou um estudo inteiro à obstrução parlamentar, propõe
umatipologianaquaj distingueas emendas supressivas, emendas
redundantes e repetitivas e as emendas de derrisão 65 . O autor
deixa patente - e a observação é pertinente - que as emendas
repetitivas são as maisincômodaspoispressupõem amultiplicação
de oradores intervindo a propósito de textos, que, se não são
idênticos, revelam-seno mínimo bastante próximos. As manobras
protelatórias podem tomarformas extremas equase mesquinhas.
Assim ocorre com a apresentação de emendas sob forma
manuscrita, porque os minutos necessários para sua datilografia
aumentam o tempo perdido. O crescimento do número de
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emendas que se pode observar depois do começo daV República
traduz, sem sombra de dúvida, o interesse crescente que
experimentam os parlamentares em face de seu trabalho, mas
reflete também o recurso mais freqüente daoposição às manobras
protelatórias. É inegável que o Governo não está desprovido de
meios constitucionais que lhe permitam impor-se. Mas por mais
eficazes que sejam esses meios, eles não lhe restituem o tempo
perdido, nem eliminam os inconvenientes de uma contestação
pública.

Tratando-se do Governo, o direito de emenda que lhe é
reconhecido oferece a vantagem de conservar a todo o
momento o domíniojurídico e político do processo legislativo.
Usando o direito deemenda, segundo aliás regras mais favoráveis
que as que se aplicam aos parlamentares, é possível ao Governo,
em princípio, modificar as raras proposições que tenham
escapado a seu controle, recuperando a vantagem que, por um
breve instante, no curso da negociação política, tenha concedido
aos parlamentares. E também para o Governo uma maneira de
proceder à adaptação dos projetos de lei após colher opiniões dos
parlamentares que o apóiam. Enfim, a apresentação de emendas
pelo Governo apresenta para este um último e muito valioso
aspecto: ela lhe permite restabelecer os dispositivos do seu texto
que poderiam ter sido objeto de uma transformação indesejada.

b. As regras de apresentação, discussão e aceitação de
emendas.

A apresentação de emendas pode ocorrer em diversas
etapas do processo legislativo. Mas existem momentos em que,
ou depois dos quais, os parlamentares não dispõem mais desta
liberdade, O Governo, por sua vez, goza de uma margem maior
de manobra, pois lhe é lícito usar desta faculdade quase a todo
instante. Já no estágio de seu exame pela comissão, os projetos
de lei e igualmente as proposições podem ser submetidos a
modificações por via de emendas. Mas tal prerrogativa varia
conforme a natureza do texto. No caso do projeto apresentado
pelo Governo, acomissão não podepropor substitutivo, cabendo-
lhe apenasdiscutiro texto original eemendá-lo. Tratando-se de
proposições, ela pode, em contrapartida, redigir um texto
próprio, que virá substituir o submetido à sua apreciação".

Artigo 86, Regi-
mento da Assem-
bléia Nacional, ap.
cit., p. 87.
-'Artigo 86, alínea 3,
Regimento da As-
sembléia Nacional,
op. cit., P. 88.
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A discussão geral é a primeira etapa do exame na sessão
plenária. E neste momento que as forças políticas presentes são
levadas a expressar a opinião que elas têm do texto. Nesse
estágio, somente uma emenda de supressão geral pode ser
recebida, com vistas ao adiamento sitie die da discussão.
Quando nem esta emendade supressão geral nem qualquer outra
moção de processo são acolhidas, tem início uma discussão
mais técnica sobre cada um dos artigos. Os parlamentares,
considerados isolada ou coletivamente, dispõem então de um
prazo de quatro dias de sessão, a partir da distribuição do
relatório, para apresentar emendas ao texto em discussão".
Quando a discussão é iniciada no decorrer de uma sessão
diferente daquela em que o relatório foi divulgado, um
prolongamento do prazo equivalente a dois dias de sessão é
acertado". A inadmissibilidade do recebimento ratione temporis
não é todavia passível de se alegar, nem com relação às emendas
apresentadas pelo Governo ou pela comissão originariamente
competente, nem com relação às emendas apresentadas em
nome de uma comissão especialmente convocada. Também não
háquefalarem inadmissibilidadedorecebimentorazionetennroris,
quando se trate de emendas ao novo texto proposto pela
comissão originariamente competente, no curso da discussão,
ou, quando se trate de emendas que façam referência direta aos
textos modificados pela Assembléia.70 . A apresentação de
subemenda está ainda menos submetida a qualquer condição de
tempo.

À fórmula de redação prescrita pelos regimentos das
assembléias" acrescenta-se a obrigação de uma justificação
sumária, bastando, se for ocaso, a indicação de que "tal emenda
se justifica pelo seu próprio texto". Nenhuma emenda, além
disso, deveriasereferiramaisdeumartigo. Quanto àautenticação
do texto da emenda, ela resulta da simples assinatura do autor.
Além da assinatura deste último, as emendas propostas por uma
comissão estão presentes na Assembléia Nacional trazendo
também a assinatura do relator. Já a praxe senatorial contenta-
secom a assinatura apenas do relator. A emendacujapatemidade
recai sobre todo um grupo pode ser respaldada seja pela
totalidadedas assinaturas do grupo, sejaporumaúnicaassinatura,
seguida da indicação genérica "e os membros do grupo...".

Remetidas às mesas das assembléias, as emendas recebem
um número e são a seguir encaminhadas pela presidência` à

Artigo 99, alínea 12,
Regimento da As-
sembléia Nacional,
op. cit., p. 103.

88Artigo 99, alínea 2,
Regimento da As-
sembléia Nacional,
op. cit., p. 104.

"Artigo 99, alínea 4,
Regimento da As-
sembléia Nacional,
op. cit., p. 104,

"Artigo 96, alínea 2,
Regimento da As-
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op. cit., p. 102.
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comissão originariamente competente. Somente depois a
discussão pode acontecer. Mesmo que a falta de impressão e de
distribuição não seja obstáculo à sua discussão em sessão
pública, a maioria das emendas passam por essas formalidades.
As emendas são examinadas após os artigos aos quais elas se
referem. Dado o grande número de emendas suscetíveis de se
relacionarem com um só artigo, foi necessário, e isto pode se
conceber facilmente, fixar uma ordem para a discussão. Nesse
domínio, também as escolhas determinadas pelos regimentos
das assembléias, conforme a lógica, foram herdadas da tradição
parlamentar. A prioridade é dada às emendas supressivas. As
outras emendas são apreciadas apenas se houver necessidade,
isto é, no caso de a emenda supressiva não ser acolhida. A ordem
dadiscussão é a seguinte: vêm em primeiro lugar as emendas que
mais se afastam do texto, depois as emendas parcialmente
contrárias ao texto e as que nele se intercalam; por fim, as que
acrescentam algo ao texto". A fixação da ordem da discussão
deve também levar em conta aprioridade do exame das emendas
apresentadas pelo Governo ou por comissão, em relação às
emendas dos deputados que tenham objeto idêntic0 74 . A
preocupação em evitar perdas de tempo e conter a prática do
obstrucionismo levou à limitação do número dos participantes
na discussão e da duração das intervenções orais. A discussão
de cada emenda permite a confrontação dos pontos de vista do
autor ou dos autores, se são vários, do Governo, dos presidentes
ou relatores das comissões originariamente competentes, ou
especialmente convocadas, bem como de um dos oradores
contrários ao texto". Apenas o Governo pode usar da palavra
por mais de 5 minutos; os outros oradores estão, em princípio,
obrigados a se conformar estritamente com esta duração. Ao
contrário da discussão, a votação das emendas efetua-se
imediatamente após a votação do artigo inicial".

E. - Os limites impostos ao exercício do direito de
emenda.

A dinâmica particular dos poderes, para não falar da
relação de força existente entre a autoridade legislativa e a
executiva, permite explicar a ausência, ou ao contrário, a
multiplicidade e o rigor das restrições aplicáveis ao direito de
emenda. E mesmo a vontade de assegurar a predominância de
uma autoridade sobre a outra que leva a restringir o exercício do

"Artigo 100, alínea
1-4, Regimento da
Assembléia Nacio-
nal, op. cit., p. 105.
74 Artigo 100, alínea
5, Regimento da
Assembléia Nacio-
nal, op. cit., p. 105.

75Artigo 100, alínea
7, Regimento da
Assembléia Nacio-
nal, op. cit, p. 105.

'-Artigo 400, alínea
1 0 , Regimento da
Assembléia Nacio-
nal, op. cit, p. 105.
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direito de emenda para esta ou aquela. A regulamentação em
vigor desde 1958 parece ilustrar, quase à exaustão, esta idéia,
porque apenas o desejo de diminuir a posição do Parlamento
justifica a extensão das inadmissibilidades novas.

Ao chocarem-se com textos que efetivamente
correspondem à definição do que seja uma emenda, esses
procedimentos limitam, de fato, o uso que se faz deste direito.
As proibições justificam-se, muitas vezes, pela matéria tratada.
E o caso das inadmissibilidades afetas a questões financeiras,
que impedem os parlamentares de sugerir um aumento de
despesas ou uma diminuição de receitas. Neste domínio, a
iniciativa incidental, da mesma forma que a iniciativa principal,
é corri efeito concedida exclusivamente ao Governo. A restrição
do direito de emenda repousa muitas vezes em simples
considerações casuísticas. E o caso da proibição de propor em
sessãopúblicaemendas quenão foram anteriormente submetidas
a uma comissão. Este é também ocaso da possibilidade que tem
o Governo de impedir a votação de emendas pela simples razão
de que elas não lhe convêm.

1. A ausência de iniciativa parlamentar em matéria
financeira.

A limitação do direito de iniciativa, aplicável de maneira
quase idêntica às emendas e proposições de lei no âmbito
financeiro, resulta desde 1958 do mesmo texto constitucional.
O artigo 40 do texto que estabelece a V República enuncia:

"As proposições e emendas formuladas pelos membros
do Parlamento não são passíveis de recebimento quando sua
aceitação tenhacomoconseqüênciaumadiminuição dos recursos
públicos, ou o agravamento dos encargos públicos".

Esta consagração constitucional da inadmissibilidade de
emenda em projeto sobre matéria financeira coroa, com efeito,
uma lenta mas inexorável evolução que faz com que a limitação
do direito de emenda decorrente desse fato seja uma das mais
estritas que existem. A importância exata da inadmissibilidade
financeira criada na V República só pode ser entendida se forem
levadasem consideraçãoas disposiçõescomplementares inscritas
no artigo 42 do decreto de 2 de janeiro de 1959, relativo às leis
financeiras77 . Essas disposições precisam que "nenhum artigo
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adicional, nenhuma emenda aumprojeto de lei de finanças pode
ser apresentado se visar suprimir ou reduzir efetivamente urna
despesa, criar uma receita ou assegurar o controle das despesas
públicas", 3/4 o que agrava ainda mais a regulamentação imposta
pelo artigo 40 da Constituição.

Se o art. 40 parece autorizar a compensação recíproca
das receitas entre elas, a análise a contrário sensu das normas
do art. 42 do decreto supracitado sugere uma conclusão inversa.
Este último artigo estabelece limitativamente as iniciativas
financeiras autorizadas e, de maneira evidente, a compensação
entre receitas nelenão figura. Jáo artigo40 do texto constitucional
reflete apenas um cuidado no equilíbrio das finanças do Estado,
independentementedaparcelarespectivaqueentranacoiflPosição
dos recursos financeiros totais. Estainterpretação maisindulgente
rapidamente prevaleceu em matéria fiscal, mas não se estendeu
aos debates orçamentários em razão mesmo dos termos
particularmente claros da lei orgânica.

Ademais, a noção de compensação das receitas fiscais foi
considerada de maneira restritiva, como atesta a rejeição pelo
Conselho Constitucional de uma emenda que previa uma
compensação integral, em benefício das coletividades locais, das
depreciações resultantes dareformada fiscalizaçãoimobiliária'8.

Se entre os recursos a compensação é permitida, os
parlamentares só estão autorizados a substituir uma receita do
Estado por uma outra em determinadas condições, aliás,
draconianas. A compensação deve, na realidade, beneficiar as
mesmas coletividades ou organizações em proveito das quais é
auferida a receita objeto de uma redução e deve ser, além disso,
imediata'9 . A proibição feita aos representantes da nação de
agravarem os encargos públicos é tanto mais rigorosa quanto
mais se amplia esta noção de sobrecarga dos encargos públicos.
Deste modo, e ainda que esta solução tenha sido objeto de vivas
críticas do lado doutrinário, as despesas efetuadas pelos
organismos privados que administram um serviço público são
propriamente consideradas encargos públicos e seguem, por
conseguinte, o mesmo regime". Da mesma forma, a
compensação das despesas é impossível; isto é o que resulta da
aplicação singular do artigo 40, que proíbe a criação ou o
agravamento de um encargo.

78 Decisão o° 63-21
DC de 12 de março
de 1963, Lei que
trata da reforma do
registro de quitação
e da fiscalização
imobiliária, Recue/I
des décisions do
Conseil constitu-
tionnol, 1965, p. 23-
24.

Decisão n' 76-64
DC de 2 de junho de
1976, RecuoU das
décisions ou Con-
seil constitutionflel,
1976, p. 21.
80 Decisão n° 76-64
DC de 2 de junho de
1976, Recuei! des
décisions ou Con-
sou! constitut/onnel,
1976, p. 21.

143



CADERNOS DA EscolA uo LEQISIATIv0

" Decisão de n° 60-
11 de 20 de janeiro
de 1961 ! Recueil
das décisions ou
Cansei! constitu-
tionnel, 1976, p. 29.

02 Artigo 86, alínea 4,
Regimento da As-
sembléia Nacional,
op. cit

Em virtudedaregrade não-afetação deencargos públicos,
o agravamento destes não pode ser proposto nem mesmo se
acompanhado de um aumento correlato e equivalente das
receitas. Sabe-se contudo que esta possibilidade, não mantida
na França, existe em outros países. Ressalta portanto de tudo o
que precede que ainiciativaparlanientar não é livre, salvo quanto
à definição das regras do novo imposto.

As inadmissibilidades financeiras contrariam todas as
formas de iniciativaparlamentar (proposições de lei e emendas),
mas não os projetos ou as emendas apresentadas pelo Governo.
O exame das estatísticas mostra, todavia, que o uso do artigo 40
é sobretudo solicitado face às emendas. Isto é compreensível,
sabendo-se que o Governo pode sustar as proposições de lei, ao
decidir não inscrevê-las na ordem do dia. Os quatro relatórios
dos presidentes da comissão de finanças daAssembléiaNacional
o demonstram. O número médio de emendas alcançadas pelas
"inadmissibilidadesfinanceiras" acadaano nãopamu deaumentar.
Igual a 100, de 1968 a 1973, esta cifra em seguida elevou-se para
250, de 1973 a 1978, e a 230, depois desta data. De modo
inverso, o artigo 40 quase não se aplica em face das proposições
de lei: 24 vezes na Assembléia Nacional e uma só no Senado
desde 197581.

Incumbe às autoridades das assembléias parlamentares
dirimir, sob o ângulo de seus regimentos próprios, os litígios que
seproduzem em virtudeda aplicação do artigo4ø daConstituição
e do artigo 42 da lei orgânica. Na Assembléia Nacional, a tarefa
de se pronunciar sobre a inadmissibilidade eventual de uma
emenda apresentadaquando dadiscussão na comissãoé confiada
ao presidente da dita comissão. Em caso de dúvida, mas somen-
te neste caso, apela-se à secretaria da comissão pertinente82.
A solução adotada pelo Senado afasta-se ligeiramente do que
acaba de ser dito. No Senado, com efeito, somente a comissão
de finanças tem autoridade para se pronunciar sobre a possibili-
dade do recebimento de uma emenda discutida em comissão.
O reconhecimento de umacompetência exclusiva em proveito
de uma só e mesma comissão apresenta a vantagem de
garantir a unidade e a coerência das decisões tomadas nesta
matéria

O artigo 98, alínea 6, do Regimento da Assembléia
Nacional, atribui ao presidente (da sessão) o poder de decidir
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sobre aquestão dainadmissibilidadedeumaemendaapresentada
em sessão plenária. Na prática, os presidentes sucessivos da
Assembléia Nacional, habituaram-se a solicitar o parecer da
comissão de finanças e a acompanhá-lo, muito embora o que era
considerado uma simples faculdade tenha se transformado em
verdadeira regra costumeira. No Senado, a questão da
inadmissibilidadelevantadaem sessãopúblicaéexaminadapelo
presidente ou pelo relator especial da comissão de finanças. A
intervenção da comissão de finanças está, elamesma, limitada às
únicas hipóteses em que uma solução não poderia ter sido obtida
nessa primeira etapa".

Chamado a tomar uma decisão, em virtude do artigo 61
daConstituição. o Conselho Constitucional recusa-se aexaminar
os pontos capitais extraídos da violação do artigo 40, se é patente
que as autoridades parlamentares dele não se ocuparam a
priori84 .0 papel do Conselho, limita-se, portanto, aum controle
da boa aplicação deste artigo, dando a entender a alguns que ele
funciona como um tribunal de apelação ou de cassação.

Aplicadas estritamente, as disposições do artigo 40, ter-
se-ia podido analisar a iniciativa parlamentar, se a interpretação
rigorosa que lhes tinha sido dada pela comissão de finanças em
1959 houvesse sido sempre seguida. Esta última, corri efeito,
declarou insuscetível de recebimento uma proposição destinada
a facilitar a adoção dos filhos naturais, sob alegação de que as
modificações dos direitos hereditários dessas crianças podiam
gerar uma perda de receitas em termos de imposto sobre as
transferências patrimoniais a título gratuito" .

Durante os primeiros tempos, o Governo deu prova de
grande firmeza e mostrou-se particularmente preocupado em
afastar todainiciativafinanceirados parlamentares. Em seguida,
o recurso que alguns compararam a uma espécie de "guilhotina"
tornou-se mais raro. Também é preciso saber que as emendas
litigiosas são tratadas diferentemente, podendo-se imaginar
facilmente arazão: sua paternidade. Quanto aos textos apoiados
pelos oposicionistas no Parlamento, o Governo não se preocupa,
absolutamente, dada  evidência de que apossibilidade de serem
aceitos épor demais incerta. A reação do Executivo étotalmente
outra quando a emenda é apresentada por um deputado ou um
senador pertencente à força política que o apóia. O Governo
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procura inicialmente obter pelo expediente da negociação, a
retirada do texto e não é raro que ele consiga isso, ao prometer
levarem conta, em sua ação e decisões futuras, as preocupações
levantadas. A aplicação do artigo 40 dá-se apenas quando o
autor da emenda, portanto próximo ao Governo, persiste na
sua intenção. Mas algumas vezes o Governo não recorre a esta
forma de inadmissibilidade de recebimento. Isso sucede, em
geral, quando o Governo tem por objetivo permitir aos
parlamentares de sua base a obtenção de vantagem política
decorrente de uma medida específica de apelo popular.
Compreende-se muito bem que as considerações jurídicas
possam ceder ante as considerações políticas, quando da
proximidade de ocasiões eleitorais.

Se não anulam a iniciativa residual que consagra o
reconhecimento do direito de emenda, as "inadmissibilidades
financeiras" pelo menos o desfalcam consideravelmente de
sua substância. Afinal, é difícil imaginar— e raro acontecer
- que uma emenda não comporte, em maior ou menor
proporção, incidência financeira e que não incorra, por esse
motivo, no risco gravíssimo de ser rejeitada. E forçoso
também salientar que a ausência de iniciativa financeira
derivada não passa de uma conseqüência da ausência de
iniciativa financeira principal.

2. As inadmissibilidades do processo.
As inadmissibilidades do processo legislativo apresentam

a característica comum de não serem acionadas exceto se o
Governo assim desejar. As conseqüências produzidas por
elas, no entanto, são muito diferentes: o artigo 44-2 impede
que a emenda seja até discutida enquanto que o artigo 44-3
permite ao Governo opor-se à votação, mas não à discussão
do texto.

a) A inadmissibilidade das emendas não submetidas a
uma comissão.

O artigo 44, alínea 2, resguarda ao Governo uma
possibilidade, à qual ele recorre pouco, mas que, em
determinadas circunstâncias, revela-se tão preciosa quanto a
que figura na alínea 3 do mesmo artigo. A alínea 2 permite,
com efeito, ao poder executivo opor-se ao exame de toda
emenda que não tenha sido submetida à comissão para a qual
foi distribuída.
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Esta disposição constitucional encontra um eco nos
regimentos das assembléias. A alínea 3 do artigo 100 do
Regimento daAssembléiaNacional mostra que "a Assembléia
não delibera sobre as emendas que não são sustentadas na
sessão, nem sobre as emendas que não não tenham sido
submetidas à comissão antes da abertura do debate, quando
o Governo se opõe ao exame das mesmas, em virtude da
aplicação do artigo 44, alínea 2, da Constituição". A mesma
proibição é formulada pelo artigo 49, alíneas, do Regimento
do Senado.

A leitura do texto acima evidencia a liberdade que o
Governo tem de levantar ou não esta espécie de
inadmissibilidade. E é de se reconhecer que o uso desse
artifício pelo executivo (8 vezes desde 1959) tem sido, no
mínimo, razoável. Lembre-se que Philippe Seguin, Ministro
dos Assuntos Sociais e do Emprego, surpreendeu e suscitou
vivos protestos ao decidir opor-se, em 7 de junho de 1986, a
300 emendas não submetidas à comissão, apresentadas quando
do exame do projeto de lei que suprimia a autorização
administrativa para as

Mais recentemente, o Ministro do Interior, Pierre Joxe,
apoiando-se no mesmo artigo pediu, e evidentemente obteve,
porque é de direito, a rejeição de uma emenda apresentada por
Michel O texto proposto pelo deputado socialista de
Bouches-du-Rhône previa a obrigação para os candidatos à
eleição municipal de Paris, Lyon e Marseille de estarem
presentes - no primeiro e no segundo turno - na totalidade
dos setores. O Ministro do Interior justificou sua hostilidade
à emenda— dita do "mandatário" único —aqual era apoiada
por grande número de deputados socialistas, declarando que
ela perturbava e enfraquecia o caráter consensual do projeto
de lei, modificando diversas disposições do Código Eleitoral e
do "Código das Comunas" relativos aos procedimentos de
votação e ao funcionamento dos conselhos municipais.

Com efeito, a pouca utilização da prerrogativa contida
no art. 44, alínea 2, reflete o pouco interesse do Governo de
evitar a adoção de um procedimento altamente contestado. É
que a alínea 2 chega até a recusar a liberdade de palavra aos
parlamentares, e a tal extremo nem sequer chegou a alínea 3,
nem por isso menos desacreditada.

86 JQ Debates, 7de
junho de 1986

°' J.O. Debates, 26
de novembro de
1988.
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°8PierreAVfllLejean
GICQUEL, Droitpar-
lementaire, Montch-
restien, 1988 ! p. 149.

89 Idem.

°°Pierre AVRIL, O
bloqueio do voto,
nesta Reme, 1965,
p. 399-457; O voto
bloqueado ! nesta
Revue, 1971, p. 470-
503.

Sem dúvida também, a relativamente rara utilização do
artigo 44-2explica-sepelainterpretaçãorestritivadas condições
exigidas para sua aplicação. O debate com fulcro no artigo 44,
alínea 2, não se dá no momento da discussão geral, mas
quando da discussão de cada artigo. E o que sobressai da
interpretação proposta pela Conferência dos Presidentes.
Uma decisão de acordo com esta interpretação foi proferida,
por exemplo, quando o ministro Gaston Deferre quis se opor,
em 4 de novembro de 1981, ao exame de emendas que não
tinham sido apresentadas antes da abertura da discussão geral
de 28 de outubro". Além disso, admitiu-se que o artigo 44-2
não podia serinvocado nahipótesede serdada ciência do texto
da emenda à comissão, mesmo que esta não tenha podido ou
desejado examiná-lo. Mostrando que as emendas remetidas
mas não examinadas podiam mesmo assim ser consideradas
como apreciadas, Barot, Presidente da Comissão dos Assuntos
Culturais, tornou-se, em sua época, eco desta interpretação89.

b) A interdição da votação das emendas não desejadas
pelo Governo.

De conformidade como artigo 44, alínea 3,o Governo
pode pedir à Assembléia competente para se pronunciar, em
votação única, sobre o todo ou parte do texto em discussão,
mantendo apenas as emendas propostas ou aceitas por ele, O
"bloqueio de votação" oferece, portanto, ao executivo a
possibilidade de rejeitar emendas que ele não apreciou e em
face das quais não possa, ou não queira, argüir uma outra
inadmissibilidade. Destarte, o artigo 44, alínea 3, constitui um
procedimento que, quando empregado, suprime todo efeito
do direito de iniciativa incidental dos parlamentares`.

Além disso, o órgão executivo pode colocar os
parlamentares que o apóiam na Assembléia diante da
desagradável alternativa ou de rejeitar um projeto ou uma
proposição de lei, ou de adotá-lo unicamente com as emendas
que recebem seu assentimento. As conseqüências de uma tal
situaçãopodem sermuito facilmente imaginadas: intimidados,
os parlamentares escolhem muito freqüentemente a segunda
possibilidade e se dobram, em desespero de causa, à chantagem
da qual são vítimas. Se não o fazem, correm o risco da
remessasine die de um texto no qual figuram disposições que
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lhes interessam particularmente. O órgão executivo está, por
conseguinte, em posição de fazer votar um projeto ou uma
proposição de lei nos termos que desejar.

Na decisão firmada em 15 de janeiro de 1960 pelo
Conselho Constitucional, ressalta o fato de que a votação
única pode ser solicitada para qualquer parte do texto em
discussão, esta "qualquer parte" podendo ser composta de
uma simples alínea, um artigo ou de um conjunto de artigos"
Nesse caso, a deliberação só tratará da parte em questão, bem

como das emendas aceitas pelo Governo ou dele emanadas.
Mas mesmo quando tivesse recorrido ao "bloqueio devotação"
nesseprimeiro estágio, o Governo continuariatendo afaculdade
de solicitar novamente a aplicação da alínea 3 do artigo 44, no
momento da votação da íntegra do texto. Este procedimento
pode ser também empregado no momento em que uma e outra
Assembléia se pronunciarem em primeira discussão, ou em
qualquer outra etapa do vaivém parlamentar.

O Governo tem igualmente a possibilidade de apelar
para o mecanismo do "bloqueio de votação" no decorrer do
processo paritário. Sabe-se, com efeito, que nas hipóteses em
que a Assembléia e o Senado não chegam a votar um texto em
termos idênticos, o primeiro-ministro pode apelar C depois de
duas leituras ou uma só, se a urgência for declarada C a uma
Comissão Mista Paritéria, encarregada de elaborar um texto
consensual tratando das disposições objeto de desacordo.

Salvo com aquiescência do Governo, nenhuma emenda
ao texto da Comissão Mista Paritária é passível de recebimento.
Eis o que esclarece uma das alíneas do artigo 45, cuja
"aplicação implica, por si mesma, no bloqueio parcial da
votação" 92 - Nesta hipótese, o Governo pode, não obstante,
solicitara aplicação do artigo 44, alínea 3, a fim de evitar que
as emendas por ele apresentadas ou aceitas sejam rejeitadas.
Isso lhe permite propor às duas Câmaras a votação global das
disposições da Comissão Mista Paritária acompanhadas de
emendas propostas por ele. Com tal procedimento, o executivo
mantém as disposições que lhe satisfazem e modifica as que
não lhe convêm. Aredação consensual a que chega a Comissão
Mista Paritária não pode ser modificada pelos parlame\'ntares
se o Governo se recusar a isto. Os motivos que foram

91 Decisão no. 60-6
DC de 15 de janeiro
de 1960, Recueil
dos décisions ou
Conseil constitu-
tionnel, 1960, p. 21.

Pierre AVRIL, O
voto bloqueado.
nesta Reme, 1971,
p. 477.
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aduzidos para justificar a faculdade que tem o Governo de
submeter emendas e a recusa desse mesmo direito aos
parlamentares são, aliás, mais de ordem prática que jurídica.
Admitir-se-á facilmente que o reconhecimento de um direito
de emenda em benefício dos membros do Parlamento numa
hipótese semelhante seria incorrer no risco de ver anulado um
acordo precário e estabelecido com dificuldade.

De outraparte, o direito de emendado Governo serviria
para compensar o fato de que, sem estar representado na
Comissão MistaParitária, o Governo nãoteriacomo influenciar
a redação do texto de compromisso. Esta opinião é
particularmente defendida por Pierre Avril. Este eminente
autor que se distinguiu particularmente no estudo do "bloqueio
de votação", afirma que esse direito de emenda exclusivo não
teria mais verdadeiramente razão de ser se fosse permitida "a

Idem,	 presença do ministro interessado na comissão mista"93.

O artigo 113 do Regimento da Assembléia Nacional
prevê que os deputados votem diretamente a íntegra do texto
daComissão MistaParitária. O Regimento do Senado, por seu
lado, não afasta o procedimento de direito comum, conforme
o qual a votação se dá por artigo e depois na íntegra. Os
parlamentares conservam então o poder de acatar apenas as
disposições oriundas do trabalho da Comissão Mista Paritária
(no seu todo, no que diz respeito aos deputados, ou no seu
todo ou em parte no que diz respeito aos senadores) e de
rejeitar em conseqüência as emendas do Governo. Nestas
condições, explica-se melhor o fato de que o órgão executivo
tenha, ainda assim, necessidade de recorrer ao artigo 44-3,
para fazer com que sejam aceitas suas próprias emendas.

O poder que tem o Governo de solicitar votação única
para as disposições da Comissão Mista Paritária e para as suas
próprias emendas ou aquelas que tenha aceito, lhe confere
autoridade para manter as soluções que lhe satisfazem,
modificando apenas aquelas que desaprova. O Parlamento
pode, se assim desejar, rechaçar as emendas do Governo, mas
ele só toma essa decisão em caráter excepcional, porque o
destino das emendas em questão está ligado de maneira
indefectível ao do resto do texto. Se fossem rejeitadas, o
restante do texto também o seria.
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É no momento em que o Senado se encontra na
situaçãodeoposiçâo latente ou aberta que afacilidade oferecida
pelo artigo 44-3 se revelado mais alto interesse. Nestes casos,
com efeito, os representantes da Câmara Alta aliados aos da
AssembléiaNacionai pertencentes àoposiçãO estão em situação
de poder sustar um texto que não terá o beneplácito do
executivo. Esta visão não é apenas teórica, porque tais
situações aconteceram em diversas oportunidades. Um autor
notou, aliás com desagrado, que a vontade do Governo de
forçar a adoção a todo o custo de suas emendas o levou a
retirar do texto disposições tecnicamente melhores que as
suas 94 . Utilizado contra as emendas apresentadas pelos
membros da maioria, o bloqueio do voto tem um objetivo que
não é o mesmo que é perseguido pelo Governo quando as
emendas são apresentadas por representantes da oposição.
Aplicado às emendas da oposição, este procedimento reflete
mais um desejo de disciplinar as deliberações e de amenizar
umaeventual obstrução do que um temor real dever modificado
o texto da proposição ou do projeto.

O aspecto mais singular não deixa de ser a aplicação do
artigo 44-3, em oposição às emendas propostas pelos
deputados ou senadores que apóiam o Governo nas
assembléias. O desejo de proceder rapidamente não constitui
mais a motivação essencial. O que predominaé o desejo de não
acolheras emendas que, aritmeticamente, poderiam ser votadas
e manter as disposições que não encontram boa acolhida.

Muito rapidamente compreendida, esta utilidade do
artigo 44-3 foi particularmente expressa por Marcel Peilerin,
que, em 23 de dezembro de 1959, afirmava que o bloqueio do
voto permitia "evitar que por emendas, votos por divisão,
adições, improvisos na sessão, se chegue a modificar tão
profundamente e a desfigurar de maneira tão sensível um
texto, levando-o a tornar-se inviável ou impróprio para
alcançar o objetivo perseguido pelo Governo quando de sua
elaboração"".

O Governo tem então, por esta via oblíqua, um meio
eficaz de "extorquir" o consentimento da maioria que o apóia
e, isso, sem risco, porque sua responsabilidade não está
comprometida como no caso de recurso à alínea 3 do artigo
47. Portanto, é em nome da solidariedade política que une o

TANKHA, A co-
missão mista pari-
téria, nesta Reme,
1963, p. 520.

°' J.O., Debates,
Senado, 23 de de-
zembro de 1959, p.
1979.
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Governo que a maioria aceita freqüentemente 3/4 acontragosto,
aliás 3/4 renunciar a seu direito de emenda.

O Governo aprecia particularmente o poder de recorrer
à votação única quando as conclusões da Comissão Mista
Paritária não tenham sido acolhidas pelas duas assembléias ou
quando a comissão mista não tenha chegado a um texto
consensual. Nessas duas hipóteses, com efeito, há possibilidade
de se proceder a uma nova leitura perante cada uma das duas
assembléias. Exemplos de utilização do "bloqueio de votação"
nesse estágio não faltam.

O último caso a ser imaginado éaquele no qual nenhum
texto pôde ser adotado depois de nova deliberação pelas duas
câmaras. Em tal situação, o Governo está, como se sabe,
autorizado, em último recurso, a solicitar à AssembléiaNacional
que delibere em definitivo.

Esta última pode retomar o texto elaborado pela
Comissão Mista Paritária, ou o último texto votado por ela,
modificado, se for o caso, por uma ou várias emendas
adotadas pelo Senado. Os termos do artigo 45-3 da Constituição
e os do artigo 114, alínea 3 do Regimento da Assembléia
Nacional excluem a possibilidade de que nele possam ser
introduzidas novas emendas. A ordem de acordo com a qual
os textos são examinados é determinada pela comissão
competente. Se  primeiro é rejeitado, ooutro é imediatamente
colocado em votação. Se ambos não receberam voto favorável,
é de fato o projeto ou proposição de lei que se acha rejeitado.
Não há definitivamente necessidade, neste caso, de que o
Governo exija a aplicação do art. 44-3, porque o art. 45
paralisa por si próprio toda possibilidade de emenda.

Imutável, a definiçao atual de emenda corresponde
ainda àquela que se podia propor há um século, ou antes até.
Forçoso é admitir que, neste plano, as mudanças de regime
constitucional e político não têm tido nenhum efeito. Em um
ponto, não obstante, a situação modificou-se muito, em
virtude dacriação do Conselho Constitucional. Antes de 1958,
oParlamento dispunhade umagrande margem de liberdadeno
uso que fazia do direito de emenda, chegando a desrespeitar
suas características intrínsecas. Não erararo que aabrangência
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de uma emenda se confundisse coma de uma proposição. Por
suas últimas decisões, o Conselho impôs ao Parlamento o
respeito aos limites conceituais da emenda. A partir de então,
a emenda não pode existir se não tiver relação com a
proposição ou o projeto em exame, nem pode sua abrangência
excessiva serjustificada pelo direito geral de iniciativa. Se tal
jurisprudência permite ganharem coerência e rigor, é inegável
que ela reduz bastante a soberania das Assembléias C— como
aliás o fez a Constituição de 4 de outubro de 1958.

Afirmada na alínea 1 do art. 39, a igualdade dos poderes
em matéria de iniciativa legislativa não passa de ilusão: isto é
o que muitos autores afirmam e não se cansam de criticar.
Mas, se a participação do Parlamento na elaboração da lei se
encontra muito reduzida, não convém por isso subestimá-la.
Sem chegar a ser impressionante, o número de emendas
apresentadas por parlamentar é considerável.

Das observações feitas, ressalta-se que os
parlamentares, da maioria ou da minoria, só podem exercer o
direito que lhes é reconhecido na alínea 10 do art. 44, sob a
condição de que o órgão executivo não tenha se decidido a lhe
fazer oposição. A redução das competências do Parlamento,
no que concerne ao rol de matérias do art. 34, não é pois o
único sinal de seu enfraquecimento.

Não é de se admirar que um sentimento de impotência
e imensa frustração tenha, em diversas ocasiões, tomado
conta dos parlamentares oposicionistas, levando-os a usar as
emendas como meio de travar eretardaro trabalho legislativo.
O questionamento freqüente da responsabilidadetraduz mais
a decepção vivida do que um desejo real de forçar o
Governo à renúncia. A legislatura iniciada em 1988 não
abre, no entanto, perspectivas novas? Talvez sim, porque
a ausência de uma maioria partidária absoluta pode levar à
busca de alianças circunstanciais ou de neutralidade
benevolente cuja contrapartida poderia ser a consideração
de emendas da minoria. De fato, tem-se observado que as
emendas da minoria não têm sido objeto de rejeição
sistemática.

Tradução: Paulo Roberto Magalhães
Revisão: Leonardo Noronha e Diana Céres de Oliveira Freire
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A MUDANÇA DA CAPITAL
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONQRESSO

MINEIRO - BARBACENA / 1893
LUIZ FERNANDES DE ASSIS Editor dos Cadernos

da Escola do Legis-
lativo.

c

orno parte das comemorações do Cente-
nário de Belo Horizonte estamos publi-
cando documentos do Congresso Mi-
neiro que trataram da escolha da sede da
nova capital'. A reunião extraordinária
em novembro e dezembro de 1893 acon-
teceu em Barbacena devido a rumores
em Ouro Preto de que bombas explodi-
riam no plenário se tão melindroso as-
sunto retornasse aos debates. A sessão
fora convocada única e exclusivamente

Publicamos nos
Cadernos da Es-
cola do Legisla-
tivo, ne 5, trechos
dos Anais do Con-
gresso Mineiro de
1891.

para que seus membros es-
colhessem definitivamente o local da futura capital, entre
cinco localidades: Belo Horizonte, Várzea do Marçal,
Paraúna, Barbacena ou Juiz de Fora, obedecendo ao que
dispunha o art. 13 das Disposições Transitórias da Consti-
tuição Estadual. Iniciados os trabalhos, a oposição contou

Cai Ese, Legisl. Belo Horizonte, 3(6): 3-19!, julidcz. 1997	 155
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com várias estratégias de obstrução, na esperança de prote-
lar a decisão. Inicialmente apresentaram uma representação
dirigida ao Congresso pelo povo ouro-pretano repudiando
aquela transmigração inédita da sede do Legislativo Estadu-
al. Diga-se, de passagem, com a necessária transferência
do próprio mobiliário do Congresso. A seguir, ainda como
forma de obstruir os trabalhos, reclamavam da caducidade
do art. 13 das Disposições Transitórias, da Constituição Es-
tadual. Como argumentos contra a idéia da mudança os
anti-mudancistas usavam interpretações da Constituição da
República, recém-promulgada, estudos comparativos com
as constituições estrangeiras, apelos aos cofres públicos.
Discursos inflamados revelavam a inoportunidade do as-
sunto diante do militarismo da época que rondava várias re-
giões do país, e a ameaça de uma revolução para as classes
produtoras. Quando Várzea do Marçal venceu em duas dis-
cussões como local preferido para se fazer a mudança, os
obstrucionistas passaram a atacar o terreno alagadiço da-
quela região. Belo Horizonte, por seu lado, não era esqueci-
da, acusada por alguns de insalubre, de abrigar surto de
bócio endêmico, de topografia inadequada e insuficiência
de água.

O que, no entanto, levantou os ânimos dos parla-
mentares foi a volta da antiga acusação de existência de
sindicato interessado na escolha da nova capital. Vamos

'A Folha, de Barba- acompanhar o relato de um jornal da cidade que à época,
cena, da 711211893	acompanhava os debates em plenário2:

"(..) Ninguém esperava que falasse neste dia o Dep.
Duarte da Fonseca. A sua palavra em voz clara e possante
atraiu logo a atenção do auditório. Quando todos espera-
vam ouvir do brilhante orador a sua opinião sobre a mu-
dança da capital, vinha S. Exa. trazer coisa mais grave ao
recinto do Congresso; vinha denunciar uma especulação
do Banco Regional de Minas para explorar com a questão
momentosa que o Congresso ora discute. O orador leu a
ata da assembléia geral em que a diretoria promete salvar
a situação precária dos acionistas com a concessão de ter-
ras devolutas que esse banco possui no Estado de Minas
Gerais, nos pontos em que se pretende fundar a capital.
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Foi uma bomba atirada naquele recinto. De todos os lados
partiram "Oh!, Oh!" do espanto e surpresa causados por
essa revelação, e só depois de passada esta impressão pôde
o ilustre deputado concluir o discurso. E concluiu-o solici-
tando explicações para o fato, sem as quais não dará o seu
voto na questão da mudança da capital. Dissipou-se algum
tanto o fumo negro da explosão produzida, depois que fa-
lou o Sr. SalIes, relator da Comissão de parecer, o qual
veio acalmar os colegas assustados, fazendo ver que não
havia motivos para receios, que ela a Comissão e o Presi-
dente do Estado se tinham entendido a respeito do mesmo
assunto tomando as cautelas necessárias; pois tal contrato
não tinha vigor e o art. 7 previne as tentativas dos sindi-
catos". Um pouco mais à frente concluiu o jornal republica-
no que o "requerimento pedindo informações ao governo
foi rejeitado quase por unanimidade".

Foi o bastante para o Senador Xavier da Veiga voltar
ao assunto, numa ironia fina: "VExa. sabe perfeitamente
que consta do Diário Oficial haver se efetuado assembléia
geral do Banco Regional de Minas, para o fim referido
pelo nobre Deputado Sr. Duarte da Fonseca, comparecen-
do os acionistas; isto é, aqueles que são imediatamente in-
teressados na gestão ou na liquidação do estabelecimento.
A diretoria disse-lhes, com a maior franqueza, conforme
consta da ata; "As condições financeiras do Banco são,
como sabem todos, péssimas; no entanto, o banco tem
uma concessão de tal importância e magnitude que, uma
vez que se realizem certas hipóteses, que a valorizem, os
vossos interesses serão oportunamente atendidos, os vos-
sos sacrifícios bem compensados; esperai.... e acrescentou
como que à meia voz: "não podemos ser muito explícitos,
trata-se de negócio reservado, mas tranqüilizai-vos; agentes
nossos estão a serviço da instituição".'

Se antes, quando da Constituinte de 9, este senador
preferiu tratar do tema pela imprensa, agora é o próprio jor-
nal (republicano) que define o impacto da notícia, o melhor
meio para debatê-lo e seus desdobramentos: "O primeiro
efeito causado (pela notícia) foi terrivelmente desanimador
para nós que defendemos a outrance, a mudança, porque

BAnais da Sessão
Extraordinária do
Congresso Minei-
ro, em Barbacena,
P. 89
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4A Folha, de Bar-
bacena, dia 101121
1893

5Ver pág. 180

preferimos a capital em Ouro Preto a ver o Congresso ser
taxado de venal; entretanto, como tudo que se levanta sem
base, produziu efeito contrário porque o Congresso saberá
precatar-se contra a oposição e unir-se mais ainda para re-
solver a mudança. (...) Além disso a votação favorável ao
requerimento (que solicitava informações) desautorava a
comissão eleita no seio do próprio Congresso, desautorava
o governo do Estado, e seria uma enorme bofetada atirada
pelo Congresso a si mesmo e aos poderes que ela defende e
apóia. 114

O Dep. João Bráulio, por seu turno, apresentou, na
12a sessão, em 07 de dezembro, a defesa do Dr. Antônio
Gonçalves Chaves, Diretor do Banco Regional. Tratava-se
de um documento do inspetor de Terras e Colonização do
Estado, como está publicado a seguir.'

Não muito distante dali, nos dias 14 e 21 de dezem-
bro de 1893, em São João Dei-Rei, o jornal A Pátria Mi-
neira dava duas breves notas, opostas: num dia, a notícia
b telegrama do Deputado Eloy Reis: - "A obse-
quiosidade do Dr. Eloy Reis devemos recepção do seguinte
telegrama, que fizemos distribuir boletim: Barbacena, 9:
- Várzea aprovada em segunda discussão por 38 votos
contra 16". Como era de se esperar esta notícia causou
contentamento e de diversos pontos da cidade subiram ao
ar dúzias e dúzias de foguetes, em sinal de regozijo; no ou-
tro dia, a notícia curta, "infelizmente o Congresso, em ter-
ceira discussão, resolveu adotar outra localidade - Belo
Horizonte - para a edificação da nova capital. Que con-
junto de causas poderia ter ocorrido para tão inopinado
desfecho? Sabe o povo desta cidade e município que no
atual momento não compete à mão que escreve estas linhas
denunciar tais causas."

O espanto do redator dizia tudo. Discutiu-se muito a
questão da mudança da capital em Plenário, e por duas ve-
zes, a Várzea do Marçal venceu. Belo Horizonte aparece
apenas como uma emenda à terceira discussão e venceria
por dois votos: 30 contra 28. A pequena diferença mostra-
va a divisão de juízos. E o resultado poderia facilmente ser
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outro, pois havia ausência de 14 parlamentares. A Lei n° 3,
adicional à Constituição, de 17 de dezembro de 1893, deter-
minava, assim, que a capital seria construída no arraial de
Belo Horizonte, no prazo máximo de quatro anos. Cinco
dias antes do prazo expirar o então Presidente do Estado de
Minas Gerais, Dr. Crispim Jacques Bias Fortes, assinava o
decreto 1085 de 12 de dezembro de 1897, onde, em artigo
único, "é declarada instalada a Cidade de Minas e para
ela transferida a sede dos Poderes Públicos do Estado de
Minas Gerais".

3- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 27/11/1893

Argumentos em tomo das constituições federal e (Anais, pp. 23 a
estadual, e da caducidade do art. 13. 26)

O Sr. Camilo de Brito: - Em toda a parte conside-
ra-se a Constituição lei básica, inalterável pela simples mai-
oria das assembléias legislativas; se dela é que decorre o
poder de fazer as leis, como poderão estas revogá-las ou
modificá-la no empenho de harmonizá-las? O ato de 15 de
junho de 1891 não é absolutamente Constituição, porque
um ato nosso pode anulá-la a prevalecer essa célebre har-
monia! Não é Constituição, porque, segundo as interpreta-
ções, a diversidade de inteligências, e as exigências da
política, há de se amoldar às circunstâncias, aos ímpetos
dos acontecimentos. Dizer que esta Constituição não se
pode viver senão de harmonia com as outras leis!

É o caso de apelar-se mais uma vez para a boa von-
tade, a ilustração, e o amor pátrio dos ilustrados membros
da comissão especial! Não posso compreender que esta
frase tenha partido de homens já tão altamente colocados
na gratidão estadual pelos seus grandes serviços. Fostes
autores desta Constituição e nunca fareis o papel de
Saturno devorando o próprio filho!

Continua a comissão: "se tivessem consultado os
anais da Assembléia Constituinte, como subsídio de inter-
pretação, pois a discussão que preparou a lei e da qual ela
resultou, concorre poderosamente para manifestar o pensa-
mento do legislador, para restaurá-lo mesmo". Restaurar,
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isto é, anular o texto constitucional e reconstruir um outro
que exprima o pensamento do legislador.

Um Sr. Congressista: - Não apoiado.
Sr. C. De Britto: - Meu colega, isto está escrito

aqui; vai-se restaurar, ou antes, fazer reparos para resta-
belecer a Constituição em seu estado primitivo. Realmen-
te, V. Exa. tem razão de sobra para admirar-se;
causou-me pasmo o fato de ver estas proposições assim
consignadas. Vi logo que tratava-se de questão
ardentíssima onde escaldou-se a mente da comissão,
uma questão pendente e de alta monta, que urgia fosse
decidida de súbito e sem vagar, vi logo, que as lições da
história podiam ser esquecidas até ser satisfeita a aspira-
ção unânime do Estado de Minas; percebi logo que não
valia a pena sustentar uma Constituição, desde que trata-
va-se de ostentar a pujança do tesouro, a riqueza dos la-
res, que não pode aparecer senão em uma cidade de
luxo.

Em seguida, a comissão declara: "a lei conserva
toda a sua autoridade enquanto subsiste uma só das razões,
que determinaram a sua decretação". Os jurisconsultos,
pelos nobres congressistas citados, são de alto conceito,
mas são eles mesmos que em seus tratados de jurisprudên-
cia, explicando as leis civis, disposições de códigos, que se
aplicam a casos ocorrentes, dizem que a Constituição não é
uma lei ordinária; quando falam em leis, nunca absolutamente
se referem à Constituição.

Apelo por todos os meus colegas, que são
jurisconsultos, para os ilustres congressistas que solene-
mente juraram o pacto fundamental. No art. 32 n° 1 se diz
- compete privativamente ao Congresso: Fazer, revogar,
suspender e interpretar leis.

Lei, segundo o próprio pensamento do Congresso,
como se vê desta última disposição, diferente de Constitui-
ção, procede dos poderes nela instituídos. E nem estas
considerações de Merlin e Demolombe podiam ser aplica-
das à Constituição, visto como dizem eles: a lei conserva
toda a sua autoridade, etc. Aqui não se deve incluir a
Constituição.

Como há pouco acabei de dizer, a ela é o pacto
organizador da sociedade civil e política, é a resultante da
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aliança entre o povo soberano e os poderes por ele mesmo
constituídos, donde se vê que não há razões para a sua sub-
sistência, a não ser uma só quando o povo reunido queira
mudar a organização política.

Assim, vêem V. Exas. que essa frase não pode abso-
lutamente aplicar-se às Constituições; as leis secundárias,
sim, estas são votadas na dependência das assembléias
legislativas; podem ser alteradas, revogadas ou suspensas
pela votação de uma maioria às vezes anárquica. Se uma
lei não é expressamente revogada, ela continua a existir...

Sr. Otávio Ottoni: - Continua, portanto, a existir o
art. 13.

Sr. Camilo de Britto: - Entre Constituição e leis, a
distinção é salientíssima, força é repeti-lo em atenção ao
aparte do distinto presidente da comissão. Leis podem ser
decretadas em congresso ordinário, ao passo que Constitui-
ção não; a lei pode ser alterada por interpretação, e a Cons-
tituição não.

Diz o parecer: (Lê).
"A mudança da Capital do Estado decretada incondi-

cionalmente não é motivo permanentemente determinante
da execução da idéia contida no § 3°, que é a designação do
local, que deve completar a disposição do art. 13.

O legislador constituinte, designando no § 3° a se-
gunda sessão ordinária para durante ela o Congresso esco-
lher o ponto para onde deve transferir-se a sede do
governo, só teve em vista determinar a urgência da medida,
que, reclamada pela quase unanimidade do povo mineiro,
fez-se constitucional, para não ser burlada na execução".

A Constituição diz o contrário, disposição transitória.
V. Exas. não encontram disposição transitória senão para
ser executada em um período determinado; e quando ele
passa, acaba a disposição. Do contrário, qual a diferença
que há entre transitórias e permanentes?

O Sr. João Bráulio: - A diferença é simples: é que a
causa das disposições transitórias é transitória e, acabando
a causa, cessa a disposição.

O Sr. C. de Britto: - V. Exa. falou como excelente
médico (risadas); esqueceu-se, porém, das suas ciências
acessórias, da geologia, por exemplo, em que também há
períodos transitórios, dos terrenos que sucedem uns aos
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outros; assim o paleozóico sucede ao azóico. Nós por
exemplo, estamos em um terreno que sucedeu a outros,
que já não existem senão paleontologicamente falando; veio
depois do período diluviano. Não quero mais do que obter
de V. Exa. uma analogia entre os períodos transitórios das
suas ciências e os do direito constitucional.

O Sr. J. Bráulio: - Só com a execução dessa dispo-
sição constitucional, ela deixará de existir.

O Sr. C. de Britto: - Então o período marcado, du-
rante a ? sessão, nada vale?

O Sr. J. Bráulio: - Sim, senhor.
O Sr. C de Britto: - Eis como V. Exa. dá uma lição

aos jurisconsultos eminentes que entenderam assim: - "a
disposição transitória depende do fato e da condição que ela
contém." Logo, desde que o fato não se deu no prazo mar-
cado, a disposição não existe mais, perdeu sua razão de
ser, caducou.

O Sr. J. Bráulio dá um aparte.
O. Sr. C. de Britto: - E disposição transitória por-

que marcou-se um prazo para ela vigorar. Sr. Presidente,
eu continuo a pertencer à escola metafísica; estou descren-
te completamente do positivismo (Risadas). Pois o nobre
deputado que acaba de honrar-me com seu aparte, adepto
desta escola, avança semelhante proposição - enquanto a
causa existe a disposição transitória vigora, e não passa no
tempo?!

• Sr. J. Bráulio: - Na hipótese, não.
• Sr. C. de Britto: - O nobre deputado, que obser-

va os fatos físicos, sabe que eles produzem-se necessaria-
mente em condições de espaço e de tempo, uns sucedem
aos outros, que é também da física a lei da sucessão. Que-
ria ter aqui todos os Dicionários Portugueses para mostrar
ao nobre deputado; transitório é aquilo que passa durante
certo tempo, em um período determinado.

O Sr. F. Salies: - Aqui é determinado o tempo pela
conclusão dos estudos.

O Sr. C. de Britto: - Isso dizem as interpretações
forçadas e draconianas mas não é o que dizem os Dicioná-
rios. Então, se os estudos não fossem concluídos durante
4, 5 ou mais anos, a disposição poderia ser sempre execu-
tada? Então, como não podemos decretar a mudança da
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Capital senão como poder constituinte, segue-se que o nos-
so mandato vai continuando daqui a 2, 3 ou 4 anos?

O Sr. V. Mascarenhas: - A Capital está mudada;
V. Exa. está deslocando a questão (Apoiados)

O Sr. C. de Britto: - Sr. Presidente, esta tirada, -
que a Capital está mudada, - com que os nobres deputa-
dos procuram abafar a argumentação, me parece música de
futuro. (Risadas) A Constituição Federal, decretou a mu-
dança da Capital Federal, em uma zona de 14.400 quilôme-
tros no planalto central. A Bahia, na sua constituição,
determinou - "Fica mudada a capital da Bahia para um lu-
gar do interior"—. O Rio de Janeiro decretou em reunião
extraordinária da assembléia - " a capital do Rio de Janei-
ro - está mudada para Teresópolis -". Aqui marcou-se o
lugar. Mas na Constituição Federal e na da Bahia e na de
Minas, não de maneira que estão mudadas as capitais para
um lugar ideal, um eldorado ainda não determinado.

Qual é o nome que tem esse lugar, essa cidade em
que atualmente acha-se a Capital? Onde está o governo?
Essa capital mudada está, e creio que ficará no papel.
(Apartes) Foi realmente, Sr. Presidente, o período da ebuli-
ção e da efervescência; já por vezes percorrido na história
dos povos!

As revoluções trazem abalos profundíssimos, altera-
ções súbitas; quando irrompem não há vagas para a refle-
xão, precipitam-se os acontecimentos; no momento as
mentalidades as mais seletas febricitam ante o horizonte de
irradiações que se desenrola! Nestas comoções, fascinados
pela perspectiva, surgem os mais entusiastas com projetos
de mudanças radicais.

E preciso reformar-se tudo; que as cidades transfor-
mem-se, ostentem galas, tramways, iluminações elétricas,
palacetes, jardins, tudo em um período de 4 anos, de modo
que o estrangeiro extasiado veja a olhos nus a nossa rique-
za, cidades capitais que rivalizem com as mais adiantadas
da Europa! Foi esta razão que ditou a disposição constituci-
onal felizmente caduca. Marcou-se o prazo de duas sessões
para ser feita a mudança da Capital, determinaram-se os
pontos, e mais, que fosse erigida em 4 anos!

Era o pensamento do Congresso constituinte! Era e
pensamento dessa plêiade de ardentes sonhadores, que es-
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tão lançando nos alagadiços da Várzea do Marçal uma
faustosa cidade, cheia de atrativos e encantos! São essas
epopéias que tem ainda dado alguma vida ao art. 13 da
Constituição.

O Sr. Severiano de Rezende: - Em 1868 a assem-
bléia provincial mudou a Capital de Ouro Preto.

O Sr. C. de Britto: - Passou a época dos diti-
rambos; não obstante ainda cantam os membros da comis-
são cuja competência e ilustração sou o primeiro a
admirar, talentos que estão sempre à prova da argumenta-
ção e defendem as conclusões mais aventurosas. E real-
mente é brilhante a forma; e brilhantíssima a orientação dos
ilustrados autores deste parecer. Original mesmo, Sr. Presi-
dente, (Risadas). Nunca vi, nunca pensei que houvesse
operador tão hábil que na disposição transitórias fizesse a
amputação da condição essencial do tempo, deixando-a ain-
da com vida. Em todas as constituições há o capítulo desti-
nado a textos transitórios.

Na antiga assembléia provincial, da qual V. Exa. foi
um dos mais notáveis ornamentos, na lei, cujo número e
data não me recordo agora, se definia - disposições per-
manentes - da lei de orçamento aquelas que pertencem a
seu corpo e tratam de receita e despesa; transitórias aquelas
que dependiam da condição de tempo.

• Sr. A. Clementino dá um aparte.
• Sr. C. de Britto: - V. Exas. encontram repetidas

nos anais, e na legislação daquele tempo, a definição dada
por todos os lexicógrafos, e pelos jurisconsultos do mundo! O
que é transitório sabem os naturalistas, os médicos, os en-
genheiros que tem no seu teodolito alguma coisa que signi-
fica transitoriedade, depende sempre das condições de
tempo e de espaço; nenhum deles ainda pensou que en-
quanto prevalecer a causa, a disposição há de subsistir.

• Sr. J. Bráulio dá um aparte.
• Sr. C. de Britto: - E mais uma lição que nós ou-

tros os espiritualistas vamos receber de um positivista! O
princípio da casualidade assim se enuncia: - não há efeito
sem causa, mas V. Exa. diz - enquanto permanecer a
causa, a disposição existe, quando sempre se entendeu que
aquela subsiste independentemente do efeito. Estou aflito
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que V. Exa. ocupe a tribuna para dizer qual é a causa do
art. 13, e como ela pôde conseguir a eliminação dos § 2° e
30, sem formalidades, nem as demoradas revisões. Para
mim é uma mistificação...

O Sr. W. Braz: - Todos os congressistas chegaram
ao acordo de que era necessário mudar a Capital. Essa é a
causa permanente. Enquanto a Capital não for mudada per-
manece a causa.

O Sr. C. de Britto: - Então a causa é a vontade dos
congressistas! Já se vê que eu e os outros que não acordamos
nessa mudança, não temos vontade, nem influência na causa.
Eis, porque creio que a discussão há de esclarecer muito o
magno assunto. Até hoje eu entendia que era o amor da pá-
ti-ia, o amor à Constituição o nosso móvel! Mas o nobre
deputado diz que é a vontade dos congressistas!

• Sr. W. Braz: - Eles representam o Estado.
• Sr. C. de Britto: - Esteja V. Exa. certo em que o

Congresso fora da constituição, não representa o Estado;
desde que ele não observa o texto em sua letra indefectível,
não é a manifestação da vontade popular. A soberania não é
do Congresso, é da Constituição, nunca se sabe do seu
contexto; nós somos os representantes do povo, em virtu-
de dela.

A vontade discricionária não tem entrada neste re-
cinto; mas há os interesses políticos e de zona, a vonta-
de influenciada pelas paixões, certo que não é essa a que
V. Exa. se refere. Enquanto houver uma constituição,
uma lei, princípios e direitos, não podemos admitir que
se venha aqui dizer - a maioria é a vontade, a maioria é
a força!

Srs., as maiorias têm sido a origem de todas as revo-
luções e de todas as sedições. A maioria dos Congressos
mal orientados se deve, em parte, as desordens que sealas-
tram pelo nosso país; e contra as maiorias tirânicas há mui-
tos recursos; ao seu aceno imponente o povo não há de
sujeitar-se. Estou certo em que a nossa Constituição não há
de ser rasgada, ainda que V. Exas. queiram sufocar-nos
com esse argumento formidoloso - "é a vontade de todos
os congressistas!"

O Sr. W. Braz: - A vontade da maioria manifestada
na Constituição.
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O Sr. C. de Britto: - A maioria, uma vez colocada
fora da Constituição, não pode representar a opinião do
povo. V. Exa. fala em maiorias, que tenho muitas vezes vis-
to nulificadas. Se por ventura elas pudessem sobrepujar a
todas as considerações, sufocar a justiça, sobrelevar-se a
Constituição de que serviria a soberania do povo que se
manifesta nas eleições? Já nos tempos da monarquia víamos
no parlamento surgirem essas maiorias de vida efêmera,
desfeitas no dia seguinte ao seu aparecimento.

Quando V. Exas. veêm que no parecer dos
jurisconsultos mais respeitáveis do país, não se observou a
letra da Constituição, quando V. Exas. vêm que está ela
sendo interpretada a jeito de partidários, podem dizer so-
mos a maioria que há de ser atendida sempre? Não, o povo
há de reclamar contra este começo do esfacelamento, esta
porta que vai abrir-se aos abusos, às perturbações, aos des-
gostos e à desorganização do Estado.

Depois de minha fraca, voz outras mais fortes hão
de clamar contra essa imposição da maioria, que nem ao
menos quer ouvir as considerações das vítimas nos seus
protestos contra a eliminação que pretende fazer. (sic). E
a vontade da maioria!"

Enquanto eu tiver voz hei de combater pelas letras
que vão matar; enquanto tiver alento, hei de apelar para a
opinião popular, hei de patentear a clandestina violação do
nosso pacto fundamental com essa interpretação sibilina, o
que nunca se admitiu em país algum!

O Sr. W. Braz: - No entanto pediram a
jurisconsultos que interpretassem a nossa Constituição!

O Sr. C. de Britto: - Não há tal; ao contrário, per-
guntou-se se a Constituição podia ser interpretada, e os se-
nhores Rui Barbosa, Saldanha Marinho, João Mendes, e
outros jurisconsultos eméritos; todos eles disseram - em
suma - que evidentemente o art. 13 estava caduco; desde
que na primeira e segunda sessões ordinárias não foi exe-
cutada a disposição Constitucional, não podia mais sub-
sistir. Vou ler as conclusões para V. Exas. verem o que
dizem sobre a interpretação tão casuística do parecer. (Lê)
Concluem desta maneira: "Parece que a desídia..." (Lê)

Neste tempo quando a moral tem sido afrontada (eis
as suas expressões), e vós todos sabeis que, infelizmente, a
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moral pública tem sofrido golpes profundos, a Constituição
Federal tem sido violada por mais de uma vez; parece que
não se observa o preceito de Platão, que tem dominado em
todos os tempos e que é o melhor guia para a organização
dos Estados. "A força destina-se à manter a justiça; mas,
quando a justiça desaparece e a força predomina, não há
mais interesse público, patriotismo e o mal-estar contamina
a todos; de maneira que só a conflagração pode restaurar o
poder da justiça".

O nobre Deputado diz - não é a justiça absoluta-
mente, não é o direito, mas é a vontade que deve prevale-
cer; todos querem a mudança da Capital! (Não apoiados).
No mesmo dia, em que acabou-se de votar uma moção em
nome da Constituição e das leis, quando se viu as opiniões
do Congresso dividirem-se, o país em revolução, quando
há dez meses o Rio Grande do Sul sofre as conseqüências
de uma comoção intestina, estendendo-se por Santa
Catarina, Paraná, os federalistas em caminho de São Paulo,
o Rio de Janeiro bloqueado, vemos a marinha nacional re-
voltada, sintomas precursores de comoções quiçá mais gra-
ves e duradouras; quando, ainda há pouco votou-se moção
de confiança ao Presidente da República, mas simplesmen-
te em nome da Constituição, certos, como nos achamos, de
que o militarismo tem invadido quase todas as funções do
corpo social e não pode achar guarida na opinião pública,
aspirando todos os cidadãos pelo dia em que a organização
se tomará firme pela inauguração do governo civil; quando
nenhum de nós sabe qual será o dia de amanhã e receamos
a todo momento novas e talvez mais sérias perturbações; é
que o Congresso Mineiro, o baluarte das liberdades, o mais
distinto de todos da República, único que pode firmar com
realidade inelutável o grande lema: - ordem e progresso,—
aquele, que é acercado dos cidadãos do Estado e tem seu
nome na história rodeado de glória imperecível, glória que
se adquire nas lutas e triunfos, com sacrifício enorme, re-
sistindo às forças, à invasões, e aos atentados contra a or-
ganização feita laboriosamente por esse Congresso,
colocado em um promontório tão alto, onde não tem che-
gado as ondas revoltas do partidarismo; ele é que há de dar
o exemplo de interpretar a sua Constituição, sem poderes
especiais para tanto? Não, eu não posso acreditá-lo. Ne-

167



CADERNOS DA EscoLA no LEGISLATIVO

nhum cidadão, ainda mesmo os residentes naquelas regiões,
que estão com o sabre sobre a cabeça, nenhum daqueles ja-
mais acreditou que o infeccioso exemplo pudesse partir
desta respeitável corporação.

10- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 5/12/1893
(Anais, pp. 77, 78 Suspeitas em tomo do Banco Regional
e79.)

O Sr. Duarte da Fonseca: - (movimento de aten-
ção, profundo silêncio): - Sr. Presidente, relevem-me V.
Exa. e este ilustrado Congresso se ouso tomar a palavra,
neste momento, impelindo assim esta ilustrada corporação
de ouvir palavras muito mais autorizadas do que a minha
(não apoiados gerais), de ouvir uma voz muito mais elo-
qüente, conceitos muito mais luminosos do que aqueles que
eu por ventura possa trazer ao debate, que ora nos preocupa.

Sr. Presidente, deputado novo, sem a prática da tri-
buna parlamentar, não acostumado às lides da palavra, jul-
go-me obrigado a dizer alguma coisa para esclarecer o meu
voto, e julgo-me obrigado a dizer alguma coisa porque que-
ro dar a esta ilustre corporação as provas de zelo e da im-
parcialidade com que procuro dirigir meu voto e esclarecer
o meu espírito.

Sr. Presidente, tenho ouvido com atenção evangéli-
ca, tenho pesado uma a uma as palavras dos distintos ora-
dores, que me precederam na tribuna, tenho estudado
minuciosa e cautelosamente todos os conceitos emanados
de talentos tão privilegiados, mas devo dizer a V. Exa. que
não trago para o tapete da discussão uma convicção; ainda
tenho algumas dúvidas e são essas dúvidas que determina-
ram a ousadia de tomar a palavra neste momento, porque
desejo alguns esclarecimentos da ilustrada comissão, cujo
parecer estamos discutindo. No seio dessa comissão tenho
a satisfação de ver talentos de primeira grandeza (apoia-
dos), competências incontestáveis (apoiados), e espero que
ela revelar-me-á, se por ventura venho trazer para esta dis-
cussão um ponto talvez insignificante, que o Congresso jul-
gará em sua sabedoria se merece ou não a sua atenção.
(Muito bem).
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Sr.Presidente, quando eu tomei assento nesta
casa, devo dizer a V. Exa. com a franqueza que me ca-
racteriza com a lealdade que devo ao grande Estado do
meu nascimento, devo dizer que vim com o meu espírito
completamente convencido de que a Várzea do Marçal
devia ser o ponto preferido para a mudança da sede do
governo do Estado, visto como me julgava obrigado pela
Constituição a considerá-la feita; vim convencido disto,
porque estudei minuciosamente todo o relatório da co-
missão técnica, nomeada para fazer os estudos que ser-
vissem de base às nossas deliberações; estudei
minuciosamente o relatório e, conquanto ele não seja
uma obra completa, como o próprio relatório o diz, pude
chegar à conclusão de que o parecer apresentado pelo
ilustrado engenheiro chefe Dr. Aarão Reis devia ser
aprovado com o meu voto.

Chegando, porém, nesta casa, eu, que me prezo de
ser um espírito completamente suscetível de convencimen-
to, um espírito que de modo algum é refratário à luz, pro-
curei esclarecer-me no debate, e, levantando-se dúvidas
que abalaram-me a respeito da decisão que tinha tomado no
sentido da Várzea do Marçal, para dirigir o meu voto, resol-
vi ir pessoalmente àquela localidade, para, embora rapida-
mente fazer um exame da situação e das condições locais
daquelas paragens. Com efeito, para ali me dirigi, e procu-
rei não só informações de pessoas competentes, como pro-
curei ver por mim o que era aquela localidade.

Confesso ao Congresso, que fiquei completamente
deslumbrado? E uma localidade excelente, de clima
ameníssimo, onde a vista estende-se e dilata-se em todo o
sentido, dotada de magníficas águas potáveis, e uma locali-
dade cujo terreno se inclina ligeiramente para o rio das
Mortes, para onde é facílimo o esgoto, parecendo-me ser
antes um terreno de denudação, do que de aluvião como
soem ser todos os terrenos pantanosos.

Sr. Presidente, tomei logo as informações possíveis,
dentro do limite do tempo, e vim resolvido a dirigir o meu
voto, embora não pretendesse tomar a palavra, no sentido
da Várzea do Marçal.

O Sr. G. Cerqueira: - Isso revela os escrúpulos
com que V. Exa. costuma proceder.
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O Sr. D. Fonseca: - Faz-me justiça. Mas, Sr. Pre-
sidente, ontem, continuando a estudar a questão, exami-
nando as várias localidades, caiu-me debaixo das vistas um
documento que julguei do meu estrito dever apresentar ao
Congresso, e pedir sobre ele a opinião da ilustrada comis-
são.

Sr. Presidente, entre os grandes fundamentos invo-
cados ou apresentados para justificar-se a mudança da Ca-
pital para certo e determinado ponto, figura necessária e
fatalmente a existência de terrenos devolutos. (Muito bem
do Sr. C. de Britto). Entretanto, Sr. Presidente, o docu-
mento que caiu-me debaixo das vistas, e que eu vou ler ao
Congresso, diz o seguinte. (U).

"Estados Unidos do Brasil. Diário Oficial". Capital
Federal, domingo 19 de fevereiro de 1893. "Sociedades
Anônimas. Banco Regional de Minas". Relatório que será
apresentado aos srs. acionistas em assembléia geral ordiná-
ria convocada para 21 de fevereiro de 1891. Srs. acionis-
tas. A diretoria do Banco Regional do Estado de Minas, por
vós eleita em assembléia geral ordinária de 20 de fevereiro
de 1891, além do encargo de gerir os negócios sociais, re-
cebeu as indicações seguintes cuja, execução lhe cumpria
estudar e promover, até onde as circunstâncias lhe permi-
tissem.

A alienação do contrato que serviu de base à organi-
zação deste banco, era o corolário inevitável ante a resolu-
ção tomada em assembléia geral de 14 de dezembro de
1891, que modificou de 15.000 para 5.000 contos o nosso
fundo social.

Inquestionavelmente: dar execução a um contrato
que tem por objeto a colocação de cinco até 20 mil famílias
de colonos, a edificação de outras tantas casas para essas
famílias, a medição de 600 mil hectares de terras, e sua
respectiva demarcação e divisão em número dobrado de lo-
tes, finalmente movimentar serviços cujo cômputo em va-
lores atingiria a mais de 30.000 contos de réis, seria
impossível com tão exíguos recursos. Sendo pois, o capital
realizado insuficientemente, como era para a execução
completa do contrato, "essa mesma razão linha forçosa-
mente prevalecido, no propósito de evitar a caducidade,
porquanto, uma vez começados os prazos eram fatais".
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Continua por aí, e chega a este ponto para o qual
chamo especialmente a atenção do Congresso. (Lê). Ago-
ra, aproveitando uma circunstância excepcional e utilizan-
do-se do valioso concurso de um distinto cavalheiro desta
praça, conseguiu por a caminho de, talvez, mais satisfatória
conclusão deste negócio não lhes sendo lícito contudo, em
razão de reservas que o interesse da operação aconselha e
exige, dar aqui maiores detalhes, nem pormenores a tal res-
peito. (sic) Apenas afirmará que a ser bem sucedida a pro-
posta feita pela diretoria, receberá o Banco em dinheiro
metade do preço que se ajustar, ficando associado pelo va-
lor da outra metade à exploração do próprio contrato, o que
a diretoria pensa será de grande vantagem.

Revela ponderar, afim de se compreender tal vanta-
gem, que a futura capital do Estado de Minas terá de ser fi-
xada por deliberação do respectivo Congresso, em um
destes cinco distritos: "Juiz de Fora, Barbacena, Várzea do
Marçal, Belo Horizonte e Barra do Paraúna". "Nos três últi-
mos" existem terrenos devolutos, e como no nosso contra-
to "taxativamente nos faculta o direito de haver os
seiscentos mil hectares de terra em qualquer ponto onde
haja e sejam pedidas pela empresa", se um destes três últi-
mos distritos for designado pela "comissão atualmente em
viagem para resolver o assunto, a concessão tem incontes-
tavelmente um grande valor intrínseco". (Muito bem dos
Srs. C. de Britto e C. Sena).

O Sr. X. Da Veiga: - Já estão cunhando as moedas
antes da lei aparecer!

O Sr. C. Sena: - Os dados estão em cima da túnica!
O Sr. X. Da Veiga: - V. Exa. presta um grande ser-

viço desenrolando esse sudário (Outros apartes).
• Sr. Presidente: Atenção, Srs.!
• Sr. D. Fonseca: - Eu entendo que o Congresso

deve deliberar nesta questão, pautando o seu procedimento
pela nunca interrompida norma de conduta. (Apartes).

Este Congresso, a que tenho a subida honra de per-
tencer, porque é uma corporação respeitável e respeitada,
esta corporação, cujos intuitos jamais foram suspeitados
deve tomar conhecimento deste fato, que lhe apresento e
deliberar com a imparcialidade, com o zelo pelos créditos
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do Estado de Minas Gerais que nós todos conhecemos e
que o caracterizam. (Apoiados).

O Sr. C. Cisneiro: - Como tem feito, e como há
de continuar a fazer sempre. (Apoiados).

O Sr. D. Fonseca: - Sr. Presidente, eu peço licença
à casa para ler um pequeno cálculo que fiz hoje a respeito
desta questão.

O Sr. O. Ottoni: - V. Exa. no art. 7° do projeto en-
contra a explicação para sua observação. (Lê). São declara-
das sem efeito algum quaisquer concessões de terra ou
preferências estipuladas para edificações feitas até esta
data, que tenham relação com a construção da nova Capital.

O Sr. C. de Britto: - Oh! Contrato revogado por
uma lei!

O Sr. O. Ottoni: - É da Constituição.
O Sr. X. Da Veiga: - O congresso de Minas revo-

gando contratos federais?
• Sr. Presidente: - Atenção!
• Sr. C. de Britto: - A Constituição revogando

contratos!
O Sr. D. Fonseca: - Sr. Presidente, a concessão à

que me referi é feita pelo governo federal.
O Sr. B. De Lima: - O governo federal não podia

dispor das terras do Estado de Minas.
Vozes: - Como não podia?!
O Sr. Duarte da Fonseca: - A concessão foi feita

antes da promulgação da Constituição de 24 de fevereiro e
tanto podia que dispôs.

O Sr. C. de Britto: - As concessões até então feitas
são de inteiro e perfeito valor.

"(Há muitos outros apartes e o Sr. Presidente recla-
ma a atenção)".

O Sr. D. Fonseca: - Sr. Presidente, vou já termi-
nar, porque estou sendo causa de grande tempestade, e não
desejo perturbar a serenidade que deve presidir as delibera-
ções desta casa. Vou ler à casa uma pequeno cálculo que
fiz hoje pela manhã a respeito desta concessão, sobre a qual
muito me interessa ouvir a opinião dos competentes.

"A concessão feita ao "Banco Regional do Estado de
Minas Gerais" pelo Governo Federal é de 600.000 hectares
ou 6.000.000.000 metros quadrados e os terrenos de-
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volutos da Várzea do Marçal são calculados em 14.301.809
metros quadrados...

Um Sr. Congressista: - Resta provar que sejam
devolutos.

O Sr. D. Fonseca... por conseguinte esta concessão
absorve toda a área de terrenos ali existente, sobrando ain-
da para o Banco do Estado de Minas 5.985.695.191 metros
quadrados! Tendo os terrenos devolutos da Várzea do
Marçal, segundo os cálculos da comissão 1.430 hectares,
segue-se por uma operação de divisão, muito simples, que
esse Banco possui 419 áreas iguais à da Várzea do Marçal
ou melhor 419 Várzeas! O mesmo cálculo demonstra que o
referido Banco Regional possui 1.111 vezes o terreno
devoluto de Belo Horizonte, cuja área é de 500 e poucos
hectares, e que possui também 999 vezes o terreno do
Paraúna cuja área edificável é de 900 hectares, dos quais
grande parte de propriedade particular dos Srs. Fellipe
Coutinho da Fonseca, Jbrahim Coutinho da Fonseca e An-
tônio Alves Ferreira Dumbar.

Sr. Presidente isto é uma coisa séria; não posso ab-
solutamente votar sem ver esclarecido este ponto. Meu
voto depende disto. Espero que a comissão ou qualquer
dos membros do Congresso tomará na devida consideração
as ligeiras observações que acabo de fazer. Mais tarde, se
julgar conveniente voltarei à tribuna e então enunciarei defi-
nitivamente o meu voto. "(Muito bem! Muito bem!)".

O Sr. Xavier da Veiga: - Sr. Presidente, a questão
está muito debatida; mas, me parece que tem havido algu-	pp. 88 a

mas confusões em pontos que devem ser elucidados, ainda
que sucintamente, para que o Congresso se pronuncie com
pleno conhecimento de causa.

O incidente, que ora surge e impressiona a todos, é
importante e gravíssimo. Isto não pode ser contestado.
Mais uma vez, portanto, cumpre invocar-se a prudência e a
honorabilidade do Congresso, a fim de que desapareçam
quaisquer sombras que possam acaso levar-nos para cami-
nhos perigosos.

Discutir é esclarecer, e quando neste louvável empe-
nho são pedidos documentos fidedignos, de origem oficial e
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pura, não é lícito recusá-los. O contrário importaria agravar
em extremo o incidente, que em si mesmo já é de muito al-
cance moral.

O ilustre deputado, que ontem fez, nesta casa, uma
estréia tão brilhante (apoiados), enunciando-se a respeito
do assunto que provocou, disse, como o Congresso se re-
cordará , que sem ser plenamente convencido da verdade
dos fatos com relação a este objeto, S. Exa. não poderia se
pronunciar sobre o projeto em discussão; e creio que a
consciência escrupulosa do ilustrado deputado estará hoje
tão informada como estava ontem, pois nada de oficial e de
positivo foi apresentado para bem firmar convicções since-
ras (Apoiados).

Sr. Presidente, não há negar, a menos que não se
queira baralhar os fatos, o que não pode estar absolutamen-
te na intenção de nenhum membro deste Congresso; não há
negar que a reunião da assembléia geral ou da diretoria do
Banco Regional de Minas não é fantasia extravagante, como
não pode ser um simulacro para engodo de quaisquer
beócios. V. Exa. sabe perfeitamente que consta do Diário
oficial haver se efetuado assembléia geral do Banco Regio-
nal de Minas para o fim referido pelo nobre deputado Sr.
Duarte da Fonseca, comparecendo os acionistas; isto é,
aqueles que são imediatamente interessados na gestão ou na
liqüidação do estabelecimento.

A diretoria disse-lhes, em resumo, sem hesitações,
com a maior franqueza, conforme consta da ata: "As con-
dições financeiras do Banco são, como sabem todos, péssi-
mas; no entanto, o banco tem uma concessão de tal
importância e magnitude que, uma vez que se realizem cer-
tas hipóteses, que a valorizem, os vossos interesses serão
oportunamente atendidos, os vossos sacrifícios bem com-
pensados; esperai ...... Acrescentou como que à meia voz:
"Não podemos ser muito explícitos, trata-se de negócio re-
servado, mas tranqüilizai-vos; agentes nossos estão a servi-
ço da instituição".

Eis, em suma, a verdade dos fatos nua e crua, apre-
ciada à luz dos documentos oferecidos ao Congresso. Nin-
guém pode desconhecer a necessidade de ser tudo bem
clareado neste assunto delicado. (Apoiados).

A ilustrada comissão, pelo órgão do seu digno
relator nos disse ontem: "O honrado Presidente do Estado,
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a quem ouvimos a respeito, em conferência que tivemos
por ocasião de elaborar-se o projeto sobre a mudança da
capital, ministrou-nos informações de que tais contratos,
de que cogita o Banco Regional, não serão do Estado, à vis-
ta das investigações a que mandou proceder nas repartições
públicas; como, porém, estas investigações não pudessem
ser absolutamente completas, a comissão ofereceu o art. 70
do projeto, acautelando quaisquer interesses futuros do Es-
tado de Minas". Eis, abreviadamente, quanto declarou-nos
o órgão da nobre comissão.

O art. 70 do projeto em discussão dispõe, como o
Congresso sabe, o seguinte (Lê): "São declaradas sem efei-
to algum quaisquer concessões de terras ou preferências
estipuladas para edificações, feitas até esta data, que te-
nham relação com a construção da nova capital".

Vê V. Exa., Sr. Presidente, vê o Congresso, que este
artigo seria absolutamente uma inutilidade, para ocupar,
sem proveito algum, o precioso tempo do Congresso, se as
investigações mandadas fazer pelo ilustre Presidente do Es-
tado fossem completas; mas, elas não o foram; o ilustre
relator da comissão com toda a lealdade o declarou e, de
feito, só esta deficiência de investigações é que poderia au-
torizar a elaboração do art. 70 do projeto.

Um Sr. Congressista: - Era uma cautela.
O Sr. Xavier da Veiga: Demais, Sr. Presidente,

V. Exa. sabe, e presumo que todos os membros do Con-
gresso não ignoram, que há uma lacuna muito sensível nas
coleções dos atos oficiais de Minas. Temos leis provinci-
ais da antiga assembléia até o ano de 1889, que foi o últi-
mo do regime extinto; seguiu-se o período do governo
provisório iniciado em Minas a 17 de novembro de 1889,
período que terminou a 15 de junho de 1891. Entretanto,
só temos publicados em coleções os decretos, regula-
mentos e outros atos oficiais de 17 de novembro de
1889 até 31 de dezembro de 1890, e de julho de 1891
para cá; o período que decorre de 1° de janeiro de 1891
até fins de junho ou meados de julho do mesmo ano,
portanto cerca de sete meses, não está compreendido
nas coleções publicadas; é uma lacuna na legislação mi-
neira.

O Sr. F. Salies: - Se não está publicado, não pode
ter execução.
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O Sr. Xavier da Veiga: - Como não pode ter execu-
ção?! São atos referentes ao período ditatorial, muitos dos
quais já produziram efeito determinando contratos vigentes,
insertos na folha oficial, e que valem como outros emana-
dos de decretos incluídos na respectiva coleção. Noto a
sensível lacuna para mostrar que a investigação a que alu-
diu o nobre deputado poderia, em conseqüência dela, ser
deficiente.

Já vê V. Exa. que, considerando-se a questão sob o
ponto de vista de ato legal estadual mineiro, a mencionada
lacuna pode autorizar receios e divergências de opinião, en-
quanto não formos oficial e positivamente esclarecidos a
respeito, isto é, enquanto por parte do governo não nos for
dito de modo peremptório que o aludido contrato não exis-
te. (Apoiados). Demais, é a própria ilustrada comissão
quem virtualmente convence o Congresso de que ela mes-
mo, assim como o próprio governo de Minas, não tem cer-
teza absoluta a respeito, tanto que intercalou no projeto em
discussão o art. 7°, sem justificativa a não haver aquela dú-
vida...

O Sr. O. Ottoni: - V. Exa. está demonstrando a
inutilidade do requerimento.

O Sr. Xavier da Veiga: - Estou mostrando que nem
mesmo com relação restrita ao Estado podemos afirmar
ainda coisa alguma, e sirvo-me para isto de palavras e atos
da ilustre comissão. Mas, Sr. Presidente, a concessão pode
ser, e, se existe, provavelmente será federal...

• Sr. E. Salles: - Se é federal, não existe publicada.
• Sr. Xavier da Veiga: - Como não existe? Ainda

que a ilustrada comissão, e isto não foi dito por nenhum de
seus membros, tivesse folheado página por página os volu-
mes de decretos e mais atos do governo provisório, não
podia garantir que essa concessão não foi feita, porque na
coleção de decisões e decretos de governo provisório há
omissão de diversos atos, como é sabido.

Se esta é a verdade incontestável, que está na cons-
ciência de todos, se o ilustre deputado que levantou esta
questão disse com tanta sinceridade que não sendo sufici-
entemente informado, não podia votar convencidamente a
respeito do projeto, que muito é, Srs., que se peça ao Presi-
dente do Estado para que este obtenha, com as facilidades
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que a sua alta posição permite, as informações indispensá-
veis, quer das repartições públicas estaduais, quer do Mi-
nistério da Agricultura e Viação do governo da União, a
respeito deste ponto. (Apoiados)? (sic).

Sr. Presidente, a nós, oposicionistas ao ominoso
projeto em discussão; nós minoria neste Congresso, o inci-
dente não aproveita senão sobre o ponto de vista moral.
Dissemos há dias, com referência ao art. 13 das disposi-
ções constitucionais transitórias, que consideramos caduco,
com a lição dos grandes jurisconsultos brasileiros, que pra-
ticamente não nos aproveitava em nada que a lei a respeito
da mudança da Capital se fizesse sob o domínio do tal art.
13 das disposições transitórias da Constituição, ou sob o
domínio do art. 30, n° 1 das disposições permanentes da
mesma Constituição.

Ao incidente atual pode-se aplicar idêntica aprecia-
ção: pouco importa a causa do velho e sacrificado Ouro
Preto que sobre suas ruínas ergam-se os acionistas do Ban-
co Regional. Mas, Sr. Presidente, temos o interesse dos
créditos do Congresso, do próprio prestígio da lei, o inte-
resse do decoro dessa corporação, que não está nem pode
estar à mercê de ousadas especulações. (Apoiados).

E o projeto de que se trata, por ventura, destinado
à salvação da pátria e em tempo limitadíssimo e impror-
rogável?!... Dois ou três dias que possam mediar entre a
solicitação e a remessa das informações precisas e reclama-
das pelo ilustrado deputado a quem me refiro, e agora de
novo solicitadas no requerimento do Sr. C. de Britto, serão,
como se afigura a alguns ilustres congressistas intolerantes,
um meio de obstrução contra a decretação desta lei?!

Sr. Presidente, a mudança da capital de Minas, de
Ouro Preto, que tem gozado desses foros e hierarquia por
espaço de quase 200 anos, isto é, desde os tempos primiti-
vos da capitania, constantemente sem interrupção, durante
o período colonial, sob o Império e desde o início da Repú-
blica, acaso será uma questão tão simples, tão insignifican-
te como a mudança da sede de um distrito para que o
Congresso se mostre tão sôfrego, a ponto de imprimir na
direção de respectivo projeto, de tanta magnitude e de res-
ponsabilidades de que nem todos, infelizmente, tem noção
nítida, uma marcha vertiginosa, perturbadora, Srs., do ra-
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ciocínio calmo que deve ditar vossas deliberações?!... Pois
deliberações desta ordem, de alcance enorme no presente,
e de alcance ainda maior no futuro, podem ser tomadas de
afogadilho, febrilmente como se tudo estivesse odiosamen-
te prejulgado?!

Não será melhor que se use de todos os meios ade-
quados a esclarecer os espíritos e as consciências, que se
convença aos mais duvidosos, que se respeitem todos os
escrúpulos, e que a lei pretendida pela ilustrada maioria des-
ta casa, saia daqui prestigiada, forte, como expressão genu-
ína do pensamento e da vontade do Estado de Minas,
revestida de todas as formalidades, debatida à luz de todas
as investigações, com o sincero empenho do bem e da ver-
dade e com o impulso de patriotismo inatacável, sem os
quais nenhuma lei pode inspirar confiança, simpatia e res-
peito no espírito público?! (Apoiados).

Sr. Presidente, limito-me a estas despretensiosas
considerações feitas somente no cumprimento do dever e
ditadas pela mais sincera convicção. O Congresso delibera-
rá. (Muito bem!)

12- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 07112/1893
(Anais, pp. 106 a Esclarecimentos sobre a atuação do Banco Regional.107.)

O Sr. João Bráuiio: - Sr. Presidente, não venho
discutir o projeto, tomei a palavra, única e simplesmente,
para remeter à mesa uma peça preciosa no tocante à ques-
tão do Banco Regional aqui levantada, e confirmando em
todos os pontos as afirmações do ilustre senador Sr. Carlos
Alves. É um documento que vem demonstrar e provar ca-
balmente que nenhuma ligação, que nenhuma referência
existia ou em tempo algum existiu entre aquela instituição
bancária e os diversos lugares indicados como aptos para
receberem a nova Capital; além de evidenciar também que a
única concessão transferida ao banco é já caduca, há muito
tempo.
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Eu terminaria aqui estas ligeiras considerações dando
por morta esta infeliz e desastrada questão, se não me cor-
resse o gratíssimo e sagrado dever de prevenir de vez que
a malevolência possa um dia suspeitar de ligações com in-
teresses daquela instituição bancária um nome estima-
díssimo em Minas, um caráter nobilíssimo, uma reputação
ilibada e prezadíssima a todo este Congresso. Refiro-me ao
digno e ilustre mineiro Dr. Antônio Gonçalves Chaves, que
por curto espaço de tempo teve assento na diretoria daquele
estabelecimento.

Sr. R. Horta: - Está acima de toda e qualquer sus-
peita; é um dos mineiros de mais luzes e...

Sr. O. Valadão: - Apoiado; muito bem! (Apoiados
gerais).

O Sr. J. Bráulio: - Acho-me autorizado a declarar a
este Congresso, e o faço com os documentos na mão, que
aquele prestimoso e benemérito patriota a 14 de novembro
de 1891 já não fazia mais parte da diretoria do banco, por-
quanto naquela data dera a sua demissão do referido cargo.

• Sr. E. SalIes: - Dispondo de todas as ações.
• Sr. J. Bráulio: - E fato. Dispondo de quantas

ações possuía. Concluo pedindo a V. Exa., Sr. Presidente
que se digne mandar transcrever no jornal que publica nos-
sos trabalhos o documento, que tenho a honra de remeter à
mesa, e que não leio por não cansar a atenção da casa.

Sr. Presidente: - O nobre Congressista será aten-
dido. Vão à mesa as seguintes certidões:

"limo. Sr. Dr. Inspetor de Terras e Colonização. An-
tônio Gonçalves Chaves requer a V.Sa. que mande certifi-
car em face de livros e documentos existentes na
repartição:

10) Qual o fim do contrato celebrado pelo governo
deste Estado com o cidadão José de Souza Pereira, em
data de 2 de outubro de 1890 e por quem fora feita a con-
cessão respectiva e em virtude de que disposição de lei?

2°) Se esse contrato foi transferido pelo concessio-
nário ao Banco Regional de Minas e em que data?

3°) Se há alguma outra concessão de terras
devolutas ao banco ou à pessoa que lha transferisse?

4°) Quais as condições, se gratuitas ou onerosas,
mediante as quais o banco teria direito às terras devolutas;
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se deveriam ser concedidas diretamente pelo Estado ou pelo
governo federal; e, neste último caso, qual a data do aviso
em que o governo federal comunicou ao do Estado a con-
cessão de terras?

5°) Qual a extensão das terras concedidas e qual a
zona ou vale de sua situação?

6°) Qual o tempo determinado para cumprimento de
condições por parte dos concessionários, sob pena de ca-
ducidade do contrato?

7°) Se por ventura, existindo terras devolutas em
Belo Horizonte e, sendo esta a localidade designada para a
edificação da nova Capital do Estado, o banco, quando não
tivesse zona determinada poderia exigir do governo terras
devolutas na referida localidade? - Pede deferimento. -
E. R. M.

Estava colocada uma estampilha de 200 réis, e sobre
ela foi lançado o seguinte despacho: Certifique-se, 11 de
dezembro de 1893 - FRANCISCO SÃ.

Luiz José de Oliveira, chefe de seção de Terras e
Colonização do Estado de Minas Gerais.

Certifico, em virtude de despacho lançado na petição
retro, que o que consta nesta repartição, relativamente ao
contrato a que se refere a mesma petição, é o seguinte:
Quanto ao primeiro item. O fim do contrato celebrado pelo
governo deste Estado em data de dois de outubro de mil oi-
tocentos e noventa com o cidadão José de Souza Pereira,
ou empresa que organizasse, foi para a localização, em ter-
renos devolutos ou em fazendas já laboradas, de cinco a
vinte mil famílias de agricultores estrangeiros e nacionais,
tendo sido o contrato assinado pelo ex-governador Crispim
Jacques Bias Fortes, em virtude do decreto número cento e
setenta e nove de trinta de agosto de mil oitocentos e no-
venta.

Quanto ao segundo item. O contrato aludido foi
transferido pelo concessionário ao Banco Regional de Mi-
nas por escritura pública de oito de novembro de mil oito-
centos e noventa, sendo a transferência aprovada pela portaria
de quatro de setembro de mil oitocentos e noventa e um.

Quanto ao terceiro item. Não consta a esta reparti-
ção ter havido alguma outra concessão de terras devolutas
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ao banco, ou pessoa que lhe transferisse.
Quanto ao quarto item. O banco teria direito às ter-

ras devolutas mediante o preço de mil e trinta réis por hec-
tare, as quais deveriam ser concedidas em virtude de
solicitação do governo do Estado pelo governo Federal,
que em aviso número dois, de nove de janeiro de mil oito-
centos e noventa e um, autorizou ao governador deste Es-
tado para vender as terras pedidas nos "vales do Rio Doce
e Manhuaçu".

Quanto ao sexto item. O prazo para caducidade foi
fixado nas disposições do termo de modificação do contra-
to de quatorze de setembro de mil oitocentos e noventa e
um, as quais rezam assim: "O presente contrato nenhum
efeito terá e considerar-se-á caduco, se no prazo máximo
de um ano, a contar da data em que for comunicada ao
contratante ou empresa a autorização da venda de terras, o
mesmo contratante ou empresa não se habilitar na confor-
midade do capítulo sétimo do decreto de trinta de agosto de
mil oitocentos e noventa".

Quanto, finalmente, ao sétimo item. O banco não po-
deria exigir do governo a concessão de terras devolutas em
o Belo Horizonte em virtude do artigo doze (12) da lei nú-
mero seiscentos e um, de dezoito de setembro de mil oito-
centos e cinqüenta, e do artigo terceiro, parágrafo primeiro,
da lei número vinte e sete, de vinte e cinco de junho de mil
oitocentos e noventa e dois, se fosse essa localidade desig-
nada para capital do Estado. E o que se continha no livro
de contratos, ao qual me reporto.

17- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 15/12/1893.

Discussão em tomo do regimento interno (Anais, pp. 136 a
139.)

Parecer

A comissão especial apresenta para quarta discus-
são, na fórmula do art. 148 do regimento do Senado, as
emendas seguintes, oferecidas e aprovadas em terceira dis-
cussão:

1') Em vez de - Várzea do Marçal - diga-se -
Belo Horizonte.
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2) A direção econômica e administrativa da Capital
do Estado, denominada Minas, ficará a cargo do governo
enquanto o Congresso não deliberar a respeito nos termos
da Constituição.

Sala das comissões, em Barbacena, 14 de dezembro
de 1893. - Francisco Salles - Otávio Ottoni - Carlos
Alves, presidente da comissão. - Manoel Eustáquio - J.
N. Kubitschek - Eduardo Pimentel, vencido. - A impri-
mir-se.

O Sr. Josino de Britto (pela ordem) requer e obtém
que sejam dispensados o interstício e a impressão, a fim de
ser imediatamente discutido e votado o parecer. E lido o
parecer.

O Sr. Camillo de Britto: - (pela ordem): - Sr. Pre-
sidente, peço a V. Exa. que me informe se este parecer tem
de entrar em qualquer discussão.

O Sr. Presidente: - O Sr. Deputado Josino de l3ritto
requereu dispensa de impressão e de interstício para o pa-
recer entrar já em discussão.

O Sr. Camillo de Britto: - Mas é a redação final, e
não as emendas aprovadas em terceira discussão.

O Sr. Severiano Rezende: - Pois não é matéria
nova? (Não apoiados. Vivos protestos e apartes).

O Sr. Rocha Lagoa: - Querem fazer o projeto Silva
Jardim, apedrejando-o?

O Sr. H. Diniz: - Se fosse como querem os nobres
deputados, nem podia entrar imediatamente em discussão.
(Muitos apoiados).

O Sr. Presidente: - Atenção, senhores; quem está
com a palavra é o Sr. Camilo de Brito.

O Sr. Camillo de Britto. - Sr. Presidente, segundo a
disposição expressa de nosso regimento, e da Constituição,
toda matéria que caiu em segunda discussão ou em tercei-
ra, não pode mais surgir como matéria nova.

O Sr. Otávio Ottoni: - Não pode também ser
reproduzida em terceira discussão.

O Sr. Costa Sena (com força): - É um sofisma ri-
dículo e indigno do Congresso. (Muitos apoiados).

O Sr. Camillo de Britto: - Sr. Presidente, o parecer
da comissão consagrava a mudança da capital para a Vár-
zea do Marçal; foi aprovado em primeira. Entretanto cm se-
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gunda, foram oferecidas emendas substitutivas e rejeitadas
todas. Submetido 'a terceira discussão o projeto, vieram de
novo as emendas rejeitadas em segunda e foi aprovada
aquela que indicava Belo Horizonte para a nova Capital.
Portanto, não é possível mais considerar matéria nova aqui-
lo que foi rejeitado em segunda discussão, que tomou-se
matéria vencida.

O Sr. S. de Rezende: - Não é mais matéria nova?
O Sr. Camillo de Britto: - Não é, porque caiu em

segunda discussão.
Portanto, Sr. Presidente, eu entendo que V. Exa. não

pode aceitar este parecer. (Apartes).
O Sr. S. de Rezende: - O que a Constituição não

permite é que um projeto passe sem terceira discussão; e é
o que se realizará pela teoria dos nobres deputados nesta hi-
pótese.

O Sr. Camilo de Brito: - Aguardo a decisão de V.
Exa., certo de que será a mais acertada e regimental.

O Sr. Eduardo Pimentel (Pela ordem) - Tendo-me
assinado - vencido no parecer da ilustrada comissão ofe-
recendo para uma 4' discussão as emendas aprovadas em
3a julguei, Sr. Presidente, que era um dever meu dar as ra-
zões porque assim procedi. Entendo, Sr. Presidente, que
não se trata absolutamente de uma matéria nova. (Muito
bem! Muito bem! Apoiadtssimo!).

Matéria nova é aquela de que o Congresso não tratou
no correr das duas primeiras discussões de qualquer proje-
to... (apoiadíssimo) (muitos apartes)... e que é oferecida na
3° discussão pela primeira vez.

O Sr. Presidente reclama atenção, dizendo que é o
Sr. Pimentel quem está com a palavra.

O Sr. E. Pimentel: - Matéria nova, Sr. Presidente,
parece ser também qualquer que só tem uma conexão mui-
to remota com o objeto de que se trata... (apoiados).

Não pode, portanto ser considerada matéria nova a
indicação do lugar para a nova Capital, porque é assunto de
que já tratamos quando discutimos a questão em Congres-
so Constituinte, quando discutimos a lei adicional n° 1 para
a escolha das 5 localidades, e na 1°, 2° e? discussão deste
projeto. (Apoiados, muito bem!).
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São estas, Sr. Presidente, as razões pelas quais, nes-
te ponto divergi completamente dos meus honrados colegas
de comissão, com quem estive sempre de acordo a respeito
desta questão, e pelas quais entendo que V. Exa. não deve
aceitar a interpretação do regimento dada pela maioria da
comissão. (Muito bem! Muito bem!).

Vozes: - Não era de esperar outro procedimento do
caráter de V. Exa. (Apoiados).

• Sr. F. SaIles: - (Não temos o seu discurso).
• Sr. Presidente: - Recebi o parecer do relator da

comissão especial o Sr. Dr. Francisco Sailes, e ia lançar no
mesmo o despacho - "a imprimir-se", quando o nobre
congressista o Sr. Dr. Josino de Brito pediu a palavra e re-
quereu dispensa de impressão e interstício, a fim de que o
mesmo entrasse imediatamente em discussão. Não procedi
à sua leitura e se o tivesse feito necessariamente não aceitá-
lo-ia, visto como ele opina pela sujeição da emenda relativa
ao Belo Horizonte a uma 4' discussão. Se eu considerasse
esta emenda como contendo matéria nova, à vista do dis-
posto no art. 148 do regimento, iria de encontro às inúmeras
questões desta natureza (Muito bem).

A palavra - "Belo Horizonte" - não pode ser con-
siderada nova no projeto n° 1, sobre mudança da capital,
visto como ela vem desde o Congresso Constituinte. O fim
especial para que fora convocado extraordinariamente este
Congresso, a indicação dos cinco lugares para em um deles
ser estabelecida a nova capital, corrobora este meu acerto.
(Muito bem!)

O Congresso, como sabem todos, quando em se-
gunda discussão o projeto n° 1 recebeu como emenda -
Belo Horizonte, rejeitou a; no entanto, como o regimento
não proíbe que uma medida rejeitada em 2' discussão seja
reproduzida em Y, foi essa emenda reproduzida sem recla-
mação alguma dos senhores congressistas. Por conseguin-
te, não se trata de matéria nova quanto à 1* parte do
parecer da comissão sujeitando a 4' discussão a emenda -
Belo Horizonte.

Esta minha decisão não é extensiva à segunda emen-
da, a que refere-se à comissão; isto é: quanto à segunda
parte do parecer a comissão tem toda razão. "A direção
econômica e administrativa da nova Capital denominada -
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Minas - ficará a cargo do governo do Estado até que o
Congresso delibere de conformidade com a Constituição".
Eis a única matéria nova que se contém no projeto votado
em V discussão. E esta a minha decisão (muito bem); e,
por isso, devolvo o parecer à comissão, rogando-lhe que,
para 40 discussão, ofereça apenas matéria contida na se-
gunda parte do parecer. (Muito bem!).

Sr. Severiano de Rezende: - (Pela ordem). Causa
estranheza e dolorosamente surpreende, Sr. Presidente, o
que se está passando aqui (cruzam-se calorosos apartes),
destoando da calma e isenção de ânimo, necessário à retidão
dos julgadores da importantíssima questão, que se debate.
Não tenho a pretensão de vir aclarar o debate e nem tão
pouco conseguirei acalmar os espíritos, que tão agitados
vejo. (Apartes).

Permitirão, ao menos, que me faça ouvir no protesto
enérgico e solene contra a flagrante violação do regimento e
contra quanto se está praticando. (Apartes).

Não posso compreender como pode a mesa recam-
biar o parecer de uma comissão, como simples e singela
emenda oferecida ao projeto. (Cruzam-se apartes).

Não encontro, no regimento, disposições que isso
autorizem; o competente para decidir, rejeitando ou apro-
vando parecer de comissões é o Congresso. A emenda, que
a comissão oferece para uma quarta discussão, nos termos
do art. 148 do regimento, transforma ou altera radicalmente
o art. 10 do projeto, que consagra a matéria principal deste,
isto é, designa ponto diverso para estabelecimento da capi-
tal de Minas. (Apartes diversos).

A emenda de que se trata, assim concebida: "Em vez
de Várzea do Marçal, emende-se: Belo Horizonte", foi ofe-
recida em 2° discussão, sendo rejeitada por número consi-
derável de votos. Pergunto eu agora: podia tal emenda, em
vista dos princípios constitucionais do regimento comum,
em vista dos precedentes e mesmo de disposições do regi-
mento da extinta assembléia provincial, ser aceita pela
mesa, em V discussão? (Cruzam-se calorosos apartes).

E tudo se fez! Matéria rejeitada na mesma sessão,
foi reproduzida e sujeita à votação e discussão única, quan-
do a Constituição requer, para projeto de somenos impor-
tância, três discussões! (Apoiados, apartes).
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Deixo de apreciar mais longamente este incidente,
porque, no assentimento do Congresso, teve a mesa apro-
vação de seu ato; é questão vencida. Não posso, porém,
Sr. Presidente, deixar passar sem protesto a nova violação
do regimento, eximindo de especial discussão e votação, a
que está sujeita, uma tal emenda.

O regimento, em seu art. 148, reza assim: "Se as
emendas "adotadas em terceira discussão contiverem maté-
ria nova, passarão por mais uma discussão", na sessão se-
guinte, somente com os artigos a que se referiram".

Vê-se, pois, claramente, que a disposição citada exi-
ge mais uma discussão para as emendas que forem
adotadas em terceira discussão e que trouxeram alteração
ao projeto, com matéria nova (Apoiados, não apoiados).

Pergunto eu: a emenda que determina que a capital
se transfira, não para a Várzea do Marçal, porém para Belo
Horizonte, não foi adotada em ? discussão?

Um Sr. Congressista: - Tendo sido morta na 2' dis-
cussão.

O Sr. Severiano de Rezende: - Vencendo Belo Hori-
zonte sobre a Várzea do Marçal, que no projeto era ponto
indicado para estabelecimento da capital de Minas, não foi
ele profundamente alterado, constituindo "matéria nova" a
indicação de "novo local", que não o do projeto? (Apoia-
dos, muito bem, não apoiados, trocam-se apartes ca-
lorosos).

Um Sr. Congressista: - Belo Horizonte não é novo,
tem-se falado e discutido muito sobre ele.

O Sr. Severiano de Rezende: - Pelo amor de Deus!
Isto é um argumento de criança! (Apartes, protestos)

Deve-se considerar se a matéria é nova ou velha, so-
mente em relação ao projeto; e este nunca cogitou de Belo
Horizonte. (Apoiados e não apoiados).

Repito, o projeto não cogitou absolutamente da loca-
lidade, indicada pela emenda.

(Os Srs. C. de Britto e C. Sena dão apartes).
O Sr. S. de Rezende: - Julguem como melhor lhes

aprouver; apenas tinha em vista lavrar meu protesto, con-
correndo talvez, como as proposições que levanto, para
que o Congresso, na decretação de uma lei tão importante,
como esta não proceda de modo a faze-lo com vícios e
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transgressão de fórmulas que a tomem nula perante os tri-
bunais, a que não deixarão de recorrer os prejudicados, ale-
gando com direito a preterição de positivas e terminantes
prescrições do regimento, em muitos pontos desprezado.
(Muitos apartes interrompem o orador).

Não vejo absolutamente razão para a celeuma que se
levanta e para esta animosidade com que nos recebem.
Pois, V. Exas. querem até negar-nos o direito de justificar
nossos votos e levantar nossos protestos, quando todos,
pacientemente temos ouvido com toda atenção quanto le-
vantam para fortalecer opiniões, que nos são adversas?! E
uma intransigência intolerável, e que não posso compreen-
der! (Apartes).

Deixem os Srs. Congressistas que fundamentemos os
nossos votos, e contrariem-nos; cada um cumpra o seu dever.

Sr. Presidente, tanto mais acauteladora acho a dispo-
sição do art. 148 do regimento do Senado, quanto sabe V.
Exa. que é da Constituição que nenhum projeto, ainda que
não seja da natureza deste, que é de grande importância,
poderá eximir-se das três discussões; e por outro lado: o
regimento quis evitar as surpresas, que poder-se-iam dar
com a apresentação de emendas inopinadamente; e disto te-
mos prova relativamente à própria emenda de que se trata.
O nosso distinto colega Dr. Fonseca Duarte, ausente quan-
do foi ela oferecida em Y discussão, com razão surpreen-
deu-se quando soube que haviam substituído a Várzea do
Marçal por Belo Horizonte.

Uma voz: - Não estava presente.
O Sr. S. de Rezende: - Não esperava ele que fosse

apresentada esta emenda.
O Sr. F. Duarte: - Dormientibus non succurrit jus.

(Risadas).
O Sr. S. de Rezende: - E para S. Exa. em socorro

• disposição do art. 148 do nosso regimento. Ora, colocada
• questão neste terreno, sendo ela por demais importante, e
gravíssima a responsabilidade de todos nós, peço a V. Exa.,
Sr. Presidente, que consulte a casa sobre a preliminar
estabelecida; se deve a emenda ser, ou não, sujeita a nova
discussão.

• Sr. C. de Britto: - A mesa já decidiu.
• Sr. S. Rezende: - Eu porém recorro de sua deci-

são para o Congresso; julgo que tenho o direito de faze-lo.
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O Sr. C. de Britto: —Bem.
O Sr. Teixeira da Costa: - Sr. Presidente, a decisão

dada por V. Exa. está de perfeito acordo com o seu critério
e inteligência; é a única admissível. (Apoiados).

A primeira parte do parecer da comissão relativa a
emenda "Belo Horizonte" não pode ser aceita porque inega-
velmente não trata de matéria nova.

O Sr. S. de Rezende: - Como não? Por que a
emenda relativa a Belo Horizonte não constitui matéria
nova?

O Sr. T. Da Costa: - Porque Belo Horizonte está
contemplado entre as cinco localidades indicadas para em
uma delas ser estabelecida a nova Capital.

Um Sr. Congressista: - Mas, o projeto nem sequer,
referia-se ao Belo Horizonte.

O Sr. T. da Costa: - V. Exa. deve estar lembrado
de que o ilustrado presidente da comissão, em um luminoso
discurso, declarou que a comissão não fazia seleção de lu-
gar; apresentou o seu parecer, por motivos, que não vêm a
colocar na tela da discussão, opinando pela mudança da ca-
pital para a Várzea do Marçal, mas não fazia absolutamente
questão de que fosse pelo Congresso escolhido este ou
qualquer outro lugar.

O Sr. Eloy Reis: - O projeto dizia no art. 10: "Fica
mudada a Capital para a Várzea do Marçal".

O Sr. T. Da Costa: - Quid inde ? Na segunda dis-
cussão foi apresentada a emenda - Belo Horizonte, - na
3' foi reproduzida; portanto, não se trata de matéria nova,
este sofisma não terá apoio; e mais uma derrota sofrerão
os perturbadores da ordem.

Sr. Presidente, se admitirmos o que deseja o nobre
Congressista Sr. Severiano de Rezende, declaro que apesar
do muito sacrifício que fiz comparecendo a esta sessão ex-
traordinária, unicamente no intuito de cumprir o meu dever,
retirar-me-ei deste recinto para não sancionar com minha
presença ato tão revoltante. (Apoiados; muito bem!).

O Sr. C. de Britto: - Acompanharei a V. Exa..
Vozes: - Retiramo-nos com V. Exa..
O Sr. Presidente: - Devo ainda uma explicação ao

Sr. deputado Severiano de Rezende. Disse o nobre deputa-
do que a mesa andou mal não considerando matéria nova a
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primeira parte do parecer, em vista da disposição de nossa
Constituição. Posso garantir ao nobre deputado que a nossa
Constituição é que vem em meu auxilio. Aí se dispõe que
os projetos que não foram sancionados, e cujas razões de
não-sanção forem aceitas pelo Congresso, não poderão ser
reproduzidos na mesma sessão.

O Sr. Severiano de Rezende: - O regimento dá
maior desenvolvimento.

O Sr. Presidente: - Não dá maior desenvolvimento,
diz apenas que as emendas oferecidas em Y discussão co-
gitando de matéria nova devem sofrer 4 ' discussão, para
obedecer-se ao preceito constitucional de três discussões.
Ora, o nobre deputado não poderá dizer que Várzea do
Marçal, Paraúna, Juiz de Fora, Barbacena e Belo Horizonte
sejam matéria nova; porquanto esses pontos têm vindo à
tela da discussão desde que se tratou da mudança da Capi-
tal no Congresso Constituinte; e na P discussão deste pro-
jeto foram eles discutidos, havendo emendas a respeito de
Barbacena e Belo Horizonte em 2' discussão.

A mesa mantém a sua decisão e mandaria imprimir a
T parte do parecer da comissão para sofrer uma 4 ' discus-
são na forma do art. 148 do regimento se não fosse apro-
vado o requerimento do Dr. Josino dispensando a
impressão e interstício para entrar imediatamente em dis-
cussão. Vou submeter à votação o requerimento do Sr.
Severiano, sujeitando a minha decisão à apreciação da casa.
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