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Écom satisfação que, representando a Assem-
bléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, par
ticipo nesta noite do CICLO DE ESTUDOS DE POLÍTI
CA E ESTRAGÊGIA, promovido pela Delagacia Regio-
nal da Associação dos Diplomados da Escola Supe-
rior de Guerra. Em viagem ao exterior, a convi-
te do Parlamento Europeu, o presidente Neif Ja-
bur solicitou-me que expressasse ao Delegado Re-
gional Norman José de Andrade Junho e aos Senho-
res Estagiários o reconhecimento de nossa Insti-
tuição ao trabalho cívico-cultural desenvolvido
pela ADESG, consubstanciado em estudos,pesquisas
e planejamentos relacionados com a conjuntura re
gional, nacional e internacional.

Esta é também uma oportunidade muito especial
para tratarmos do tema proposto - O PODER LEGIS-
LATIVO - , pois este auditório reúne lideranças
de diferentes setores da sociedade, lideranças
que exercem papel importante na formação e pro
pagação de opiniões nos mais diversos segmentos
sociais.

Diante de uma platéia assim qualificada,enten
do ser mais importante lançar uma proposta de re
flexão sobre o tema a ser abordado do que, pro-
priamente, repassar informações conceituais que
já são de amplo domínio de todos os Senhores.

Como esse propósito, formulei um roteiro de
questões que hoje incidem sobre o Poder Legisla-
tivo, partindo de uma questão central: qual é a
vocação e o destino deste Poder no Estado	con-
temporâneo?

O entendimento dessa questão é hoje essencial
- e até diria, crucial - para que o projeto demo
crático de governo - não apenas no Brasil,	mas
em outras nações - se afirme com renovado	vi-
gor.

E isto, por quê? Porque o Parlamento consti -
tui uma intermediação insubstituível, agindo co-
mo elemento de equilíbrio num sistema político aber



to e pluralista.
Muitos estudiosos chamam a atenção, exatamentu,

para essa função que poderemos considerar basi-
lar do Parlamento e que, no entanto, é freqfien-
temente esquecida: a função reguladora da compe-
tição política. Não há outra instituição capaz
de proporcionar um canal de expressão duradouro
a essa competiçao, que por sua vez projeta e re-
produz confrontos de interesses no interior	da
sociedade.
E por que é o Parlamento a instituição melhor

aoarelhada para conduzir essa mediação continua-
da? Tal fato se deve à sua forma estrutural, que
permite a presença simultânea, sob o mesmo teto,
de múltipLas forças políticas, institucionalizan
do uma prática de cooperação entre si. A propósi
to disso, já se disse, cont humor, que os bons
parlamentares aprendem desde cedo que não se bri
ga com quem se convive, pois o que diferencia o
Parlamento de um estádio de futebol é a possibi-
lidade de as torcidas conviverem no plenário e,
sobretudo, nos corredores. PorcTue ali - oara re-
uetir a máxima corrente nas casas	parlarnen-
tares - "não são os homens, mas as idéias	que
brigam".

Insisto, pois, em projetar luz sobre essa fun-
ção habitualmente uouco notada do Parlamento, a
mediação continuada dos conflitos de interesse -
papel que se refere a regimes políticos abertos
e pluralistas e, portanto, democráticos. E por
que razão entendo ser importante dar relevo a es
sã função tão ignorada? Exatamente para demons-
trar que a chamada "crise do Legislativo" ou o
propalado "ocaso do Parlamento" correspondem mui-
to mais a um entendimento limitado da função par
lamentar (10 que propriamente a uma decadência ir
recorrível da Instituição.
O fulcro do problema talvez resida mais numa

questão nominal do que no fato objetivo. £ que,
entre as funções parlamentares, alcançou exagera
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do destaque a atividade legislativa, tanto que,
por antonomásia, o Parlamento é definido como po
der legislativo.
Ora, as transformações ocorridas em diferentes

sociedades, impostas por imperativos de toda or-
dem, fizeram com que a clássica divisão entre os
Poderes perdesse muito de sua nitidez.
Ë costume dizer que hoje se governa legislan-

do. A crescente intervenção do Estado no domínio
econômico - ou a própria intervenção da autorida
de política na vida social - faz com que a ativi
dade legislativa, da fase de iniciativa á de de-
liberação, resulte de intervenção conjunta do Par
lamento e dos órgãos de governo.
Por simplificação, muitas correntes de opinião

vêem ou identificam nesta realidade contingente
uma evidência de esvaziamento do Parlamento,
quando na verdade apenas uma de suas funções pas
sã a ser compartilhada e redefinida. Mas ao mes-
mo tempo em que redefine atribuições e competên-
cias, o Parlamento ganha novas atribuições que o
autorizam a exercer efetivo poder controlador so
bre os instrumentos criados para viabilizar as
decisões rápidas exigidas pelas novas tarefas es
tatais.
E aí se destaca a parte da regulação da compe-

tição política, outro papel que o Poder Legisla-
tivo precisa e deve assumir de maneira gradual:
o controle sobre o poder, sobre sua extensão e o
seu exercício.
Destaco, pois, que o controle político do Exe-

cutivo é uma das funções em que o futuro do Le-
gislativo parece manifestar-se mais brilhante,
sobretudo em conseqüência do declínio da função
legislativa.
Como assinala Paulo Bonavides, "o controle não

retira ao poder a autonomia, mas o faz tributá-
rio da responsabilidade, exige desse poder um
procedimento estritamente de acordo com a nature
za de seus fins e atribuições que lhe foram con-
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feridas pela regra constitucional."
Nesses termos, fiscalizar o Executivo é talvez

tarefa mais importante para o Parlamento do que
fazer leis, especialmente no mundo conteIorãneo,
onde a lei perdeu o seu caráter primitivo de ra-
ridade e estabilidade e, tornando-se	forma
comum de ação política, passou a ser	necessá-
riarnente mutável, destinada a reger situações
históricas específicas.

No Brasil, essa nova realidade implicou de fa-
to na atrofia do Legislativo, que, na medida em
que perdia as prerrogativas propriamente legisla
tivas, não foi dotado dos instrumentos e do po-
der fiscalizador necessário ao reequilíbrio de
funções classicamente recomendadas para os pode-
res do Estado. Torna-se assim imperativo - para
a efetividade da democracia que se busca implan-
tar no País - a retomada da velha lição do Mon-
tesquieu, ainda que em contexto totalmente dis-
tinto: o poder deve controlar e limitar o	pró-

P±p_po.
E o sistema democrático, quando se aperfeiçoa,

torna esse controle efetivo, cabendo lembrar que
o princípio da separação dos poderes foi concebi
do, precisamente, corno uma técnica de resistên-
cia ao poder absoluto.
Daí resulta, a meu ver, um trabalho que desta-

cará, cada vez mais, o Parlamento como Institui-
ção que exerce a representação popular de forma
mais próxima dos interesses gerais, concretizan-
do, assim, a lição de Edmund Burke, ministrada
há três séculos: O Parlamento dever ser "uma as-
sembléia deliberante com um único interesse, o de
todos."

Esta necessidade de controle e limitação do po
der, que é urna atribuição do Legislativo, proje-
ta, nos dias de hoje, a antevisão de Montesquieu,
que, também há três séculos, sentenciara:"Tudo
estaria perdido se uma só pessoa, ou um só cop
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de notáveis, de nobres ou de povo, exercesse es-
tes três poderes: o de fazer as leis-, o de exe-
cutar as decisões públicas •e o de punir os deli-
tosou contendas entre os particulares."
Temos, Pois, diante da questão central que pro

pusemos para nossa reflexão - a destinação do le-
gislativo moderno - algumas vertentes que aflo-
ram com toda nitidez:
A) - urna função legislativa estrutural;
B) - uma função reguladora da competição p0-

lítica,_de natureza permanente e cada vez mais
destacada;

C) - uma função de controle político do poder,
de ação fiscalizadora, a ser efetivamente assu-
mido pelo le gislativo, com o "munus" da repre-

ntação popular.
Estamos convencidos de que o entendin1entc cada

vez mais ampliado da função de mediação política
do Legislativo e de sua função de controle poli~
tico do poder será capaz de resgatar para a ins-
Eituiç ão nTis crescentes de credibilidade, de
confiabilidade e, em instancia final, de legiti-
midade.

Essas são conquistas, evidentemente, condicio-
nadas aum contínuo aperfeiçoamento institucio-
nal e à evolução do processo social e político,
enfim aos fatores psicossociais recorrentes	na
sociedade.
No caso brasileiro, temos a resgatar, também,

uma experiência mais consolidada de prática cons
titucional, pois nossa República, que se aproxi-
ma do seu centenário, tem sofrido os atropelos
da instabilidade institucional, que têm impedido
a maturação dos processos políticos e desfigura-
do, emárias oportunidades, a harmonia e o equi-
líbrio entre os Poderes. Na verdade, como regis-
tra o professor Francisco Iglésias, a história
do Legislativo Brasileiro já começou mal, pois a
primeira Constituinte que tivemos, a de 1823, não
gerou Constituição. Convocada por D. Pedro e reu
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n'da no ano seguinte á Independência não chegou
a consumar o seu trabalho, sendo dissolvida pelo
arbítrio.
A nossa história constitucional - e é importan

te reconstitui-la para nela situar o Poder Lcgis
lativo - assinala que tivemos sete Constituições,
das quais apenas três resultaram de Assembléias
Constituintes.
Historicamente, portanto, nosso Pais convive

com um forte viés intervencionista, isto é, há
um intervencionismo estatal presente na história
brasileira.
E sendo o Constitucionalismo, segundo expres-

são corrente, a técnica da liberdade, isto é, a
técnica jurídica pela qual se assegura aos cida-
dãos o exercício dos seus direitos individuais e,
ao mesmo tempo, se coloca o Estado em condições
de não poder violar esses direitos,devernos ad
mitir que o Brasil se deve muito na conquista e
na prática do Constitucionalismo.
De outra parte, o surgimento das Assembléias

ou dos Parlamentas tem raiz, exatamente, na tran
sição do poder absoluto - da vontade soberana do
príncipe - para formas democratizadoras de orga-
nização das sociedades, com a emergência da so-
berania popular.

Há, portanto, uma ligação indissolúvel entre o
Constitucionalismo e o Parlamento, e a história
de um, em determinada época e em dada sociedade,
pode necessariamente desvendar a do outro.
O caso brasileiro não é exceção: as Constitui-

ções outorgadas, sendo quatro entre sete, assina
laram, no tempo, o achatamento do Legislativo,
poder desarmado e que vem convivendo, de forma
dramática, com a perda de prerrogativas que são
essenciais ao exercício de suas atribuições	e
competências.
A retomada do processo constitucional brasilei

ro - que se desenvolve no bojo da Assembléia Na-
cional Constituinte - poderá ensejar, com a re-
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cuperação das prerrogativas perdidas pelo Poder
Legislativo, um reequilíbrio entre os Poderes e
a instauração de um processo político que, no lei
to do Estado de Direito, poderá consolidar uma
experiência democrática que, esperamos, tenha lon
go curso.
Nesse sentido, um intenso trabalho tem sido de

senvolvido, desde já, pela Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais.
Em abril deste ano, por iniciativa da Mesa da

Casa, estiveram reunidos em Belo Horizonte pre-
sidentes de todas as Assembléias Estaduais do
País, resultando deste encontro - que se encer-
rou em Ouro Preto, no "Dia de Tiradentes" - uma
posição conjunta do Poder Legislativo, que fir-
mou, em relação ao processo constituinte, algu-
mas definições fundamentais, entre as quais cabe
destacar as seguintes:

- Atribuição, de forma efetiva, ao Poder Legis
lativo da função de controle político do Gover-
no, além de ampla competência legiferante. O Le-
gislativo deverá ser o juiz da oportunidade das
providências do Estado de Beni-star Social, po-
dendo, para tanto, interferir na administração
pública, a fim de suspender atos administrativos
e adiar investimentos, mediante "quorum" qualifi
cado de 2/3;

- Acentuar a competência do Poder Legislativo,
como órgão fiscalizador, ds práticas de execução
orçamentária e da política financeira; condicio-
tar a autorização prévia de atos pertinentes às
relações internacionais;
- Garantia ao Poder Legislativo de orçamento

próprio; competência para dispor, com exclusivi-
dade, sobre a sua organização e criação de car-
gos, a liberação dos recursos que lhe forem con-
signados mediante fluxo previamente aprovado, im
plicando a sua inobservância sanções aos trans-
gressores;
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- A criação de Estado-Membro ou alteração dos
respectivos territórios não deve ser decisão uni
lateral do Poder Central, mas decorrente de re-
solução solidária do Congresso Nacional e das As
semblóias Legislativas das unidades interessadas;

- Restringir a intervenção federal aos casos de
agressão estrangeira, manutenção da ordem e da
tranqüilidade dos Estados-Membros, mediante re-
quisição dos respectivos governos, assim como pa
rã o resguardo do cumprimento das leis e deci-
sões dos Tribunais Federais
- Revisão do sistema de distribuição de compe-

tóncia legislativa no tocante ao direito substan
tivo e ao processual, de forma a que se assegure
aos Estados-Membros a possibilidade de atenderem
às peculiaridades locais;

- Revisão dos critérios de distribuição da cont
petância tributária, no sentidode prover a su-
ficlôncia material necessária à responsabilidade
operacional de cada ente integrante da Federação,
propondo a criação de um organismo paritário, com
posto por representantes do Congresso Nacional e
do Poder Executivo Federal, das Asscmblias Le-
gislativas e dos Poderes Executivos Estaduais,
para a planificação do orçamento federal;

- A organização municipal devera ser da compe-
tncia exclusiva do Estado-Membro;

- Inserir nas Disposições Transitórias disposi
tivo. que assegure aos Legislativos Estaduais o
poder constituinte decorrente para estabelecer a
sua Constituição em plenitude, para atender às
especificidades de cada Estado.

Senhoras, Senhores,
Detive-me na leitura - não de todas, mas das

principais propostas contidas no "compromisso de
Ouro Preto", firmado pelos presidentes das Assem
blõias Legislativas do Brasil, com o objetivo de
demonstrar que tais proposições se confundem com
a própria restauração do Poder Legislativo	no
Pais e com a reconstrução da Federação Brasilei-
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rã.
Na verdade, o Legislativo é hoje um poder que

subsiste por direito, em caráter formal, enquan-
to a Federação sobrevive em bases nominais, o que
contraria frontalmente o prôprio fundamento da
República: quando o Impeio era eminentemente cen
tralizador, unitário, a República surgiu corra des
centralizadora e federalista por excelência.
Portanto, nesse novo período constitucional que

decorrerá dos trabalhos da Assembléia Constituin
te, o grande desafio que se nos impõe, como so-
ciedade, é o mesmo que impulsionou o ideário re-
publicano do final do século passado: o fortale-
cimento do Legislativo, como órgão de controle
político do poder, e a construção de uma Federa-
ção, dentro do princípio constitucional em que se
baseia o Estado Federal e que consiste na plura-
lidade de centros de poder autônomos coordenados
entre si. Isso se daria de modo tal que ao Gover-
no Federal se conferisse uma quantidade suficien
te de poderes, indispensáveis para manter a uni-
dade política e econômica, sem afetar a autono-
mia dos Estados-Membros.

Todos sabemos que alcançar esse estágio de or-
ganização social e política é tarefa que, no Bra
sil, podemos atribuir a algumas gerações. Mas
nosso dever, desde que assumimos compromisso com
a forma republicana de governo, em sistema demo-
crático de gestão política e social,	propugnar
por que esses objetivos de longo alcance sejam
objeto de nossa reflexão e, melhor ainda, de nos
sã firme adesão, no tempo presente.
Com efeito, a desproporção ainda hoje vigente

entre as competências e atribuições da União e
dos Estados-Membros parece mais ameaçadora que
mantenedora da unidade político-econômica da Na-
ção. Nossa extensão territorial, superior a oito
milhões de quilômetros quadrados, nossas reconhe
cidas diversidades geográficas e econômicas paT
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recem recomendar uma crescente autonomia dos Es-
tados e Municípios, que permita a União exercer
um papel coordenador e complementar, de modo que
o processo de desenvolvimento nacional leve em
consideração vocações e vantagens locacionais es
pecificas de cada Estado e Região.

Esses comentários são pertinentes à questão cen-
tral que aqui examinamos, pois será impossível
imaginar uma função substantiva dos Legislativos
Estaduais enquanto a centralização política e ad
ministrativa permanecer nos níveis a que chegou,
praticamente inviabilizando decisões, projetos,
programas e políticas de origem e destinação re-
gionais.

Essa forte inibição da ação regional no Brasil-
produz um simulacro de federalismo que é outro
fator profundamente desgastante da atividade po-
lítica, na medida em que o artificialismo do po-
der regional - ai incluídas as instâncias do Exe-
cutivo e do Legislativo - enseja uma enorme frus
tração às demandas sociais, expressas ou manifes-
tas nos pleitos eleitorais.
No âmbito da União, a acentuada disparidade en

tre o poder concentrado no Executivo e a disper-
são e fragmentação das atribuições do Legislati-
vo podem ser medidas, avaliadas e testadas por
uma referência simples e até paroquial:
O Congresso reúne, em seu quadro parlamentar,

um verdadeiro elenco de primeira linha da inteli
gõncia nacional, muitos deles ex-protagonistas
centrais do Poder Executivo. Pois bem, no âmbito
do Parlamento suas presenças diluem-se e tornam-
se difusas, como a demonstrar que o problema não
reside, como tanto se propaga, na qualidade do
quadro político e, sim, de maneira contundente,
no esvaziamento de nossas instituições. Da mesma
forma, vale a referência inversa, isto é, de qua
dros do Legislativo que, emigrando para funçõe
no Executivo, são projetados como oniscientes do
nos de verdades absolutas.
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Esta é uma clara evidência de que há um poder
hipertrofiado e outro definhado, na relação Exe-
cutivo-Legislativo no Brasil, o quese estende ao
Judiciário, numa distorção que está a exigir,atê
para dar racionalidade ao projeto nacional, a re
composição de torças desse tripé que se mantém
em equilíbrio altamente instável.

Devo informar que a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais vem realizando um trabalho prepara-
tório de envergadura com o objetivo de preparar-
se adequadamente para também exercer suas	fun-
ções constituintes, tão logo seja promulgada a
Constituição Federal, através de atividades que
têm mobilizado grandes esforços, em nível parla-
mentar e administrativo, e que muitas vezes não
chegam ao conhecimento publico.
Assim, por exemplo, o Simpósio "Minas Gerais e

a Constituinte" estendeu-se por todo o ano legis
lativo de 1986. A primeira fase do simpósio, de
cunho mais teórico, visou a motivar e a oferecer
os subsídios indispensáveis à discussão que se
lhe seguiu, reunindo os maiores constitucionalistas
do Estado e representantes das principais Univer
sidades e Faculdades de Direito da Capital e do
Interior, bem como constitucionalistas eméritos
de outros Estados, graças ao apoio decisivo do
Instituto Brasileiro de Direito Constitucional.
A segunda fase do simpósio visou fornecer aos vã
rios segmentos da sociedade mineira unta anpla
oportunidade de discussão e aprofundamento de suas
propostas sobre os temas mais candentes vincula-
dos ao processo constituinte, tais como: a inter
venção do Estado no domínio econômico; a questão
do meio ambiente; os direitos da Mulher e a ques
tão social da saúde, sendo a discussão de cada
tema precedida da realização de uma conferência
ou mesa-redonda, reunindo as maiores autoridades
do Estado e do Pais no assunto. Ainda nessa se-
gunda fase, foi realizada a "Miniconstituinte de
Minas", que mobilizou, com ampla repercussão, re
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presentantes eleitos pelos alunos de segundo grau
das Pscolas das redes municipal, estadual e par-
ticular.
Com o mesmo propósito foi instituido o Centro

Legislativo, um espaço organizado para fomentar
e viabilizar, no atual momento constituinte, o
contato direto e constante das bancadas mineiras
dos diversos Partidos representados nas Casas do
Congresso Nacional com as respectivas	bancadas
estaduais e bases eleitorais, no sentido de pos-
sibilitar a um só tempo maior unidade de ação
partidária e a integração do Poder Legislativo,
globalmente considerado, com a sociedade minei-
ra. Após cumprir o seu papel, o Centro Legislati
vo foi desativado e os resultados de seu traba-
lho encaminhados à Assembléia Nacional Constitu-
inte.

12



Outra iniciativa da Assembléia de Minas é a re
cuperação da memória histórica do Poder Legisla-
tivo Estadual, através do projeto "Constituintes
Mineiras - 1891 - 1935 e1947", que servirá de
substrato á reflexão e à critica dos atuais re-
presentantes do povo mineiro quanto ao exercício
histórico dessa representação, nos seus momentos
de maior liberdade e autonomia, sendo este pro-
jeto executado pelos técnicos do Conselho de In-
formação e Pesquisa (CINPE) da Casa, em convênio
com a Fundação João Pinheiro.

Igualmente, com o objetivo de melhor aparelhar
o Poder para fazer frente às exigências advindas
da necessária retomada das prerrogativas do Le-
gislativo	e dar suporte	tHridades consti-
tuintes derivadas promoveu-se a reestruturação
da Secretaria da Assembléia, prevendo-se uma di-
reção própria e especifica para os setores dire-
tamente vinculados às atividades institucionais e
político-parlamentares. Além disso, organizaram-
se cursos de reciclagem, aperfeiçoamento e espe-
cialização técnica, adotando-se uma política de
valorização dos recursos humanos da Casa.
E ainda recentemente, no resguardo do princí-

pio federativo, proposição da Assembléia de Mi-
nas foi acolhida no substitutivo Bernardo Cabral,
assegurando às Constituintes Estaduais, no âmbi-
to específico de suas competências, o poder ins-
tituidor e autônomo e não a atividade de mera
adaptação do texto constitucional, como previa o
art. 49 das Disposições Transitôrias do primeiro
substitutivo ao projeto de Constituição.
Tudo isso nos leva a concluir que o Legislati

vo, apesar das limitações que lhe foram impostas,
soube superar, com altivez e dignidade, as adver-
sidades que se abateram sobre a instituição , e
prepara-se hoje, com grande determinação políti-
ca, para voltar a exercer o seu papel histórico
e a cumprir plenamente a sua função constitucio
nal. Buscando ser fiel, sempre, à sentença ines-

13



capével do "Espírito das Leis:
"Corno, num Estado Livre, o homem, que se repu-

ta ter uma alma livre, deve ser governado por si
próprio, seria preciso que - o povo tivesse o Po-
der Legislativo. Mas como 6 impossível nos gran-
des Estados, e sujeito a muitos inconvenientes
nos pequenos, é preciso que o povo faça por seus
representantes tudo o que no pode fazer por si
próprio."

Sob este compromisso, precisamos continuar cons
truindo a história da Democracia no Brasil!
Muito obrigado!
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