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O PODER LEGISLATIVO -
CONQUISTAS, DESAFIOS E HORIZONTES

Os ciclos de estudos de política e estratégia promovidos pela
ADESG vêm, ao longo dos anos, revelando-se como excelente escola de
cidadania e liderança, a seriedade e competência com que têm sido
organizados permitem-lhes oferecer a profissionais liberais, homens de
empresa e personalidades do governo a oportunidade ímpar de refletir
sobre as conjunturas regional, nacional e internacional, de forma serena
e produtiva, à luz dos ensinamentos sadios da escola superior de guerra.

A razão de ser da ADESG é o estudo do brasil, em suas
potencialidades, dificuldades e aspirações, para melhor servi-lo. Ao
convidar cada um dos senhores e senhoras para comporem a turma de
1994,  temos a certeza de que a instituição os escolheu a dedo, entre os
detentores de poder de decisão e de liderança, capazes de atuar
positivamente no seio da comunidade mineira para garantir para nossa
gente segurança e desenvolvimento.

Os senhores e senhoras foram duplamente privilegiados: em
primeiro lugar, pelo convite para participarem deste ciclo de estudos; em
segundo lugar porque, em Minas, a ADESG tem a dirigi-Ia nosso
particular amigo, dr. Norman José de Andrade Junho, figura humana
excepcional, dotada de grande sensibilidade e liderança, sua disponi-
bilidade e notável capacidade de entregar-se de corpo e alma às tarefas
que lhe são confiadas são o segredo do sucesso de tudo que é feito sob
sua responsabilidade, por isso mesmo, a Delegacia da ADESG em nosso
Estado, sob seu comando, vem sempre conquistando o título de a melhor
entre suas congêneres.
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Parabéns, Norman! Minas e o Brasil devem muito a você e a
seus colaboradores.

O exercício de três mandatos consecutivos como Deputado
Estadual, período durante o qual tivemos a oportunidade de exercer, no
Parlamento Mineiro, diversos cargos e desempenhar múltiplas missões.
nos proporcionou considerável vivência da instituição, de seus proble-
mas, seus dilemas, suas realizações e, sobretudo, de suas propostas de
renovação e de íntima integração com a sociedade. por isso, conside-
ramos muito gratificante a oportunidade de trazer-lhes um pouco d0 que
acumulamos em mais de uma década de participação ativa na vida
política deste estado.

Ninguém ama o que não conhece. Ninguém defende aquilo que
não ama. Senhores estagiários, o Legislativo precisa ser defendido com
intransigência, tanto de inimigos externos como de inimigos internos.
Externos são aqueles que não perdem a oportunidade de denegrir a
instituição, tentando atrair para ela o descrédito e a indiferença da
população. Internos são aqueles que buscam o mandato parlamentar
com o único objetivo de escudar-se nas imunidades que ele propicia ou
de servira interesses particulares que nada têm a ver com o bem comum.
Contra os primeiros, a arma é dar a conhecer ao grande público a
importância e a realidade do parlamento, com honestidade e franque-
za. contra os inimigos internos, a melhor arma é conscientizar os
cidadãos para a importância do voto.

Pretendemos trazer-lhes hoje alguns elementos para que pos-
sam conhecer mais de perto, mais intimamente, a realidade da institui-
ção parlamentar e, em especial, da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais.

Permitam-nos, caros estagiários, revisitar, de início, alguns
conceitos e princípios do ideário da doutrina da escola superior de
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guerra. esse cuidado é para que possamos estar certos de falara mesma
linguagem e para assegurar um aspecto mais didático a nossa
exposição.

As reflexões que desenvolveremos inserem-se no âmbito do
estudo do poder nacional. essa última noção evoluiu desde a primeira
formulação até à versão mais atual, à luz das exigências do mundo
contemporâneo. no presente, entende-se o poder nacional como o
conjunto integrado dos homens e dos meios de toda ordem que
constituem a nação, atuando na conformidade da vontade nacional,
para conquistar e manter os objetivos nacionais.

O poder nacional envolve uma vontade - a vontade geral da
nação - voltada para os objetivos nacionais. E constituído, ainda, pela
capacidade de realizar esses últimos, concretizada nos recursos huma-
nos e meios de ordem material aptos a fazê-lo.

Para efeitos didáticos e analíticos, podemos decompor o poder
nacional em suas diversas expressões, o que nos tornará possível
compreendê-lo melhor.

No estudo do poder nacional, é útil e conveniente distinguir
quatro expressões: a política, a econômica, a psicossocial e a militar.
Não existe predominância de nenhuma delas. observam-se apenas
prevalências circunstanciais e episódicas ditadas pela conjuntura, em
razão da necessidade de atingir determinado objetivo em certo campo
e em prazo útil.

Insere-se nosso tema na expressão política, motivo pelo qual é
imprescindível conceituá - la. Nela incluem-se, de forma preponderante,
os meios de que a nação dispõe para interpretar os seus interesses e
aspirações, estabelecer os objetivos nacionais e orientar sua conquista
e preservação.



A expressão política do poder nacional é integrada por órgãos
e funções que se estruturam historicamente de acordo com a forma de
governo ou o sistema político. E no âmbito da análise dessas funções e
de seus órgãos que se situa nosso tema.

Quanto às funções básicas, distinguem-se, tradicionalmente,
três: a normativa, que cria e mantém viva a ordem jurídica; a adminis-
trativa, que prevê o atendimento dos interesses comunitários, gerindo os
bens públicos e atendendo às necessidades gerais; e a função jurisdiciorial,
que se responsabiliza pela aplicação das normas ao caso concreto,
diante de um conflito de interesses.

A essas funções, nem sempre corresponderam órgãos distintos.
houve épocas em que elas se concentravam em uma única pessoa. Era
o que ocorria, por exemplo, quando o rei personificava, ao mesmo
tempo, o legislador, o administrador e o juiz.

O advento da modernidade, rompendo com a velha ordem
feudal, significou uma grande ruptura na história do ocidente, talvez
uma das maiores de que se tem notícia. Foi quando se criaram quase
todas as instituições políticas que caracterizam as democracias contem-
porâneas. na modernidade, nasce o constitucionalismo, constroem-se
as cijamadas doutrinas da separação dos poderes e surge o parlamento.
Essas realidades apareceram como o resultado da resistência do povo
ao poder absoluto dos monarcas e aos privilégios dos senhores feudais.
curiosamente, no inicio, unem-se os setores mais progressistas da
nobreza e a burguesia ascendente para impor limites aos reis, especi-
almente no que se referia à faculdade de tributar e ao arbítrio para
efetuar gastos públicos.

As revoluções burguesas do século dezoito consagraram a
primazia do parlamento.
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Na inglaterra, John Locke adverte: "quando na mesma pessoa
ou em um mesmo corpo de magistratura o poder legislativo fica reunido
ao poder executivo, não há liberdade, pois que se pode temer que o
mesmo monarca ou o mesmo senado não faça senão leis tirânicas para
as executar tiranicamente." O grande teórico do liberalismo inglês não
poupa palavras para enfatizar a excelência do legislativo: "Esse Poder
Legislativo não é somente o poder supremo da comunidade, mas
sagrado e inalterável nas mãos em que a comunidade uma vez o
colocou; [...10 Poder Legislativo é o que temo direito de estabelecer como
se deverá utilizara força da comunidade no sentido da preservação dela
própria e dos seus membros."

Na França, a supremacia do paramento ganha a adesão
entusiástica de rousseau, que vê nele a própria encarnação da sobera-
nia popular, enquanto o executivo seria o governo, que o filósofo
considera "mero conjunto de afazeres comissionados pela soberania e
subordinados a ela".

Já Montesquieu escreve motivado pela intenção de evitar a
concentração de poderes, impossibilitante de qualquer pretensão libe-
ral. para ele, "tudo ficaria perdido se o mesmo homem, se o mesmo
corpo dos príncipes, dos nobres ou do povo, exercesse estes três
poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de
iulgar os crimes e as questões particulares".

Os documentos maiores das revoluções liberais reproduzem
essas idéias. na frança, o texto da declaração dos direitos do homem e
do cidadão proclama que "toda sociedade na qual a garantia dos
direitos não está assegurada, nem a separação dos poderes determina-
da, não tem constituição". No texto "federalista", lê-se que "a acumu-
lação de todos os poderes, legislativos, executivos e judiciais, nas
mesmas mãos, sejam estas de um, de poucos ou de muitos, hereditárias,
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autonomeadas ou eletivas, pode-se dizer com exatidão que constitui a
própria definição de tirania".

Na segunda metade do século dezenove, o recrudescimento da
chamada questão social revelou alguns dos impasses do liberalismo
clássico.

Com a crise do estado liberal, instaurou-se o estado social, e o
parlamento sofreu também sua primeira crise. O Estado do bem-estar
social, por sua própria natureza intervencionista, exigiu um executivo
forte, capaz de implementar medidas eficazes a curto prazo. Essa
circunstância fez com que o centro do poder decisório se deslocasse do
legislativo para o executivo.

A crise da instituição parlamentar instalou-se, na segunda
metade de nosso século, como fenômeno verificado em praticamente
todas as nações. O Brasil, como potência emergente, não ficou imune
a tal questionamento.

Na primeira metade da década de sessenta, os imperativos da
segurança nacional, ameaçada por antagonismos externos que se
manifestavam internamente, e as exigências da aceleração do processo
de desenvolvimento determinaram a necessidade da adoção de um
modelo centralizador em que se agigantou o papel do executivo. Tais
injunções resultaram na drástica redução das prerrogativas do
parlamento.

Terminado um período transitório que todos desejávamos mais
curto, foi convocada a Assembléia Nacional Constituinte. O Congresso,
em 1988,  e as Assembléias Estaduais, em 1989, viram-se diante de uma
outra realidade, que representava um tremendo desafio. Revestidos de
poderes constituintes, Deputados e Senadores foram incumbidos de



redesenhar as próprias bases políticas do estado. As atenções do país
voltaram-se para os legislativos, que recuperaram seu papel histórico de
centro da cena política nacional.

A fase constituinte representou, tanto para o congresso como
para as assembléias estaduais, o início da reaproximação do povo com
o parlamento. As galerias das casas legislativas se encheram de gente,
e sobre tais casas passou a incidir uma cobrança crescente da popula-
ção, em busca de respostas para suas demandas.

Esse novo estado de coisas apanhou, de início, um parlamento
despreparado, viciado por décadas de inação, em que o lugar dos
parlamentares não era no plenário ou nas comissões, mas nas ante-salas
dos ministérios e secretarias, em busca de recursos para seus estados
e suas regiões.

Os últimos seis anos foram de crise para o Legislativo: uma crise
profunda mas positiva, uma vez que reveladora dos esforços para a
busca de novos caminhos.

O número de medidas provisórias adotadas nesse período,
muito maior do que o desejável, em situação normal, foi sintomático. De
um lado, indicou certa lentidão ou inabilidade do Legislativo para
oferecer resposta pronta às demandas nacionais, de outro, mostrou que
nossos governantes não têm ainda uma cultura democrática suficiente
para submeter suas decisões ao crivo da representação popular:
preferem fazer com que suas iniciativas prevaleçam na medida em que
se transformam em fatos consumados. Assim aconteceu, por exemplo,
com diversos planos econômicos, muitos implantados sob a forma de
medidas provisórias de constitucionalidade duvidosa.

Na fase pós-constituinte, o Congresso teve momentos de glória
em que se portou de forma irrepreensível. Assim foi no julgamento do



presidente da república eleito em 1989. No episódio, nossos parlamen-
tares mostraram uma maturidade democrática digna de todos os
elogios.

Entretanto, nem tudo foram rosas. A crise ética que assola o país
e está a reclamar urgentemente uma renovação moral eclodiu também
no legislativo e deu origem à cpi do orçamento. O fato de terem sido
apurados os fatos e apontados diversos culpados, em si, é positivo.
Indica, na instituição, uma vontade de depurar-se, de aprimorar-se.
Quando práticas que talvez até tenham vigorado em silêncio, à sombra
da impunidade, por anos a fio, são descobertas, apuradas e punidas,
algo de muito importante está acontecendo, e são renovadas as
esperanças de que o Brasil seja, enfim, passado a limpo. Entretanto,
permanece um receio de que tudo, afinal, "termine em pizza". Pessoal-
mente, confiamos em que isso não acontecerá e desejamos, ardente-
mente, que o episódio contribua para o aperfeiçoamento do legislativo,
a que dedicamos boa parte de nossa vida.

Não podemos também dizer que o fracasso da revisão consti-
tucional tenha sido abonador para o congresso. Altos e baixos são
características estruturais de toda instituição humana, mormente quando
uma instituição se encontra na eventualidade história de buscar cami-
nhos e definir novas práticas, num aprendizado muitas vezes duro e
trabalhoso. Mas que fique bem clara uma verdade: este é o congresso
que temos; se não é perfeito, muito pior seria sem ele. além disso, ele é
o resultado de nossas próprias escolhas.

Permitam-nos agora falar um pouco sobre os rumos tomados
pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais no período pós-constituinte.

Aqui também se fez sentir a necessidade de renovação
prática parlamentar, tão logo o poder retomou suas prerrogativas
fundamentais. Definimos então três diretrizes que deveriam orientar
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nossas ações: o estabelecimento de uma parceria com a sociedade; o
exercício, em plenitude, das funções clássicas do legislativo; e o
reaparelhamento do poder.

Os muitos anos em que o parlamento assumiu uma função
secundária na cena política fizeram com que ele não sentisse a
necessidade de recursos humanos especializados e meios técnicos
modernos, adequados às exigências de nosso tempo. instalada a
constituinte estadual, percebemos que, para respondermos às deman-
das da sociedade e para exercermos com eficiência nossa tarefa de
legisladores, necessitaríamos de reaparelhar o poder. Decidimos então
investir pesado num ambicioso plano de capacitação profissional dos
servidores da instituição. Cursos, treinamentos, seminários de adequa-
ção comportamental e de formação gerencial passaram a fazer parte do
cotidiano de nossos funcionários. Ao mesmo tempo, implantamos um
plano de carreira fundamentado no mérito e, por meio de legislação
adequada, fechamos definitivamente as portas a qualquer veleidade de
apadrinhamento. Foi uma verdadeira revolução na cultura da assem-
bléia. valores como profissionalismo e competência passaram a ser
cultivados como formas exclusivas de ascensão funcional. Em um prazo
relativamente curto conseguimos preparar um corpo funcional capaz e
comprometido com o espírito e os objetivos da instituição.

Mais recentemente, foi instalada a escola do legislativo, com um
tríplice objetivo: oferecer suporte conceitual às atividades do poder,
constituir um repertório de informações para subsidiar a elaboração
legislativa e caminhar no sentido da profissionalização cada vez maior
dos servidores da casa. O novo órgão incumbiu-se ainda de promover
o intercâmbio com universidades e entidades de pesquisa. consciente de
que as atividades humanas perdem o dinamismo e cedem às perigosas
tentações da rotina se não forem revitalizadas pelo pensamento, a
Assembléia procurou, pela Escola do Legislativo, criar um espaço
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privilegiado para a reflexão. Além disso, lançou os cadernos da Escola
do Legislativo, como um canal de comunicação com os meios acadêmi-
cos e intelectuais.

A escola passou a desenvolver ainda o Programa Pensando em
Minas, dentro do qual personalidades nacionais e internacionais do
mundo da ciência e da filosofia têm sido chamadas a expor suas idéias
e teorias.

Dentro ainda da preocupação com o reaparelhamento do
poder, empreendemos um projeto arrolado de informatização da casa.
Era nossa intenção colocar os recursos da informática, que já serviam
a tantos setores de atividades humanas, a serviço do aperfeiçoamento
da democracia. O Processo Legislativo foi informatizado. O Programa
Assembléia "On Une" instalou nas cidades-pólo do Estado e em órgãos
da Administração Pública e da iniciativa privada terminais por meio dos
quais a sociedade pode ter acesso a nossos bancos de dados e
acompanhar a tramitação dos projetos.

Em obediência à diretriz do pleno exercício das funções
clássicas do parlamento, a Assembléia de Minas intensificou a atividade
legiferante. Isso não significou, veja-se bem, um mero aumento da
produção de leis. Dotado de competências mais amplas, o Legislativo
mineiro passou a legislar sobre uma gama maior de matérias. Assim,
passou também a participar efetivamente na formulação das políticas
estaduais de desenvolvimento, educação, saúde, segurança, preserva-
ção ambiental etc... por outro lado, o poder assumiu, com mais
empenho, sua ação de fiscal dos atos do executivo.

As duas diretrizes anteriores só fariam sentido se fossem
articuladas com os esforços para uma aproximação maior com a
sociedade, razão de ser do próprio poder legislativo. Por isso, essa
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última diretriz foi assumida como prioritária. A partir dela foram
dimensionadas todas as ações da casa.

Em consonância com o objetivo de estabelecer uma parceria
fecunda com a sociedade, a Assembléia vem promovendo inúmeros
debates e seminários com a participação ativa dos mais diversos
segmentos da população. Desses encontros têm saído documentos
importantes, que servem de orientação seja para a elaboração legisla-
tiva, seja para as próprias ações de governo.

Educação, saúde, moradia, saneamento básico, agricultura
são exemplos de temas que foram objetos desses seminários, que
reuniram, na Assembléia Legislativa, extensos setores da população
mineira.

Em 1992,  o Parlamento Mineiro liderou a constituição da
Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco - a CIPE-São
Francisco, que é uma comissão integrada por representantes das
Assembléias Legislativas dos Estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais,
Pernambuco e Sergipe. Ela tem como finalidade congregar os esforços
políticos e técnicos indispensáveis à recuperação, à preservação e ao
desenvolvimento dos meios físico, biológico e sócio-cultural da bacia
hidrográfica do rio São Francisco. A CIPE adquiriu considerável força
política no contexto nacional, logrou obter importantes conquistas e vem
influenciando decisivamente a formulação de políticas hídricas para o
Brasil.

A partir dos trabalhos da comissão, foi concebido o Parlamento
das Águas, que reuniu, em Minas, especialistas de todo o Brasil, uma
comitiva de Deputados norte-americanos, um senador daquele país,
além de grande público, para discutir a questão do gerenciamento das

13



águas, tema que desponta como um dos principais problemas do início
do próximo século.

Entre as iniciativas da Assembléia de Minas para consolidar a
parceria com a sociedade, as Audiências Públicas Regionais têm
sobressaído como das mais interessantes e produtivas. Elas são reuniões
promovidas pela Assembléia Legislativa, nas diversas regiões mineiras,
com a participação de deputados e comunidades locais, para levanta-
mento de propostas de interesse da população. As propostas apresen-
tadas pelo povo durante a realização desses encontros vão subsidiar o
planelamento estadual, a elaboração da lei orçamentária, bem como a
elaboração das leis e a atuação parlamentar de modo geral. No
primeiro semestre de 1994,  Minas assistiu a uma mobilização raramen-
te vista neste Estado em torno da discussão dos problemas e prioridades
regionais. O Legislativo fez-se itinerante e visitou cidades-pólo das
diversas regiões, ouvindo a voz das comunidades locais, ao término de
11 audiências públicas, tínhamos em mãos 8.281 propostas. Fizeram-
se representar 2.345 instituições, entre associações de municípios,
prefeituras e câmaras municipais, partidos políticos, sindicatos, órgãos
públicos, escolas, associações comunitárias, entidades beneficentes e
outras. 168 propostas foram escolhidas democraticamente, com base
no voto dos representantes das instituições, como prioridades regionais.

Depois dessa ampla consulta às bases, temos a certeza de que
o planelamento do Estado, a elaboração orçamentária e a prática
legislativa não serão mais os mesmos. Eles passam a ter um compromisso
com a participação popular direta acontecida por meio das Audiências
Públicas Regionais.

Senhoras e senhores,

Como mineiro que somos, nós asseguramos a vocês que temos
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motivos para nos orgulhar de nosso legislativo estadual. Temos recebi-
do, com frequência, a visita de Assembléias de outros estados, interes-
sadas em conhecer nosso processo de modernização para implementar
ações semelhantes.

Recentemente, tivemos a visita de consultores da Conferência
Nacional de Legislativos Estaduais, entidade norte-americana, que
vieram até nós para conhecer o legislativo brasileiro e analisar a
possibilidade de intercâmbio de experiências.

Nessa perspectiva, podemos externar-lhes nossa intima convic-
ção de que estamos no caminho certo. a Assembléia de Minas tem
caminhado muito nos últimos anos, e não será exagero dizer que ela é
um dos laboratórios em que se constrói a imagem dos parlamentos
futuros. Problemas? Eles existem sim. Mas são encarados como desafios
que aumentam nossa força e aguçam nossa vontade de caminhar.

A constante parceria com o povo mineiro deu novas dimensões
a nossos trabalhos e mostra-nos um promissor horizonte. O Legislativo,
mais que nunca, mostra-se transparente e aberto à participação popu-
lar. As forças sociais deste Estado são nossa razão de ser. Por isso, ao
terminar nossa exposição, queremos fazer-lhes um convite, mais do que
isso, uma verdadeira convocação. Venham trabalhar conosco, estejam
presentes aos seminários, às audiências públicas, às reuniões do
plenário e das comissões técnicas da Assembléia. Afinal, a casa é de
vocês, a casa é nossa, a casa é do povo, O Legislativo contemporâneo
só conseguirá ser fiel a suas missões se contar com a intensa participação
da sociedade.

Muito Obrigado!

Deputado Agostinho Patrus
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CURRICULUM VITÃE

Profissão: Médico, especialista em Oftalmologia.

Naturalidade: Belo Horizonte - Minas Gerais.

Nascimento: 24 de setembro de 1939.

Filiação: Patrús João Simão e Maria da Conceição Patrús.

Cônjuge: Orcanda Rocha Andrade.

Filhos: Agostinho Célio, Breno e Lucas.

Vida Acadêmica:
- Curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade

Federal de Minas Gerais (1962 a 1966).

- Curso de Pós-Graduação em Oftalmologia nos Hospitais São
Geraldo e Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte(] 967 a 1969).

Principais Fatos da Vida Política,
Pública e Administrativa:

- Membro da Associação Médica Brasileira, admitido em 26 de
setembro de 1968. 

- Membro da Associação Médica de Minas Gerais, admitido em 26
de setembro de 1968. 
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- Membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, através de
Concurso realizado em fevereiro de 1969. 

- Membro efetivo do Departamento de Oftalmologia da Associação
Médica de Minas Gerais, desde 19 de março de 1969. 

- Membro Fundador da Sociedade Interamericana de Oftalmolo-
gia (SIDO).

- Membro Fundador da Sociedade de ex-residentes do Hospital
São Geraldo.

- Chefe do Serviço Médico da Cooperativa do Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, de 1969 a 1971. 

- Cursou o VI Ciclo de Conferências da Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra, em Belo Horizonte, em 1970,  como
representante da Associação Médica de Minas Gerais.

Chefe da Clínica Oftalmológica do Hospital da Polícia Militar de
Minas Gerais, de 1971 a 1973.

- Realizou, em 1976,  o Curso Superior de Guerra da Escola
Superior de Guerra, representando a Associação Médica Brasileira e o
Estado de Minas Gerais.

- Delegado da ADESG—MG no triênio 1978/79/80.

- Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais, de fevereiro de 1981 a 1982. 

- Como Deputado Estadual, foi Vice-Presidente da Comissão de
Saúde (1983 a 1986), Presidente da Comissão de Defesa e Proteção ao
Consumidor (1986 a 1990), Vice-Presidente da Comissão de Educação
(1988 a 1990), Coordenador do Capítulo da Saúde, Previdência e
Assistência Social da Constituinte de Minas Gerais, 1 2-Secretário da
Assembléia Legislativa (1991 a 1993).

Atualmente, é Líder do BRD na Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.
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Condecorações:

- Medalha de Honra da Inconfidência Mineira (1979), Medalha de
Ouro Carlos Chagas (1980), Medalha de Ordem do Mérito Legislativo
(1985), e Medalha de Prata Santos Dumont (1988).

Legislaturas:

1983/1987, 1987/1991 e 1991/1995.
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