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s turbulências que agitaram o Congresso Nacional em 1993,
repercutindo nas Casas Legislativas de todo o país, tiveram
uma primeira leitura bastante desfavorável. As pesquisas de

opinião pública revelaram, neste período, que o cidadão
comum fixava uma imagem desfocada do Congresso e estendia essa visão
para todo o sistema de representação política do País e suas instituições. A

tendência, a partir daí, foi a de se fazer também uma leitura, se não equivo-
cada, pelo menos incompleta sobre todos os acontecimentos que alimenta-

ram o noticiário político dos últimos meses.
Nesta edição, a REVISTA DO LEGISLATIVO faz uma reflexão sobre este

momento, buscando uma melhor compreensão dos fatos que vieram marcar
a história recente do Legislativo brasileiro e dos seus possíveis desdobra-
mentos, bem como da reação da sociedade, do seu comportamento e dos
seus deveres e direitos. O tema está em discussão numa entrevista com o
filósofo Roberto Romano, nos artigos de quatro autoridades ligadas à área

política - Cássio Gonçalves, Vera Alice Cardoso Silva, Júlio Esteves e
Ângela Carrato - e em três reportagens jornalísticas.

O ponto comum da opinião dos entrevistados e articulistas é de que, mesmo
sendo caracterizado como um período de crise do Poder Legislativo, o

momento atual é de reafirmação da democracia, através da busca da trans-
parência em todos os atos do poder público e de reconstrução do Legislativo

a partir dessa mesma perspectiva. Eles observam que as irregularidades
identificadas e investigadas no Executivo e no Legislativo não tomam o

Brasil pior. O que o tomará politicamente pior é se esses poderes e a socie-
dade brasileira como um todo não tiverem capacidade de levar adiante esse

processo, punindo os responsáveis e criando uma nova cultura política
para o País.

Ainda nesta edição, a REVISTA DO LEGISLATIVO traz dois artigos de
técnicos sobre temas que mobilizaram a Assembléia Legislativa de Minas

Gerais no ano de 1993. O primeiro trata da definição de uma política cultural
para o Estado, que mobilizou representantes de diversos segmentos da

sociedade e resultou na elaboração de projetos de leis e requerimentos, já
encaminhados para as áreas de competência e no lançamento do 1° Censo

Cultural de Minas Gerais.
O segundo documento trata de uma avaliação do Seminário Legislativo

Águas de Minas, realizado no mês de setembro, com o apoio da ALMG e
participação de diversas entidades civis. O documento final, aprovado em

plenário, apresenta uma série de sugestões para uma política de
gerenciamento das águas no Estado e adverte para os riscos de uma

indefinição e imobilismo nesta área. Através destes seminários, o Legislativo
mineiro tem buscado ampliar o espaço de participação da sociedade na

discussão e proposição de soluções para as grandes questões regionais,
dando assim, também, maior transparência ao processo de elaboração das

leis estaduais.
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DEMOCRACIA E ÉTICA

Roberto Romano

SOCIEDADE EM
DECOMPOSIÇÃO
O filósofo Roberto Romano diz que a inflação econômica e a
inflação da palavra estão liquefazendo as estruturas da sociedade
brasileira, que tem uma das piores éticas do mundo. Para ele, a
corrupção no governo é um retrato do que acontece no resto do País

N

ao vejo muita possibilidade de
um juízo moral ou ético absoluto
sobre o que ocorre noparlarnen-
to quando faço um levantamento

dos costumes da sociedade brasileira. Nós
lenhos urna das piores éticas do mundo. " A

-	análise é do professor
-	-	d Filosofia Política

(/<i 	Es-
L..	tadual de Campinas,

Roberto Romano.
-	 -.. Contundente nas suas

afirmações, ele diz que
•	 não há moralidade pá-

/'lica ou privada que
-	:	resista ao processo in-

flacionário, e avalia
!	.	. que e necessário, for-

falecer a Federação
-	brasileira, "que está

se liqu/a:c ?1()
Na universidade, ele tem defendido

trabalhos voltados para a reflexão sobre os

partidos políticos, tema que costuma abordar
também nos artigos que escreve para o jornal
"Folha de São Paulo " . Na sua opinião, OS
partidos precisam assumir o papel de educa-
dores coletivos, contribuindo efetivamente
para a construção da cidadania. "Se os par-
tidos não ensinam, a população aprende com
a Rede Globo ", sentencia.

Em novembro, Roberto Romano profe-
riu palestra na Assembléia Legislativa de
Minas sobre o tema "Democracia e Ética ",
a convite da Escola do Legislativo. Nesta
entrevista, concedida aos jornalistas da Ge-
rência-Geral de Comunicação Social, Jorge
Pôssa e Ram iro Batista, e ao coordenador de
Ensino da Escola do Legislativo, Luiz
Fernandes de Assis - e complementada com
trechos de sua palestra - ele explica sua visão
sobre ética, defende a imunidade parlamen-
tar, avalia a CPI do Orçamento e diz que o
poder das elites deve ser contido, para que o
interesse particular não prevaleça sobre o
universal.
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Sociedade em decomposição

REVISTA DO LEGISLATIVO - O senhor começou
sua palestra sobre "Democracia e Ética"
falando em inflação. Como o comporta-
mento ético de uma sociedade se relaciona
com o processo inflacionário?
ROBERTO ROMANO - Há uma estreita relação
entre as duas coisas. Nós temos duas for-
mas de inflação. A primeira é a inflação da
palavra. Nós falamos demais em ética, de-
mocracia, justiça; e isso causa um desgaste
da palavra. Essa não é uma preocupação
nova da filosofia. Todos os grandes pensa-
dores que analisaram a questão da demo-
cracia, desde seu nascedouro, na Grécia,
como é o caso de Platão, preocuparam-se
com a inflação do verbo. A palavra perde
peso ao final do processo. Em segundo
lugar temos a inflação real, monetária, que
nos corrói e pode conduzir a um desgaste
das instituições. E a uma descrença das
massas e à busca por um líder carismático.
Um exemplo disso é aquela história, bem
conhecida, do homem que ia acabar com a
inflação com um tiro só.

RL - Quer dizer que a inflação destrói os
valores positivos, voltados para o bem
comum?
ROBERTO ROMANO— Exato. Essa é uma ques-
tão gravíssima quando falamos de ética.
Não existe costume correto, não existe
moralidade pública ou privada num pro-
cesso inflacionário. A inflação dissolve,
com eficácia absoluta, os vínculos éticos e
os valores. Elias Canetti, um autor funda-
mental para o pensamento contemporâneo,
no seu tratado "Massa e Poder" relembra
que nas civilizações modernas, excetuan-
do-se as guerras e revoluções, não existe
nada que, em sua envergadura, seja compa-
rável às inflações.

RI - O senhor falou em desgaste das insti-
'uiçõe.s
ROBERTO ROMANO - Hoje há um risco muito
grande de as instituições perderem capaci-
dade de gerenciar as massas, de conduzi-
las num sentido democrático. Estamos

vivendo um fenômeno muito grave de per-
da da substância das instituições. A univer-
sidade está perdendo o sentido, o
Legislativo, o Judiciário idem. Os sindica-
tos também estão passando por crises de
legitimidade e de estrutura. E do outro lado,
estão as massas.

R  - O problema estaria, então, no fato de
as massas estarem desorganizadas?
ROBERTO ROMANO - Esse problema é grave.
Se você não tem como organizá-las para o
exercício democrático, está aberto um ca-
minho muito perigoso. Cadê os "caras-
pintadas"? Há um movimento espasmódi-
co de massas nas ruas, que não se traduz em
maior grau de organização. Por exemplo,
uma coisa que é vista como brincadeira,
mas que é algo extremamente sério: os
movimentos separatistas. Muitos intelectu-
ais têm se referido a esses movimentos,
sobretudo os do Sul, de modo irresponsá-
vel. E uma coisa que assusta, e muito. Há
uma espécie defascistização do pensamen-
to; preconceitos contra nordestinos, contra
negros. Isso pode deslanchar para ações de
luta armada.

RI - O que, a seu juízo, tem mantido intacta
a Federação brasileira?
ROBERTO ROMANO - A Federação está se
liquefazendo. E nós não temos duas coisas
que, desde a Colônia, garantiram a unidade
territorial do País: a força armada coesa na
mão do Estado e a diplomacia. Nós temos
uma espécie de crise também na instituição
militar. Alguns quartéis sequer têm dinhei-
ro para pagar o rancho de soldados.

RI - O senhor escreveu, em artigo recente,
lembrando Maquiavel, que quando há gen-
te mais rica que o príncipe, com mais
poder, a tendência é solapar o poder do
príncipe. Como atacar o problema das
elites brasileiras, sempre responsabilizadas
pela maioria de nossas mazelas? O impos-
to sobre a riqueza seria unia alternativa?
ROBERTO ROMANO - O imponto é uma ques-

Nao
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,
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Sociedade em decomposição

tão a ser pensada por todos os cidadãos.
Não é apenas Maquiavel, mas praticamen-
te todo o pensamento moderno sobre o
Estado começa com essa doutrina. Hobbes,
por exemplo, no "Leviatã", diz que não
existe poder de Estado se os particulares
são mais poderosos do que o poder. Não
existe poder sem o monopólio da força
física nas mãos do Estado; sem o monopó-
lio do excedente econômico e do
ordenamento jurídico. Não é possível cap-
tar imposto sem força física.

RI - Mas o que deveria ser feito?
ROBERTO ROMANO - É preciso haver uma
renovação, em primeiro lugar, do pacto
federativo. E preciso garantir os interesses
da Federação e o controle dos ricos barões.
E, por ricos barões, quero dizer, em primei-
ro lugar, a Fiesp. Eu fico escandalizado
quando vejo nos jornais um ultimato do
presidente da Fiesp ao Congresso. "Vocês
têm que fazer, porque nós queremos que
seja assim, etc." Isso é uma inversão abso-
luta de valores. São os particulares ditando
como o Estado deve funcionar. Sob essa
ótica, existem inúmeros estados dentro do
Brasil. Há empresários que compareceram
diante da CPI do PC e disseram assim:
"Fui obrigado a dar cem mil dólares para
ele porque ele me forçou". E esses empre-
sários ainda são chamados de éticos. Só se
for a ética da malandragem. Você sabe de
quem estou falando. E empresários desse
tipo fazem lobby para que não entre cimen-
to mais barato no País.

RI - Vamos falar uni da CPI do
Orçamento. Ela acabou por expor a outra
face de políticos que, até bem pouco tem-
po, eram tidos como exemplos de honra-
dez e de conduta ética. Como analisa esta
questão?
ROBERTO ROMANO - Antes de mais nada,
gostaria de registrar um aspecto extrema-
mente maléfico nesse processo de
desmascaramento das pessoas. É terrível
que haja uma espécie de prazer mórbido

quando se descobre a existência de um
novo corrupto. Esse desmascaramento é
uma das coisas mais tristes que pode haver
em uma república. Eu não vejo muita pos-
sibilidade de um juízo moral ou ético abso-
luto quando faço um levantamento dos cos-
tumes da sociedade brasileira.

RI - Por quê? O senhor considera que a
sociedade brasileira é dominada por valo-
res e costumes condenáveis sob o ponto de
vista ético?
ROBERTO ROMANO — Não digo que seja apior
sociedade do mundo, mas ela tem certas
idiossincrasias, produzidas ao longo da his-
tória e ligadas à apropriação do excedente
econômico, que são terríveis. O caso do
trânsito, por exemplo. Como pode alguém
que passa por um sinal vermelho e que mata
uma pessoa ter juízo ético negativo sobre a
política? Veja o caso da figura emblemática
do Ibsen Pinheiro. Alguém que tem urna
face digna e, de repente, começam a pipocar
cheques em sua conta. Imediatamente esse
homem é transformado em uma espécie de
bode expiatório. Muita gente ficou feliz
porque aquele homem ficou manchado. Isso
é triste. E as pessoas acabam perdendo a fé
no exercício da c idadan ia. Parece- me que o
primeiro passo contra isso, para que as
pessoas não reajam dessa maneira, é educar
a população, principalmente através dos
partidos. Você se lembra de como a Rede
Globo usou o ressentimento popular no
caso dos marajás? Todo mundo que ganha-
va um pouco mais já era marajá. E quando
aparece "o honesto", numa orquestração
nacional e num marketing muito bem feito,
as pessoas vão e sufragam esse nome de
imediato. É preciso que os partidos, sobre-
tudo aqueles que até agora não têm a pecha
de corrompidos, tenham abertura para o
diálogo com a população, no sentido
educativo. É péssimo que as pessoas não
possam confiar em partidos.

RI - Afinal, o que vem a ser "ética"?
ROBERTO ROMANO —Quando se fala em ética,

/
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Sociedade em decomposição

estamos falando em hábitos, atitudes que se
tornaram reflexas. A palavra grega "ethike"
relaciona-se com os costumes, é a doutrina
das condutas que se tornaram habituais.
Ética pode ser no sentido positivo ou nega-
tivo. E o Brasil tem uma ética que é das
piores do mundo, repito. Nós temos a ética
do favor, da pressão, do compadrio, da "lei
de Gérson", da capangagem, da pistolagem,
etc. Se você considerar que ética são os atos
que se tornaram reflexos e automáticos, no
nível da população e de seus governantes,
veremos que a ética que impera na vida
brasileira está se encontrando, agora, no
parlamento. Eu não vejo muita distância
entre o que se faz em termos de corrupção
política e as violências que ocorrem na vida
social. É preciso enxergar que somos uma
sociedade onde crianças são prostituídas,
mulheres são espancadas e os machos la-
vam suas honras com sangue. Esta tem sido
a ética do País. A ONU, por exemplo, não
aceita mais as estatísticas sobre acidentes
de trânsito no Brasil; ela os considera assas-
sinatos.

RI - Poderíamos considerar, então, que o
problema da ética tem sido tratado de for-
ma superficial?
ROBERTO ROMANO —O que quero dizeré que
essa ética, que absolve os canalhas que
matam mulheres em nome da honra, é uma
das coisas mais repelentes da sociedade
brasileira. Com ela, é impossível um estado
de direito e a democracia. Os linchamentos,
os massacres, as violências contra os ne-
gros, tudo isso está contido nos costumes
que produzem nosso cotidiano, os hábitos
nacionais. Numa sociedade onde crianças
são mortas nas ruas; onde meninas e meni-
nos são utilizados para a prostituição; onde
se constata a prática da escravidão em esta-
dos como o de São Paulo; onde segmentos
da polícia assassinam industrialmente; onde
o tráfico de drogas só é punido nos seus
agentes menos bem situados na escala soci-
al, enquanto os grandes beneficiários apa-
recem como se fossem trêfegos peraltas nas

colunas sociais; onde se admira a "esperte-
za" de particulares e de políticos; onde o
ensino é tido como atividade desprezível
pelos governantes; enfim, numa sociedade
onde todos esses dados são evidentes, pare-
ce-me suma tolice parolar sobre a ética e a
democracia.

RI - Mas, em nível da política, o comporta-
mento ético do brasileiro não se diferencia
muito daqueles encontrados em outros pa-
íses.
ROBERTO ROMANO — Há uma certa unanimi-
dade entre nós: a "res publica", no Brasil,
confunde-se com o privado, e vice-versa.
Pode-se até argumentar que isso é algo
universal, que na Itália, no Japão, nos Esta-
dos Unidos e na atual Rússia há demasiados
exemplos dessa passagem entre o privado e
o público. Mas precisamos meditar sobre as
formas específicas com as quais este fenô-
meno se apresenta aqui. Uma das razões
pode ser encontrada na concentração de
recursos públicos no governo central, dei-
xando quase vazios os cofres dos municí-
pios. É impossível entender como os prefei-
tos e governadores são presas fáceis de
traficantes, situados entre eles e o poder
central, sem notar essa peculiaridade.

RI . Vina outra questão que tem sido muito
criticada é a imunidade parlamentar. Qual
a sua opinião a esse respeito?
ROBERTO ROMANO - Elias Canetti, quando
trata da essência da imunidade parlamen-
tar, diz que a vida na sociedade é uma
guerra e uma morte contínuas. Vivemos em
permanente choque de interesses. No espa-
ço do parlamento, a guerra continua, mas há
uma espécie de armistício, onde é proibido
matar o inimigo. O deputado continua a
guerra que existe na sociedade, mas, sem
imunidade, não terá como administrar o
social. Ele tem que ter condições de chegar
à tribuna e falar, criticar, acusar, denunciar,
sem correr riscos de ser impedido. Acho a
imunidade tão essencial à vitalidade do
parlamento quanto a liberdade de impren-
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Sociedade em decomposição

sa. Isso não quer dizer que o parlamentar,
por ser imune, seja impune. As pessoas
sempre falam dos ladrões no parlamento,
mas se esquecem dos que estão investigan-
do esses ladrões. Sem imunidades, como
poderão levar a cabo uma investigação?

RL - Há um certo receio de que o
corporativismo do parlamento impeça a
punição dos culpados.
ROBERTO R0MANO—Ocorporativismo,aten-
dência ao autofechamento é algo pratica-
mente natural em termos de sociologia de
grupo e não é privilégio do parlamento. O
autofechamento existe nos sindicatos, exis-
te na Igreja, nos movimentos sociais, nos
movimentos das mulheres, dos negros, etc.
É uma espécie de defeito do próprio ajunta-
mento social. O que faz com que no regime
democrático não haja esse tipo de fecha-
mento de grupo é justamente o fato da máxi-
ma transparência do parlamento à cidada-
nia. Máxima, esta, que é ideal. Não existe a
transparência absoluta do político, do eco-
nômico. E preciso tratar com cuidado, tam-
bém, essa quebra de sigilo bancário, pois há
a imunidade do cidadão. Antes de se abrir
uma conta de particular é preciso pensar três
vezes, porque não temos certeza de que
encontraremos apenas corrupção política.
Podemos encontrar outras coisas, que são
de domínio próprio do privado e que são
sagradas. Um cartão de crédito pode trazer
muito mais que corrupção política OU eco-
nômica. E quem pode garantir que um fun-
cionário terrorista não use isso como uma
arma de chantagem contra deputados e con-
tra particulares? Há também a questão da
Justiça. Sabemos que há juízes extrema-
mente venais. Ora, por isso vamos abolir a
imunidade dos juízes?

RI - Qual é, no seu entendimento, o papel do
parlamento nos dias de hoje?
ROBERTO ROMANO - Seria ótimo se fôssemos
do tamanho da Suíça e pudéssemos diminuir
ao máximo o tamanho do parlamento - como
sonhava Rousseau - e reunir os cidadãos no

"referendum". Mas temos que pensar com
base na realidade. Somos mais de 140 mi-
lhões e numa extensão fantástica. Ou segui-
mos a lição de Montesquieu que, referindo-
se à Rússia, dizia que grandes extensões
territoriais são sempre despóticas e tirâni-
cas, ou apostamos na democracia. E isso só
pode ser através da via representativa, do
parlamento. E é preciso haver o controle da
cidadania. E partidos políticos e movimen-
tos que eduquem o povo, que sejam educa-
dores coletivos.

RI - Gostaria que explicasse melhor essa
questão dos "educadores coletivos
ROBERTO ROMANO - Sou da geração de 46, e
na minha época de movimento estudantil,
tínhamos partidos de esquerda, como o PC,
partidos de direita, e os movimentos nacio-
nais desses partidos ou dessas referências
ideológicas e políticas. Havia, por exem-
plo, a Ação Católica, que era uma institui-
ção que ia do Norte ao Sul do País e que
educava os seus militantes, os quais educa-
vam seus imediatos. E, desse húmus, saíam
as lideranças locais, regionais e nacionais.
E nós temos expressivas lideranças políti-
cas éticas que saíram desse movimento.
Veja bem; não estou fazendo apologia da
Ação Católica, nem defendendo a volta da
JUC, JEC, etc; estou dizendo é que sinto
falta de educadores coletivos nacionais.
Parece-me que a universidade, por exem-
plo, está falhando neste aspecto. Existe a
proposta de transformar a famosa EPB em
Educação para a Cidadania, mas as dificul-
dades que encontramos, nas congregações
e nos conselhos universitários, têm sido
imensas. É preciso pensar a formação técni-
ca ao lado da formação cidadã. Mas quero
ressaltar que, na minha opinião, essa edu-
cação coletiva deve ser feita, de modo espe-
cial, pelos partidos. Quase todos eles têm
fundações de pesquisas e estudos, que nor-
malmente só funcionam de vez em quando.
É urgente que elas tenham uma vinculação
mais orgânica com a universidade. Agora,
quem acha que os partidos são inúteis... •
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PESQUISA

Um conjunto de quatro pesquisas, encomendadas pela Assembléia à Vox
Populi, mostra que as pessoas fazem uma avaliação ruim do Legislativo e
dos políticos, mas a maioria tem uma idéia deturpada de suas atribuições
e tende a avaliá-los melhor quando se vê diante de mais informações

DE I
ALIMENTA DESCRENÇA
A

grande maioria da popula-
ção mineira tem pouca con-
fiança nas instituições, in-
cluindo o Poder Legislativo,

OS partidos e os políticos. A quase
totalidade, porém, tem muito pouco
conhecimento das funções de um depu-
tado, mal sabe o que se faz na Assem-
bléia Legislativa, tem uma visão detur-
pada das atribuições dos parlamentares
e generaliza para todos os Poderes o
que ocorre no Congresso Nacional. A
avaliação do Legislativo mineiro me-
lhorou significativamente quando os
eleitores foram colocados diante da
informação sobre o Poder.

A conclusão pode ser retirada de
um conjunto de quatro pesquisas reali-
zadas pela Vox Populi, sob encomenda
da Assembléia Legislativa mineira, com
o objetivo de nortear as suas ações para
o próximo ano. A principal pesquisa é
a quantitativa, com 1.503 entrevistas
feitas em várias cidades, estratificada
por sexo, idade, escolaridade, renda
familiar e região de residência. Outra,
foi realizada com grupos de discussão,
uma terceira, com instituições que já
participaram de atividades na Assem-
bléia e uma quarta, com funcionários
da própria instituição.

Com poucas diferenças entre as
classes sociais e níveis de renda, a mai-
oria (77%) confia mais na Igreja Cató-
lica, vindo em seguida as Forças Arma-
das, com 60% de aprovação, jornais e
revistas com 48%, TV com 45%, sindi-
catos com 40% e Justiça com 39%. A
Assembléia Legislativa de Minas apa-
rece em oitavo lugar, com 25%, depois
das Igrejas Evangélicas (33%) e antes
dos empresários (24%), do governo fe-
deral (23%), do Congresso Nacional
(19%) e partidos políticos (12%).

Apenas 11% dos entrevistados
disseram que a sua opinião sobre a
Câmara dos Deputados melhorou nos
últimos tempos, assim como 10% pen-
sam o mesmo em relação ao Senado e
12% em relação à Assembléia. Cerca
da metade dos eleitores, em média de
45% a 52%, manifestam-se "pouco
satisfeitos" ou "nada satisfeitos" com
os vereadores, os deputados estaduais e
federais e os senadores. Para a média de
também 50% dos eleitores, o grau de
interesse dos deputados, para ouvir seus
eleitores ou resolver problemas de sua
região é "baixo" ou "muito baixo".
Na pesquisa qualitativa, com grupos de
discussão reunidos por amostragem de
classes B, C e D, as afirmações mais

gerais são de que "política é sinônimo
de cabide de emprego" e que "os polí-
ticos visam mais é ao dinheiro".

A isso se acrescenta uma espécie
de contaminação em que os entrevista-
dos generalizam, para outros Poderes,
o que ouvem falar de ruim de um deles.
A partir das denúncias na tevê, 57% dos
entrevistados disseram acreditar que há
deputados envolvidos com tráfico de
drogas no Congresso Nacional e, por
extensão, 47% disseram o mesmo sobre
a Assembléia Legislativa. Avaliação
muito semelhante eles fazem sobre o
envolvimento de parlamentares da As-
sembléia com jogo do bicho, esquadrão
da morte e troca de legenda por dinhei-
ro, mesmo que nada a respeito tenha
sido sequer aventado no Legislativo
mineiro.

Desconhecimento - Apesar da
avaliação dura, a maioria dos consulta-
dos pela pesquisa quantitativa mostrou
total desconhecimento dos mecanismos
de funcionamento do Poder Legislativo.
Nada menos que 97% não sabem quem
é o atual presidente da Assembléia,
95% qual o presidente do Senado e 96%
o da Câmara dos Deputados, enquanto
89% não sabem quantos deputados há
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na Assembléia e apenas 34% citaram o
nome de um deputado.

Ao desconhecimento do próprio
Poder, soma-se uma total desinforma-
ção sobre as atribuições dos deputados.
Para 59% dos entrevistados, o deputa-
do tem a obrigação de "arranjar
internação em hospitais" e, para outros
27%, ele não tem essa obrigação, mas
deveria fazê-lo. Para 53%, a obrigação
é de "dar bolsas de estudo", enquanto
outros 32% acham que, mesmo não
sendo sua função, ele deveria fazer
isso. Seguem-se como obrigações dos
deputados "fazer doações para institui-
ções" (5 1%), "doar dinheiro a necessi-
tados"(40%), "fazer doações para as-
sociações"(39%), "arranjar empre-
go"(34%), "fazer doações para sindi-
catos"(25%) e "financiar times de fu-
tebol ou associação esportiva"(19%).

Em uma pergunta sobre as vantagens
dadas aos deputados, 68% responde-
ram que eles têm direito a carro oficial
e a motorista além de uma quota de
gasolina, embora já tenham se passado
dois anos da extinção dessas vantagens
pela Assembléia.

Numa segunda bateria de per-
guntas, em que foram colocadas as ver-
dadeiras funções do Poder Legislativo,
58% dos entrevistados disseram não
saber que é função do Legislativo pro-
por e votar leis, discutir e aprovar o
Orçamento e representar os interesses
regionais. Outros 54% desconhecem
que é de responsabilidade desse Poder
fiscalizar os atos do governo estadual.
Na pesquisa qualitativa com os grupos,
a idéia geral detectada é a de que o
deputado é uma espécie de ajudante do
governo estadual: "Assim como os ve-

readores são ajudantes do prefeito, os
deputados estaduais são ajudantes do
governador".

A maioria dos entrevistados uti-
lizaram muito os verbos "dar" e "fa-
zer" como expectativas do que espe-
ram do deputado. "Ele deu uma área
para fazer uma igreja, deu um terreno
para um grupo" ou "a gente espera é
que eles dêem o que a gente precisa"
ou, ainda, "eu acho que, se o deputado
deu alguma coisa, a pessoa vota mes-
mo", "nos lugares mais afastados, to-
dos ganham tijolos, cestas, cimento".
A maioria vincula aprovação do de pu-
tado ao fato de ele fazer alguma coisa de
concreto: "no interior, o deputado é
praticamente obrigado a fazer alguma
coisa, porque todo mundo tá vendo".

Contradição - A avaliação me-

IGREJA CATÓLICA
IGREJAS EVANGÉLICAS
CONGRESSO NACIONAL
GOVERNO FEDERAL
JUSTIÇA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DE MINAS GERAIS
SINDICATOS
EMPRESÁRIOS
FORÇAS ARMADAS
PARTIDOS POLÍTICOS
JORNAIS E REVISTAS
TV
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NS	NR	TOTAL

BASE

1% 0% 100% 1153
9% 2% 100% 1153
9% 1% 100% 1153
4% 0% 100% 1153
2% 0% 100% 1153

10% 1% 100% 1153
7% 0% 100% 1153
5% 1% 100% 1153
6% 0% 100% 1153
3% 1% 100% 1153
4% 0% 100% 1153
3% 1% 100% 1153
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Desinformação alimenta descrença

]hora significativamente e
até produz contradições W1lTfT1rTT
quando os entrevistados
são colocados diante de
informações sobre a As-
sembléia. Na pesquisa,
fez-se a mesma pergunta
sobre as funções do Poder ENVOMMENTO DOS
para entrevistados que ti-	

DEPUTADOS COM
ICODEDROGAS

vessem assistido ao pro-
grama "Assembléia Infor-	ENVOLVIMENTO DOS
ma", veiculado nas redes	DEPIJLADOS COM
de TV, e apurou-se que os _ JOGO DO BICHO
índices de desinformação	ENVOLVIMENTO DOS
caíram. Enquanto 58% do	DEPUTADOS COM
total disseram desconhe-	ESA0 DA MORTE
cer a rcsponsabilidade dos
deputados com a proposi-	AGRESSÃO FICA

ENTRE DEPUTADOSção e votação de leis, só	NO PLENÁRIO
41% dos espectadores do
programa disseram o me ,- TROCA DE VOTO DO
mo. O índice do desco-	DEPUTADO OU

TROCA DE LEGENDAnhecimento da discussão	POR DINHEIRO
e votação do Orçamento,
que era cc õic ao geral, caiu pai '	guris, numa referencia à obra feita pela	t& lorarri algumas das respostas.

Entre os entrevistados nos gru-	Prefeitura na Praça Carlos Chagas, com	Se há a idéia de que alguma coisa
pos, a contradição fica mais clara. A apoio da Assembléia Legislativa. Con- é feita quando se colocam informações,
maioria respondeu, numprimeiro tem- tudo, a avaliação muda muito e chega à a maioria dos que conhecem de perto o
po, que não sabia nada da Assembléia e contradição quando o entrevistado é trabalho da Assembléia a avaliam de
a relacionou com "um espaço físico lembrado do programa "Assembléia forma muito mais otimista. É o que
onde ficam os deputados". "O que eu	Informa". "Estão divulgando muito a indica a pesquisa feita com 47 repre-
sei que a Assembléia está fazendo é	Assembléia" e "Eu já vi o programa sentantes de entidades de representa-
reformar aquela praça", disseram aI-	algumas veles, acho muito interessan-	ção da sociedade civil que participaram

de fóruns técnicos e seminários, pro-

	

0 DESCONHECIMENTO 	pelo Poder. Nesse univer-

AGIoria não'sabe Precisar as funjoes	
avaliações "boi-n" e — regular posi-do Poder Legislativo Estadual	
iivo", ficando muito acima da Câ-

1Í	
NÃO

BE	SABE	NR	TOTAL	mara	dos Vereadores de Belo.. .:

	

	
horizonte, que obteve 34%, do go-

BASE verno federal, 30%, e do Congresso
PROPO$IÇÂO	 Nacional, 17%."TAÃÕ DE LEIS	 41% 14'

'1'	
-	 O índice sobe para 49%

DISCUO E APROVAÇAO quando as entidades avaliam a atu-
ORÇAMENTO	 41%	58%	1 %	10 	ação do Legislativo estadual na arca
FISCAILIZAÇÁO DOS	 institucional. E sobe mais quando a
ATOS DO GOVERNO	 45%	54%	1%	100% 1153 pergunta é se o desempenho do

	

-	 Poder melhorou, ficou igual ou pio-
REPRESENTAÇÃO	 rou nos últimos anos. A Assembléia

• Legislativa melhorou para 53%, cri-
REPRESENTAÇÃO 	o Congresso Nacional para
INTERESSES REGIONAIS	4 	 38% e a Câmara dos Vereadores
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para 28%. Para a resposta de "ficou
igual", a Assembléia Legislativa apa-
rece com 34%, a Câmara com 28% e o
Congresso com 17%.

Outro dado prova que a avalia-
ção melhora na medida em que é maior
o conhecimento. Uma maioria de 62%
avalia como "ruim" e "regular" a
dedicação dos funcionários da Assem-
bléia. Mas quando se pede a mesma

dual; 66% fazem a mesma avaliação
sobre a atuação deles na representação
dos interesses da população; 64% ad-
mitem o mesmo sobre o desempenho na
proposição e votação de leis do interes-
se da população e 57% concordam no
mesmo tom no que se refere à discussão
e aprovação do Orçamento do Estado.
Este universo aprova com o índice total
de 96% das avaliações positivas os se-

satisfeito com os resultados porque,
apesar de tudo, o trabalho do Poder
Legislativo mineiro é reconhecido pe-
los que o conhecem de perto. "Os
números deixam muito claro que as
pessoas que vêm à Assembléia e têm
um contato estreito com nossos deputa-
dos e funcionários saem muito bem
impressionadas", diz o presidente.

Isso, segundo ele, é fruto de uma

DESEMPENHO E EXPECTATIVASRepresentantes das entidades públicas e privadas eentrevIstados do universo estadual avaliam as instituições
REPRESENTANTES DAS ENTIDADES
QUEM_CONHECE TEM UMA VISÃO MAIS OTIMISTA

COGRESSO NACIONAL	 17% 45% 0% 0% 100% 47 ___

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA MG. v. 34% 11% 2% 2% 100% 47

LJPJIEflS ESrLJL
QUEM ESTÁ DISTANTE TENDE A SER MAIS PESSIMISTA

melhorou	ficou igual Piorou	NS	NR	TOTAL BASE
OPINIÃO CÂMARA DOS
DEPUTADOS FEDERAIS	 11%	35%	40% 14% 0% 100% 1153
OPINIÃO ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DE MG

OPINIÃO SENADO
FEDERAL

12%	47% 25% 16% 0% 100%1153

10%	41% 30% 19% 0% 100% 1153

OPINIÃO CÂMARA DOS	 19°!	AA/	 1f
VEREADORES DA SUA CIDADE	 °	26% 10% ''• 100% 1153

análise sobre funcionários que o entre-
vistado já conheça, a aprovação cresce
para 74%, somando-se as notas de
"bom" (38%) e "ótimo" (36%), índi-
ces próximos na avaliação de "compe-
tência" e "compromisso com a insti-
tuição".

Ainda neste universo, 79% ava-
liam como "bom" ou "ótimo" o de-
sempenho dos deputados estaduais na
fiscalização dos atos do governo esta-

minários e fóruns técnicos, realizados
pela Assembléia, que proporcionaram
às entidades entrevistadas mais chances
de conhecer a atuação do Poder.

Para o presidente da Assembléia,
deputado José Ferraz, a avaliação nega-
tiva é produto da crise geral do sistema
de representação política, que tende a
contaminar toda a sociedade com uma
opinião generalizada e superficial so-
bre todo o espectro político. Ele se diz

política de comunicação e de aproxi-
mação com a sociedade, adotada nos
últimos anos, com a realização de fóruns
técnicos, debates e seminários
legislativos. "O que mostra que estamos
no caminho certo", diz ele, para acres-
centar: "lamentamos não poder trazer
toda a população aqui para dentro, o
que nos daria a oportunidade de tornar
o nosso trabalho conhecido e contribuir
para a educação política de nosso povo".
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CAMINHOS DO LEGISLATIVO

A crise de credibilidade que atinge o sistema político brasileiro expõe
as mazelas de urna cultura política fundada no clientelismo, que só
deverá ser superada com a retomada do crescimento econômico, a
reforma de suas instituições e a participação plena da sociedade

kTÁ1 BUSCA DA

Patrícia Duarte

A

s pesquisas de opinião
pública têm repetido,
com pequenas diferen-
ças percentuais, mírne-

ros que quantificam a crise do sistema
brasileiro de representação política. Ne-
nhuma de suas instituições e dos ho-
mens públicos que as compõem esca-
pam às críticas de Lima sociedade, hoje,
mais rigorosa nas suas avaliações. O
sentimento de cada cidadão, diagnos-
ticado nessas enquetes, é ode que ele
está mal representado ou até de que
não está representado nessas institui-
ções, impondo-se urgentes mudanças.

No relatório elaborado pela
Vox Populi, com os resultados da pes-
quisarealizadajunto ao público minei-
ro sob encomenda da ALMG, os técni-
cos observaram que parte desse senti-
mento origina-se da própria falta de
compreensão do cidadão comum so-
bre o funcionamento e a natureza do
sistema político. Este desconhecimen-
to constrói imagens inadequadas sobre

as instituições e cria contradições in-
compreensíveis.

A pesquisa constatou, por
exemplo, que 59% dos 1,503 entrevis-
tados acreditam que é obrigação do
deputado estadual, entre outras, arran-
jar internação em hospitais rara os
necessitados, fazer doações a institui-
ções e pessoas carentes e arranjar em-
pregos. Verificou-se também que
quase 60% dos entrevistados desco-
nheciam que é função do Legislativo
estadual propor e votar leis, discutir e
votar o orçamento, representar os inte-
resses regionais do Estado e fiscalizar
atos do governo estadual e 52% estão
insatisfeitos corri o trabalho dos depu-
tados. Mas a qual Legislativo esse
eleitor dirige sua insatisfação?

Em outra pesquisa, realizada
pela Datafolha, mais de 40% dos entre-
vistados afirmaram que o Congresso
Nacional é uma instituição dispensável
e 60% defenderam a democracia, em
qualquer circunstancia, como o regime

político da sua preferência. Mas como
construir uma democracia sem oparla-
mento? É claro que essa imagem ina-
dequada sobre o Legislativo não surgiu
do nada e nem a insatisfação dos elei-
tores nasceu do acaso. As duas têm
origem no próprio desempenho do
Legislativo brasileiro nas últimas dé-
cadas. Remodelar esse perfil e recon-
quistar a confiança do eleitor são al-
guns dos desafios que o Legislativo
terá de enfrentar nesta década de 90.

Centralização - O perfil de-
formado do Legislativo brasileiro e os
cenários que possibilitaram a ocorrên-
ciade episódios como o da manipulação
de recursos públicos no orçamento fe-
deral foram montados e desenhados ao
longo dos 30 anos da história recente
do País. Durante o regime autoritário,
inaugurado em 1964, houve uma enor-
me concentração do poder político e
financeiro nas mãos do governo fede-
ral, com o esvaziamento da capacidade
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Em busca da transparência

de ação dos estados e municípios.
"Mesmo dentro do governo federal há
de se distinguir o Executivo do
Legislativo". ohservao cientista polí-
tico Olavo Brasil de Lima Júnior, pro-
fessor do Departamento de Ciência
Política da Universidade Federal de
Minas Gerais (DCP/UFMG).

Naquele momento, o
Legislativo não tinha a menor capaci-
dade de atuação sobre a política econô-
mica e financeira. "O Executivo -
prossegue Olavo Brasil - era o todo-
poderoso nadefinição de políticas e na
alocação dos recursos financeiros."
Mas o Legislativo não chegou a ser
fechado, exceto por curto período,
como ressalta o professor do Departa-
mentode Sociologia e Antropologia da
UFMG, Otávio Soares Dulci.E essa é
a diferença das ditaduras dos países
latino-americanos para a brasileira.

As Casas Legislativas foram
mantidas como fachada, com poucas
atribuições, que vinham mais reforçar

a postura clientel ística do político bra-
si lei rodo que introduzir inovações no
parlamento. "E esse foi o grande vício
desse período - confirma Otávio Dulci
- pois esculpiu e aprofundou as raízes
dessa nossa cultura política."

Aprisionado num túnel do
tempo, sem acesso aos corredores que
poderiam levá-lo ao futuro, o Poder
Legislativo passou então a se auto-
reproduzir, repetindo o que de pior
existia na forma tradicional de fazer
política no País. "Ao invés de tentar-
mos superar essas distorções da nossa
prática política, fomos reforçando-as.
Assim, a modernização do País - ana-
lisa Otávio Dulci - que foi, evidente-
mente, ampliada pelo regime militar,
não veio acompanhada de uma moder-
nização política."

Tal situação desenrola-se num
cenário cada vez mais esvaziado de
personagens talentosas. O Ato
Institucional n°2, por exemplo, acaba-
va como pluripartidarismo e estabele-

cia no País o hipartidarismo, represen-
tado em dois partidos - Arena e Ml)B
- absolutamente inexpressivos. Outros
l5 Atos Institucionais e lO4 Atos Com-
plementares foram editados nesse pe-
ríodo e resultaram em outros incontáveis
atos arbitrários, promovendo, em cin-
co anos, a cassação de quase 5 mil
pessoas, entre políticos, professores,
pesquisadores e funcionários públicos.
Poucos acusados de atos de corrupção,
e a maioria cassada por divergências
políticas.

Esvaziamento - E as perdas
do Legislativo não param por aí. Com
o centro do poder deslocado para o
Executivo, nomes potenc ialmente ex-
pressivos para ocupar uma posição de
liderança política no País foram buscar
espaço para atuação no centro do go-
verno, de onde poderiam exercer mai-
or influência. Com isso, aqualidadeda
representação no Legislativo ficou sig-
nificativamente comprometida. Para
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Em busca da transparência -

"compensar" esse esvaziamento, o
parlamento vai ganhar, nesse mesmo
período, uma política salarial extrema-
mente favorável e uma estrutura física
e administrativa mais sofisticadas, que
dariam a impressão de modernização
do poder.

Mas, sem fôlego político para
debater e influir nas grandes questões
nacionais e sem instrumental para agir,
o Legislativo passou a se ocupar de
pequenas causas, com
poucos grandes momen-
tos, que permitiram a re-
velação de algumas lide-
ranças que, como exce-
ção, mantiveram-se na
tsjnchejradapolftjca. En-
treos minguados ingredi-
entes que alimentaram a
rotina das Casas
Legislativas, nesse perío-
do, estava, assim, o
gerenciamento das cha-
inadas subvenções soci-
ais, sempre em volumes a
cada ano maiores e hoje o
objeto das principais crí-
ticas ao Legislativo.

Esse quadro não
seria, necessariamente, de
todo mau, analisa Otávio
Dulci, se tivesse sido con-
duzido de outra forma. O
atrativo salarial, por
exemplo, despertou oin-
teresse de representantes de camadas
diversas da população para atuar no
Legislativo, significando, de certa for-
ma, a democratização do poder, até
então dominado por uma elite econô-
mica, sem identificação com os inte-
resses populares. Há uma
profissionalização da atividade políti-
ca, o que também é positivo.

Mas ao transformar acandida-
tura numa vaga do mercado de traba-
lho, o político, muitas vezes, é tentado

a usar de artifícios, que não a sua atua-
ção parlamentar, para se reeleger. "E
aí temos uma das distorções do nosso
modelo atual, que permite esse tipo de
ação"- observa Otávio Dulci. Outra
brecha desse modelo é a que possibili-
tou a manipulação das volumosas ver-
bas das subvenções sociais. E sem uma
nova inspiração política, que oriente o
fazerdos parlamentares, completa-se o
quadro favorável a grandes

confusões, conclui o professor da So-
ciologia.

O político deixa de ser um
simples representante de determinado
segmento da sociedade para se tomar
um empreendedor dos recursos públi-
cos, gerindo essas verbas como urna
mercadoria. Em alguns casos, demons-
trados pela Comissão Parlamentar de
Inquérito do Orçamento, instalada no
Congresso Nacional, vai até criar insti-
tuições para receber esses recursos e

aplicá-los de acordo com seus interes-
ses.

O clientelismo antigo,
exemplifica Otávio Dulci, manejava
verbas mais restritas e numa fase de
muita economia. Não se tem notícia,
dessa época, de nenhuma irregularida-
de na sua distribuição. Mas, nas últi-
mas três décadas, o poder público se
agigantou e passou a manejar um volu-

me imenso de recursos,
com uma gestão viciada,
impondo a necessidade ur-
gente de uma mudança da
cultura política do País.

Essas distorções
foram ainda reforçadas
pela crise econômica que o
País passou a viver desde o
final dos anos 70. Carente
de tudo, a população de
baixa renda, que represen-
ta a massa do eleitorado
brasileiro, tornou-se abso-
lutamente vulnerável a ape-
los e promessas pater-
nal istas e clientelistas, au-
mentando a sua dependên-
cia dos chefes políticos. "É
a parcela não organizada
da sociedade, sujeita ao
controle e à manipulação
política, que alimenta e re-
força as práticas conven-
cionais dos políticos" -
afirma Dulci.

A montagem desse cenário é
concluída no final de 1988, com as
mudanças introduzidas pela novaCons-
tituição. O Congresso reconquista suas
prerrogativas, ampliando o seu espaço
de influência nas grandes decisões na-
cionais, principalmente naquelas de
natureza econômica. Nesse momento,
• poder é deslocado do Executivo para
• Legislativo e este volta a ser alvo dos
grandes interesses. "É o sistema que
estamos vendo desvendado na CPI do

No pós-64, as Casas
Legislativas foram m&ntidas
como fachada, com poucas

atribuições, que vinham
mais reforçar a postura

ientelística do políticocl 
brasilefro, aprofundando as

raízes dessa cultura,
do que introduzfr inovações

no parlamento
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poderes, das instituições e de cidada-
nia, de cada indivíduo tornado cida-
dão.

OlavoBrasil ressalta aindaque
não são as denúncias e as investigações
que estão sendo levadas a cabo nas
Casas Legislativas e no Judiciário que
abrigam a crise de credibilidade do
Legislativo brasileiro. "Os problemas
dessa esfera de poder são, em parte,
herdados do passado; em parte têm a

ver com o funcionamen-
to ainda frágil da demo-

•	craciabrasileirae,sobre-
 tudo,comumadeficiên-

cia enorme dessa de-
/ 1 mocracia e que, por sua

vez, decorre da morosi-
dade, do corporativismo

'	 eda falta de agilidade da

	

*	 nossaJustiça" — identifi-
caoprofessor.

Também para a

/3	pesquisadora
-	 Stariing, autora do livro"

"Os Senhores das Gerais
—Os novos Inconfidentes
e  Golpe de 64", a crise
do Legislativo brasileiro
não se-	 abriga-
tante da sua história. Nem
as turbulências que agi-

ULCI	
tam o Congresso Nacio-

ela não organizada da sociedade, vunerável a apelos nal ameaçam ademocra-
os, que alimenta as práticas convencionais de fazer política" cia ou o Legislativo en-

quanto uma instituição,
País. "As denúncias que chegam ao
público, o trabalho das CPIs no Con-
gresso Nacional e nas Casas
Legislativas, a ação do Judiciário e o
trabalho da imprensa, em divulgar e
discutir esses temas, fazem parte da
pauta de ação democrática" - afirma
Olavo Brasil. Levaras denúncias até as
últimas conseqüências, apurá-las ade-
quadamente e punir os responsáveis é
urna rotina na democracia, faz parte do
exercício democrático de cada um dos

Orçamento. Mas essejogo de pressão é
natural em qualquer país; o que não é
aceitável é a clandestinidade e o grau
elevadíssimo de corrupção existente
nessa relação"- adverte Otávio Dulci.

Transparência - A professo-
ra Heloisa Starling, do Departamento
de História da UFMG, pondera, no
entanto, que a sociedade brasileira não
é pior por ter detectado algo de
corrupção dentro das suas
instituições políticas. "O
que a tornará politicamen-
te pior é se ela não for
capaz de utilizar um ins-
trumento, que a própria
República tem para lidar
com esse problema, que é
a transparência. A única
forma de se evitar uma gra-
ve crise institucional é uti-
lizar o princípio da trans-
parência no espaço públi-
co" - diz ela.

OlavoBrasiltam-
bém observa que, apesar
de todas as condições se-
rem propícias para a ence-
nação dessa peça trágica a
que o País assiste com per-
plexidade, o seu enredo foi
definido pela ação de ai- Avio Di
guns parlamentares com 'É a parc
atuação dentro da institui- clientelistic
ção e não pelo conjunto
dos políticos que representa o
Legislativo no País. "A corrupção tem
mais avercom aconsciênciaindividu-
ai das pessoas do que com as institui-
ções, que são impotentes para conter
esse fenômeno"— diz ele, lembrando o
caso da Itália, uma democracia estável,
desenvolvida e rica, mas que não ficou
imune a ação de políticos e empresá-
rios inescrupulosos e, ainda, o Japão,
onde toda mudança de primeiro minis-
tro e queda de gabinete está relaciona-

da com atos de corrupção, apurados e
punidos".

Octávio Dulci concorda com
Olavo Brasil, mas observa que, no caso
brasileiro, essa prática foi de alguma
forma coletivizada, repassada de boca
em boca entre amigos e conhecidos,
assumindo assim proporções gigantes-
cas, principalmente, a partir da Nova
República. Mas eles têm uma leitura
semelhante sobre o que ocorre hoje rio

mas, ao contrário, os fortalecem. A
crise poderá vir, analisa a professora,
na eventualidade de um dos dois atores
tentar evitar o seu papel: de o Congres-
so Nacional se recusar ao elemento da
transparência e de a sociedade se omi-
tir de cobrar isso do Congresso.

Riscos - "Politicamente, o que
está acontecendo é um grande avanço.
Pode até não darem nada - admite ela
- mas isso se nós, sociedade, não for-
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mos capazes de levar adiante esse pro- das e ameaçadas pelas denúncias.	aprovado em Plenário. E um terceiro
cesso. Aí os resultados poderão ser Assim o day afler da CPI do momento, fundamental, da opinião
catastróficos. O mais visível é o retor- Orçamento, que preocupa grande parte pública, para que aprenda com esses
no à ditadura e o mais grave é que dos políticos, e o processo de fortaleci- procedimentos e passe a ter crença no
teremos chegado bem perto de alguma mento do Poder Legislativo, que im- Legislativo, na Polícia, na Procurado-
coisa nova e teremos terminado refe- plica a construção do seu novo perfil e	ria e nos tribunais, e exerça responsa-
rendando mais uma vez a República a recuperação da sua imagem junto à velmente o seu direito de votar.
sem cidadãos, que vem desde a sua opinião pública, terão sucesso e serão	"Esse éum processo deaprcn-
proclamação."	 determinados por algumas iniciativas e	dizagem que o eleitorado brasileiro

Não basta, no entanto, só a mudanças que fogem à sua esfera de está apenas começando a viver - resu-
aplicação do princípio da transparên- atuação. "Esse processo - concorda me Olavo Brasil - e não tínhamos, no
cia. Não é suficiente só a	 passado, vivido tudo isso
sociedade e os políticos -	 de maneira tão crua como
que fazem parte dessa soci-	 a que experimentamos
edade —saberem o que está	A sociedade brasileira	hoje." É um momento
acontecendo. E preciso quede grandes mudanças,
isso tenha uma relação com flQ é ruim porque detectou	não apenas no
a lei. "O Congresso tem	 Legislativo no Executi-
seus próprios mecanismos,	algo de corrupção dentro	vo e no Judiciário, mas
se não para eliminar, pelo	 a	 na vida de cada cidadão,
menos para inibira um pon-	de suas instituiço es, mas se sugere a historiadora He-
to ótimo a ação depolíticos	 a	 loisa Starling, professora
inescrupulosos. No mo-	tornara politicamente pior	daUFMG.
mento em que cassa esse	 —	 a a
político, o Congresso está	se nao for capaz de utilizar	Conscientização-
levando às últimas conse-Heloisa adverte que não
quênciaso seu próprio ins-	 o instrumento da	adianta apontar como
trumento. Mas é preciso umculpados o Congresso
envolvimento da lei, daJus-	transp aren cia no espaço	Nacional ou a Justiça bra-
tiça" - pondera a historia-sueira, com todos ospro-
dom.	 publico, para superar a	blemas que eles conipor-

Eaísurgeumadas	 a	atam, se não houver um
ameaças ao pleno desdo-	 crise institucional	terceiro elemento que é a
bramento dos aconteci-	 ação da sociedade,
mentos mais recentes dapo- 	 explicitando, muito cIa-
lítica brasileira: as defici-	 ramente, o que ela quer.
ências do Judiciário prejudicam o Olavo Brasil -passaportrêsmomentos	"Não adianta delegar à Justiça a res-
Legislativo na medida em que as de- inteiramente diferentes. Numaprimei- ponsabilidade de punir os corruptos.
núncias levantadas, nessa instância, ra fase, claro, a condição básica é O	Se a sociedade não criar formas de
esvaziam-se nos tribunais, incapazes resultado satisfatório da ação empre- dizer o que quer, a Justiça vai refletir
de oferecer uma resposta rápida e efici- endida dentro do Legislativo, no de- exatamente isso, ou seja, nada, porque
ente à sociedade. "O Judiciário é lento senvolvimento da CPI do Orçamento e a Justiça não é melhor do que a socie-
para responder à atuação da Procura- deoutras que estejam em andamento." dade nem diferente dela"— frisa He-
dona, da PolíciaFederal, do Legislativo	O segundo momento envolve	loisa Starling.
e Executivo"— adverte Olavo Brasil, outras instituições, tais como a Polícia	Oproblema subjacente a essa
argumentando que uma ação pronta do Federal, a Procuradoria da República e questão é uma profunda separação ar-
Judiciárioé importante até para devol- os próprios tribunais, com ações que	tificial entre a sociedade e as institui-
veradignidade às instituições envolvi- dariam seqüência ao relatório da CPI,	ções, às vezes cômoda para o indivíduo
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comum, que transfere suas responsabi-
lidades para outras instâncias, como o
Congresso ou aJustiça, colocando-se à
parte. E aí está o risco da crise, a
ameaça aos princípios da república e
da democracia, pois enquanto o Con-
gresso estiver investigando e a socieda-
de se expressando é porque a democra-
ciaestásendopraticada.Issoéoquehá
de novo na sociedade brasileira, e não
a corrupção e a avalanche de denúncias.

No impeachment
do ex-presidente Colior, as
pessoas descobriram uma
forma absolutamente ori-
ginal de dizer ao Congres-
so Nacional o que é que
elas queriam. "E vamos
ter de continuar inventan-
do outras formas de
explicitara nossa vontade
- insiste Heloisa Starling -
pois nesse processo apren-
demos uma coisa muito
importante: que não se
pode delegar aos deputa-
dos eleitos, e a ninguém, o
princípio da ação. Agir
algoque diz respeito a cada
indivíduo e, se não utili-
zarmos esse princípio, nada
vai mudar."

Essa condição tira
a sociedade do seu como-
dismo e impõe uma nova
postura diante dos fatos.
Daí a perplexidade do País nesse mo-
mento da sua história. "O interessante
nesse instante—acrescenta Heloisa —é
não termos mais biombos utópicos para
disfarçar a nossa omissão. A ditadura
militaracabou, a repressão política não
existe—existe a repressão civil, princi-
palmente junto à população de baixa
renda - a censura acabou, enfim, as
instituições funcionam normalmente."

Nem mesmo os partidos polí-
ticos conseguem mais congregar o as-

pecto messiânico da sua atuação, que
permitia ao eleitor delegar tudo a eles,
inclusive a sua condição de agir. A
sociedade brasileira está descobrindo
que os partidos não são o único meio
através do qual ela pode se expressar
politicamente. Existem vários outros,
tantos quantos são os caminhos da po-
lítica e os caminhos da política depen-
dem da inventividade de cada um, en-
tão são infinitos e infinitas as formas de

agir politicamente.
"No caso do Brasil - destaca

Heloisa Starling - o que ainda estamos
descobrindo, de uma forma muito do-
lorosa, é a necessidade de realizarmos
aquilo que a república não conseguiu
em 100 anos de existência, ou seja,
fundar a própria república. O que isso
significa? Significa instituira sua lei e
fazer com que os seus participantes se
expressem enquanto cidadãos."

Mudanças - E tornar-se cida-
dão significa mais do que ir para as ruas
manifestar-se sobre determ inadaques-
tão. Significa expressar essa mudança
no seu cotidiano. "Hoje, algumas pes-
soas ainda lidam com essas questões
no seu dia-a-dia de forma absoluta-
mente selvagem. Elas pagam impostos
—exemplifica a historiadora—e acredi-
tam que, a partir daí, tudo que diz
respeito à vida coletiva, diz respeito a

elas mesmas e se apropri-
am do espaço comum da

1 
cidade como se fosse
delas. Essa é a base da
corrupção, no seu senti-
do mais aberto. Então,
essas pessoas estão, em
última análise, repetindo
o mesmo gesto do políti-
co que lida com a coisa
pública como se fosse
dele."

Há algo de co-
mum entre esse político
que se deixa corromper e
o sujeito que buzina às 
horas da manhã para cha-
mar a namorada, acor-
dando todo o mundo, ou
aquele que faz uma
gambiarra no poste de
luz, para puxar energia e
não pagar a conta da
Cemig. Então, tornar-se
cidadão, no sentido exa-

toda palavra, exige algumas providên-
cias pessoais, um desligamento das cha-
madas preocupações egoísticas e um
voltar-se para o coletivo, inspirando-se
no respeito público, e que poderá resul-
tar numa mudança maior do País.

Essa é também a origem da
perplexidade da sociedade, pois ela
está descobrindo o poder da sua ação e
assustando-se com o seu cotidiano,
onde identifica, sem querer, atos seme-
lhantes àqueles que está condenando.

HELOISA STARLING:
"Não se pode delegar aos deputados eleitos e a ninguém o
princípio da ação, poiso agir diz respeito a cada indivíduo'.
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Isso também explica porque é cômodo
para uma pessoa descolar-se das insti-
tuições que aí estão e dizer— "eles são
os ladrões e eu não tenho nada com
isso" - pois desta forma não terá de
promover mudanças em sua própria
vida.

Assim, o ritmo e a direção da
caminhada que o País está empreen-
dendo não poderão ser predetermina-
dos por ninguém. Não existe garantia
nenhuma do que vai acontecer daqui
para frente, o que depen-
derá da vontade de cada
um, como insiste Heloisa
Starling. Mas essa traves-
sia rumo ao fortalecimen-
toda própria democracia
brasileira poderá ser me-
nos dolorosa, na medida
em que outras iniciativas
forem implementadas.

As reformas elei-
toral e partidária são dois
exemplos. "Desde o des-
monte do autoritarismo
no Brasil e da reforma
partidária de 1979 - ob-
serva Olavo Brasil - a
cada eleição, nós estamos
vivendo com regras es-
pecíficas e diferentes. As
eleições de 1982 foram
feitas de acordo com uma
legislação, as de 86 com
outra, e as de 90, com
uma terceira. Até hoje, o Congresso,
nem esse nem o anterior, produziu uma
legislação eleitoral e partidária está-
vel."

E essas regras são definidas a
partir de casuísmos, como objetivo de
acomodar as forças políticas então em
atuação nas Casas Legislativas. Não
são pensadas publicamente, corno uma
legislação desejável, sadia, correta e
democrática para o País. "Isso confun-
de a opção do eleitor e torna a decisão

devotar extremamente difícil, exigin-
do-se a definição de regras mais está-
veis para ojogo democrático" - obser-
va Olavo Brasil.

Nesse conjunto de providên-
cias, Olavo Brasil inclui ainda o rea-
parelhamento do Legislativo, do ponto
de vista técnico, com a informatização
e a profissionalização dos seus servi-
dores, que devem formar um corpo
único, com independência política e
capacidade técnica apurada. "É um

absurdo a prerrogativa de deputados,
senadores e vereadores, em todos os
planos de governo, terem uma cota
pessoal de indicações pro lempore
para fazer. Isso deveria acabar e esses
cargos virem a ser ocupados por técni-
cos concursados."

Miséria - O cientista político
Otávio Dulci defende ainda que, para
haver mudanças significativas no País,
é fundamental a transformação da nos-

sã cultura política. "E, para isso -
argumentaele—é imprescindível quea
economia brasileira volte a crescer, e
esse quadro de miséria assustadora seja
superado para que as pessoas não pre-
cisem votar em troca de um prato de
comida."

Para ele, o Legislativo pode
suprimir qualquer tipo de corrupção
interna, mas esta situação perversa, da
manipulação da vontade do eleitor,
permanecerá enquanto a grande maio-

ria da população estiver
condenada à miséria e o
País, à estagnação eco-
nômica. É essa parcela
não organizada da so-
ciedade, presa fácil das
utopias, que alimenta os
políticos tradicionais, ti-
rando-lhes a vontade e a
determinação para com-
bater efetivamente apo-
breza e todos os males
dela decorrentes.

"Mas resolver o
problema da miséria -
adverte Heloisa Starling
- é condição e não-ga-
rantia de que vamos
avançar politicamente."
A política é algo que não
diz respeito à sobrevi-
vênciado homem e toda
vez que se tentou colo-
car no centro da política

essa questão e não a da liberdade do
homem, ela terminou em tirania. Mas,
para a professora, tudo isso tem solu-
ção - a questão da miséria, o exagero
das denúncias, a necessidade de aper-
feiçoamento da legislação e tudo mais.
Só não se corrige o silêncio. Porque o
silêncio permite qualquer coisa, inclu-
sive supor-se que é de concordância
com tudo de ruim que ainda permanece
nessa trajetória da democracia bras i lei-
rã.

OLAVO BRASIL:
"Até hoje, o Congresso não produziu uma legislação eleitoral e
partidária estável, tornando a decisão do voto muito difícil".
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AUTOCRÍTICA

O povo não se sente representado, mas a baixa compreensão do
papel do Legislativo mostra que não se pode creditar apenas
ao fraco desempenho dos mandatos populares o desgaste
de uma instituição que já dá sinais visíveis de recuperação

DESCRÉDITO E
PERSPECTIVAS

Cássw Gonçalves foi Deputado Estadual
entre 1979 e 1983, Deputado Federal
entre 1983 e 1987 e atualmente Juiz do
Trabalho da 3' Região.

A

imprensa nacional publicou recente pesquisa em que
55% dos brasileiros consideraram o Congresso Na-
cional ruim ou péssimo. Apenas 8% avaliaram-no
bom ou ótimo. O resultado apenas quantifica o que édo

conhecimento de todos: o desprestígio do Poder Legislativo cm
nosso País, Fios dias de hoje. Teria sido sempre assim? E claro que
não, dizem logo os mais saudosistas. Antigamente, o parlamento era
formado por grandes homens públicos. Pela Câmara dos Denuta-
dos, passaram Milton Campos, San Tiago Dantas, Djalrna Marinho,
Raul Pua, Adauto Lúcio Cardoso, Martins Rodrigues e tantos
outros. Foram Deputados à Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais Pedro Aleixo, Tancredo Neves, Edgar da Mata
Machado, Manoel Costa, Armando Ziler, Oscar Corrêa, etc. O
regime militar de 1964 seria o grande responsável pela atual
ausência de lideranças políticas. Sem desconhecera verdade dessa
explicação, revela-se a mesma demasiadamente simplista.

De qualquer forma, em face dessa realidade, o que fazer para
devolver ao Poder Legislativo pátrio o prestígio
e o poder que lhe devem ser inerentes? Ou
podemos simplesmente abrir mão dele, como
coisa superada que já deu o que podia dar?
Deveríamos procurar outra alternativa? A hipó-
tese não é inusitada. No Peru de Fujimori,
fechou-seoparlamento com o apoio da maioria

do povo. Napesquisa mencionada, 43% dos brasileiros consideram
o Congresso Nacional descartável.

Sem a pretensão de dar resposta a essas indagações, o presente
artigo pretende apenas trazer à discussão alguns aspectos que se
revelam importantes na análise dessa realidade e na busca de
caminhos para o Poder Legislativo.

Para melhor desenvolvera reflexão, cumpre iniciá-la recapi -
tulando as funções básicas do parlamento. Independentemente da

Cássio Gonçalves
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posição que ocupa em cada sistema político e da
diversidade das funções que desempenha, estas
podem ser agrupadas em quatro, fundamentais:
representação, legitimação, legislação e fiscaliza-
ção.

Nos regimes democráticos, onde o poder
político originariamente pertence ao povo, incum-
be ao PoderLegislativo institui re destituir governos,
dar-lhes legitimidade, estabeleceras leis que disci-
plinarão a ação governamental e exercer o seu
controle. Quem governa com legitimidade age
pela autoridade que lhe foi outorgada pelo povo,
através do parlamento. Portanto, o Poder
Legislativo é o poder político por excelência e
essencial ao regime democrático.

A função de representação é a fundamental e,
de certa forma, precede e condiciona as demais. Se
a representação política não é autêntica, o governo
perde em legitimidade, a ação governamental não
é bem fiscalizada, nem as leis são obedecidas. Ou
seja, as instituições públicas fraquejam. O regime
democrático entra em colapso. Sem embargo de
sua importância, a representação política se revela
sumamente difícil de ser plenamente exercida.
Talvez resida aí a fragilidade dos regimes demo-
cráticos e a origem de tantas aventuras autoritárias.
São suficientemente conhecidas as críticas à de-
mocracia representativa, especialmente as
elaboradas pela doutrina marxista. Embora reco-
nhecendo a validade de muitas delas, Norberto
Bobbio salienta, porém , que os marxistas não
foram capazes de elaborar uma teoria alternativa para
substituira representação política num regime democrá-
tico ("Qual Socialismo?" - Paz e Terra - 2' Edição -
1983).

Sendo assim, podemos tomara representação polí-
tica como o principal critério de avaliação da qualidade
do Poder Legislativo. A Assembléia Legislativado Esta-
do de Minas Gerais, corajosamente, encomendou e
publicou pesquisa sobre suas relações com a sociedade
mineira. Como resultado, apurou que o povo não se sente
representado ou se sente mal representado pelas institui-
ções políticas no seu conjunto. Isso porque não compreende
o sistema político, não confia nele, nem dele participa.
Ora, se o povo não compreende bem o papel do Poder
Legislativo, não se pode buscar exclusivamente no fraco
desempenho dos mandatos populares a causado desgaste
da Instituição. Cumpre analisar também as condições
conjunturais da sociedade representada.

Nesse aspecto, uma primeira observação se impõe:
a sociedade brasileira de hoje difere bastante daquela de
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50 anos atrás. Se ela mostra atualmente problemas
gravíssimos de miséria e violência, não há dúvida de que
evoluiu enormemente do ponto de vista da consciência
política. Até pouco tempo atrás, as eleições parlamentares
eram resolvidas com a simples articulação política dos
candidatos com os coronéis do interior, situação magis-
tralmente retratada por Vitor Nunes Leal ("Coronelismo,
Enxada e Voto: O Município e o Regime Representativo
no Brasil"). O povo não tinha qualquer participação. O
parlamento assim eleito, se não sofria maiores desgastes,
também não era representativo da sociedade.

Hoje, o povo já não obedece mais. Quer retorno.
Exige a presença dos candidatos. Lembro-me de passa-
gem que retrata bem essa situação, bem conhecida de
quem tenha se candidatado nos últimos tempos. Em
campanha para a Câmara dos Deputados, fui efusivamente
apresentado por uma liderança local a um trabalhadorque,
num sábado à noite, tomava sua cerveja em um bar da
periferia de Belo Horizonte. O homem me olhou descon-
fiado:
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-Deputado não presta pra nada. Só aparece na hora da
eleição.

Mas o líder comunitário, sem se dar por vencido,
retrucou logo:

—Mas este é gente boa. E candidato a deputado federal.
—Pior ainda. Vai pra Brasília.e num volta nunca mais
Se a evolução do povo da fase do coronelismo para a

de unia efetiva participação se revela altamente positiva, é
indiscutível que ainda há um longo caminho a percorrer.
Conforme revela a pesquisa encomendada pela Assembléia
de Minas, o povo nem sequer conhece o papel do parlamen-
to. Como está na miséria, seu objetivo é obter alguma
vantagem em troca do voto. Se possível, em benefício
próprio ou em favor do seu bairro, da sua cidade. Eis a
principal distorção do
processo eleitoral na	 11	

)atualidade.	 pa
Paulo César Fa-

rias declarou recente-	 de hojE
mente que "enquanto
o Estado intervier na	pior do ceconomia, os empresá-

líicosparaobiervanta'	ontem,' peli
gens do governo" (Fo-
lha de São Paulo,	 e mell
19/12/93).	Visão
distorcida de liberal
corrupto. Enquanto o	 medida
povo estiver exigindo
dos candidatos vanta-	 decoire
gens pessoais ou bene-
fícios materiais para	processo esuas comunidades, a in-
fluência maior pc
eleitoral se torna inevi-
tável, deteriorando a au-	 do p
tenticidade da represen-
taçãopolítica.

Do exposto se conclui que o parlamento de hoje não
é pior do que o de ontem, sob o aspecto da sua
representatividade política. Pelo contrário, é melhor, na
medida em que decorre de um processo eleitoral com maior
participação do povo. Seu desgaste político também é fruto
de uma exigência maior e uma fiscalização mais atenta da
sociedade. Sua evolução para um estágio mais avançado
não depende exclusivamente daqueles que exercem o man-
dato popular. A estes incumbe desenvolver um intenso
trabalho de educação política do povo, além das tarefas
inerentes ao parlamento. Aos que detêm parcela de lideran-

ça na sociedade, cumpre dar prioridade ao trabalho de
conscientização política do cidadão.

Evidentemente, a crise econômica e social que corrói
os princípios éticos da sociedade constitui uma dificuldade
a mais no processo de depuração da representação política
do povo e aumenta o desgaste das instituições públicas. Na
vigência soberana da "Lei de Gerson", todos procuram se
defendere buscar resultados imediatos. Aos homens públi-
cos compete dar o exemplo de probidade, de espírito
público e de férias instituições democráticas. Infelizmente,
não é isso o que os jornais retratam cotidianamente.

A imprensa nacional se deve imputar a enorme res-
ponsabilidade de bem informar o povo. Impossível exercer
corretamente o direito do voto sem estarpor dentro da vida

política do País. E o princi-
pai instrumento para
esclarecera sociedade sobre
a atividade política é a im-nao e	prensa falada, escrita,
televisiva. Não obstante aue o de	importância que se deve atri-
buir a esta no trabalho de

contr '	investigaçãoe denúncia de
1	/	corrupção nas instituições

públicas, ela deixa a desejar1 or, na	no papel de informar o tra-
balho sério de tantos que seem que	esforçam na construção de
um País melhor.

Outra causa relevantede um	do descrédito do Poder
Legislativo é a sua íneficá-

	

ítoral com	cia no exercício da função

o	 de legislar. O parlamento

1 rticipação	brasileiro ainda não s:r,ec
perou do longo

II	 autoritário em que o PoderOVO	 Executivo lhe usurpou essa
- competência. E impressio-

nante	a	sua	atual
incapacidade para fazer leis. A fragmentação partidária, o
descompromisso dos parlamentares com as legendas a que
pertencem, o cl ientelismo e o princípio do "é dando que se
recebe" inviabilizaram o processo legislativo. É preciso
que os parlamentares brasileiros acordem para essa real ida-
de absolutamente injustificável e assumam a sua
responsabilidade de legislar, tarefa que depende exclusiva-
mente deles.

Nesse sentido, medida do maior alcance foi introduzida
na Constituição Federal de 1988. As comissões técnicas
passaram a ter competência para votarem, definitivamente,
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vitável da promiscuidade entre as ações dos diversos pode-
res.

Em episódios esporádicos, empurrado pela própria
sociedade e implacavelmente vigiado pela imprensa, o
Congresso Nacional, bem ou mal, vem exercendo a função
de fiscalizar o Poder Executivo, A CPI de que resultou o
processo de impedimento do Presidente Collor, assim
como a CPI do Orçamento, são exemplos que demonstram
ai mportância dessa função do parlamento. As Assembléias
Legislativas, em regra, mostram-se omissas, acomodando-
se os Deputados sob o manto protetor dos Governadores
dos Estados.

Cumpre ainda ressaltar a urgente necessidade de se
introduzir algumas alterações na legislação partidária e

eleitoral, para as quais
já há um razoável con-

e 9Á4	 senso. Em relação à Lei
Orgânica dos Partidos
Políticos, é preciso es-uperaçao	tabelecer critérios de

das instituições
públicas: o Legislativo

se aperfeiçoa, o
Executivo torna-se

mais respeitado e a
sociedade avança

"0 ano d
sinriis Ap- rc

a maioria dos projetos de lei. As comissões são órgãos
menores, decomposição mais homogênea, integradas por
parlamentares mais vinculados à sua especialização. As-
sim, torna-se bem mais rápido o processo legislativo, e de
melhor qualidade. Medida idêntica está prevista também
na Constituição do Estado de Minas Gerais.

Para que o Poder Legislativo exerça bem sua função
de fiscalização, torna-se indispensável a independência
dos parlamentares em relação ao Poder Executivo. Nesse
aspecto, reside outro ponto grave do desgaste do parlamen-
to. Com o desvirtuamento do papel do Poder Legislativo,
que reduziu os parlamentares a meros intermediários de
sua bases junto ao Poder Executivo, ficaram eles, na
maioria das vezes, condicionados a terem um bom
relacionamento com os
governantes, a fim de con-
seguirem recursos cobras,
para as comunidades que
representam. Nessas con-
dições, como fiscalizar a
ação governamental?

E preciso que o rela-
cionamento entre os
Poderes Executivos da
União, Estado e municí-
pios se faça diretamente por
seus representantes legais,
ou seja, o Presidente da Re-
pública, os Governadores
de Estado e os Prefeitos
municipais, ou através de
seus prepostos. Não que os
Deputados não possam ou
devam seros naturais inter-

governantes. Nem odesem-
penho daqueles pode ser avaliado pelos benefícios que
conseguirem canalizar para os municípios. Esta não é
tarefa de responsabilidade do Deputado, como não o é a
distribuição de verbas públicas, seja através de bolsas de
estudo, seja através de subvenções sociais, fonte de
corrupção a ser eliminada com urgência.

A pesquisa, divulgada pela Assembléia Legislativa
de Minas, revelou que o povo não sabe distinguir o papel
de cada um dos Poderes, avaliando o sistema político como
um todo, indiferenciado e homogêneo. Conseqüência me-
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fidelidade partidária e
condições mínimas para
que os partidos tenham
acesso ao fundo parti-
dário e à televisão.
Quanto aoprocessoelei-
toral, impõe-se a adoção
do voto distrital misto
que, sem embargo de
alguns aspectos negati-
vos, aproximará o
eleitor do candidato,
cerceando a influência
do poder econômico e
facilitando o acompa-
nhamento, por aquele,
do trabalho desenvolvi-
do por este após sua
eleição.

Estamos iniciando
o ano de 1994 com si-

nais evidentes de recuperação das instituições públicas
brasileiras. A sociedade avança no processo de conquista
da sua cidadania, o que proporcionará uma representação
política mais autêntica. As eleições gerais do corrente ano
que o confirmem. O Poder Legislativo haverá de recuperar
sua capacidade de legislar e aperfeiçoará a função de
fiscalizar. Com um Legislativo atuante ecom credibilidade,
o Poder Executivo se tornará mais legítimo e, conseqüen-
temente, mais respeitado. Há fundadas razões para se ter
esperança.

mediários entre as
mencionadas instâncias,	na conquista da
mas o relacionamento en-
tre elas não pode depender	 cidadania"das boas graças dos parla-
mentares	com	os



IMUNIDADE E IMPUNIDADE

A discussão sobre a imunidade parlamentar passa primeiro pela
definição do conceito de interesse público e pelas implicações
legais e éticas do exercício parlamentar, colocando em cheque a
prerrogativa democrática que se transformou em privilégio

IIVILJI%IIDADE 
Al

PATRIMÔNIO PÚBLICO
i II	:'r

11

-p

1

•	I1,•	2	 .•	 '-, ..

	

• j;;:	,	-	-.:	 •'.

1

Vera Alice Cardoso

Vera Alice Cardoso Silva é Professora
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elo instituto daimunidade
parlamentar, o cidadão
eleito para cumprir um
mandato no Poder

Legislativo ganha autonomia prati-
camente total para atuar, visando
realizar objetivos definidos em ter-
mos do papel de representação de	-....
interesses, que lhe é outorgado, na-	J jJJfJj
turalmente, pelo voto popular. No	 j\JJj J'jJ
exercício desse papel, o político,
em princípio, não pode sercerceado por quaisquer instrumentos
de natureza legal ou não legal que indivíduos ou grupos, eventu-
almente prejudicados em resultado de suas inciativas como
representante popular, pretendam utilizar contra ele. Em outras
palavras, a imunidade parlamentar é uma provisão incluída em
todas as Constituições democráticas,justamente para assegurar
a eficácia da representação e coibir a oposição desleal.

A partir dessa perspectiva, pode-se colocar a questão do
limite aceitável para a imunidade parlamentar.
Até que ponto deve o político eleito para o
mandato legislativo ser protegido das conse-

Silva
qüências legais e morais de seus atos? Até que

II	ponto pode ser ou não responsável perante as
leis que regulamentam aconvivência dos cida-

______________ dãos comuns? Considerando-se que o elemen-
to que distingue o político eleito dos cidadãos

comuns é o fato de aquele ter recebido, pela via das urnas, um
mandato de representação, é em função desse atributo que sua
responsabilidade perante as leis e perante a sociedade deve ser
avaliada. As prerrogativas do mandato colocam-se no plano
público da atuação do político. E justamente esse aspecto que
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confere o significado ético às suas ações e às conseqüências
delas.

A natureza do mandato do político eleito continua
sendo um tema polêmico nas democracias representativas.
Nestas, acabou prevalecendo a concepção do mandato
livre, ou seja, o eleitor delega ao eleito o direito de decidir,
a seu própriojuízo, acerca de questões variadas de que se
ocupará o Poder Legislativo na sua rotina deliberativa.
Portanto, o pressuposto ético da autonomia decisória do
representante que cumpre um mandato livre é o de seu
compromisso com o bem público como tal. Este se define,
genericamente, como sendo qualquer regulamentação da
convivência coletiva, que assegure o máximo de igualdade
de oportunidade no acesso a bens e a serviços socialmente
produzidos e o máximo de garantia de realização de direi-
tos individuais e coletivos. Nessa perspectiva, pode-se
concluir que o limite da autonomia do político eleito é dado
pelas exigências do que poderíamos chamar de espírito
público. Oconteúdo deste resulta tanto da própria dinâmi-
ca do conflito de interesses no plano formal da política
quanto de manifestações diversas da opinião pública.

O conteúdo do espírito público confunde-se, então,
com os interesses maiores de urna coletividade politica-
menteorganizada. Quais são esses interesses?O mais geral
refere-se ao próprio ordenamento da política, consideran-
do-se esta como a dimensão da regulamentação formal da
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convivência coletiva. Numa democracia, as instituições e as
práticas políticas devem ser construídas e funcionar de
modo a garantir que os diferentes segmentos sociais tenham
efetiva capacidade de interferir nas decisões que afeiam a
vida e as oportunidades de todos e de cada um. Mais
especificamente, a alocação de recursos públicos - todos
eles decorrentes da cobrança de impostos e taxas pagos
pelos assalariados e empresários —deveriam contribuir para
tornar a sociedade mais homogênea e igualitária, segundo
os padrões de qualidade de vida em sociedades modernas.
Segundo essa visão, as leis - incluída aí a lei que regulamen-
ta a feitura do orçamento dos governos - não poderiam ter
como efeito reforçar desigualdades sociais e regionais. O
objetivo maiorda política, conduzida pelo espírito público,
é promover a integração plena de toda a coletividade
nacional num sistema econômicoe social que não margina-
lize indivíduos e grupos.

E certo que o político eleito compromete-se com os
interesses específicos de seus eleitores. Mas o político
eleito não élobista, pois seu mandato vincula-se a institui-
ções encarregadas do governo de um todo complexo; quer
seja ele o município, o Estado ou a União. Esta complexi-
dade de interesses e de focos de conflitoj ustifica a natureza
livre do mandato recebido nas urnas. O político eleito,
mesmo o mais afinado com seu eleitorado, não tem como
ignoraras divergências que decorrem da própria pluralidade
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social, aqual se manifestaria política, através de demandas
e pressões colocadas por diferentes grupos de interesse. Nas
democracias, como conseqüência da pluralidade social, a
política pressupõe negociação e busca de acordos. Esses
devem resultar no máximo ganho possível para setores
sociais específicos, sem que, no entanto, as decisões toma-
das prejudiquem as oportunidades dos demais membros da
sociedade, incluída aí apossibilidade de melhoria da posi-
ção em que se achem.

Que conclusões podem ser daí tiradas que ajudem a
refletir sobre o tema do limite da imunidade parlamentar?
Em primeiro lugar, o reconhecimento de que o político
eleito torna-se uma figura pública e, como tal, responsável
tanto diante de seus eleitores quanto do conjunto maiorem
que se inserem eles, a saber, o município, o Estado ou a
União. Se as leis e o orçamento dos governos fossem feitos
para beneficiar interesses especí-
ficos, e nunca contemplassem as
necessidades decorrentes do ob-
jetivo maior de integrar coletivi-
dades econômicae culturalmente
heterogêneas, não haveria coesão
social possível. Nas democracias,
é pela via da política que se har-
monizam os interesses divergen-
tes de classe, região, religião e
etnia. As diferenças permanecem,
mas num contexto de leis e de
instituições que asseguram que ne-
nhurnadiscriminação seja perma-
nente ou funcione como forma de
exclusão de indivíduos e grupos
da política. E nesse plano que atua
o político - como intermediador
entre a sociedade e o Estado. Ele
deve usar todos os instrumentos
eficazes para levar os interesses
do seu eleitorado à arena política.
Mas, ao mesmo tempo, deve ser capaz de avaliar, no
confronto corri os demais interesses, qual é o grau de
realização possível das demandas que representa, tendo em
vista o objetivo maior, que é a instituição do bem público.

Evidentemente, numa tal perspectiva, o político eleito
jamais poderia transformar seu mandato em meio de obten-
ção de ganhos para si e para uma "panela". Como também
não poderia, sem maiores conseqüências, abandonar o
partido pelo qual fosse eleito e manter o mandato. Essa é a
segunda conclusão que se pode tirar da reflexão até aqui
desenvolvida. O mandato é parte do bem público, pois ele
é o meio de a sociedade ser levada em conta nas decisões
políticas tomadas entre dois momentos eleitorais. Nesse

sentido, o mandato é uma declaração de confiança do
eleitor que, ao votar neste ou naquele candidato, vê nele
uma pessoa em quem se pode confiar para participar do
processo de tomada de decisões que afetarão a vida de
todos e de cada um. Se, no exercício do mandato, o político
trai o próprio sentido originário da representação por
mandato livre—que é, afinal, a representação dos interesses
maiores da sociedade como um todo—ele deveria perder o
mandato. O instituto da imunidade parlamentar não teria
validade ética, nesse caso, mesmo quando estivesse prote-
gido por dispositivos legais.

Verifica-se, então, que há aspectos legais e éticos a
serem levados em conta quando se discute o limite da
imunidade parlamentar. Do ponto de vista legal, há que se
considerar a autonomia que o político eleito deve ter
assegurada para exercer, de fato, a função de representação

de interesses de seu eleitorado, ao
mesmo tempo em que atua para
garantir a integração e a coesão da
sociedade como um todo. Do pon-
to de vista ético, há que se reconhe-
cerque tal autonomia tem um limi-
te, a saber, o grau de compromisso
e de lealdade que liga o político
profissional ao bem público.

Note-se que não se trata aqui
de levar em conta as intenções do
político. São as ações e as iniciati-
vas do parlamentar, na rotina do
Legislativo, que indicam seu grau
de comprometimento com o bem
público. Nas democracias repre-
sentativas, esse comprometimento
pode ser avaliado tanto pelos pares
do político, nas próprias Casas
Legislativas, quanto pelo eleitora-
do através de manifestações diver-
sas da opinião pública. Quero po-

lítico seja julgado por seus pares, por falta de decoro
parlamentar, quer seja denunciado pela opinião pública, a
razão é fundamentalmente a mesma, ou seja, ele negou ou
traiu o princípio da representação quejustifica eticamente
o seu mandato.

Nesse sentido, verifica-seque tanto a outorga, quanto
a retirada da prerrogativa da imunidade parlamentar é uma
decisão eminentemente política, podendo basear-se pouco
em argumentos exclusivamentejurídicos ou procedimentais.
O que está em jogo no instituto da imunidade parlamentar
são valores éticos, que só se tornam vivos e reais nas
relações sociais e políticas, sendo dificilmente redutíveis a
disposições rigorosas do Direito Constitucional.

"O mandato é
parte do bem

público, pois ele
e  meio de a
sociedade ser

levada em conta
nas decisões

políticas tomadas
entre

dois momentos
eleitorais"
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No debate sobre as imunidades, uma corrente defende que,
longe de se constituírem privilégios pessoais, estes instrumentos
têm um sentido político-institucional relevante, já que estão
relacionados com o livre exercício da representação popular

PRINCÍPIO DE
INDEPENDÊNCIA

Júlio César dos Santos Esteves é titular
da Secretaria de Suporte Temático e
Processual da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais
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T

em sido da tradição constituci-
onal brasileira, desde a Carta
Política Imperial, a previsão_________

de garantias especiais aos parlamen-
tares: garantias que, como salienta
Manoel Gonçalves Ferreira Filho,
"são dadas aos parlamentares em
prol do Legislativo "(Comentários
à Constituição Brasileira - Emenda

''	' L\iI	1 r	jConstitucional n°1,de 17/10/69. 1 0	rP.J....JJIii JJrk.
vol., Saraiva, 1972, p214).

O exame do tema percorre comumente o caminho que
conduz, num primeiro momento, à constatação de certa contro-
vérsia sobre a natureza das imunidades. Encontram-se, de um
lado, aqueles que, buscando esteio no princípio da igualdade,

consideram as imunidades como privilégios
iiiauiiiisiveis e incompatíveis com o regime
republicano. Em outro flanco, os que não ad-
mitem a identificação das imunidades como
privilégio ou distinção pessoal, considerando-
as, antes, condição indispensável à proteção do
Poder Legislativo e à existência do sistema

representativo.
Não será difícil perceber que a razão assiste à segunda e

majoritária corrente.
É inegável que as imunidades, longe de se constituírem

privilégios pessoais, têm um sentido político-institucional grave
e relevante, já que estão intimamente relacionadas como livre

Júlio César dos Santos Esteves
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exercício da representação popular. As imunidades não se
situam, como observa o eminente professor Raul Macha-
do Horta, na órbita dos direitos subjetivos. Não se tratando
de privilégios e decorrentes que são de uma situação
objetiva, encontram-se - assevera o referido autor - no
domínio dojus commune (cf. "Imunidades Parlamenta-
res" in "Revista de Informação Legislativa"-
Jul/dez, 1967).

Tal situação objetiva consiste em que a representação
popular deve estar necessariamente livre de peias, desem-
baraçada de restrições que possam comprometer sua inde-
pendência e, consequentemente, a própria soberania po-
pular.

Fica claro, pois, que as imunidades não configuram
mero favor ou privilégio individual, senão atributo do
Poder Legislativo, como um todo, e não individualmente
do parlamentar. Pertencem originariamente não aoindiví-
duo, representante do povo, mas sim ao Poder que o
parlamentar integra. A propó-

	

sito, assinalou o então Sena-	1144 repidor Paulo Brossard: "Nin-

	

guém ignora que a imunidade	p op ulai
é prerrogativa conferida à

	

Câmara e reflexamenre a seus	 livre
membros". Exatamente por
esse seu caráter institucional,

	

têm-se entendido as imunida-	 restri
des como pessoalmente indis-
poníveis. Ausente o poder pes-
soaI de disposição, conclui-se

	

que não assiste ao parlamentar	CO!?'? rd
	o direito de renunciar àquela	jndepei

prestaçãoj uríd ica.

	

As imunidades encontram	própria
sua disciplina no art. 53 da
Constituição da República,
que reza:

"Art. 53— Os Deputados e
Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e
votos.

§ 1°— Desde a expedição do diploma, os membros do
Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em
flagrante de crime inafiançável, nem processados crimi-
nalmente, sem prévia licença de sua Casa.

§ 2' - O indeferimento do pedido de licença ou a
ausência de deliberação suspende a prescrição enquanto
durar o mandato.

§ 3°—No caso de flagrante de crime inafiançável, os
autos serão remetidos, dentro de vinte e quatro horas, à
Casa respectiva para que, pelo voto secreto da ,naioria de
seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a
formação de culpa.

§ 4°— Os Deputados e Senadores serão submetidos a
julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

§ 5°— Os Deputados e Senadores não serão obriga-
dos a testemunhar sobre informações recebidas ou pres-
tadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhes confiaram ou deles receberam informa-
ções.

§ 6°—A incorporação às Forças Armadas de Depu-
tados e Senadores, embora militares e ainda em tempo de
guerra, dependerá de prévia licença da Casa respectiva.

§ 7° - As imunidades de Depurados ou Senadores
subsistirão durante o estado de sírio, só podendo ser
suspensas median (co voto de do is terços dos membros (la

Casa respectiva, nos ca-
sosdeatospraticadosforae	açao	;, recinto do Congresso,

'e ve estar	que sejam incompatíveisincompatíveis
-	 com a execução da medi-'pelas,	da.»

açada de nientares, previstas no ci-

es que	tado artigo como prerro-
gativa do parlamento,
constituem princípio cons-

i e ter sua	tit tic i ona lexpressamente
estendido

rência e a	Estaduais, pelo comando
do art.27 do Estatuto Fun-oberania	damental. Estampa a

lar"	Constituição do Estado,
pois, em seu art.56, relati-
vamente ao Deputado
Estadual, as mesmas re-

gras sobre imunidade da matriz federal.
Identifica-se, desde logo, no tratamento constitucio-

nal, a possibilidade de classificação das imunidades em
duas espécies distintas.

A primeira é a que se contém no caputdo retrotranscrito
art. 53.Trata-se da imunidade material, ou ainda, como
preferem alguns, da inviolabilidade, pela qual se exclui a
qualificação criminal quanto às opiniões, às palavras e aos
votos dos parlamentares.
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A exclusão da criminalidade nesses casos consiste, nas
palavras de José Afonso da Silva, em que "o fato típico
deixa de constituir crime, porque a norma constitucional
afasta, para a hipótese, a incidência da norma penal"
(op.cit.p.460).

A Constituição de 5 de outubro de 1988 inovou ao
dispor sobre a regra da inviolabilidade parlamentar de
forma a torná-la mais ampla.

É que, diferentemente do texto anterior, não se inseriu
na nova Constituição a ressalva contida no art.32 da
Emenda Constitucional n° 1/69,0 que equivale adizerque
não mais se tem como excepcionada da inviolabilidade a
hipótese de crime contra a honra.

Por outro lado, o dispositivo constitucional anterior
fazia referência ao exercício do mandato para efeito de
incidência da imunidade material, do que decorria oenten-
dimento segundo o qual a proteção só se mostrava aplicá-
vel na hipótese de opiniões,
palavras e votos emitidos
no desempenho dos miste-
res parlamentares.

A vigente Constituiçio,
dispondo sobre a imunida-
de material, preservou,
como já se mostrou a regra
de que "os Deputados e Se-
nadores são invioláveis por
suas opiniões, palavras e vo-
tos", sem expressarnente
correlacioná-los com o de-
sempenho do mandato.

O novo tratamento, em
uma primeira análise, pare-
ceu autorizar o entendi men-
todequea imunidade mate-
rial recebera considerável
alargamento, para estabele-
cerque congressistas e Deputados Estaduais passassem a
ser considerados absolutamente imunes quanto à expres-
são de pensamento. Mencione-se, aqui, o despacho do
eminente Desembargador Freitas Barbosa, do egrégio Tri-
bunal de Justiça do Estado, publicado em 8110188, no
"Diário do Judiciário", logo após a promulgação da nova
Constituição, no sentido de que "a Constituição vigente
acolheu o princípio da imunidade parlamentar absolu-
ta em tema de manifestação de opinião"

A posição do Supremo Tribunal Federal é, todavia,
refratária ao entendimento de que a imunidadematerial seja
absolutamente incondicionada..

Com efeito, decidiu o pretório excelso que "imunidade
parlamentar material só protege o congressista nos atos,
palavras, opiniões e votos proferidos no exercício do ofício
congressual" (Inquérito n° 510. in "Revista de Direito
Administrativo"n° 183,p. 107).

Destaque-se do julgado o seguinte trecho do voto do
relator, Ministro Celso de Melio:

"Isso, no entanto, não significa que a imunidade
material, hoje, em face do texto constitucional vigente,
tenha se elastecido a tal ponto que abranja e proteja o
congressista na prática de atos quaisquer, ainda que
desvinculados do exercício do ofício congressual. É
evidente que somente serão passíveis dessa tutela
institucional, dessa especial proteção jurídico-

institucional, os atos cuja
prática seja, em verdade,
imputável ao exercício do
mandato legislativo, ha-
vendo, pois, que se identi-
ficar a necessária existên-
cia de um nexo de causali-
dade entre a prática do
ato e o exercício da ativi-
dade legislativa".

Pela prática de outros
crimes, não relacionados
com a emissão de opiniões,
palavras e votos e aos quais
a imunidade material é
inaplicável, não poderão os
parlamentares ser presos,
salvo em flagrante de crime
inafiançável, nem processa-
dos criminalmente, sem pré-

via licença de sua Casa, como determinamos arts.53, § 10

e 56, § 1 0, respectivamente, das atuais Constituições da
República e do Estado.

Cuida-se aqui da imunidade propriamente dita, aquela
que torna improcessável o Deputado, sendo, pois, na lição
de Raul Machado Horta, de relevo processual. E essa
segunda espécie de imunidade que se denomina formal e de
que decorre a improcessabi 1 idade do parlamentar, salvo se
concedida, pela Casa de que seja membro, licença para

"As imunidades
pertencem

originariamente não
ao indivíduo,

representante do povo,
mas sim ao
Poder que o

parlamentar integra,
tendo assim um caráter

mais institucional"
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esse fim, o que o tomará sujeito às regras do direito comum.
No caso do Deputado Estadual, cujo foro especial de

julgamento é o Tribunal deiustiçado Estado (aa56, 4°, da
Constituição Estadual), a licença será solicitada por aquela
Corte, que só receberá a denúncia, caso a deliberação da
Assembléia Legislativa resulte na concessão dela.

A decisão da Casa Legislativa envolverá o exame de
todas as regras da acusação e deve voltar-se principalmen-
te para o aspecto da sinceridade do pedido. A apreciação
será, portanto, livre e ampla, devendo os membros do Poder
estar atentos aos propósitos da solicitação. Como ensina
ainda o professor Raul Machado Horta, cabe-lhes "inda-
gar, desde logo, se os processos que motivaram o pedido
de licença para processar não passam de processos simu-
lados, inspirados nos sentimentos de rancor pessoal OU de
paixão política para atingir a independência do parla-
mentar. Se não forem idoneamente encontradas essas
causas impeditivas a licença deve ser concedida"
(ob.cit.p.5 1).

Nada impede - ao con-
trário, tudo aconselha—que
a matéria seja examinada
sob todos os ângulos, que
incluem, como afirmou o Se-
nadorArgemiro Figueiredo,
"os aspectos moral, soci-
al e político" além do "mé-
rito da denúncia" à vista
dos elementos que a instru-
em ("Imunidades Parla-
mentares", in "Revista de
Informação Legislativa" -
junho/ 1965,p. 15).

Convém que se registre
ter a Assembléia de Minas
denegado recentemente a
concessão de licença para
processar Deputado solicitada pelo Tribunal deJustiça, por
entenderque se tratava de hipótese de imunidade material,
de cuja disponibilidade não cabe à Assembléia sequer
cogitar, sob pena de ofensa à Constituição.

Denegada a licença, estará suspensa a prescrição do
delito enquanto durar o mandato, o que significa que o
Deputado poderá ser chamado ao processo, de acordo com
as regras comuns, após a expiração do mandato.

A imunidade envolve ainda a vedação de que o paria-

mentar, salvo em flagrante de crime inafiançável, seja
preso desde aexpedição do diploma até o final do mandato.

Verificada a prisão do parlamentar pela ocorrência da
única hipótese em que isto se mostra possível, qual seja, a
de flagrante de crime inafiançável, caberá também ao
parlamento resolver sobre a prisão e autorizar ou não a
formação de culpa, ou a instrução criminal.

A disciplina constitucional das imunidades tem como
novidade, inserida no novo Diploma, a previsão de que o
parlamentar não está obrigado a testemunhar sobre infor-
mações recebidas ou prestadas em função do exercício do
mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou dele
receberam informação (arts.53, 5°, da Constituição Fede-
ral, e 56, § 5°, da Constituição Estadual).

Trata-se de uma limitação ao dever de testemunhar,
que, no entanto, subsiste para o parlamentar, quando não se
trate de testemunho relacionado com o exercício do man-
dato, nas hipóteses constitucionais mencionadas: nada im-

pedindo, poroutro lado, queo
representante popular opte
por testemunhar, deixando de
fazer uso de sua prerrogati-
va.

Em qualquer caso, o Se-
nador, o Deputado Federal e
o Deputado Estadual, bem
como outras autoridades, nos
termos dos arts.221 doCódi-
go de Processo Penal e 411
do Código de Processo Civil,
não serão intimados como
qualquer testemunha. Seu de-
poimento far-se-á mediante
prévio ajuste com o Juiz acer-
ca do dia, do local e da hora.
Tem sido da tradição do Le-
gislativo mineiro ocompare-

cimento do Deputado a Juízo para ser ouvido.
Diga-se, à guisa de conclusão, após esse breve exame

do instituto, tal como previsto em nosso ordenamento
jurídico, que as imunidades parlamentares buscam funda-
mento no princípio de independência de funcionamento e
exercício do Poder Legislativo. Consubstanciam as imuni-
dades numaopção de natureza política, com sede constitu-
cional, pertinente ao parlamento, sendo aplicáveis aos
membros desse apenas de modo consectário e indireto.

"A imunidade
parlamentar
material só
protege o

congressista nos
atos, palavras,

opiniões e votos
proferidos no

exercício do ofício
congressual"

REVISTA DO LEGIslxnvo 31



SUBVENÇÕES EM DEBATE
Em meio ao tiroteio de denúncias de desvios, a Assembléia Legislativa
promoveu um debate para que as próprias entidades sugerissem uma
nova legislação de assistência social e amadurecessem formas de
participação da sociedade no controle do dinheiro público

SOCIEDADE QUER CONTROLE
Ramiro Batista

o
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R

eunidos na Assembléia Le-
gislativa, representantes de
644 entidades de assistência
social defenderam a criação

de um conselho paritário,
composto por membros do
governo ede organizações
da sociedade, com pode-
res para gerir a distribui-
ção e a liberação e contro-
le da aplicação dos recur-
sos públicos destinados a
essas entidades, bem como
para controlar a sua apli-
cação. A partir dessa pro-
posta, aprovaram uma sé-
rie de sugestões para a

-criação de mecanismos
formais que, se converti-
dos em lei, poderão acabar
com todos os desvios que
transformaram a questão
das subvenções sociais no
País em caso de polícia.

O grande debate de
que participaram, o pri- ________
meiro no País sobre o tema,
foi realizado em meio a um franco
tiroteio de denúncias de malversação
de recursos por deputados federais,
disseminadas a partir dos trabalhos da
CPI do Orçamento no Congresso Na-
cional. A promoção foi da própria As-
sembléia, que resolveu tocar na ferida
num momento em que ela mesma viao
rescaldo das denúncias em nível naci-
onal respingar no seu terreiro, sob a
forma de suspeitas de desvios, comum
caso posteriormente comprovado.

"A Assembléia não pode ter
medo", disse o presidente José Ferraz
na abertura dos trabalhos, para acres-
centar que "as forças democráticas
querem o debate e o esclarecimento,

querem informação e o direito à crítica,
como querem também o fortalecimen-
to das instituições garantidoras desses
direitos". Nascido assim, sob o signo
do saneamento e da moralização, o

I

debate lançou luzes mais amplas sobre
a questão da assistência social no País.
Abordou desde os limites da responsa-
bilidade dos governos com
assistencial ismo, à capacidade da má-
quina pública para gerenciar os progra-
mas e tudo o que diz respeito à transfe-
rência de dinheiro público para organi-
zações envolvidas com o assunto.

A primeira questão levantada

foi a dos limites da atuação do poder
público naaçiio social, numa discussão
sobre a fronteira estreita que separa
políticas compensatórias de Estado do
paternalismo deformador. "Seria mui-

to bom se fizéssemos uma
sociedade em que não fosse
necessário transferir os re-
cursos para a assistência so-
cial, em que todos os cida-
dãos tivessem acesso a uma
renda digna", disse por
exemplo, na abertura, o se-
cretário de Estado do PIa-
nejamento, Paulo Paiva.

Com base nos resultados
da última pesquisa IBGEde o
1990, onde se constatou que
75,5% das famílias de Mi-
nas têm uma renda per
capita inferior a um salário
mínimo, dasquais7l,6% têm O
filhos de até 17 anos, Paulo
Pai va pondera que "as enor-
mes desigualdades na soci-
edadebrasileiraexigem uma
ação dos setores públicos

na área social". No que foi apoiado
pelo coordenador dos trabalhos, ores-
peitado professor de Direito da UFMG,
Paulo Neves de Carvalho, para quem
dois terços da população brasileira vi-
vem em situação de miséria. "Não
estamos numa Suíça e devemos tentar
amenizar os problemas de curto prazo,
enquanto aguardamos as grandes polí-
ticas de longo prazo", disse o profes-
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PAULO NEvEs DE CARVALHO:
Devemos tentar amenizar os problemas de curto prazo

Há um vício na sociedade
brasileira de se tomar a assistência

social como um favor, em vez de
lhe dar a dimensão que deve ser

mais adequada, de direito
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sor em entrevistas antes do encontro.	com problemas básicos de 400 anos e
Nessa linha, a presidente do Con-	32 milhões de filhos famintos, a assis-

selho Estadual de Assistência Social, tência social é dever do Estado. E, em
Léa Lúcia Cecílio Braga, que coorde-  terrível contradição, todos tinham cer-
nou um dos cinco grupos de discussão, teza de que o Estado nunca cumpriu
toma a assistência social
como um dever do Estado
num país onde o modelo eco-
nômico e a exploração per-
versado trabalho pelo capi-
tal aniquilam o cidadão a
ponto de lhe faltar perspec-
tivas para garantir até os
direitos básicos. Ela enten-
de que há um vício histórico
na sociedade brasileira de
se tomara assistência soei-
al como "benemerência",
um favor, em vez de lhe dar
a dimensão que ela entende
corno real: um direito.

Mesmo na Suíça, se-
gundo ela, onde questões
básicas de sobrevivência
estão superadas, a assistên-
cia social é colocada em
outra dimensão, destinada a

Representantes dos três poderes
admitiram, durante os debates, que

têm falhado no controle e na
fiscalização dos recursos distribuídos

às entidades de assistência social
benefícios ligados à melhoria dos níveis
de vidajá satisfatórios, como o direito a
lazer e cultura para os idosos. "Lá,
estão estudando formas de ampliar o
acesso dos idosos ao lazer, enquanto
aqui discutimos acesso a comida", dis-
se.

Incompetência - Ninguém, no
encontro, tinha dúvidas de que, num país
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sua parte. A começar pelo provedor
da Santa Casa de Misericórdia de
Belo Horizonte, ex-prefeito Celso
Mello de Azevedo, com a autoridade
de quem se desdobra para manter
funcionando o maiorcentro derecep-
ção de indigentes de Minas, com mil
internações diárias, 3.200 leitos e400
mil habitantes em circulaçãopor ano.
Como ele, até autoridades dos três

Poderes chegaram a admitir a impo-
tência do poder público para realizar
com um mínimo de competência a ta-
refa de distribuição e de controle da
aplicação dos recursos de subvenção

social.
Coordenador de um dos

grupos de trabalho, Celso
Mello Azevedo disseque o
problema começa com a
falta de definição depriori-
dades para a distribuição.
Na tentativa de agradar a
todo mundo sem ter verbas
suficientes para isso,o Exe-
cutivo e os deputados dis-
seminam os parcos recur-
sos existentes entre as qua-
se dez mil entidades de
assistência social do Esta-
do. O que, segundo ele, dá
uma migalha para cada
uma, reduzida a quase nada
quando se demora a retirar
o dinheiro, não corrigido
rn o n e t a r i a m e n t e,
inviabilizando o funciona-

mento eficiente da maioria dessas en-
tidades.

Particularmente cético com re-
lação à capacidade do governo para
resolver o problema, sobretudo pela
experiência de décadas de via sacra

dos dirigentes da Santa Casa pelos
gabinetes do poder, Celso Meio de
Azevedo tem achado nos últimos tem-
pos, que o governo até atrapalha. Ele
tem o resultado de uma pesquisa enco-
mendada para aferir, entre outras coi-
sas, porque as pessoas têm resistência
a ajudar a entidade, que é mantida por
uma fundação: 58% das pessoas con-
sultadas responderam que não o fazem
porque "ela é do governo".

Se distribui mal, o poder públ ico

CELSO MELLO AZEVEDO:
'Falta definir prioridades para distribuição dos recursos'
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controla pior. Na abertura dos deba-
tes, os representantes dos três pode-
res admitiram publicamente que têm
falhado no controle e na fiscalização
dos recursos distribuídos. Em depoi-
mento contundente, o presidente do
Tribunal de Contas do Estado, Fued
Dib, admitiu que "o Tribunal de Con-
tas tem uma participação muito grande
neste processo e ele tem falhado, la-
mentavelmente, no cumprimento do
seu dever nesse setor". Disse mais:
"eu não venho aqui para dizer que o
Tribunal falha, coitado, porque tem
tido poucas condições para exercitar
as suas prerrogativas. Não, senhores,
o que lhe tem faltado é vontade política
de assumira sua prerrogativa constitu-

cional de controlador das contas públi-
cas de Minas Gerais".

Ressaltando que  Tribunal tem
aperfeiçoado seus serviços desde 1986
e hoje tem vontade política para se
reformar e atualizar, Fued Dib culpou
também a precária organização das
entidades e de setores da administra-
ção pública—prefeituras, sobretudo—
pela negligência com as normas técni-

cas, a aplicação de recursos (às vezes
perdidos pela falta de documentação
em tempo hábil) e a prestação de con-
tas. Admitiu que com boa intenção,
sabendo que os recursos são de fato
aplicados," muitas vezes fechamos os
olhos, aprovamos e sancionamos as
contasde determinadas entidades, apli-
cando a lei pela metade".

Da parte do Poder Judiciário, o

O Poder público é impotente
para realizar, com um mínimo de

competência, a tarefa de distribuir
e controlar os recursos da

subvenção social
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RODRIGO OCTÁVIO:
A sociedade quer entender os atos do poder e do governo"

Sociedade cwer controle

representante do Tribunal de Justiça,
desembargador Paulo Medina, reco-
nheceu que é necessária uma "priori-
dade na definição das políticas de as-
sistência social e carreamento das sub-
venções". Falando pelo
Executivo, o secretário ad-
junto de Trabalho e Ação
Social, Luiz Carlos
Gambogi, também coorde-
nadorde outro grupo, admi-
tiu que a Secretaria de Es-
tado do Trabalho e Ação
Social não tem condições
materiais e humanas para
executar toda a política de
ação social, nos moldes em
que foi aprovada, com to-
dos os mecanismos de apli-
cação e controle nela cen-
tralizados.

A isso, o secretário
de Planejamento Paulo
Paiva acrescenta a "difi-
culdade dos mecanismos de
distribuição", na medida
em que é "reconhecida-

mente impossível o atendimento docon-
jtinto das demandas, uma ampla cober-
tura espacial, ideológica, religiosa, das
diferentes atividades na área da Edu-
cação, da Saúde e do atendimento de
crianças, adolescentes, idosos e defici-
entes". Ao mesmo tempo que - acres-
centa ainda - é necessária a "urgente

regulamentação infraconstitucional, no
que se refere às finanças públicas,
estabelecendo condições mais restriti-
vas nas Leis de Diretrizes Orçamentá-
rias, para um controle mais seletivo".

Regulamentação - Foi princi-
palmente para tentar formular a regu-
lamentação dessa legislação
infraconstitucional que a Assembléia
mobilizou as entidades de assistência
social, religiosas ou leigas, entidades de
representação de classe e associações
comunitárias. Foram dois dias de dis-

cussões - 24 de novembro e 10 de
dezembro - nos moldes dos seminári-
os legislativos, em que as próprias
entidades cuidaram de recolher aspro-
postas que foram armazenadas num

banco de dados, para servir
ao trabalho parlamentar.
Neste caso, corno em en-
contros semelhantes, foi
criada uma comissão com-
posta dos relatores e sub-
relatores dos grupos de tra-
balho, para acompanhar,
numa outra etapa, a refor-
mada legislação.

No caso da assistência
social, havia dois projetos -
um do deputado Agostinho
Patrus (PFL) e outro de
iniciativa popular- destina-
dosa reorganizar o sistema
de distribuição e aplicação
de subvenções sociais, as
quais a Assembléia resol-
veu congelar para aguar-
dar a manifestação via de-
bate dos principais interes-
sados no assunto: as enti-
dades. Divididos em cinco

grupos de discussão, os 644 partici-
pantes do primeiro dia acabaram
centrando suas decisões em torno da
maioriados dispositivos do projeto de
iniciativa popular. Em linhas gerais,
como detectou a coordenadora Léa
LúciaCecílioBraga, doConselhoEs-
tadual de Assistência Social, eles es-
tabelecem umadescentralização polí-
tica e administrativa da assistência -
com "municipalização sem prefei-
turização" -, a participação popular
nesse processo e a reformulação do
conceito de assistência.

Essas três vertentes estão
consubstanciadas nas sete propostas

A descentralização política e
administrativa da assistência social, com

a sua municipalização, sem
prefeiturização, foi uma linha

predominante nas propostas do Seminário
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LÉA CEcÍLI0:
Todos os itens foram discutidos com orofundidade"

Sociedade quer controle

de consenso aprovadas no primeiro
dia. Nelas, as entidades enfatizaram a
necessidade da presença do Estado na
prestação de assistência social; a cria-
ção do conselho gestor paritário; a
exclusão do Poder Legis-
lativo no repasse de ver-
bas; o controle, pelo con-
selho, do credenciamento
das entidades; o aprimo-
ramento dos mecanismos
de inspeção, fiscalização
e representatividade; a
adoção da maioria dos
itens propostos no projeto
de iniciativa popular em
tramitação na Assembléia;
e a discussão posterior da
Lei Orgânica de Assistên-
cia Social, aprovada em
novembro no Congresso
Nacional. Éaprirneira lei
que trata espec i Fica mente
do assunto, no País. Além
dessas, mais de uma cen-
tena de propostas retira-
das dos grupos foram apro-
vadas no segundo dia, com ________
definição detalhada das
atribuições do conselho gestor e dos
mecanismos de distribuição, liberação,
aplicação e fiscalização dos recursos
públicos para assistência social.

Ao final dos trabalhos, o coorde-
nador geral Paulo Neves de Carvalho
reconheceu que foi uma grande contri-
buição de "uma sociedade que está
sempre pronta a prestar sua colabora-
ção quando é chamada". Computou
como saldo um avanço no nível de
conscientização que ampliou o sentido
de subvenção e assistência social. Da
mesma forma, coordenadores de gru-
po e algumas lideranças foram unâni-
mes em atestar a alta voltagem dos

debates, demonstrando um alto nível
de envolvimento, apesar de alguns equí-
vocos próprios de uma sociedade em
fase de aprendizado político.

Quase um estranho ao meio, o

presidente da Sociedade Mineira dos
Engenheiros e coordenador de um dos
grupos, Rodrigo Octávio Coutinho, se
disse comovido com o nível de partici-
pação dos dirigentes de entidade, em
geral "pessoas humildes, muito inte-
ressadas na solução dos problemas".
A outra coordenadora, Léa Lúcia
Cecílio Braga, disseque todos os itens

foram discutidos com profundidade,
pela maioria dos presentes. E  secre-
tário adjunto de Trabalho e Ação Soci-
al, Luiz Gambogi, disse que há muito
não via uma atitude tão concentrada de

lideranças associativas esin-
dicaisem plenária.

Cercado de elogios, o en-
contro teve críticas contra o
que seria a falta de uma
visão mais ampla dos parti-
cipantes em torno dos pro-
blemas discutidos. Newton
Pereira de Souza, do Sindi-
cato dos Professores de Mi-
n:i Gerais, escolado na par-
tici pação de congressos, dis-
seque "a maioria veio aqui
paia ver se resolve os pro-
blemas específicos de suas
entidades". Algumas lide-
ranças ligadas ao presiden-
te da Associação Cristã de
Beneficência de Igarapé,
André Luis Gonçalves San-
tos, chegaram ase retirar da
primeira plenária, nodia24,
alegando manipulação das

discussões pelo grupo de entidades
signatárias do projeto popular, que aca-
bouservindo de base para a maioria
das propostas nos grupos de trabalho.
Mas eles também concordaram que
isto faz parte de uma sociedade em
processo de maturação política.
Coutinho, da Sociedade Mineira dos
Engenheiros, viu através dos debates

O Poder público distribui os parcos
recursos existentes entre milhares de

entidades de assistência social,
comprometendo o bom

funcionamento da maioria delas
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de. Como Coutinho, Gambogi disse
que a falta de participação afastou o
povo das informações e permitiu me-
drama administração pública o pouco
caso com o controle e a fiscalização,
acasalado com a incompetência pró-
priade uma máquina administrativa em
decomposição.
Esse nível de desinformação pode ser
entendido como um dos responsáveis

sem com estardalhaço qualquer pro-
posta ou moção destinada a retirar os
deputados de qualquer interferência na
distribuição dos recursos de subven-
ção social. Um arguto participante dos
debates como o padre Henrique de
Moura Faria, membro da
Coordenadoria dos Direitos Humanos
da Prefeitura de Belo Horizonte, admi-
tiu que os deputados foram crucifica-

LuÈ G,&soGt:
Há muito não se via uma atitude tão concentrada de lideranças

Sociedade quer controle

"uma sociedade ansiosa de participa-  pelo tipo de generalização que fez com
ção, que acha o poder público muito que os participantesjogassem todos os
afastado de suas pretensões". Essa deputados na mesma vala dos acusa-
sociedade, segundo ele, "quer entender dos de corrupção no País e aprovas-
os atos do poder e do
governo, que são uma
caixa preta". O que, ain-
da segundo ele, é con-
seqüência do
desrepresamento dopro-
cesso de participação
política, contido atéo fim
do governo militar, em
1985.
Com ele concorda
Gambogi, da Secretaria
de Trabalho, para quem
o represamento da par-
ticipação política fez as
coisas chegarem ao pon-
to em que chegaram,
com desvios e manipu-
lações alimentados pela
indiferença dos gestores
das finanças públicas e
pela opinião da socieda-

Os debates mostravam uma sociedade
sempre pronta a prestar sua colaboração,

ansiosa de participação e disposta a
desvendar os atos do Poder e do

Governo, que ainda são uma caixa preta
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dos em face das denúncias que pipoca-
vam em todo o País em meio aos
trabalhos da CPI do Orçamento do
Congresso. Essa postura, calcada na

idéia geral de que "função
de deputado não é distribuir
dinheiro, encobriu apossi-
bilidade de discussão mais
profunda sobre as respon-
sabilidades dos represen-
tantes populares no plane-
jamento, direcionamentoe
formas de fiscalização dos
recursos de subvenção.

Para o presidente da So-
ciedade Mineira dos Enge-
nheiros, a reação contra os
deputados inescrupulosos
contaminou a opinião con-
tra o resto do Legislativo
em todos os debates. Uma
opiniãocompartilhadae am-
pliada pelo secretário ad-
junto do Trabalho, Luiz
Gambogi. Na linha da falta
de informação, ele diz que
as pessoas de um modo

geral não conseguem compreender o
que o Legislativo faz por elas, ainda
que, segundo ele, sejam muitas as leis
estaduais feitas eque interferem muito
na vida da sociedade.

Ainda assim, eles estão de acor-
do deque tudo isso é subproduto de um
processo de amadurecimento, que no
limite produzirá a separação do trigo do
joio. É preciso lembrar, como disse
Coutinho, que a mesma Assembléia
que estava sofrendo acusações de des-
vios é a mesma que se abriu ao debate
para discutir o problema. E, acrescen-
tando que isso seria impensável até o
final do regime militar, desafia: "Será
que ela faria isso na época da ditadu-
ra?"



IMPRENSA E PODER

Perdidos na espetacularização e no denuncismo superficial,
a reboque do que dizem os poderosos de plantão ou um e
outro arrependido do séquito, os meios de comunicação não
respondem às principais indagações da maioria das pessoas

PARA ALÉM DOS
MANIOUEÍSMOS

I

magine a seguinte cena: a ação transcorre num f  iii de tarde deu ni
dia qualquer, numa cidade brasileira, na década de 90. O cidadão
ou cidadã típicos termina mais umajornada de trabalho. O dia é
marcado pelas oito horas que dedica a seu ofício, pelos aborreci-

alentos no trânsito e pelo esperado descanso. Ao chegar em casa,
depois dojantar e antes de dormir, busca informar-se sobre os últimos
acontecimentos. Liga a TV ou o rádio; pega ojornal ou a revista para
concluir a leitura anteriormente iniciada.

Os telejornais anunciam que o ex-presidente da República,
Fernando Coilor, apesar do iznpeachinent e das mil denúncias de
corrupção que pesam sobre ele e seus assessores diretos, talvez possa
candidatar-se a um novo cargo eletivo no ano seguinte. Já a inflação
bate novo recorde.

O susto do nosso cidadão não termina aí. Os trabalhos da Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI), que apura denúncias de corrupção
noorçamento federal, caminham morosamente. A cada dia avolumam-

se denúncias envolvendo políticos influentes e empresários,
num turbilhãoque, seporum lado parece não ter mais fim, por
outro, deixa no ar o temor de que "tudo acabe em pizza".Angela  Ca rratoAnsiosopormaisinformações,ocidadãomudadecanal.
Sem sucesso. Os risonhos apresentadores já deram "boa-
noite". O jeito é dormir, apostando que os jornais do dia

Ângela Carrato é Jornalista eprofes-
sora do Departamento de Comunicação
Social da UFMG, ganhou dois prêmios
Fial de Monografia e o Prêmio Torquato
Neto da Secretaria de Turismo do Rio de
Janeiro, com a monografia "imprensa e
Conservadorismo em Minas'

seguinte tragam novos detalhes e esclarecimentos sobre as
peripécias de Collor, PC Farias e a gangue do orçamento que roubou
dos cofres públicos mais de US$200 milhões. O governo Itamar
Franco, a título de comparação, vai gastar, nos próximos meses, um
quarto dessa quantia para ai irnentar 8 milhões de brasileiros com fome.

Entre o café da manhã e a saída para o trabalho, o cidadão passa
os olhos nas manchetes dos jornais. A maioria repete o que aTVjá
havia noticiado. Mais denúncias, envolvendo novos figurões da polí-
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tica e da economia, surgem ao longo da semana. O vizinho
fala que é "sinal dos tempos", a sogra garante que "não há
mais vergonha na cara" e os amigos, entre uma e outra
rodada de chope, calculam o que poderia ser feito com os
milhões afanados pela gangue do Orçamento. "É unia
vergonha", repetem, numa entonação à Bons Casoy, antes
de passarem a conversar sobre futebol.

Neste final de século XX, as
novas tecnologias e seus múltiplos
usos aposentaram o "velho" sa-
ber. Se antes a ciência, a arte e a
moral encontravam formas de
legitimação em discursos como o
marxismo, o liberalismo e o cristi -
anismo que, em última instância,
eram visões de mundo quejustifi-
cavam e davam sentido às práticas
políticas, à maneira de agir e ao
fazerjornalístico, o quadro agora é
outro.

As ideologias desapareceram
do cenário político e, com elas, a
noção de "sentido", que subordi-
nava pequenas ações cotidianas a
lógicas maiores,justificadoras.

O cidadão torna-se especta-
dor, vivenciando apenas cenas
cujas ligações e articulações lhe
escapam. Os meios de comunica-
ção não respondem às indagações
A a maioria das pessoas, apresen-
tando visões aleatórias, sem um centro ou eixo comum.

Mais ainda: a expansão dos meios de comunicação
tem contribuído para multiplicar ao infinito as versões
sobre os fatos, confundindo os cidadãos ao presentificarem
tudo, transformando em única experiência válida aquela do
aqui e agora.

Sensacionalismo, espetacularização das notícias e
denuncismo são algumas das críticas que os meios de
comunicação brasileiros têm recebido, nos últimos meses,
por parte tanto daqueles setores que gostariam de ver
jornais, revistas, rádio e televisão "a serviço da coletivida-
de" quanto dos que consideram esses veículos "negativos
em sua essência". Para tanto, os primeiros chegam a
invocaras funções clássicas atribuídas à imprensa— infor-
mação, educação, lazer e serviços - ao enfatizarem o
desvirtuamento a que se chegou nos tempos atuais.

Boas intenções à parte, não acredito que o caminho
para enfrentarmos os atuais desafios esteja num retomo ao
passado. Especialmente a um passado duvidoso como o
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dos meios de comunicação.
Ao contrário do mito que cerca o surgimento dos

jornais e da atuação de alguns dos mais destacados
jornalistas e profissionais da comunicação brasileira de
todos os tempos, eles nunca estiveram acima do bem e do
mal noticiando apenas a verdade, somente a verdade,
nada mais que a verdade. Meios de comunicação e

jornalistas serviram e servem
a interesses do capital, alguns
confessáveis, outros nem tan-
to; alguns defensáveis, Outros
nem tanto. Mas se as empresas
de comunicação sempre se
pautaram, em primeiro lugar,
pelos seus próprios interesses,
isso não impediu que passas-
sem a ser denominadas ou,
melhor, seautodenominassem,
empresas de utilidade pública
e gozassem de uma série de
benefícios e isenções fiscais.

Osjomalistas, porsua vez,
diziam e repetiam que exerci-
am um trabalho "neutro",
"objetivo", na medida em que
apenas "registravam" os fa-
tos. Foram necessários anos
de estudos e pesquisas para
que também esse mito desmo-
ronasse.

Como falar em neutrali-
dade num ofício em que a história pessoal de cada
jornalista está presente ria própria maneira de ele perceber
determinado fenômeno? Como falar em neutralidade
numa atividade onde a pauta (seleção de temas a serem
cobertos) determina o que será ou não notícia no dia
seguinte? Como falarem neutralidade quando Freud e,
depois, Lacan, mostraram que o homem não é mais
soberano em sua própria casa, com a representação
cartesiana do sujeito, como racional e centrado na cons-
ciência,já tendo desmoronado? Como falarem neutrali-
dade e exatidão dos relatosjornalísticos se todos eles são
perpassados pela linguagem e ela constitui o homem e
não  contrário? Longe de ser o centro de onde emerge a
fala, o sujeito é "sujeitado" pela palavra.

Pode-se argumentar que a imprensa brasileira en-
frentou, desde os primeiros tempos, um inimigo crônico:
acensura oficial. Para nos atermos apenas aos últimos 50
anos, mais da metade deste período foi vivido debaixo da
mais rígida censura prévia, com a presença decensor nas
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redações, ocorrência de assassinatos dejornal i stas e ame-
açadores telefonemas anônimos para todo aquele que
ousasse valer-se do poder das entrelinhas.

A censura oficial acabou, mas nem por isso temos
liberdade, comojá denunciava MillôrFemandes em 1979.
Liberdade de imprensa - a fórmula liberal pela qual tantos
se bateram—, indica apenas que as empresas têm o direito
de noticiar o que bem entenderam. Exemplos não faltam.

A cobertura que jornais, revistas e televisão fizeram
das eleições presidenciais de 1989,
tanto no primeiro quanto no segundo
turno, pautou-se pelo denuncismo e
preconceitos, servindo apenas para
confundira opinião pública, na medi-
da em que estigmatizava os candida-
tos e sonegava à população o que a
interessava: a viabilidade das propos-
tas de cada um para superar a crise
brasileira. Se algumas empresas ti-
nham candidatos e não mediram es-
forços em favor deles (caso da TV
Globo com Fernando Colior), deum
modo geral, os editores, repórteres e
comentaristas sucumbiram às arma-
dilhas da própria propaganda eleito-
ral.

Equívoco semelhante, esses mes-
mos profissionaisjá haviam cometi-
do quando da cobertura da Assem-
bléia Nacional Constituinte. As
briguinhas em plenário, o folcloredo
dia-a-dia do Congresso Nacional e de
suas galerias ocuparam o espaço que deveria ter sido
destinado à cobertura dos bastidores, das comissões
temáticas, da ação dos lobbies, esses invisíveis senhores
que acabaram escrevendo uma nova Constituição em que
os velhos privilégios continuaram quase intactos.

Os trabalhos da Constituinte poderiam ter sido um
excelente momento para que as questões nacionais fossem
encaradas com seriedade e discutidas em profundidade.
No entanto, brasileiros e brasileiras tiveram apenas o
direito de saber que o líder do partido X era favorável a uma
determinada medida, ao passo que o líder da agremiação Y
era radicalmente contra. Esvaziado de seu conteúdo, o
debate tornou-se inócuo.

Desconhecendo o teor das discussões que efeti vamen-
tese travaram na Constituinte e embalado pelas promessas
de "caça aos marajás" da campanha coliorida, é compre-
ensível a perplexidade que tomou conta da população
brasileira quando as denúncias do irmão de Colior, Pedro,
vieram à tona. Perplexidade que se repetiu quando o ex-

assessor da Comissão de Orçamento do Congresso, José
Carlos Alves dos Santos, preso por suspeita de ter assas-
sinado a esposa, resolveu colocar a boca no trombone,
denunciando como corruptos vários líderes políticos
nacionais.

Os dois episódios guardam em si semenhanças. Ape-
sar de a imprensa brasileira estar vangloriando-se do
poder de "vigia" das instituições e de o jornalismo dito
investigativo estarem alta, senão fosse o desentendimento

entre os dois irmãos e o medo de ser
morto de José Carlos, talvez Colior
ainda estivesse no poder, e os anões
do Orçamento atuando a pleno va-
por. Em outras palavras, quero dizer
que, em ambos os episódios, opapel
da imprensa limitou-se àdivulgação
das denúncias. Limitou-se aojorna-
lismodeclaratório, não raro, sensa-
cionalista, em que um fulano de tal
faz uma revelação sobre alguém ou
alguma coisa.

As declarações e o factual têm
sua importância, mas não podem
prescindir das outras modalidades
da técnicajornalística. Infelizmen-
te, aquilo a que se assiste, o que se
ouve ou se lê no Brasil prima por
ficar a reboque do que dizem os
poderosos de plantão ou de um e
outro arrependido do séquito, sem
qualquer investigação, análise e
muito ao sabor da vaidade e do

estrelismo de fontes ejornalistas.
Nesse caldeirão em que se misturam achismos, senso

comum e vaidades, quem sai perdendo é o cidadão,
incapaz de perceberas ligaçs entre o que ocorre nas altas
esferas de decisão e seus problemas cotidianos. Não é por
acaso que misticismos variados encontram terreno fértil
aqui.

P
arcela expressiva dos estudiosos da comunicação no
Brasil, até recentemente, consideravam jornais, rádios

e a TV como uma espécie de encarnação de Satanás.
"Embasados" nos escritos frankfurtianos, não enxerga-
vam saída para além do dilema maniqueísta entre vendera
alma ao diabo, "integrando-se ao sistema", ou colocar-se
na posição de arautos do apocalipse. As escolas e faculda-
des de Comunicação, em sua quase totalidade, optaram
pela segunda posição, desconhecendo as outras possibili-
dade existentes.

"O que se assiste,
ouve ou se lê no

Brasil fica a reboque
do que dizem os

poderosos de plantão,
sem qualquer

investigação, análise
e muito ao sabor da

vaidade e do
estrelismo de fontes e

jornalistas"
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É indiscutível que vivemos numa sociedade mediática
em que a vida dos cidadãos, mais e mais, pauta-se pelo
poder da agenda setring. Vale dizer: nossos interesses,
sonhos, lazer e até as conversas mais triviais são determi-
nadas, em última instância, pelos meios de comunicação.
O terna do momento, agora, é a corrupção. Ontem, foi o
inpeach,nent. Amanhã será a vez do carnaval, em seguida
a Copa do Mundo e, assim, sucessivamente como um
caleidoscópio que não pára de girar, sem tempo para
reflexões, análises, aprofundamentos.

Como os maniqueísmos nunca
me seduziram, e o tal do "fim da
história" não passa, já ressaltou o
historiador inglês CristopherHill,de
"conversa fiada de pseudo intelec-
tual desocupado", não farei aqui nem
a defesa dos meios de comunicação,
nem vou fazer coro com os que se
apressam em apenas denunciar seus
males. Prefiro apontar as possibili-
dades e nelas apostar. Até porque se
vivemos o fim das ideologias, isso
não significa o fim da ideologia, o
fim da luta pelo poder, na qual uns
poucos grupos tentam determinar o
que os demais devem fazer.

U
ma das mais poderosas armas
contra o poder dos meios de

comunicação é a regulamentação.
Um bom exemplo disso é o projeto de lei de Informação
Democrática, em tramitação no Congresso Nacional
encampado pelo deputado federal Zaire Resende (PMDB-
MG) e exaustivamente debatido comjomalistas, sindicatos
da categoria, universidades, representantes das empresas
de comunicação e entidades da sociedade civil, em
ïamitação no Congresso Nacional.

Oprojeto não instaura o paraíso na terra, mas, se
a provado sem grandes descaracterizações, não só garantirá
transparência no que diz respeito àconcessão de canais de
rádio e TVs, como contribuirá para democratizara produ-
ção e  acesso à informação no País.

Eessencial, igualmente, que as escolas de Comunica-
ção repensem seus currículos e a própria visão que têm do
jornalismo, contribuindo para a formação de efetivos pro-
fissionais e pesquisadores da área e não apenas de "zumbis
culturais", na feliz expressão de Zuenir Ventura. Ojorna-
lisnio tem história, teoria, técnica e ética, que precisam ser
conhecidas, discutidas, praticadas e permanentemente ques-
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tionadas, num exercício que aponte para a mudança e não,
para o imobilismo.

A essas duas possibilidades, acrescento uma terceira:
jamais subesti mar o leitor/ouvi nte/telespectador. Ele não é
bobo, tanto que se o jornalista tratar com inteligência,
criatividade e, obviamente, poder de síntese, um determi-
nado assunto, por mais complexo que seja, apostando na
memória de seu público e valendo-se da contextualização,
a sensação do caleidoscópio não mais existirá. No lugarde
consumidores de fragmentos de informações, teremos

cidadãos conscientes dos problemas
e desafios que os cercam. Que nos
cercam. No lugar do mero espetácu-
lo, haverá a explicaçã&. No lugar da
simples denúncia, a investigação
aprofundada. No lugar do show, a
vida.

O
Legislativo, corno o Poder que
mais diretamente representa o

cidadão, tem grande responsabilidade
nesse processo. Depende dele, por
exemplo, a aprovação de uma legisla-
ção democrática para a comunicação
no Brasil, como depende igualmente
dele a efetiva fiscalização dos Poderes
Judiciário e Executivo. Condições es-
senciais para começarmos a falar em
democracia.

E preciso, ainda, que alguém fis-
calize o fiscal e ninguém melhor do
que a própria sociedade. O Legislativo

precisa abrir-se para a sociedade, colocando fim às mazelas
que tradicionalmente o acometem como clientelismo,
empreguismo e privilégios que envolvem seus membros.

Os desafios são muitos e múltiplos. O impeachment
de Collore aCPI da Corrupção, sensacionalismos àparte,
detonaram o processo. Onde ele nos levará, depende de
todos e de cada um. O importante é colocar-se a caminho.
E issojá aconteceu.
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"Cabe ao Legislativo
aprovar uma
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para a comunicação.

O Poder precisa
abrir-se e

colocar fim ao
clientelismo,

empreguismo e
privilégios de seus

membros"
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LEI DAS LICITAÇÕES

Em meio às GPIs e ao "arrastão" pela moralidade
pública, o Congresso Nacional aprova uma lei que
disciplina as licitações e que, embora polêmica, pode
ser um poderoso instrumento na luta contra a corrupção

ENQUADRANDO A
ADMINISTRAÇÃO

Jorge Possa
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O PONTE:	 ADILSON ABnEu DALLARI:
s relações contratuais entre a	Não é possível colocar todas as diferenças
pública eas empresas contratadas	da nossa sociedade dentro de uma única lei

Enquadrando a administração

O

ano de 1993 foi, sob o as-
pecto do resgate da
moralidade pública eda luta
contra a corrupção, uma

continuidade do ano anterior. Assim
como havia acontecido com a CPI do
PC, que mudou nossa história política
ao provocar o afastamento do ex-presi-
dente Coilor, uma outra CPI escandali-
zou o País com revelações surpreenden-
tes sobre a extensão da corrupção no
âmbito do Poder Legislativo. Ambas as
investigações foram
acompanhadas com inu-
sitado interesse por bra-
sileiros de Norte a Sul
do País. Cada detalhe,
cada nova descoberta foi	-
discutida e avaliada por
milhões de pessoas re-
cém-despertadas para a
importância do exercí-
cio da cidadania.

Moralidade e pro-
bidade tornaram-se pa-
lavras de ordem, repeti-
das por todos e em todos
os momentos. Mais que
palavras, tornaram-se
uma cobrança de atitu- Luis ROBEAT
des e de comportamen- Equilíbrio na
tos com relação aos que, administração
em alguma medida, de-
têm poder para conduzir a coisa pública.
"É proibido roubar"parece ser o texto
de uma lei que todos gostariam de ver
aplicada e seguida à risca.

Pois é nesse contexto, como par-
te do clamor por maior transparência
nos diversos níveis de governo, que deve
ser analisada a Lei 8.666, de 21 de junho
de 1993. Aprovada após dois anos de
intensos debates no Congresso Nacio-
nal, que mobilizaram fortes e poderosos
interesses, ela introduziu profundas mo-
dificações na rotina da administração
pública, com o objetivo de moralizar o
processo de licitações no Brasil.

De certa forma, a nova lei é uma
resposta ao inconformismo da socieda-
de brasileira diante dos freqüentes es-
cândalos que cercavam as concorrênci-
as públicas, repletas de vícios. A legisla-

ção antiga mostrava sinais de fragilidade
e sua incapacidade para coibir abusos e
fraudes nos processos licitatórios estava
mais que comprovada. A expectativa
dominante é de que, corretamente apli-
cada, a nova lei possa restabelecer a
confiança do povo no administrador
público.

Criticada por uns, elogiada por
outros, a Lei 8.666, mais conhecida
como "Lei das Licitações", foi um dos
temas mais debatidos no ano que pas-

sou. Dezenas de palestras, seminários,
debates e congressos foram realizados
em todo o País, reunindo juristas, admi-
nistradores, empresários, políticos e ser-
vidores públicos. Eventos que serviram
não apenas para a discussão sobre o
significado da nova lei, mas, também,
para instrumentalizare capacitaros agen-
tes públicos a agirem sob os novos
parâmetros legais.

Complexidade - Alguns dos ad-
jetivos usados para descrever a lei dão
uma idéia de sua complexidade: detalhista,
inovadora, abrangente, cerceadora da
competência de Estados e municípios,
rigorosa nas sanções, inadequada sob o
ponto de vista da técnica legislativa,
burocrática, etc. Divergências à parte, a
Lei das Licitações é um pouco de tudo
isso, mas ela é, sobretudo, obsessiva-

mente moralizadora. Nisso concordam
críticos e apoiadores do novo texto legal.

Basta atentar para um dos princi-
pais pontos da lei para entender a pro-
fundidade das mudanças por ela
introduzidas: ela praticamente acaba
com as concorrências de cartas
marcadas, aquelas em que o administra-
dor escolhia quem ele queria como ven-
cedor. O preço é consagrado corno fator
privilegiado para balizar o julgamento
de qual é  melhor negócio para a gestão

pública. Além disso, ela manda para a
cadeia o administrador que cometer fal-
catruas.

De acordo com o autor do projeto
que deu origem à lei, deputado Luis
Roberto Ponte (PMDB-RS), a Lei 8.666
permite que a sociedade fiscalize me-
lhor as relações entre os setores público
e privado, evitando as fraudes tão co-
muns nas concorrências públicas e tor-
nando-se um importante instrumento no
combate à corrupção.

As conseqüências da nova legis-
lação são muitas. Ao apresentar um novo
arranjo para a carta-convite, por exem-
plo, por via do qual cerca de cuidados a
modalidade, a lei enfrenta o problema
da cartelização. Ela estimula a
competitividade das estatais ao submetê-
las às regras de mercado, segundo a
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MARIA CoEu:
O texto deixa nítido propósito do legislador de
aplacar a improvisação na seara das ações públicas

Enquadrando a administração

A lei evita as concorrências
de cartas marcadas,

aquelas em que o
administrador escolhe quem

ele quer como vencedor

tendência de privatização assumida pelo
governo brasileiro desde o período Colior
e que continuou com Itamar Franco. A
nova lei dá, ainda» resposta às práticas de
superfaturamento, ao traçar mecanis-
mos inibidores dessas práticas e, princi-
palmente, ao regular a atualização, a
correção e o reajuste de preços, de pro-
postas e de contratos. Este, aliás, é um
dos mecanismos mais importantes da
Lei 8.666.

Pela legislação anterior, um ad
ministrador podia não pagar uma obra
sem correr maiores riscos, o que 1h
dava o poder de perseguir o contratado
Não era obrigado a pagar sequer a cor.
reção monetária em caso de atrasos. O
então paralisava uma obra sem dar qual
quer explicação, o que era outra prátic
corriqueira. Não pagava, exigia comis-
são para quitar uma fatura e não aconte-
cia nada. Agora, isso tudo está proibido
porque o administrador tem que respei-
tar a cronologia das faturas, não
pode parar obra sem razão que seja
declarada e justificada, tem que
dar ciência de seus atos à todos,
não pode mais pagar sem correção
monetária.

Essas mudanças, diz o de-
putado Roberto Ponte, permitem
que seja estabelecido um equilíbrio
nas relações contratuais entre as
administrações públicas e as em-
presas contratadas. Anteriormen-
te, sem a obrigatoriedade da corre-
ção monetária, o fornecedor era un-
eterno dependente dos governantes.

Planejamento - Na opinião de
Maria Coeli Simões Pires, secretária-
adjunta de Assuntos Municipais e
procuradora licenciada da Assembléia
Legislativa, o texto, ao assinalara diretri2
do planejamento, deixa nítido o propósi-
to do legislador de aplacar a improvisa-
ção na seara das ações públicas. Ela
ressalta o fato de a lei combater e
amadorismo na máquina pública: "A lei
estabelece condicionantes de uma nova
relação do poder público com o merca-
do, com indicadores claros de que a
Administração Pública deverá investir na
capacidade técnica de seus interlocutores

para suas negocia-
ções. Percebe-se a
exigência de que es-
ses disponham de co-
nhecimentos técni-
cos de mercado, de
Engenharia, de ad-
ministração pública e
de Direito". Assim,
segundo Maria Coeli,
o amadorismo fica
rechaçado em face
das amplas dificul-
dades que se verifi-
cam na
implementação da lei
e das conseqüências
drásticas a que se su-
jeitam seus
aplic-adores em ca-
sos de infração.

Outro aspec-
to da Lei das Licita-

ções que merece ser destacado é a pos-
tura psicológica negativa dos legislado-
res com relação aos administradores,
fruto do estado de corrupção encontra-
do na administração pública. O texto é
permeado de sentimento de desconfian-
ça, de desafio ao espírito de burla, seja
pelas construções que não poupam ad-
vérbios, seja pelo conteúdo das disposi-
ções ou, ainda, pelo rigor com que se
desenvolvemos princípios da Constitui-
ção. "Observamos, em diversas passa-
gens do texto legal, nítida suspeita por
parte do legislador em relação aos diri-
gentes públicos, como que a revelar a
insuficiente inserção do instituto nas prá-
ticas administrativas", observa Maria

Coeli.
As polêmicas em torno da

lei são muitas. Para alguns ju-
ristas, ela se coloca na contra -

mão do Direito Administrativo,
por	ser	pesa-damente
intervencionista e burocrática;
e o formalismoe o detalhamento
excessivo dos artigos não evi-
tam fraudes nas licitações, não
garantem a transparência.
Adilson Abreu Dallari, profes-

sor de Direito da PUC-SP, por exemplo,
vai mais longe e argumenta com base na
incons-titucionalidade. Dizendo que não
é possível colocar todas as diferenças da
sociedade dentro de uma lei, que deve
conterapenas os princípios gerais, Dailari
afirma que vários dos 125 artigos e 666
dispositivos são inúteis e poderiam ser
reduzidos à metade. "Ela transformou-
se no paraíso dos advogados", ironiza.
Mas, apesar das críticas, Dallari acredita
na viabilidade do novo estatuto. Para ele,
o importante, agora, é que a lei seja
cumprida de maneira inteligente.

Outros, menos críticos, avaliam
que a 8.666 tem vários pontos positivos,
como a abertura de espaço para que
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MARCELO LEONARDO
Do ponto de vista do procedimento penal, a lei foi infeliz por
prever um rito muito longo, que pode dificultar os processos

Enquadrando a administração

cidadãos comuns possam participar dos
processos licitatórios, evitando que o
administrador possa fazer uma obra que
seja rejeitada pela sociedade. Para esses,
a nova legislação coloca empecilhos ao
administrador brasileiro, que tem o vício
de não justificar suas atitudes. Nesse
ponto, a referência implícita é ao dispo-
sitivo que obriga o administrador ajusti-
ficar a dispensa de licitação.

Entre os que mais se queixaram
quando da aprovação da Lei 8.666 estão
os prefeitos. Não faltaram os que, como
o presidente da Associação Mineira de
Municípios (AMM), Márcio Kangussu,
prefeito de Joaíma, considerassem que
a lei deixou os municípios de pés e mãos
atados para administrar.

Um dos problemas considerados
mais graves eram os limites baixos para
a realização de compras sem processos
licitatórios - o que já foi parcialmente
resolvido através de alterações posterio-

prevista uma pena de
multa que tem como
base de cálculo a van-
tagem que o contra-
tado teria na licitação
ou no contrato.

Pela análise de
Marcelo Leonardo,
do ponto de vista do
procedimento penal,
a lei foi infeliz, por
prever um ritual mui-
to longo e que pode
dificultar o encerra-
mento de processos
criminais nessa área.
"Os servidores pú-
blicos devem ter es-
pecial cuidado com a
lei, pois ela prevê, em
caso de condenação
criminal, a perda au-
tomática do cargo,

res no texto legal -, além do au-
mento da burocracia na confecção
de editais. Os pequenos municípi-
os, apesar de poderem comprar	Com a nova lei a
quase tudo sem licitação, vão ter	saciedade poderáque dar ciência, dar publicidade
aos valores de todas as compras.	fiscalizar melhor as
Mas esse transtorno é o preço a se
pagar para ter uma relação mais	relações entre os setores
transparente, que evite as distor-	públicos e privados
ções que vinham acontecendo nas
relações entre os setores privado e
público. Hoje, mais habituadas à
sistemática, imposta pelas novas nor-
mas, as pessoas já não apresentam a
mesma perplexidade e apreensão.

Punições - A Lei das Licitações é
polêmica também sob o aspecto das
penas impostas aos que não seguirem
suas determinações. De acordo com o
professor de Processo Penal da UFMG
e procurador da Assembléia Legislativa,
Marcelo Leonardo, a lei procurou tirar
do Código Penal várias condutas crimi-
nosas, transferindo-as para a legislação
especial, com significativa elevação das
penas. Estas, em alguns casos de conde-
nação, podem levar o servidor público
ou o contratado à prisão. Em todos os
casos, ao lado da pena de detenção, é

emprego ou função", alerta. Ele critica,
ainda, a redação dos dispositivos da lei,
por considerar que os mesmos não são
de boa técnica do ponto de vista do
Direito Penal. "Era preferível fazer a
efetiva aplicação do Código anterior do
que inserir em lei nova um capítulo
penal", observa.

O fato é que, a par de uma lei
rigorosa, é preciso construir uma con-
vicção, uma consciência, uma verdadei-
ra internalização de valores, conceitos e
concepções. É preciso uma investiga-
ção profunda das causas do gritante
conluio de forças desprovidas de espíri-
to público. Nas palavras de Maria Coeli
Pires: "O estrabismo na análise do esta-

do caótico em que se mergulha a
Administração Pública não permi-
te que se coloque sob foco a raiz
que penetra o solo da improbidade
e dele sorve a vigorosa seiva que
alimenta a corrupção".
Assim - mais uma vez seguindo a
linha de raciocínio de Maria Coeli
- não é difícil concluir que é a
apreensão do problema da cor-
rupção na gestão pública que faci-
litará a aplicação do novo estatuto.

Se, ao contrário, se cuidar apenas da
adaptação dos procedimentos estabele-
cidos pela lei, estaremos novamente di-
ante de um instrumento inútil —a licitação
como urna burocracia desnecessária,
como urna peia permanente à realização
do interesse público e corno armadilha
que ameaça a tranqüilidade do adminis-
trador. As características da Lei das
Licitações não a tomam o melhorou pior
instrumento de gestão administrativa.
Lei alguma, por si só, é capaz de acabar
por completo com as irregularidades ou
ser uma panacéia para a crise da gestão
da coisa pública. A avaliação definitiva
há de ser feita sob a perspectiva de sua
vivência.
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CENSO CULTURAL

Legislativo e Executivo se unem para ïnapear o patrimônio
cultural, natural e artístico da multifacetária realidade do
Estado, num Censo Cultural que irá subsidiar a definição de
uma política para o setor e informar os produtores culturais

RADIOGRAFIA DA CULTURA

ç:)

O

levantamento do universo cultural dos 143 mu-
nicípios da região Sul de Minas Gerais, primeira
etapa do Censo Cultural que está em execução
no Estado, já está pronto. Em março serão

recenseadas as regiões Norte e Nordeste e, até outubro todo

resposta, virá subsidiartambém as políticas públicas tanto
da área Cultural como de Turismo e informar, objetiva-
mente, produtores e agentes culturais. de forma a lhes
possibilitar maior organização na sua produção. Os 40
diferentes questionários que eslLh) sendo distribuídos aos

o Estado estará mapeado, fornecendo os subsídos para
montagem de um completo banco de dados sobre a cultura
mineira e  turismo. Seguindo os exemplos de São Paulo e
Ceará, que já fizeram o inventário de sua cultura, Minas é o
terceiro estado brasileiro a buscar conhecer, de forma ao
mesmo tempo ampla e minuciosa, os seus valores culturais.

A pesquisa mineira, baseada em questionários de auto-

municípios englobam registros de patrimônio histórico,
museus, teatros, casas de espetáculo, galerias de arte,
grupos de dança, música, teatro, folclore, literatura, artesa-
nato, oficinas, escolas e serviços paradifusãoe circulação
de bens culturais, assim como informações sobre infra-
estrutura de recepção ao turista.

O 1° Censo Cultural de Minas Gerais, lançado em
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outubro do ano passado pela Secretaria de Estado da
Cultura, é uma das propostas contidas no documento
elaborado a partir dos "Fóruns Técni-
cos de Cultura", promovidos pelo
Legislativo mineiro em conjunto com
a Secretaria, em 1992. Estes encon-
tros, divididos em seis reuniões,
abordando temas específicos, tiveram
por objetivo agilizar os procedimentos
para regulamentação dos dispositivos
da Constituição Mineira que tratam da
questão cultural e garantir um espaço
para participação da sociedade na de-
finição de uma política para o setor no
Estado.
Os encontros tiveram a participação de
350 pessoas e a intervenção direta de	- -	-
50 entidades ligadas à área cultural,
tanto na fase de montagem dos fóruns, como na sistemati-
zação das propostas aprovadas nas reuniões. Além da

montagem do censo cultural, as comissões de Sistematiza-
ção e a de Acompanhamento dos Desdobramentos do

Fórum Técnico estabeleceram três prio-
ridades nestes encontros. A primeira diz
respeito à elaboração dos anteprojetos de
lei - já encaminhados à Presidência da
Assembléia Legislativa e à Secretaria de
Estado da Cultura - definindo as diretri-
zes gerais da política cultural do Estado.
A reestruturação do Conselho Estadual
de Cultura e a criação do Fundo de De-
senvolvimento da CultuEa são as duas
outras iniciativas que devem ser traba-
lhadas com prioridade pela Secretaria.
Os temas abordados em cada um dos seis
fóruns foram os seguintes: Patrimônio
Cultural e Natural: Arqueologia; Docu-
mentação e Informação: Arquivos,

Bibliotecas eMuseus; Patrimônio Cultural e Natural: Me-
mória e Esquecimento; Patrimônio Cultural e Natural:

Mais do que quantificar, 010 Censo Cultural de Minas Gerais pretende qualificara estrutura
cultural de cada município e, para isso, mais do que os simples formulários, criou um processo
de comunicação com toda sociedade, estimulando-a a produzir informações de qualidade

INFORMAÇÃO PARA PLANEJAR
O Brasil desconhece o Brasil cultural. Não sabemos quantos
museus, quantas bibliotecas públicas, quantos cinemas, quantas

livrarias, quantos centros culturais e casas de cul-
tura existem no País. E quando desóobrimos alguns

Pedro José Braz
números em estatísticas oficiais, o problema pare-
ce crescer: não há qualificação (por exemplo: as
bibliotecas públicas do Amazonas e do Rio Grande

Pedro José Braz é Sociólogo e diretor da
empresa Informações Culturais, que
participou da montagem do 1 Censo
Cultural de Minas Gerais.

1 do Sul tomam-se iguais).
Em um mundo onde a informação subsidia (e às

vezes até impõe) todas as decisões, é impossível a criação ou
proposição de políticas culturais sem que possamos conhecer a
base cultural de cada Município, entendida não só em seus aspec-
tos físicos mas também nos seus movimentos históricos e de
produção.
Minas Gerais avança com velocidade nesse setor ao criar seu Plano
de Regionalização da Cultura, que inclui a realização do Censo
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Espeleologia e Paleontologia; Estado e Cultura; e Meca-
nismosde Financiamento da Cultura.
A realização do lO Censo Cultural de Minas Gerais foi
definido dentro do mesmo espírito das demais propostas
do Fórum de Cultura, de conhecer melhor o setor e criar
instrumentos para que ele mesmo se regule. Com aconclu-
são deste levantamento, a Secretaria da Cultura terá
condições de dizer, por exemplo, quantas bandas musicais
existem no Estado; quais municípios possuem museus e
bibliotecas; onde estão os grupos folclóricos mineiros;
quem são os artistas que estão atuando no interior no
Estado e muitos outros dados.
As informações que irão compôr esse banco de dados
serão permanentemente atualizadas e ficarão à disposição
de qualquer pessoa interessada. Algumas informações,
selecionadas, serão publicadas e distribuídas no país e no
exterior, na forma de um guia cultural e turístico do
Estado. O primeiro a ser editado deverá ser  da região Sul,
onde o levantamento já foi concluído.
Esta região foi a primeira a ser recenseada por contar com

um setor cultural bem estruturado institcionalmente, per-
mitindo uma avaliação mais apurada da metodologia adotada
e propiciando um suporte indispensável para a execução
deste trabalho por parte dos poderes municipais. Segundo a
superintendente de Planejamento e Coordenação da Secre-
tariada Cultura, Patrícia Souza Lima, o apoio das prefeituras
e das associações microrreginais foi fundamental para o
bom resultado deste trabalho.
"Normalmente - observou Patrícia Souza Lima - o retorno
de uma pesquisa baseada em questionários de auto-resposta
é de 30%. Com o trabalho de campo que fizemos e a
participação do poder municipal e das associações, es perá-
vamos alcançar um percentual, já excepcional, de 70%.
Mas, ao final do levantamento, constatamos que o resultado
obtido foi de 100% de resposta, o que demonstra o empenho
de todos na realização deste trabalho" - disse ela. A expec-
tativa é de que esse desempenho se repita nas demais
regiões, viabilizando o cumprimento do prazo deconclusão
do trabalho, previsto para outubro deste ano, e assegurando
a boaqualidade das informações.

Cultural em todos os Municípíos mineiros. Pela
primeira vez no País, um Estado aceita o desafio de
implantar um mecanismo de cole-
ta de informações na área da
Cultura e o estabelecimento de
um Banco de Dados Culturais per-
manente.
Coordenado pela Secretaria de
Estado da Cultura, em parceria
corri outras Secretarias de Estado
e Prefeituras Municipais, o Censo
Cultural de Minas Gerais inova
inicialmente pelo detalhamento
dos formulários propostos. Mais
An que quantificar, o Censo Cul-
tural pretende qualificar a estrutura cultural de cada
Município. E consegue também inovar pela sua
metodologia na coleta de informações, como provou
a fase piloto do projeto, realizada na Região Sul do
Estado (143 Municípios), com aproximadamente
100% de respostas. Mais do que um simples envio de
formulários para os Municípios, criou-se umproces-

so de comunicação com toda a Sociedade onde o
estímulo proposto é"mostre que você faz parte da

cultura mineira".
Obter informações atualizadas é
importante, mas o Censo Cultural
de Minas Gerais cumprirá urna fun-
ção maior. Através de publicações
regionalizadas divulgará para toda
sociedade os dados obtidos e mante-
rá em constante atualização um
Banco de Dados Culturais, meca-
nismo ágil para que o Estado possa
descentralizar suas ações em parce-
ria com Prefeituras Municipais e
representantes da sociedade civil.

O Censo Cultural de Minas Gerais, além dos benefícios
que trará à Cultura Mineira, dá um exemplo maior para
todos os interessados na Cultura Brasileira e aos órgãos
ligados à administração cultural. Investir em planeja-
mento pode nos garantira melhor utilização dos recursos
(mínimos) destinados à área da Cultura. Entre o evento
e o permanente, o bom senso pode prevalecer.
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SEMINÁRIO

Minas Gerais contém as nascentes dos principais rios
brasileiros fora da região amazônica ejá ocupou posição de
vanguarda na definição de políticas relativas ao uso da
água. Mas hoje é evidente a ausência de medidas nessa área

GERENCIANDO AS ÁGUAS

ausência de uma
política de proteção
e conservação das

p

ode um Estado, conside-
rado como a"Caixa D'Água
do Brasil", tratar os proble-
mas ligados a seus recursos

hídricos de forma isola-
da?

De que forma devem
se relacionar a União, o
Estado e os municípios nas
questões relativas às águas
estaduais?

Sendo a água uni re-
curso natural vital e finito,
essencial ao cidadão des-
de as primeiras manifesta-
ções de vida, que modelo
adotar para seu controle e
gerenciamento?

Essas indagações
fundamentais, levantadas
quando da tramitação do
Projeto de Lei n° 807192,
de autoria do Deputado
Roberto Amaral, que dis-
põe sobre a política de re-
cursos hídricos estaduais,
motivaram a inclusão do
Seminário Legislativo Aguas de Minas
entre aqueles a serem realizados em
1993 pela Assembléia Legislativa.

Contendo as nascentes dos prin-
cipais rios brasileiros fora da região
amazônica, o território mineiro é fun-

damental para a manutenção do
trinômio qualidade-quantidade-regime
das coleções hídricas da porção orien-
tal do Brasil. Os rios Grande, ParanaÍba,

São Francisco, Pardo, Jequitinhonha,
Mucuri, São Mateus, Doce, Paraibuna
e outros têm sua gênese ligada ao
subsolo e ao clima mineiros.

Os	problemas	e	as
potencialidades de Minas, gerados pe-

las águas, refletem-se aqui e nos Esta-
dos vizinhos que conosco partilham
bacias hidrográficas. Se por um lado
somos grandes produtores de energia

hidrelétrica, poroutro, negligen-
ciamos, no passado recente, a
navegação, a proteção à
ictiofauna e aos ecossistemas
associados. Éevidenteaausên-
cia de uma política de proteção e
conservação das nascentes, di-
ante da ocupação das várzeas e
das veredas, e do desmatamento
desordenado de extensas áreas,
tanto para a produção de carvão
vegetal, como para ampliação
das fronteiras agrícolas. Explo-
ramos mal o potencial turístico e
as atividades de recreação em
geral,relacionadas com o uso da
água. No campo do desenvolvi-
mento científico, Minas Gerais
é totalmente carente de dados
hidrometeorológicos,
sedimentométricos e de quali-
dade das águas. Áreas excepcio-
nais, como as de ocorrência de

águas minerais no Sul de Minas e em
Araxá ou o aqüífero cárstico do Norte-
Noroeste mineiro são quase que total-
mente carentes de estudos. Somos ca-
pazes de explotar cursos d'água até a
exaustão, como já ocorreu nos rios

nascentes e a
poluição das águas

desenham um
quadro

desalentador dos
recursos hídricos
em Minas Gerais
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Verde Grande e Gorotuba. Falta-nos o
mais elementar em educação ambiental,
até mesmo para evitar a poluição de
mananciais por defensivos agrícolas.
Garimpos, mineradoras e lixo urbano
contribuem também para a formação
de um quadro desalentador em relação
aos recursos hídricos em Minas Gerais.

As obrigações do Estado são
históricas. Não só por sermos a "Caixa
D'Agua do Brasil", como também por
termos ocupado posição de vanguarda
nas questões relativas ao usodas águas.
Minas deu grandes exemplos nesse

campo, como a criação da CENIIG,
precursora das modernas empresas bra-
sileiras de geração de energia elétrica,
e, mais recentemente, pioneira de ações
de harmonização de empreendimen-
tos-meio ambiente, como é o caso de
Nova Ponte.

Hoje, sob a ótica do desenvolvi-
mento sustentável, há a exigência da
sociedade de que o modelo existente
evolua. Dentro dessa visão insere-seo
Seminário Legislativo Águas de Mi-
nas. A pertinência do tema no momen-
to em que se procede a revisão da

Constituição da Rcpdhlica e a dkcus-
são do Projeto de Lei Federal n°
2.249, de 1991, que dispõe sobre a
Política Nacional de Recursos Hídricos
e o atual quadro de descalabro das
águas estaduais motivaram intensa par-
ticipação no evento. Cinqüenta e três
entidades se fizeram presentes, com
aproximadamente 600 inscrições
registradas para as reuniões dos dias IS
a21 de outubro.

O Seminário ocorreu em três
fases consecutivas. Na primeira, as
entidades participantes escolheram os
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propõe ações para compatibilizar o
aproveitamento econômico dos

recursos hídricos com a preservação

temas e subtemas, constituindo a se-
guinte pauta:

• Terna 1: legislação e aspectos
institucionais; cornos subtemas legis-
lação sobre recursos hídricos, aspectos
institucionais e aspectos políticos;

• Tema II: gestão e usos múlti-
plos; com os subtemas gestão, usos e
conflitos, e aspectos ambientais.

Para cada um dos assuntos, as
entidades escolheram os expositores e
os debatedores.

A segunda fase consistiu de de-
bates e preparação de relatórios
propositivos, sobre cada um dos
subtemas, pelas Comissões Técnicas
Interinstitucionais (CTIs), compostas
por representantes das entidades parti-
cipantes do Seminário.

FUNDAMENTOS

1 - A água é um recurso natural
limitado, essencial à vida, ao meio
ambiente e ao desenvolvimento econô-
mico e social, sendo necessário
controlá-la e conservá-la.

17- Deve-se considerar essencial a
neutralidade dadireção, desvinculando-
a de organismos cujas atribuições apre-
sentem feições fortemente setoriais,
para que, no sistema de gestão, não
ocorra a prevalência de interesses de

Na terceira etapa, realizada de
18 a 21 de outubro, os relatórios das
CTIs foram discutidos e suas proposi-
ções votadas e aprovadas pelos com-
ponentes dos Grupos de Trabalho
(GTs), em duas sessões plenárias (uma
para cada tema). Posteriormente, esses
relatórios preliminares foram integra-
dos e apresentados à plenária final,
para aprovação de suas proposições
por maioria simples.

O documento final, com as con-
clusões do Seminário, contém 242 pro-
posições agrupadas em quatro capítu-
los—Fundamentos, Diretrizes, Mode-
lo de Gestão e Constituição e Legisla-
ção. As mais relevantes para urna ação
eficaz do Legislativo e Executivo estão
expostas a seguir.

setores mais organizados ou com maior
tradição e peso econômico."

DIRETRIZES

"28 - Considerar instrumentos de
gestão:

• o Plano Estadual de Recursos
Hídricos;

• a outorga do uso dos recursos
hídricos;

• a cobrança proporcional pelo uso
e pela poluição dos recursos hídricos;

• a consc ientização pública;
• as infrações e penalidades;
• as medidas de controlee fiscaliza-

ção;
• o rateio do custo das obras de

aproveitamentos múltiplos e de prote-
ção dos recursos hídricos;

• os instrumentos legais que disci-
plinam os usos dos recursos hídricos.

31 - Determinar que o usuário
deverá pagar pelo uso dos recursos
hídricos e ser penalizado quando esse
uso comprometer os padrões de quali-
dade da água e os limites de quantida-
de.

39 - Projetar as obras que visam à
exploração dos recursos hídricos com
visão muhidisciplinar, buscando-se a
otimização dos objetivos, devidamen-

te priorizados, com os seus
custos adequadamente rate-
ados.

52 - Considerar, para a
manutenção e preservação
dos recursos hídricos, ambi-
entes especiais as seguintes
áreas: veredas, "Karst", sí-
tios espelcológicos, arqueo-
lógicos ou cavidades natu-

rais, lagoas marginais, nascentes, zo-
nas de descarga  recarga dos aqüíferos,
ou onde for identificada espécie rara ou
em extinção nos corpos d'água.

82 - Determinar que os efluentes
domésticos e industriais terão que ser
tratados antes de seu lançamento nos
corpos d'água, em conformidade com
a legislação ambiental vigente.

86 - Priorizar a classificação e o
enquadramento dos cursos d'água es-
taduais econsiderá-los condicionantes
na administração ambiental das ativi-
dades dentro da bacia hidrográfica.

91 - Estimular ações municipais
visando à recuperação e preservação
da cobertura vegetal.

O documento final do Seminário

do meio ambiente

DOCUMENTO FINAL DO SEMINÁRIO
LEGISLATIVO ÁGUAS DE MINAS
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99 - Fortalecer os programas de
manejo integrado de microbacias
hidrográficas com incentivos técnico-
financeiros à piscicultura e às
microhidrelétricas.

109- Destinar, dos recursos finan-
ceiros alocados à gestão dos recursos
hídricos, um percentual fixo para a
formação de recursos humanos nas áre-
as tecnológicas e gerencial.

116 - Implantar um Sistema Esta-
dual de Meteorologia e Recursos
Hídricos, como objetivo de produzire
difundir as informações
hidrometeorológicas necessárias às ati-
vidades produtivas e de preservação
ambiental.

129 - Determinar que o Estado de-
finae aloque prioritariamente os recur-
sos necessários para imprimir ações e
mecanismos concretos nas bacias esta-

duais ondejá existem conflitos de usos
e manejos das águas."

SISTEMA ESTADUAL DE
GERENCIAMENTO

131 - O sistema estadual de
gerenciamento dos recursos hídricos
compreenderá as seguintes instituições:

- Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, reestruturado;

- Comitês de Bacia Hidrográfica;
- Agências de Bacia Hidrográfica;
- Secretaria Executiva.
O sistema proposto destinar-se-á ao

planejamento e implementação da po-
lítica estadual de recursos hídricos.

131.1 - O Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, reestruturado, será
normativo e deliberativo, competindo-
lhe, entre outras funções, propor o Pia-
no Estadual deRecursosHídricos,com-
patível com os planos de desenvolvi-
mento regional de longo prazo; decidir

conflitos entrecomitês de bacias; deli-
berar sobre projetos de aproveitamen-
to de recursos hídricos que extrapolem
o âmbito de uma bacia hidrográfica;
estabelecer critérios e normas sobre
cobrança de uso das águas e rateio dos
custos de uso múltiplo dos recursos
hídricos.

131.2 - A composição do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos,
reestruturado, abrangerá representação:

- do poder público, paritária entre
Estado e municípios;

- dos usuários e sociedade civil or-
ganizada, paritáriaem relação ao poder
público.

131.3 - A Secretaria Executiva será
o órgão de apoio técnico e administra-
tivo ao Conselho Estadual de Recursos
Hídricos e à criação dos Comitês da
bacia.

131.4 - Os Comitês de Bacia
Hidrográfica, normativos e
deliberativos, terão, no âmbito da res-
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análogas às
do Colegiado Estadual de Recursos
Hídricos, atuando como primeira ins-
tância de decisão.

131.5 - A composição dos Comitês
de Bacias Hidrográficas compreende-
rá representação:

- do poder público, paritária entre o
Estado e os municípios contidos, total
ou parcialmente, na bacia correspon-
dente;

- dos usuários e de entidades da
sociedade civil sediados na bacia, com
paridade em relação ao poder público.

131.6 - A criação de Comitês de
Bacia dependerá de proposta ao Con-
selho Estadual de Recursos Hídricos,
reestruturado por inicia-
tiva do poder público,
de usuários ou de enti-
dades da sociedade ci-	ci
vil, devendo esses sc-
mentos participarda ela-
boração do respectivo	a
estatuto.

131.7 - As Agências
de Bacia Hidrográfica
atuarão como órgão executivo de apoio
ao Comitê respectivo, respondendo pela
cobrança do uso dos recursos hídricos
na correspondente bacia e por todo o
suporte administrativo, técnico e fi-
nanceiro do seu gerenciamento.

131.8 - A criação de Agência de
Bacia dar-se-á:

- após a viabilidade efetiva da co-
brança pelo uso dos recursos hídricos,
e

- a partir de proposta do Comitê da
respectiva Bacia ao Conselho Estadu-
al:'

CONSTITUIÇÃO E
LEGISLAÇÃO

"136- Cuidarpara que a ampliação
das competências legais estaduais para
ogerenciamento dos recursos hídricos

seja um objetivo político a ser buscado
pelo poder público e pela sociedade
organizada, visando a maiorparticipa-
ção mineira nas decisões federais re-
lativas aos rios do Estado.

144 - Recomendar a ação coorde-
nadora do Poder Executivo, da Assem-
bléia Legislativa e da Representação
Política do Estadojunto ao Congresso
Nacional, no sentido de que seja apro-
veitada a oportunidade da revisão cons-
titucional para o encaminhamento das
seguintes questões:

a) eliminar acompetência privativa
da União para legislar sobre águas,
energia, regime dos portos, navegação

lacustre e fluvial, com a modificação
dos incisos IV e  do art. 22, incorpo-
rando-a à matéria do art. 24 da Consti-
tuição Federal, que trata da competên-
cia concorrente com a União;

b) modificar o inciso IV do § 2°do
art. 43, de forma a garantir a articula-
ção com os Estados na fixação dos
incentivos regionais relacionados com
a prioridade para o aproveitamento eco-
nômico e social dos rios e massas de
água;

c) modificar os itens "b" e "d", do
inciso XII do art. 21, de forma a permi -
tir aos Estados, de acordo com a sua
competência constitucional concorrente
proposta, a outorga direta de aprovei-
tamentos energéticos e de instalações
portuárias fluviais em cursos d'água,
com a conseqüente modificação na
propriedade dos potenciais de energia

hidráulica atribuída à União pelo art.
176; o Estado poderá, em caráter su-
pletivo, conforme dispuser a lei, auto-
rizaro município a conceder tais outor-
gas no âmbito dos respectivos comitês.

d) modificar o §10 do art. 20, de
forma a assegurar aos Estados e aos
municípios aparticipação no resultado
da exploração de recursos hídricos uti-
1 izados com qual quer destinação e não
apenas para fins de geração de energia
elétrica, bem como para estender a
compensação financeira previstapara
a exploração da água também às situa-
ções de impedimento ao uso, decorren-
tes de concessões concorrentes ou
conflitantes outorgadas fora dos res-

pectivos limites territoriais;
e) introduzir o princípio da gênese

territorial das vazões, segundooqual a
água, sendo um recurso móvel, trans-
porta consigo a titularidade original,
possibilitando que os Estados possam
apropriar-se ou autorizar apropriações
sobre aparcela das vazões geradas nos
territórios sob suajurisdição, nos casos
de rios de curso sucessivo ou compar-
tilhado, fazendo as necessárias modifi-
cações no inciso XI e no parágrafo
único do art. 23;

introduzir a obrigatoriedade de
articulação com os Estados na institui-
ção do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos
previsto no inciso XIX do art. 21, reti-
rando essa atribuição do rol de compe-
tência exclusiva da União."

A supressão, na Carta Federal, da
mpetência privativa da União para

legislar sobre as águas facilitará a
ção dos Estados no gerenciamento

dos recursos hídricos
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