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Prezados Senhores,

É com enorme prazer que retorno a este ambiente to favorável ao estudo e à
análise das questões nacionais, onde se propõe, com a realização de eventos como
este, buscar relações entre a conjuntura interna e a evolução do quadro internacio-
nal, de forma a contribuir para o desenvolvimento do País.

A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra reúne, com
efeito, um colegiado de líderes, entre profissionais liberais, empresários e agentes
governamentais, que são detentores, como destaca o Delegado Regional Nonnan
José de Andrade, de parcela considerável de liderança da comunidade mineira,
bem como do poder de decisão e de planejamento nas questões atinentes a posso
Estado.

Cabe-nos desenvolver nesta sessão o tema PODER LEGISLATIVO. Devo
assinalar que, na análise e exame do Poder Legislativo, precisamos, de início, de-
finir seu contexto histórico, seu espaço sócio-econômico e as condições objetivas
em que este Poder se insere no processo político de cada sociedade.

Do contrário, tomando o tema proposto em abstrato, de modo meramente
formal ou conceitual, estaríamos fazendo apenas um exercício acadêmico. Embora
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válido e importante, este exercício nos conduziria a um mundo ideal, enquanto a
proposta deste Ciclo é desvendar o mundo real em que vivemos, neste País de
agudas contradições sociais e de acentuados desníveis econômicos.

O Poder Legislativo é parte integrante deste mundo real, de suas contradi-
ções, de seus conflitos, de suas deficiências e, também, de suas possibilidades.
É irreal, por exemplo, estabelecer comparações entre o parlamento brasileiro, em
seus vários níveis, e os parlamentos de sociedades pós-industriais, que já supera-
ram o estágio das necessidades básicas, ocupando-se, hoje, da administração do
bem-estar coletivo.

São sociedades em que os direitos da cidadania estão consolidados em nor-
mas transparentes e consensualmente aceitas, como ocorre hoje nos países do
Oeste da Europa, para ficarmos num exemplo cristalino. É sob essa ótica - do
PODER LEGISLATIVO em seu lugar e em seu tempo históricos - que discutire-
mos, mais adiante, os diferentes graus de questionamento que são dirigidos, em
nossos dias, à instituição parlamentar no Brasil.

Antes, porém, devemos considerar a evolução histórica deste Poder, em suas
fundamentações teóricas e em sua emergência, como manifestação de uma dada
realidade social, política e econômica.

A emergência política do parlamento - É consenso entre os estudiosos
do Poder Legislativo que o parlamento, tal corno o conhecemos, é filho da moder-
nidade. O advento do Estado nacional moderno veio substituir o complexo sistema
medieval. Neste, o Imperium. e a Igreja conviviam com os feudos, dentro de uma
ordem escalonada de vassalagens, sujeita a incompatibilidades e contradições en-
tre seus diversos ordenamentos.

A necessidade de consolidação dos Estados nacionais abriu as portas à cen-
tralização do poder e ao florescimento das idéias absolutistas, como aquelas pre-
conizadas por Maquiavel. Todavia, o absolutismo não demorou a encontrar férrea
oposição, nascida dos setores ascendentes da burguesia. Surgiram, então, em con-
traposição às idéias da centralização absoluta do poder, as teorias sobre a separa-
ção dos poderes. Datam dessa época, também, as raízes do constitucionalismo de
inspiração liberal.
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Devemos considerar que, em qualquer Estado, existe um processo de divisão
de atribuições. No Império, o monarca as dividia com determinados magistrados.
Até mesmo nos casos de extrema concentração de funções nas mãos do gover-
nante autocrata, essas funções são passíveis de diferenciação, mesmo não estando
legalmente distribuídas entre titulares específicos.

Na modernidade, entretanto, as circunstâncias históricas convergiram para a
necessidade de distribuir, entre titulares distintos, as tarefas governamentais, de
igual nível, todas emanando da mesma e única soberania nacional.

Em 1688 firmou-se o liberalismo inglês, com a Revolução Gloriosa, alicer-
çada em fortes tradições parlamentares. Na Inglaterra ganharam força, então, as li-
ções de John Locke. Segundo ele, "quando, na mesma pessoa ou em um mesmo
corpo de magistratura, o poder legislativo fica reunido ao poder executivo, não há
liberdade, pois se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado não faça
senão leis tirânicas, a serem tiranicamente executadas". Ao preconizar a separação
dos Poderes, o grande teórico do liberalismo inglês assim definia a excelência do
Legislativo: "Esse poder não é somente o poder supremo da comunidade, mas sa-
grado e inalterável nas mãos em que a comunidade urna vez o colocou." E mais
adiante, completava: "O Poder Legislativo é o que tem direito de estabelecer co-
mo se deverá utilizar a força da comunidade no sentido da preservação dela pró-
pria e dos seus membros."

Também a Revolução Francesa buscaria forjar seu ideário na desconcentra-
ção do poder absoluto. No Contrato Social, o Legislativo encarna a soberania,
enquanto o Executivo é o Governo, isto é, executor de afazeres comissionados
pela soberania e a ela subordinado. Como assinala Nélson Saldanha, em sua obra
Separação de Poderes, a preocupação de Montesquieu era a de condicionar o
equilíbrio entre os poderes.

No Espírito das Leis, Montesquieu enfatiza que "tudo ficaria perdido se o
mesmo homem, se o mesmo corpo dos príncipes, dos nobres ou do povo exercesse
esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de
julgar os crimes e as questões de particulares". Em síntese, o poder deve limitar o
poder.
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Estas idéias ganhariam o Novo Mundo, como no exemplar ensinamento de
Madison, para o caso americano: "A acumulação dos poderes - legislativo, exe-
cutivo e judiciário - nas mesmas mãos, sejam de um, de poucos ou de muitos, he-
reditárias, autonomeadas ou eletivas, constitui a própria definição da tirania."

O Legislativo surge, portanto, no bojo da luta da burguesia contra o absolu-
tismo, sendo a expressão do êxito da doutrina da separação dos poderes. João de.
Oliveira Filho, em seu trabalho Legislativo: Poder Autêntico, acentua que o Poder
Legislativo foi-se formando, gradativamente, "como corpo coletivo, a fim de
atender às ponderações de todo o povo, para o qual a lei era feita". Foi, porém,
por conquista do povo contra os governantes, que esse corpo legislativo se cons-
tituiu.

Na leitura de Nélson Saldanha, firma-se a idéia de que "todos esses debates
sobre a separação dos Poderes, que ocuparam gerações de teóricos desde os pri-
mórdios do constitucionalismo contemporâneo, tiveram entre suas motivações
centrais a intenção de salvaguardar o Legislativo e, deste modo, preservar o senti-
do fundamental da relação entre o poder e os controles dentro do Estado".

Um Poder em transição - Assim como vimos em Nélson Saldanha e em
João de Oliveira Filho, também Paulo Bonavides, em sua obra O Poder Legislati-
vo no Moderno Estado Social, considera que "o rosto parlamentar simbolizava pa-
ra os governados o triunfo da participação, a presença doravante inarredável de
princípio tão incômodo às realezas absolutas". Para este autor, nunca o paria.
mento foi tão forte quanto no Estado Liberal.

Todavia, não mais vivemos hoje no Estado Liberal. De maneira crescente,
convivemos com o Estado Social, em que o intervencionismo estatal se faz sentir
em toda parte, exigindo do governo uma atuação ágil e eficaz. Decorrem dessa
transição temas que devem ser discutidos e que se resumem nas seguintes pergun-
tas: na atualidade o Poder Legislativo manteria intactas suas funções clássicas? E
ainda: exigência histórica do século XVffi, qual seria a razão de ser do Legislati-
vo no atual momento histórico?

Paulo Bonavides constata que "não padece dúvida de que, na transição do
Estado Liberal ao Estado Social, o poder mais sacrificado haja sido o Legislati-
vo", adiantando, ainda, que "no Estado Social, que adota a forma presidencial de
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governo, temos visto sempre um Executivo forte, armado de prerrogativas, con-
vertido em centro principal e superior de gravitação política, com poderes que fa-
zem sombra ao parlamento ou o ameaçam de eclipse definitiva".

O mesmo autor salienta que "ao contrair tantos e tão graves encargos - pos-
por os interesses individuais aos coletivos, fomentar a educação, a cultura e as
artes, fazer-se empresário, promover a paz social mediante a conciliação do tra-
balho com o capital -, o Estado Social fez inclinar para o Executivo o pêndulo da
ordem política. Aqui vemos, pois, um marco que separa com toda a nitidez dois
séculos: o século XIX, século dos parlamentos, e o século XX, século dos execu-
tivos'.

Conceituado analista norte-americano acentua que "desde o fim da Segunda
Guerra Mundial, tem-se perguntado se os parlamentos podem sobreviver. O tema
duradouro do declínio dos parlamentos passou a ser um dos mitos aceitos nas so-
ciedades ocidentais. Sustenta-se, normalmente, que os parlamentos perderam po-
der para o Executivo, para a organização partidária, para a burocracia".

De outra parte, o Legislativo aparece aos olhos da opinião pública, muitas
vezes, como instituição arcaica, de procedimentos morosos, incompatível com a
velocidade dos fatos. Além do mais, é apontado como obstáculo à ação pronta do
Executivo.

A destinação do Legislativo - Vamos, a seguir, discutir as questões lan-
çadas, que suscitam indagações acerca do papel do Legislativo dentro do Estado
Social. De nossa parte, consideramos os corpos legislativos como conquistas polí-
ticas definitivas do Ocidente e não como meras criações circunstanciais da bur-
guesia para a defesa de seus interesses.

Mesmo na atualidade, aceitar, ainda que teoricamente, sua extinção ou seu
esvaziamento significa consentir na tirania; dar campo às práticas atentatórias à
sua existência e ao seu funcionamento equivale a propugnar por um retrocesso de
mais de três séculos.

Muitas das críticas resultam, pois, de uma avaliação errônea do que é o Le-
gislativo e da importância de suas funções. Muitos estudiosos são levados a con-
clusões equivocadas em razão de obstáculos de natureza metodológica ou, ainda,
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ideológica. Quanto às críticas que partem da sociedade, e são merecedoras de urna
análise mais profunda, comumente são alimentadas por uma geral desinformação
que dá vazão a uma série de inverdades sobre o parlamento, plantadas pelos
amantes do autoritarismo, que engenhosamente buscam comprometer a real ima-
gein da instituição parlamentar.

Essas ressalvas não nos levam a desconhecer, evidentemente, que os Paria-
mentos, especialmente nos países em desenvolvimento, dentre os quais se situam o
Brasil, devem repensar suas funções clássicas. E devem preparar-se para exercer
aquelas que lhes são essenciais segundo diversas exigências.

A destinação do parlamento ou sua função precípua é legislar, isto é, fazer
as leis, modificá-las e revogá-las. Lembra João de Oliveira Filho que foi por meio
de processo gradual que a criação da lei, tornada função política de uma assem-
bléia representativa, saiu das mãos dos governantes detentores do Poder Executi-
vo. "Vale dizer que, através desse processo gradual, a elaboração das leis foi
transferida dos príncipes, sustentados por grupos da nobreza e do clero, para os
corpos representativos, incluindo todas as classes."

Desde Montesquieu, vários autores vêm-se debruçando sobre a questão da
separação e da harmonia entre os poderes, sempre convergindo para a conclusão
de que um poder não pode usurpar ao outro uma dada função específica, sob pena
de ameaça grave ao equilíbrio democrático. Assim, embora os Executivos legislem
de fato, o importante é que os Legislativos também o fazem, mas de forma dife-
rente, isto é, visando à satisfação de diferentes interesses. Além de sua função
precípua de produção das leis, o parlamento exerce uma segunda atribuição, não
menos importante que a primeira, que é a da fiscalização dos atos do Executivo.

Autores modernos insistem que "a capacidade do controle sobre os excessos
potenciais da iniciativa do Poder Executivo foi sempre considerada urna tarefa bá-
sica dos legislativos, segundo as teorias mais avançadas sobre o governo repre-
sentativo".

Como terceira função, das mais destacadas, cabe ao parlamento constituir-se
em fórum de debates e caixa de ressonância dos anseios populares, possibilitando,
desta forma, a constante presença e participação da sociedade na determinação dos
rumos da Nação. É a partir da instituição parlamentar que os cidadãos se fazem
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presentes nas decisões políticas através do voto e da voz de seus representantes
legítimos. No parlamento, opera-se a composição de interesses divergentes, busca-
se o consenso, procura-se adequar objetivos particulares e de grupos determinados
às exigências do interesse coletivo.

Análise do caso brasileiro - Na vigência da ordem jurídica consubstan-
ciada na Emenda Constitucional n 2 1, de 1969, e, mais ainda, sob a égide do Ato
Institucional n2 5, o Legislativo no Brasil foi despido de suas prerrogativas fun-
damentais, esvaziado naquela que é sua tarefa precípua: a de legislar. A hiperto-
fria do Executivo, ao qual se atribufram quase todas as competências, relegou o
parlamento à condição de mera instância homologatória.

Hoje, constatamos uma realidade diferente. A nova Constituição recuperou
para o Legislativo as prerrogativas enumeradas no Texto de 1946. Foi ampliado o
controle sobre o Executivo. Alargaram-se as competências do parlamento. Modifi-
cou-se o instituto do decurso de prazo, pelo qual o Executivo impunha sua vonta-
de ao Congresso. Foram fortalecidas as competências das Comissões Parlamenta-
res de Inquérito. Aboliram-se os decretos-leis. Abriu-se a possibilidade de interfe-
rência direta do Congresso Nacional na proposta orçamentária. O Legislativo tem
agora poderes para exercer controle sobre as contas do País, sobre os orçamentos
fiscal, da Previdência e das empresas estatais.

Paralelamente à recuperação das prerrogativas, o parlamento assumiu novas
e difíceis tarefas, tornando-se efetivamente co-responsável pela decisão quanto à
política econômica e social a ser adotada no País. Essa co-responsabilidade se
amplia e se torna mais relevante na medida em que o parlamento deve ser órgão-
chave na promoção do desenvolvimento com legitimidade, fundado em bases de
consenso e solidariedade entre governantes e governados.

No caso brasileiro decorre, dessa mudança política, uma questão crucial a
ser respondida: estariam nossas casas legislativas aptas a desincumbir-se, com efi-
cácia, das tarefas que lhes são confiadas pelo novo ordenamento jurídico? E mais:
disporá o poder dos instrumentos técnicos, dos recursos necessários para estar à
altura do desafio que se lhe apresenta?

Sobre o assunto, Rosinethe Monteiro Soares, do quadro de assessores do
Congresso Nacional, adverte que se impõe, entre nós, um reaprendizado das fun-
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ções parlamentares tradicionais das democracias, tais como conter a bolsa pública
e fiscalizar a gestão do Executivo. E nossa instituição parlamentar parece não es-
tar aparelhada para tanto.

De fato, alijado por longos anos do centro do processo decisório - e ainda
não foi avaliado com exatidão o mal que essa abstenção fez ao País - o parla-
mento foi vítima de uma atrofia progressiva, de obsolescência, até mesmo de per-
da do sentimento de seu próprio valor.

Os tempos exigem um novo modelo de Legislativo, de forma que a institui-
ção, sem perder as características de construtora do consenso e do equilíbrio, se
torne mais ágil e dinâmica. Nessa instituição renovada, reclama-se por um parla-
mentar com um discurso atual e realista, com urna prática coerente.

O Legislativo e a conjuntura presente - Na parte final de nossa exposi-
ção, já considerados aspectos essenciais da instituição legislativa, como sua evo-
lução histórica e sua inserção no quadro estatal contemporâneo, bem como aspec-
tos rentes e atuais da trajetória do parlamento no País, devemos considerar a po-
sição do Legislativo na conjuntura presente, no quadro de um processo eleitoral
que renovará os dirigentes do Poder Executivo, os membros do Congresso Nacio-
nal - da Câmara dos Deputados e de parte do Senado - , e os representantes às
Assembléias Legislativas.

Os analistas políticos têm chamado a atenção para um grau acentuado de in-
diferença - ou mesmo de rejeição - dos cidadãos brasileiros ao processo eleitoral
em curso. Basta que se atente ao que dizem os meios de comunicação social e a
opinião pública, para se constatar a existência de uma intenção de cobrança e
questiona-mento dirigida ao Poder Legislativo. Tal questionamento, assumindo às
vezes tons de ceticismo e de ironia, recrudesceu a partir do início da transição
democrática.

Não se trata, no caso, de mera coincidência. O fortalecimento da instituição
parlamentar, com seu poder de fiscalizar e controlar o poder estatal, não interessa,
objetivamente, a um grande número daqueles que pretendem impor-se através do
jogo fechado do poder.
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De outra parte, numa sociedade com desequilíbrios tão acentuados como a
nossa, as demandas dos diversos segmentos são múltiplas e intensas. Este quadro
gera frustrações, uma vez que, sendo a política o instrumento para encaminha-
mento dos conflitos existentes no interior da sociedade, suas decisões podem ser,
no máximo, a opção possível ou a mais razoável, ou viável, mas nunca será a me-
lhor de todas. E isso ocorre porque estão em cena interesses diversos, conflitantes
ou divergentes, cuja compatibilização não privilegia exclusivamente um interesse
determinado.

Pessoalmente, dou testemunho de que várias e importantes iniciativas do Le-
gislativo Estadual, passando por decisões que levaram ao enxugamento da máqui-
na administrativa, à extinção de vantagens funcionais e de serviços, como a liqui-
dação da frota de carros oficiais, à modernização de controles, como a informati-
zação do sistema de administração financeira com balancetes mensalmente publi-
cados, todas essas iniciativas tiveram quase nula repercussão nos veículos de co-
municação social. A remuneração dos deputados, cavalo de batalha de todas as
críticas, foi por nós ti-atada objetivamente, com proposição de isonomia salarial
entre os titulares dos diferentes poderes, iniciativa que encontra resistências em
setores alheios ao Legislativo.

Esse bloqueio de informações no processo de comunicação política, dentro
da sociedade brasileira, dando curso a versões deformadas da instituição parla-
mentar, tem sido um sério obstáculo a uma análise menos apaixonada da questão
política entre nós. E, no entanto, como nos ensina Afonso Arinos, a política sem-
pre existirá, como sempre existiu, em todas as épocas, em todas as sociedades.
Mesmo quando uma sociedade renuncia aos seus direitos de cidadania, aceitando a
imposição da força, ela exerce uma opção política.

De nossa parte, pensamos que a instituição legislativa, por seu pluralismo,
por sua vocação para formar consensos, por sua atribuição de fazer convergirem
conflitos e de encaminhá-los através de fórmulas civilizadas de negociação, será
mais ou menos fortalecida de acordo com os graus de democratização alcançados
pelo conjunto da sociedade brasileira.

É com esta convicção que trabalhamos, continuamente, para o engrandeci-
mento da função parlamentar e para o aperfeiçoamento do exercício político, com
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vistas a vencer a distância que se busca estabelecer, tantas vezes de forma artifi-
cial, entre o cidadão e a política.

Afinal, o político é um cidadão que o eleitor, também cidadão, escolheu para
exercer um mandato público, representativo. Esta é a equação democrática. E esta
é a equação-chave que precisamos resolver - e entender definitivamente - para
que o nosso País se alinhe, no futuro, àquelas nações que conseguiram vencer os,
problemas básicos da distribuição da riqueza e da renda, que consolidaram siste-
mas políticos de participação social, e nas quais incumbe a cada cidadão o dever
permanente de guardar e defender a liberdade, não apenas a sua, mas a liberdade
de todos e a liberdade em si mesma.

Foram essas nações que, com seu exemplo de modernidade - entendida co-
mo liberdade política com graus elevados de justiça social - fizeram emergir, no
Leste Europeu, os movimentos de mudança, da Perestroika de Gorbachev à derru-
bada do Muro de Berlim, numa renovação de sistemas governamentais que iman-
tou a Polônia do Solidariedade e galvanizou a nova Hungria, varreu a tirania da
Romênia, configurou novo perfil político na Tchecoslováquia, num processo his-
tórico que muda radicalmente as relações internacionais neste final de século.

Temos, no Brasil, as condições objetivas para avançar em direção à moder-
nidade. E o Poder Legislativo, renovado, poderá ser um instrumento essencial
desta conquista.

Muito Obrigado!
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