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Apresentação

Uma escola voltada para o futuro

Durante meu primeiro mandato parlamentar, que coincidiu com a
criação da Escola do Legislativo em 1992, há, portanto, dez anos, era co-
mum que ouvisse de correligionários e amigos do interior a seguinte per-
gunta: "Afinal, deputado, para que serve essa escola criada pela Assembléia?"
Respondia-lhes, então, de forma convencional: "E para dar mnelhor apoio téc-
nico à atividade parlamentar e abrir o Legislativo no intercâmbio coii outras ins-
tituições de ensino, como a UFMG e a PUC-Minns, COU: vistas a j,,j estudo mais
aprofundado dos temas legislativos.

Hoje, dez anos depois, exercendo a presidência desta Casa, a realida-
de é muito diferente: a Escola do Legislativo, com a interiorização das
atividades da Assembléia, tem seu trabalho reconhecido pelo apoio
institucional e técnico que presta às câmaras e prefeituras municipais, aos
agentes públicos e à sociedade em geral, servindo de modelo para outros
Estados e municípios.

Percebemos, em nossa gestão, que faltava, porém, à Escola do
Legislativo dar um passo à frente. Além de suas atividades de ensino,
treinamento e extensão, deveria atuar corri mais vigor no campo da pes-
quisa, ou seja, inovar, estudar e criar meios de atuação parlamentar, com
novas fronteiras de integração entre o Legislativo e a Sociedade. Levar a
teoria à prática, abrindo campos de ação dos deputados que possam ir
além dos tradicionais e clássicos procedimentos já estabelecidos.

Visando motivar parlamentares e servidores a buscarem juntos pro-
postas para um novo Legislativo e, assim, preparar internamente a insti-
tuição para a constituição de um núcleo de estudos e pesquisas, no se-
gundo semestre de 2001, foi realizado o Ciclo de Seminários "Desafios e
Perspectivas do Legislativo Estadual".

No relatório final desse evento, que ora publicamos, vamos consta-
tar que a Escola do Legislativo está mudando o eixo de sua ação pedagó-
gica e que sua presença na vida política e parlamentar de Minas Gerais
contribuirá, de forma crescente, para o fortalecimento do Poder Legislativo
de nosso Estado em todos os seus âmbitos.

Deputado Antônio Júlio

Presidente
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Introdução

Desde sua criação em 1992, a Escola do Legislativo vem desenvolven-
do diversas atividades nas áreas de ensino e extensão e, mais timidamen-
te, na de pesquisa.

É inegável a importância dos seus programas de treinamento e
capacitação, dos cursos de pós-graduação desenvolvidos em parceria com
as universidades (UFMG e PUC-Minas), do seu amplo programa de edu-
cação para a cidadania e das suas publicações. Contudo, a constante e
sempre dinâmica reflexão sobre o papel da Escola e o sentimento de que
ela já cumprira um ciclo de sua história, devendo partir para novos desa-
fios, levaram, no final de 2000, à constituição de um grupo de trabalho
com o propósito de reformular seu projeto pedagógico. Esse novo proje-
to, mais integrado às atividades essenciais da Assembléia e dos parlamen-
tares, deveria harmonizar essas diversas iniciativas, impondo-lhes maior
coerência. Dessa forma, o envolvimento dos parlamentares, de seus asses-
sores e do corpo técnico da Casa na construção de novos modelos de aná-
lise das práticas política e legislativa contribuiria para explicitar a própria
identidade da Escola e do Legislativo.

O resultado do trabalho desse grupo apontou para a necessidade de
se priorizarem a reflexão e a produção de conhecimentos, a fim de melhor
subsidiar as ações do Poder Legislativo. A ênfase na atividade de pesqui-
sa foi identificada como forma de atender a essa necessidade. A Escola
deveria, assim, encontrar formas de estruturar a pesquisa como eixo pre-
ferencial de sua atuaçào, organizando ações viabilizadoras da efetiva im-
plantação dessa atividade na Assembléia.

O primeiro passo no sentido de tornar realidade esse propósito foi a
realização, no segundo semestre de 2001, do Ciclo de Seminários "Desa-
fios e Perspectivas do Legislativo Estadual". Ao promoverem discussões
preliminares sobre os modelos de análise da prática político-parlamentar
condizentes com a realidade brasileira, os seminários cumpriram o papel
de motivar parlamentares e servidores a refletirem sobre os limites e as
possibilidades do Legislativo Estadual, preparando internamente a insti-
tuição para a implantação de um Núcleo de Estudos e Pesquisas.

Cada um dos seminários trouxe um tema central, em torno do qual
giravam três temas de abrangência mais específica, abordados em três
palestras distintas, realizadas no primeiro dia. À exposição dos palestrantes
seguiu-se a formação de grupos de estudo, cujos membros se reuniram,
durante as manhãs dos três dias subseqüentes, para estudos e discussões
sobre os assuntos trazidos à análise dos participantes, com a exceção do
primeiro seminário, em que foram organizados apenas dois grupos de
estudo. No quinto e último dia de cada seminário, deu-se o encerramento
dos trabalhos, em reunião plenária realizada no auditório da Escola do
Legislativo, com as conclusões de cada um dos grupos de estudo.

Esse novo formato para os seminários, além de ultrapassar as ativi-
dades meramente expositivas, delegou aos próprios participantes a res-
ponsabilidade pela condução e realização do debate institucional.

O ineditismo da proposta, a dificuldade de viabilizar a participação
de servidores e parlamentares envolvidos na efervescência natural das
atividades da Casa, o pouco tempo destinado aos trabalhos dos grupos e
a própria concentração dos seminários no segundo semestre de 2001 cons-
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tituíram limites concretos de execução dessa nova experiência
metodológica. Contudo, não impediram que o Ciclo de Seminários cum-
prisse muito bem o papel de desencadear esse processo de instauração do
Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola do Legislativo. A partir de sua
realização, confirmou-se a adequação das quatro grandes linhas temáticas
que deram nome a cada seminário e que passam a orientar as escolhas dos
futuros grupos de pesquisa. Além disso, evidenciaram-se a vontade e o
potencial internos para a realização de trabalhos que avancem no sentido
do entendimento dos fenómenos próprios da vida de uma instituição
legislativa, para além da mera discussão e do levantamento de problemas.

Vislumbra-se, assim, a real possibilidade de sucesso desse esforço
inédito de "teorização da prática" pelos seus próprios participes, que ga-
nhará corpo com a instituição do Núcleo de Estudos e Pesquisas da Escola
do Legislativo - NEPEL.
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1— A democracia representativa e os instrumentos de
participação direta do povo

Coordenador - Sabino José Fortes FIeuri - Gerente-Geral da Consultoria
Temática da Alemg

Data - 15 a 19 de outubro de 2001
Painéis - Democracia: conceituação clássica e tipos - Antônio Augusto

Salies e Salies - Procurador da Alemg
- Formas de participação direta do povo no exercício do po-
der político Luciana Mendes de Sales Dias - Consultora da
Aiemg - e Sabino José Fortes Fleurv

- O terceiro setor e as instituições de controle popular - Gui-
lherme Wagner Ribeiro - Consultor da Aiemg

Inscrições - Foram 149 inscrições, sendo 37 para participação nos
grupos de estudo

O objetivo da primeira rodada de painéis do Ciclo de Seminários "De-
safios e Perspectivas do Legislativo Estadual" foi apresentar uma visão
panorârnica e atual do debate sobre "democracia representativa e demo-
cracia participativa", repassando conceitos, informações e tendências que
permitissem aos participantes situar o tema central do seminário nesse
contexto maior.

Para ressaltar a relevância do tema escolhido para essa primeira eta-
pa, o coordenador do seminário, Sabino Fleur y, considerou necessário
destacaras diferenças entre a "democracia representativa" - ou a "demo-
cracia dos modernos" - e a "democracia clássica", também conhecida como
"democracia dos antigos", evidenciadas, exatamente, pela forma median-
te a qual o povo nela é inserido.

"Na democracia clássica, segundo o entendimento doutrinário cor-
rente (Noberto Bobbio', P. ex.), o "povo" não é formado por indivíduos
singulares com interesses e objetivos individuais, mas se apresenta como
um todo homogêneo, que sobressai sobre suas partes constitutivas. Nela,
o povo era não só titular do poder, mas, sim, quem de fato o exercia, visto
que não existia a presença de corpos intermediários entre o povo e o go-
verno", conforme observa Sabino Fleurv.

A concepção moderna de democracia tem outros pressupostos. A so-
ciedade é vista como um produto artificial da vontade dos indivíduos,
unidos por um " contrato social". Nela, o "povo" não representa uma
unidade orgânica que age na defesa da manutenção do todo, mas um agre-
gado de indivíduos atomizados. Dessa forma, pode-se constatar uma gran-
de diferença entre a democracia dos antigos e a dos modernos: nas demo-
cracias modernas, o povo é apenas titular do poder, no sentido em que o
governo se diz por ele legitimado e em seu nome exerce o poder. Assim,
quem de fato tem o poder não é o povo, mas, sim, os representantes
escolhidos e eleitos para tal. E a chamada democracia representativa.

Noberto Bobbio - Filósofo político italiano, professor da Universidade de Turim e autor de Teoria do
Ordenamento Jurídico. As Ideologias e o Poder em Crise, e O Futuro da Democracia: uma defesa das
regras do jogo, entre outras obras.
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O coordenador ressaltou, entretanto, que a própria democracia re-
presentativa incorpora elementos de participação direta do povo. Alguns
elementos já podem ser considerados tradicionais, como é o caso do "ple-
biscito" e do "referendo". No entanto, outras formas de participação co-
meçam a conquistar espaço: a multiplicação das organizações não-gover-
namentais; a articulação, reconhecida pelo governo, de conselhos comu-
nitários; e o "governo eletrônico" são exemplos de novas e interessantes
possibilidades para o exercício do jogo democrático.

Todos esses temas foram abordados na primeira etapa do ciclo de
seminários. O que se pretendeu, explicou Sabino Fleurv, foi analisar o con-
texto do exercício da democracia moderna no Brasil, em especial em Mi-
nas Gerais, identificando os avanços e os problemas ainda existentes no
atual período, que pode ser considerado, como afirma Boaventura de Sousa
Santos, como sendo de "transição paradigmática", além de indicar as
possibilidades de desenvolvimento de novas formas de participação efeti-
va do povo no exercício do poder.

Os painéis

1 - Democracia: conceituação clássica e tipologia

Expositor: Antônio Augusto Sal/es e Sal/es - Procurador da Alemg

Na primeira exposição, a cargo do servidor Antônio Augusto Sailes e
Sailes, da Procuradoria-Geral, tratou-se de recuperar o conceito clássico
de democracia, nascido na Grécia, e, a partir dele, fazer uma reflexão so-
bre a "democracia dos modernos". Antônio Augusto destacou, entre as
características da democracia clássica, a ausência de intermediários no
processo de decisão dos governos, que incorporava a participação direta
dos cidadãos.

Analisando essa experiência ao longo da história, Antônio Augusto
resgatou a crítica ao modelo de democracia direta feita por grandes pensa-
dores, como Platão e Aristóteles, que questionavam a qualidade das deci-
sões tomadas pelas assembléias. Elas eram influenciadas pela opinião dos
cidadãos, nem sempre experientes e, muitas vezes, sujeitos a leituras
imediatistas e equivocadas dos problemas. Na visão desses pensadores, a
democracia não era o melhor modelo para a condução dos negócios públi-
cos. Com o distanciamento que a história possibilita, Antônio Augusto
critica essa posição, questionando: "se a democracia não era o melhor sis-
tema para governar os Estados, qual seria, então, a melhor opção?"

Naquela época, segundo o expositor, a classificação da democracia
estava consolidada em três principais formatos: a democracia divina, cujo
poder emanava dos deuses; a aristocracia, que concentrava o poder de
decisão nas mãos de uma elite econômica e política; e a democracia pro-
priamente dita. Se esta não se constituía num modelo adequado, restava a
esses pensadores apoiar a aristocracia como o melhor sistema para a con-
dução dos negócios públicos, o que é uma posição hoje bastante
questionável.

2 Boaventura de Souza Santos - Sociólogo português. doutor pela Universidade de Vale, professor da
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra desde 1974 e autor, entre outras obras, de Pela mão
de Alice: O Social e o Político na Pôs-Modernidade e Crítica da Razão Indolente - contra o
desperdício da experiência - Para um Novo Senso Comum, além de inúmeros trabalhos, estudos e
reflexões sobre os excluídos do Brasil e do mundo.



O segundo ponto da exposição tratou da identificação dos elementos
que caracterizam uma democracia. Antônio Augusto destacou, entre eles,
a liberdade (não ser coagido a fazer nada que não queira a não ser por
força da lei); a igualdade (todos são iguais perante a lei); o princípio da
maioria (os direitos da minoria são preservados no processo de tomada
de decisão, mas prevalece o ideal da maioria); as eleições periódicas
(alternância no poder); e o princípio da legalidade (controle das ações dos
governantes). Corno sugestão para reflexão dos grupos de estudos, o ex-
positor propôs duas questões: se há de fato esse pouco discernimento da
população sobre a complexidade das decisões, impossibilitando, nos nos-
sos dias, a adoção do modelo de democracia direta; e uma segunda ques-
tão ponderando se, mesmo que houvesse meios de viabilizar essa partici-
pação direta, a iniciativa seria, de fato, uma prova de maturidade política?

No momento seguinte, Antônio Augusto fez uma breve avaliação
sobre o sistema eleitoral brasileiro, ajustando o seu foco na análise dos
modelos de voto distrital e daquele adotado pelo Brasil, o do voto majori-
tário e proporcional. Em sua opinião, o voto distrital tende a conservar as
expressões políticas constituídas, a manter grupos no poder e a fortalecer
a ditadura dos partidos, com listas fechadas. E um prejuízo para o exercí-
cio democrático.

Os votos majoritário e proporcional possibilitam a expressão das mi-
norias e são um ganho para a democracia. O expositor defendeu urna re-
flexão mais aprofundada sobre o sistema eleitoral brasileiro, que seja
centrada na busca do aperfeiçoamento do modelo de voto majoritário e
proporcional e não na sua substituição pelo voto distrital.

O expositor fez ainda uma reflexão sobre formas de governo, anali-
sando as perspectivas do presidencialismo e do parlamentarismo no Bra-
sil. Ele observou que a tendência atual, no mundo inteiro, é de centraliza-
ção das decisões no Poder Executivo, com o fortalecimento do presidenci-
alismo. Em nosso país, apesar de o parlamentarismo garantir maior auto-
nomia e independência aos Poderes, ele não é diferente, concluiu o expo-
sitor.

2 - Formas de participação direta do povo no exercício do
poder político
Expositores: Luciana Mendes de Sal/es Dias - Consultora da Alcmg

Sabino Jose Fortes Fleuri - Gerente-Geral da Consultoria Temática da
Alemg

A apresentação do segundo tema foi dividida em duas partes: num
primeiro momento, a consultora Luciana Mendes de Salies Dias falou so-
bre os instrumentos de participação popular, instituídos pela Constitui-
ção de 1988, que permitem a intervenção da sociedade nos processos
decisórios de governo. Em seguida, o coordenador, Sabino Fortes Fleurv,
tratou da nova mídia eletrônica, a Internet, e do correio eletrônico, como
canais que facilitam a comunicação e a participação do cidadão nos pro-
cessos decisórios envolvendo a administração pública.

Lucia-ia Salies destacou, entre os instrumentos de participação da
sociedade nas decisões de governo, previstos na Carta de 1988, além do
sufrágio universal, o plebiscito (identificar o posicionamento da popula-
ção sobre temas de relevância), o referendo (ratificar ou rejeitar atos
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legislativos ou administrativos) e a iniciativa popular (apresentação de
proposições de lei ou solicitação de consultas populares).

Esses instrumentos dependem ainda de regulamentação em vários
Estados brasileiros. No âmbito federal, isso ocorreu apenas em 1998. Em
Minas, proposta nesse teor, apresentada durante a fase de elaboração da
Carta Estadual, em 1989, foi rejeitada. Somente em 2001, foi apreciada e
sancionada, pela Assembléia Legislativa, emenda à Constituição que re-
gulamenta os institutos do plebiscito e do referendo s . Por isso, até hoje
pouco se tem notícia da utilização desses instrumentos para legitimar ações
dos governos. Mas, segundo a expositora, há uma tendência de
revalorização desses instrumentos em função da crise da democracia re-
presentativa, que trouxe, como conseqüência, entre outras, a deslegitimação
e o enfraquecimento do poder político. Para recuperar a credibilidade e
legitimidade de suas ações políticas, os governos devem utilizar esses ins-
trumentos.

Mas a ampla consulta à população sobre temas específicos não é um
processo muito simples, como observou a expositora, tendo como refe-
rência um texto de Celso Antônio Bandeira de Meio 4 . Exige urna consci-
ência clara dos problemas, que só vai existir se as pessoas consultadas
detiverem um padrão econômico e social acima da mera sobrevivência;
acesso à educação para alcançar discernimento político; e à informação,
com pluralismo de fontes para evitar o risco da manipulação pela mídia.
A expositora dama atenção para o caso brasileiro, que envolve um grau
de risco mais elevado pela falta de cultura política da sociedade e dificul-
dade de acesso a fontes diferenciadas de informação.

Ainda que a adoção desses instrumentos seja uma iniciativa impor-
tante e que fortalece a democracia, Luciana Salies fez alguns
questionamentos que considera fundamentais para garantir a qualidade
dessas decisões. Quais devem ser os limites da participação direta? Como
decidir sobre quando deve ocorrer uma consulta? Quem escolhe a maioria
que vai decidir? Essa maioria pode decidir pela supressão do direito da
minoria?

Como exemplo, a expositora citou uma consulta sobre a localização
de uma penitenciária. Quem vai decidir? O morador do município esco-
lhido para abrigar a nova unidade ou o Estado como um todo? Outro
exemplo citado é sobre a consulta em torno de um assurto específico que
interessa a uma minoria mais capacitada. A decisão de uma maioria silen-
ciosa poderá suprimir o direito de uma minoria interessada? Os temas
mais técnicos devem ser objeto de consulta? Essas foram algumas ques-
tões levantadas sobre o tema para reflexão do grupo de estudo.

Ao tratar da Internete do correio eletrônico, Sabino Fleury observou
que, ao mesmo tempo em que essas novas tecnologias abrem portas para
a participação do cidadão, trazem também problemas para a democracia
exercitada no universo virtual. Isso pressupõe uma reformulação admi-

Emenda à Constituição n 46. de 2000, que acrescenta à Constituição do Estado dispositivo estabele-
cendo a competência privativa da Assembléia para autorizar referendo e convocar plebiscito nas
questões de interesse do Estado.

Celso Antônio Bandeira de Meio - Jurista paulista, professor de Direito Administrativo da PUC de São
Paulo e autor, entre outras obras, de Elementos de Direito Administrativo. Discricionariedade e
Controle Jurisdiciona! e Prestação de Serviços Públicos e Administração Indireta.
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nistrativa de procedimentos e até da mentalidade das pessoas, que se acos-
tumaram a trabalhar com documentos impressos e continuam acumulan-
do papéis em vez de navegarem numa tela de computador.

O expositor chamou atenção ainda para o fato de que o e-governo não

é uma simples Iloine page na rede mundial; ele pressupõe urna interação
dos governos com os cidadãos e é nesse processo que as mudanças tor-
nam-se mais radicais. Enquanto num relacionamento convencional as de-
mandas da população trafegam por vias congestionadas e lentas até che-
garem às mãos dos governantes, dando a eles tempo suficiente para ela-
borar respostas e até garantir o atendimento da demanda, no e-governo, os
tempos são outros. A velocidade com que as informações circulam num
governo eletrônico produz uma forte mudança na expectativa de atendi-
mento por parte do cidadão. As demandas chegam imediatamente e espe-
ra-se que as respostas sejam dadas com a mesma rapidez. Esse salto no
processo de comunicação exige uma reflexão maior. Outro problema apre-
sentado refere-se à integração dos sistemas e à autentificação das mensa-
gens. Precisamos ter garantias de que estamos falando com quem real-
mente imaginamos falar.

Sabino Fleurv observou também que não hasta disponibilizar infor-
mações por meio de uma Izonie page, mas é importante criar canais de escu-
ta do cidadão. Como viabilizar esse projeto sem sobrecarregar a caixa pos-
tal? E possível adotar filtros? Quais as implicações da utilização de um
recurso dessa natureza?

Por fim, o expositor chamou atenção para duas questões. A primeira
diz respeito a uma das grandes possibilidades da Internet, a de criação
das comunidades virtuais, que, se por um lado, facilitam a troca de idéias,
por outro, trazem também o risco de formação de ilhas plugadas, já que o
processo de interlocução pela rede é individualizado. Outro problema está
ligado ao fato de que a maioria das pessoas continuam sem acesso ao
computador. Uma consulta à população por meio desse canal poderá cri-
ar a falsa impressão de legitimidade, pois quem estará decidindo, de fato,
será uma elite, formada pelos internautas.

Sabino observou ainda que o acesso à Internet exige um grau de edu-
cação elevado. Citando pesquisa realizada no Canadá, 48% da população
está situada no grau 7 de compreensão de textos escritos, sendo que, para
fazer a leitura de uma página na Internet, o grau exigido é o de número
11. E preciso, segundo o expositor, avaliar se a Internet seria um instru-
mento de inclusão ou exclusão e qual o grau de prioridade esse projeto
deve ter.

O grupo de estudo, formado para debater os temas dessa exposição,
fez uma reflexão sobre diversos entre eles, "A Falência da Demo-
cracia", de Eric Hobshawm; "A Democracia e suas dificuldades contem-
porâneas", de Celso Antônio Bandeira de Melo; e "As vicissitudes da de-
mocracia participativa no Brasil", de Rubens Pinto Lvra; além de dois tex-
tos sobre Governo Eletrônico. O primeiro é um documento distribuído no
Congresso de Informática Pública de 2000 e o segundo, um texto publica-
do pelo jornal "The Econornist" sobre a experiência de e-governo no Estado
de Arizona.

Os textos citados e Outros estão disponíveis na Intranet da Alemg (http://juno/escola/seminario-
desatiostestos.htm).
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3—O terceiro setor e as instituições de controle popular
Expositor: Guillzernze Wagner Ribeiro - Consultor da Alemg

O consultor Guilherme Wagner Ribeiro trabalhou, na sua exposição,
os conceitos de mercado, Estado e comunidade como princípios a partir
dos quais as pessoas organizam suas vidas. Tais princípios relacionam-se
e têm um peso que varia de acordo com a evolução do Estado moderno. O
terceiro setor é uma manifestação da comunidade.

No período liberal, a valorização do indivíduo exigiu uma repressão
às manifestações comunitárias. Essa repressão fazia parte da ruptura com
a organização social anterior - feudal e absolutista -, em que as pessoas
pautavam suas formas de vida em torno de comunidades: cidades, feudos,
bandos ou mosteiros.

Durante o wc!fre state, o Estado cresceu de forma significativa e a
comunidade também, em detrimento do mercado, que foi o princípio
hegemônico no século XIX. A partir da década de 30, o principio da comu-
nidade pautou-se por uma postura de dependência e de clientelismo em
relação ao Estado.

Com a crise do Estado social, cresce o papel do terceiro setor na orga-
nização social, seja na perspectiva democrática, seja na conservadora. Na-
quela, a comunidade é a possibilidade da manifestação cultural e política
de um determinado grupo, muitas vezes defendendo o espaço público
contra um Estado privatizado. Os conservadores, por sua vez, vêem a co-
munidade como uma instância para substituir o Estado na prestação de
serviços sociais: é a comunidade que deve responder, por exemplo, pela
educação de suas crianças ou pelo cuidado com seus idosos.

Propostas dos grupos de estudo

Propostas para o planejamento institucional
Avaliação da prática institucional da Assembléia Legislativa nas suas

funções constitucionais de legislar, fiscalizar e representar, identificando
novos papéis atribuídos pela sociedade ao Poder Legislativo.

Definição e divulgação do projeto institucional da Assembléia
Legislativa nos setores da Casa.

Avaliação dos projetos de interação com as organizações da socie-
dade civil que já foram implantados pela Assembléia Legislativa '.

Identificação de sugestão de ações institucionais que promovam a
interlocução da Assembléia Legislativa com as organizações da sociedade
civil nas ações de fiscalização de políticas públicas, tanto na elaboração de
diagnósticos setoriais e regionais quanto na própria fiscalização da execu-
ção do orçamento público e das políticas públicas.

Propostas para a Escola do Legislativo
Criação de um núcleo de estudos sobre o terceiro setor, com uma

agenda que trate, entre outros temas de pesquisa e estudo, os seguintes
itens:

Entre os projetos lã desenvolvidos pela Alemg, estão os seminários legislativos e os fóruns técnicos.
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- Mapeamento e tipificação do terceiro setor em Minas.

- Estudos sobre o fenômeno da privatizaçào das organizações da so-
ciedade civil.

- Estudos sobre o fenômeno de partidarização dos movimentos sociais.

- Estudos sobre a criação de mecanismos de controle das organiza-
ções da sociedade civil.

Propostas para o processo legislativo

Avaliação das audiências públicas regionais e do orçamento
participativo a fim de subsidiar os debates sobre alternativas para viabilizar
a participação da sociedade na discussão do Orçamento Público.

Propostas para o relacionamento entre os gabinetes e as
organizações da sociedade civil

• Avaliação da prática político-parlamentar no relacionamento dos
gabinetes com organizações da sociedade civil, buscando identificar e for-
talecer aquelas iniciativas que valorizam mais o cumprimento das fun-
ções constitucionais do parlamentar.
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2 - O Estado-membro no contexto do federalismo
brasileiro atual

Coordenador - Patrus Ananias de Sonsa - Consultor da Alemg
Data - 22 a 29 de outubro de 2001

Painéis - Aspectos histórico-culturais do federalismo brasileiro -
Patrus Ananias de Sousa

- Centralização X descentralização do poder político na
federação Marco Antônio dos Santos Leite - Consultor da
Alemg

- O federalismo brasileiro na Constituição de 1988 - Maria
de Lourdes Capanema Pedrosa - Consultora da Alemg

Inscrições - Foram 138 inscrições, sendo 26 para participação nos
grupos de estudo

O objetivo da segunda rodada de painéis do seminário foi discutir o
papel do Estado membro na federação, tendo em vista o princípio federa-
tivo e a autonomia dos Estados. Para isso, aspectos históricos, sociais, po-
líticos, econômicos e culturais do federalismo brasileiro foram abordados
pelos palestrantes. A influência do poder político na formação do equilí-
brio harmônico entre os entes federados e a atuação do Poder Legislativo
Estadual, considerando particularmente o modelo que vigora a partir da
Constituição de 1988, foram também analisadas no contexto mais am-
plo da globalização.

Os painéis

1 - Aspectos histórico-culturais do federalismo brasileiro
Expositor Patrus Ananias de Souza - Consultor da Alemg

Ao situar historicamente os conflitos e tensões nas províncias que
sucederam as capitanias hereditárias, Patrus Ananias procurou mostrar
como se constituíram as especificidades geográficas, regionais, culturais e
econômicas das províncias. A extensão territorial do Brasil e as caracterís-
ticas da colonização levaram determinadas capitanias a desenvolver forte
identidade cultural, algumas com expressivas manifestações de rebeldia e
indícios de secessão.

Ele relatou as principais rebeliões e revoluções liberais dos séculos
XVIII e XIX, mostrando que nelas era possível identificar aqueles indícios.
O poder imperial, no entarto, foi capaz de desenvolver mecanismos que
asseguraram a unidade do império, como o controle do poder central so-
bre a nomeação dos presidentes das províncias, que também foram proi-
bidas de organizar Judiciário próprio no campo constitucional, e os acer-
tos centralizadores entre as elites das províncias no campo político.

As lutas libertárias, embora derrotadas, deixaram sementes para os
movimentos antiescravagista e republicano.
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gava sobre qual o peso da cultura (arquitetura, música, literatura) na for-
mação dos Estados no Brasil, sugerindo para análise o confronto da di-
mensão cultural com as dimensões políticas e territoriais. O segundo pon-
to proposto para o grupo questionava se as rebeliões e revoluções liberais
dos séculos XVIII e XIX traziam elementos e indícios de secessão. A tercei-
ra questão tratava da indagação sobre o projeto centralizado do período
imperial: se ele teria sido essencial para garantir a unidade territorial do
País. E o quarto ponto propi.utha urna análise comparativa entre a Consti-
tuinte de 1823 e a Constituição de 1824 sobre um aspecto específico: como
foi enfrentado o problema da nacionalidade e da soberania nesses dois
momentos.

2— Centralização X Descentralização do poder político na
federação

Expositor Marco Antônio dos Santos Leite - Consultor da Alemg

O consultor Marco Antônio dos Santos Leite iniciou sua palestra di-
zendo que refletir sobre o federalismo é defender a democracia da ameaça
de concentração de poder no governo central, em detrimento dos gover-
nos locais. Para definir o tipo de realidade que chamamos de federalismo,
ele buscou a origem do termo foedus, que significa pacto, tratado. Cada
pactuante, assinalou, busca no pacto suprir algo que lhe falta e que se
encontra no outro, no diferente. Urna das características desse pacto é a
oposição entre os pactuantes, pois busca-se no pacto aquilo que não se
tem. Urna expressão que ilustra essa oposição está contida no brasão dos
Estados Unidos da América - Pluribus uz uni. A oposição entre a pluralidade
e a unidade é um dilema que atormenta o pensamento ocidental desde a
origem. Localiza-se aí uma dupla tendência, centrífuga e centrípeta.

A tendência centrífuga é a de recuar do pacto e tentar restaurar a
soberania da unidade. Levada ao extremo, significaria a secessão, o
desmantelamento da federação. A tendência centrípeta, no sentido da
unidade, seria a ameaça de polarização de todo o poder na União. Tanto
uma situação quanto a outra, levadas ao extremo, resultariam na morte
da federação. A federação é, portanto, uma realidade de feição dialética,
na qual encontramos essa luta de opostos entre os interesses dos Estados
e o interesse da União. A federação experimenta um equilíbrio dinâmico
e, por isso, instável e provisório. Ela não se mantém como federação gra-
tuitamente, mas porque certas práticas são igualmente mantidas.

Em relação à federação brasileira, o consultor apontou algumas ques-
tões: na sua origem, a federação brasileira tem respaldo nas práticas polí-
ticas do povo ou tem origem artificial? O pacto federativo brasileiro é um
pacto entre iguais, considerando-se as desigualdades regionais e a nature-
za dos Estados brasileiros, que se dividem em históricos e artificiais? Quem
são os verdadeiros sujeitos do pacto federativo? E a vontade do povo ou
das elites? Qual a densidade política do pacto federativo e a que interesses
ele tem servido?

Com a observação de quatro características, pode-se verificar o grau
de federalismo ou unitarismo da federação brasileira.

1 - auto-organização - os Estados têm capacidade de ter sua Consti-
tuição, seu regime próprio de governo?

2 - autogoverno - o governo é escolhido livremente ou imposto por
elites?
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3 - autonomia financeira - o Estado tem competência para estabele-
cer sua política tributária e criar seus impostos?

4— Constituição republicana - Na primeira Constituição republicana,
houve preocupação em manter unidos os Estados, razão por que mui-
tas concessões foram feitas. O federalismo teve grande peso naquele
momento.

Em seguida, o consultor mostrou, por meio das Constituições brasi-
leiras, os momentos de grande concentração de poder na União e os de
maior vitalidade do federalismo.

Analisando a relação da globalização com o federalismo, Marco An-
tônio Leite concluiu que a primeira é uma grande ameaça ao federalismo
por ser excludente e por fazer exigências que ferem a autonomia dos entes
federados. Um exemplo dessas exigências é a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Essa lei é um instrumento de intromissão da União nos Estados e
municípios por tratar de maneira igual realidades diferentes, como se to-
dos os Estados e municípios tivessem as mesmas necessidades.

3 - O federalismo brasileiro na Constituição de 1988

Expositora: Maria de Lourdes Capniienia Ped rosa - Consultora da Alerng

A consultora Maria de Lourdes Capanema Pedrosa destacou, na sua
exposição inicial, as questões centrais sobre o tema "Federalismo brasilei-
ro e a Constituição de 1988", que ela sugeria que fossem aprofundadas
nas discussões do grupo 7 . Maria de Lourdes assinalou que o pacto federa-
tivo, como pacto social, político e econômico, é sempre passível de
redefinição e rediscussão. Não hasta, segundo ela, que a Constituição de-
fina como federação a forma de Estado, pois o que irá realizar plenamente
a federação são os seus integrantes.

Os requisitos do Estado federal são a indissolubilidade do vínculo, o
que significa que a federação não pode ser dissolvida; a soberania da União
e a autonomia dos entes federados; e a repartição de competências e a
participação dos Estados e municípios na repartição dos tributos arreca-
dados.

Outro aspecto importante é a participação das entidades federadas
na formação da vontade nacional, que se manifesta no Senado, represen-
tante dos Estados na formação da vontade nacional. Maria de Lourdes
destacou um momento recente da nossa história, em que se assinala o
declínio do federalismo, quando o Senado defendeu interesses partidári-
os acima do interesse dos Estados, no caso a Lei de Responsabilidade Fis-
cal, ao participar de manobra que resultou em prejuízo do interesse dos
Estados. Se o Senado não assumir seu papel constitucional e essencial ao
federalismo, ele deixa de ter razão de existir, concluiu a consultora.

A discussão do grupo foi dividida em dois subtemas O papel do Senado e A repartição de competênci-
as. O marco teórico dos dois temas consistiu na leitura e discussão de textos de Luiz Felipe D'Ávila e
Paulo Bonavides. O primeiro autor, em obra editada em 1995. inspirou-se no federalismo alemão acerca
do papel do Senado. O segundo escreveu, em 1979,  obra inspirada na vertente norte-americana, mais
tradicional, que abordou a grande distância entre a teoria contida no texto constitucional e a prática do
Senado na República.
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Propostas dos grupos de estudo

Propostas para a Escola do Legislativo

• Discutir as relações entre federalismo e democracia, apontando como
a centralização e a descentralização do poder político na federação podem
influir na atuação das Assembléias Legislativas. E que contribuições as
Assembléias podem dar para o aprimoramento do pacto federativo.

• Verificar como o pacto federativo em vigor influi nas condições de
vida da população brasileira.

• Verificar a quem interessa um modelo de federação marcado por
uma tendência centralista. A quem interessa um governo central forte,
com intervenções sistemáticas, diretas e indiretas, nos Estados e municí-
pios? Interessa ao capital internacional? As elites brasileiras? Aos
megaempresários?

• Estudar o papel do Senado no contexto da federação, visando a
uma possível alteração do perfil, da postura e do papel dessa instituição.

Propostas para o processo legislativo

Um modelo descentralizado de federação poderia ser fortalecido a
partir da atuação do Poder Legislativo na fiscalização dos atos do gover-
no. Para isso, as Assembléias Legislativas precisariam estar municiadas
com dados e informações sobre o Estado e as políticas públicas. Este aces-
so, no entanto, é ainda bastante precário nas Casas Legislativas.

• Ampliação das competências legislativas dos Estados na Constitui-
çào Federal, para desarraigar da tradição centralista o modelo brasileiro.

• O Estado deve assumir uma ação pedagógica, com o objetivo de
avançar e ampliar a experiência democrática. Nesse contexto, os políticos
e as Assembléias Legislativas podem assumir um papel semelhante, atu-
ando como modelo para as Câmaras Municipais.

• Reformas de base nos arcabouços político, partidário e eleitoral, para
que o Senado, a exemplo do modelo alemão, atue como o "escudo prote-
tor dos Estados" na federação, deixando de ser apenas uma câmara revisora
dos projetos votados pela Câmara dos Deputados e direcionando seus
esforços na definição de normas gerais que garantam a manutenção da
paz entre os Estados membros da federação, mediante o equilíbrio har-
mônico das forças de poder.

Proposta de mudança na forma de eleição dos senadores brasileiros
e na duração de seus mandatos. Os senadores seriam eleitos pelas Assem-
bléias Legislativas mediante a introdução de algumas cláusulas de barrei-
ra. O mandato de senador seria ainda coincidente com a duração do man-
dato de governador do Estado. Como efeito adicional dessa mudança, o
Senado se transformará - em benefício dos Estados - e os Parlamentos
estaduais crescerão em importância e responsabilidade.

O grupo sugeriu ainda que se implante no País o financiamento
público das campanhas eleitorais, a adoção do voto distrital em sistema
puro ou misto, a implantação da fidelidade partidária e maior interlocução
da Assembléia Legislativa com os senadores mineiros.
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3 - A relação entre o Poder Legislativo e os demais
Poderes e as funções do Estado

Coordenador - Maurício Marques Triçueiro - Consultor da Alemg
Data - 5 a Y de novembro de 2001

Painéis - O Poder Legislativo, a função fiscalizadora e os Órgãos de
controle do Estado - Angela Renault de Vilhena -Consultora
da Alemg

- A participação dos outros poderes e órgãos autônomos no
processo legislativo estadual - Maurício Marques Trigueiro

- O controle de constitucionalidade das leis e dos atos
normativos estaduais - Sueli Barbosa de Abreu - Procuradora
da Alemg

Inscrições - Foram 173 inscrições, sendo 38 para participação nos
grupos de estudo

O terceiro seminário enfocou a interação entre os três Poderes e os
órgãos autônomos do Estado relativamente ao exercício das duas funções
típicas do Legislativo: a função legislativa, particularmente no que diz res-
peito à atuação dos demais Poderes no processo legislativo; e a função
fiscalizadora, sobretudo no que tange às formas e aos tipos de controle da
administração pública e aos meios de fiscalização de que a Assembléia
dispõe. Também foi alvo de abordagem no seminário o controle de
constitucionalidade das leis e dos atos normativos do Poder Público Esta-
dual, à luz da doutrina, jurisprudência e legislação atuais.

Os painéis

1 - O Poder Legislativo, a função fiscalizadora e os órgãos
de controle do Estado
Expositora: Àngela Renault Villiena - Consultora da Alemg

Ângela Renault Vilhena dividiu sua exposição em partes para res-
ponder às seguintes questões: o que é o controle e por que a administra-
ção pública precisa ser controlada; controles interno e externo; crescimen-
to do Ministério Público; teoria de freios e contrapesos; e o Poder Legislativo
e a função fiscalizadora.

A administração pública é obrigada a agir buscando sempre atender
ao interesse público. Deve, assim, submeter-se ao controle e à fiscalização,
de forma que seus atos possam ser revistos, sob o aspecto do alcance dos
resultados almejados, e até mesmo invalidados quando considerados ile-
gais, inconvenientes ou inoportunos.

O controle é necessário para que a administração atue sempre de acor-
do com os interesses da sociedade, de forma a assegurar a observância
dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, publicidade,
motivação, impessoalidade, razoabilidade e eficiência. Além disso, o pa-
pel do controle da administração pública não se limita apenas a assegurar
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o respeito aos princípios constitucionais mencionados, mas guarda a fun-
ção de produzir informações que permitam ao administrador público ava-
liar a sua gestão para poder aprimorá-la continuamente.

Noberto Bohhio vincula a possibilidade de controle (controlabilidade)
à democracia e seu oposto, a incontrolabilidade, à arbitrariedade. O con-
trole dos atos da administração e o registro das atividades de gestão dos
governos são a garantia da boa aplicação dos recursos públicos. Para Ode-
te Meda uars, o tema do controle também se liga à questão da transparên-
cia do poder estatal e da corrupção. Quanto mais efetivos forem os contro-
les, menores seriam os índices de corrupção.

O controle interno permite aos Poderes e aos órgãos da administra-
ção corrigir seus próprios atos e agentes a partir de uma avaliação sobre a
atuação de cada um deles. O controle interno é a forma mais econômica e
rápida de que dispõe o Estado para corrigir quaisquer desvios que pos-
sam ocorrer quando os agentes públicos desempenham as suas funções.
Decorre do poder de autotutela, que permite a revisão, revogação ou alui-
lação de seus próprios atos quando estes forem considerados ilegais ou
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos ad-
quiridos daqueles atingidos pela decisão, os próprios Poderes e os órgãos
da administração.

A administração pública, não realizando o devido controle interno,
sujeita-se ao controle externo exercido pelo Legislativo e pelo Judiciário.
Essa forma de controle compreende, de acordo com Celso Antônio Ban-
deira de Mello, o controle parlamentar direto, o controle exercido pelo
Tribunal de Contas (órgão auxiliar do Legislativo nessa matéria) e o con-
trole jurisdicional. A Constituição de Minas Gerais prevê também o con-
trole direto, a ser exercido pelos cidadãos, pelo partido político, pela asso-
ciação legalmente constituída representativa da comunidade ou sindica-
to, mediante o exercício do direito de petição e representação em órgão de
qualquer poder e entidade da administração indireta. Esses direitos po-
dem ser exercidos por meio de denúncias de irregularidade ou ilegalidade
de ato de agente público à Assembléia Legislativa, ao Tribunal de Contas
e perante o Ministério Público.

Ao Ministério Público, pelo fato de o Poder Judiciário agir somente
por provocação na solução de litígios, cabe a missão do patrocínio desin-
teressado dos interesses públicos e mesmo de interesses privados aos quais
se quiser dar proteção especial. A instituição detém o poder do exercício
do direito de ação independentemente de provocação.

Há também o mecanismo de controles recíprocos, exercidos pelos
Poderes Estatais. O Poder Executivo controla o Judiciário por meio da
nomeação de integrantes dos Tribunais. Em Minas, o Executivo provê um
quinto das vagas dos Tribunais do Estado. Cabem também ao chefe do
Executivo a nomeação do procurador-geral de Justiça, órgão superior do
Ministério Público Estadual, escolhido entre nomes constantes de lista
tríplice encaminhada pela instituição, e a nomeação de quatro dos cinco
membros do Tribunal de Justiça Militar.

No controle sobre o Legislativo, o Executivo tem a prerrogativa de
vetar os projetos de lei, total ou parcialmente, o que constitui um instru-
mento fundamental de avaliação de constitucionalidade das proposições
votadas. O Executivo possui, ainda, a prerrogativa de nomear dois dos

Meauar, Odete. Controle da Administração Pública, SP, 1933, ed. Revista dos Tribunais,
Cap. 8, p1 11144.
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sete conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas,
por sua vez, auxilia a Assembléia ao proceder ações de fiscalização do
Executivo.

Ao Poder Judiciário compete, constitucionalmente, o controle de atos
dos Poderes Executivo e Legislativo. O controle judicial pode ser exercido
tanto para impugnar um ato do administrador que afete os interesses de
urna só pessoa como atos que lesem os direitos de urna coletividade.

O controle exercido pelo Poder Legislativo é também denominado
controle político. Na lição de Guanabara e Peixinho', "a competência do
Parlamento não se esgota na função legislativa". Ele atua corno controlador
por excelência dos outros Poderes, tendo em vista que a sua formação se
dá diretamente por meio do voto popular, sendo o mais democrático dos
Poderes constituídos.".

A fiscalização financeira exercida pelo Legislativo sobre a adminis-
tração pública se dá com o auxílio do Tribunal de Contas. Compete, ainda,
à Assembléia processar e julgar o procurador-geral do Estado e o procura-
dor-geral de Justiça nos crimes de responsabilidade, cabendo-lhe também
a prerrogativa de afastar este último por voto secreto da maioria de seus
membros, na forma prevista pela Lei Orgânica do Ministério Público.

O controle parlamentar direto também pode ser feito em outras di-
versas modalidades, tais como sustação dos atos normativos do Poder
Executivo; convocação de secretários de Estado e dirigentes da adminis-
tração direta e indireta para prestarem informações; aprovação da escolha
de conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo governador e de
integrantes do Conselho de Governo, do Conselho Estadual de Educação
e do Conselho de Defesa Social, de interventor em município e dos presi-
dentes das entidades da administração pública indireta; instalação de Co-
missão Parlamentar de Inquérito, com poderes próprios das autoridades
judiciais, para apuração de fato determinado e por prazo certo; julgamen-
to das contas do Governo e apreciação dos relatórios sobre a execução dos
planos de governo, com base no parecer prévio emitido pelo Tribunal de
Contas.

O controle exercido pelo Tribunal de Contas compreende, entre ou-
tros, o julgamento dos administradores e demais responsáveis por dinhei-
ros, bens ou valores públicos de órgãos de qualquer dos Poderes ou de
entidade da administração indireta; a fixação de responsabilidade de quem
tiver dado causa a irregularidades que tenham resultado em prejuízo ao
Estado ou a entidade da administração indireta; a promoção de tomada
de contas nos casos em que não tenham sido prestadas no prazo legal; a
apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal; e a realização,
por iniciativa própria ou a pedido da Assembléia Legislativa, de inspeção
e auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial.

A consultora Ângela Renault Vilhena destacou também a Comissão
Parlamentar de Inquérito como instrumento de controle eficiente da ad-
ministração pública. O controle exercido por esse instrumento visa obter
informações para a atividade legislativa e para supervisionar e controlar
os negócios públicos. As conclusões das CPIs são encaminhadas ao MP,
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para que, se for o caso, essa instituição promova a responsabilidade civil
ou criminal dos infratores.

2— A participação dos outros Poderes e órgãos autônomos
no processo legislativo estadual
O propósito do coordenador Maurício Trigueiro foi estabelecer rela-

ções do ponto de vista formal e jurídico e realçar a realidade do relaciona-
mento entre os Poderes. São atores do processo legislativo os Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário e os órgãos autônomos, o Tribunal de Con-
tas e o Ministério Público. O Tribunal de Contas ganha autonomia na Cons-
tituição de 1967 e o Ministério Público, na Constituição Federal de 1988 e,
por conseguinte, na Estadual, em 1989.

Em 1988, com a nova Constituição da República, saímos de um regi-
me autoritário e o processo legislativo passou a ser democrático. Antes,
ocorria uma hipertrofia do Poder Executivo, que exercia pressão sob o
Legislativo por meio de diversos mecanismos, como o decurso de prazo,
que fazia um projeto se tornar lei caso não fosse discutido e votado pelo
Legislativo num prazo determinado.

A nova ordem constitucional admitiu também novos instrumentos
democráticos de participação, como os projetos de iniciativa popular, o
plebiscito e o referendo. No âmbito do Poder Legislativo, houve valoriza-
ção do papel das comissões temáticas, ampliando-se a discussão dos pro-
jetos com a participação maior da sociedade por meio das audiências pú-
blicas. O processo legislativo, além dos procedimentos formais a serem
observados na elabotação de leis, passou também a considerar os aspec-
tos sociais, políticos e econômicos.

Com relação à participação dos outros Poderes no processo, o coor-
denador ressaltou o papel do Poder Executivo, que, além do Legislativo,
pode apresentar emendas no decorrer do processo legislativo em se tra-
tando de matéria de iniciativa do governador do Estado. Mas ocorre tam-
bém o relacionamento extra-jurídico entre o Legislativo e o Executivo, fei-
to por meio de interlocução com a liderança do Governo. O coordenador
destacou que não há estudos sobre a influência do Poder Executivo na
pauta da Assembléia, nem quanto à sua forma, nem quanto ao peso dessa
ação no processo de decisão do Legislativo, e sugeriu que o tópico seja
objeto de pesquisa.

No caso do Poder Judiciário, a Constituição do Estado determina que,
a cada dois anos, o Tribunal de Justiça deve encaminhará Assembléia um
projeto de lei que trate da organização e divisão judiciárias, que conterá a
criação ou restauração de comarcas, fixará o número de cargos de juiz, etc.
Contudo, o projeto de lei pode ser modificado na Assembléia e o número
de comarcas alterado de acordo com o interesse dos parlamentares.

O Tribunal de Contas é considerado órgão auxiliar do Poder
Legislativo na fiscalização dos Poderes. A idéia de órgão auxiliar tem su-
gerido que o Tribunal seja subordinado ao Poder Legislativo, mas não é
isso o que ocorre. Ele é órgão auxiliar para fins de fiscalização, mantendo
autonomia funcional, financeira e administrativa. É de iniciativa do presi-
dente do Tribunal a criação e extinção de cargo e função públicos e a fixa-
ção de vencimentos de seus membros e dos servidores da sua Secretaria.

E, por fim, o Ministério Público, órgão que também mantém autono-
mia funcional, administrativa e financeira, hoje considerado por muitos
como sendo o quarto poder. Na Constituição de 1967, era órgão do Poder
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Executivo, ligado à Procuradoria-Geral do Estado, a qual dava assessoria
e orientação jurídica. Hoje, o seu papel é zelar pela aplicação da lei, tra-
tando ainda de direitos difusos. Não depende da Assembléia para a indi-
cação do procurador-geral de Justiça, embora a Assembléia possa desti-
tuí-lo do cargo. Ao procurador-geral de Justiça, titular do Ministério Pú-
blico, compete a iniciativa de lei complementar que disponha sobre a or-
ganização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público.

Além da atuação constitucional no processo legislativo, os outros
Poderes e órgãos da administração também atuam no Poder Legislativo
por meio de IobbiL'S e corno formas de pressão aos parlamentares. Têm
destaque, nesse sentido, as entidades e os sindicatos, que acompanham e
influem em projetos de interesse das categorias ou das instituições que
representam. Essa atuação deveria ser também, para Maurício Trigueiro,
objeto de pesquisa para melhor compreensão das forças que se envolvem
no processo legislativo.

Outro ponto ressaltado pelo expositor diz respeito ao Orçamento do
Estado. No início do governo, o Poder Executivo encaminha ao Legislativo
o Plano Plurianual de Ação Governamental e, a cada ano, o projeto da Lei
de Diretrizes Orçamentárias e o projeto da Lei Orçamentária, que contém
o Orçamento do Estado.

Para que o Poder Legislativo possa exercer a fiscalização - destacou o
coordenador -, a peça fundamental é o Orçamento do Estado. E uma lei
cuja tramitação tem procedimentos específicos, pois é previsto seu acom-
panhamento por comissão integrada por representantes de todos os Po-
deres. Segundo Maurício Trigueiro, é preciso que estudos determinem
como essa representação se dá na prática e qual a qualidade das modifica-
ções que ela sugere ao Orçamento. Por outro lado, é preciso também veri-
ficar se o Poder Legislativo dispõe dos meios para se conhecer a realidade
financeira do Estado, para a elaboração do Orçamento e o acompanha-
mento de sua execução. Outro ponto polêmico em relação à matéria é a
discussão sobre se o Orçamento deve ser autorizativo ou determinativo.
Nesse campo, seria também interessante observar as regras para a inclu-
são de emendas ao Orçamento, se atendem a interesses regionais ou locais
e qual a dimensão da emenda no projeto.

3 - O controle de constitucionalidade das leis e dos atos
normativos estaduais
A procuradora Sueli Barbosa de Abreu fez um histórico do surgirnento

do Parlamento como mecanismo de controle dos atos da realeza, num
momento em que se processava, na Europa, a substituição da noção do
poder emanado de Deus pelas relações de poder entre os homens. Deriva
daí, assinalou, a manutenção de expressões como "a Constituição é sagra-
da", em que a sacralização que marcava o poder do rei transferiu-se para
o domínio da lei.

O Direito Constitucional é um ramo recente do Direito, data do sécu-
lo XVIII e é um ramo doutrinário nascido com as constituições francesa e
norte-americana. Sueli Barbosa examinou o papel das Constituições nos
modelos de Estado intervencionista - o Estado do bem-estar social e os
Estados autoritários - para mostrar que a Constituição, nascida como
bandeira de uma classe econômica e social em ascensão, prevaleceu no
Estado moderno como conquista histórica. Esse estatuto fundamental deve
ser feito por um poder constituinte e não por um poder constituído.
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Um ato inconstitucional é um ato muito grave numa ordem constitu-
cional, assinalou a procuradora. Pelo princípio de supremacia das Consti-
tuições, é preciso haver compatibilidade entre a legislação
infraconstitucional e a Constituição, que norteará o controle das leis.

Esse controle pode ocorrer de várias formas:

a) controle difuso - feito por via indireta, quando se deixa de cumprir
o que dispõe a lei por considerá-la inconstitucional. O efeito de uma ação
nesse sentido somente servirá para as partes envolvidas no processo;

b) controle concentrado direto ou abstrato - evitará que alguém ve-
nha a sofrer com a aplicação da norma;

c) controle jurisdicional - quando o Judiciário diz que a norma não
pode ser aplicada. Nesse caso, a ação do Judiciário é também política e
legislativa em negativo;

d) controle não-jurisdicional ou preventivo - não é exercido pelo Ju-
diciário e pode ser feito pelo chefe do Executivo, por meio do veto à pro-
posição de lei ou a parte dela. O controle não-jurisdicional não é somente
preventivo, podendo ser aplicado depois que a norma está em vigor, com
o chefe do Executivo pedindo a anulação da norma.

Em seguida, a procuradora analisou um dos mais importantes ins-
trumentos de controle da constitucionalidade, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (Adin). De acordo com o disposto no artigo 103 da
Constituição da República, podem propor ação de inconstitucionalidade
ao Supremo Tribunal Federal o presidente da República, as Mesas do Se-
nado Federal, da Câmara dos Deputados e das Assembléias Legislativas,
o governador do Estado, o procurador-geral da República, os partidos
políticos com representação no Congresso Nacional e confederação sindi-
cal ou entidade de classe de âmbito nacional.

O prazo médio para julgamento de urna Adin é de três anos, o que
traz problemas principalmente para a administração pública. Um meca-
nismo que torna mais ágil a decisão é a Ação Declaratória de
Constitucionalidade.

Outro aspecto abordado por Sueli Barbosa trata da legislação
infraconstitucional anterior a uma nova ordem constitucional. Urna nova
Constituição revoga todo ordenamento jurídico que a contrarie. Mas não
existe um processo normal de revogação da legislação anterior, o que
somente ocorrerá quando alguém quiser usar a lei e outro se recusar a
cumpri-Ia, cabendo à Justiça a decisão final.

Em geral, normas baseadas na Constituição anterior podem continu-
ar em vigor se não afrontam o novo texto, concluiu a procuradora.

Propostas do grupo de estudos

Propostas para o planejamento institucional

Fazer um acompanhamento efetivo das políticas públicas por meio
do acompanhamento financeiro-orçamentário e da fiscalização de metas
propostas.

Treinar o pessoal da Casa, em especial o dos setores que prestam
assessoria parlamentar, para consulta ao Siaf.
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• Facilitar o acesso do corpo parlamentar, do corpo técnico e das as-
sessorias à consulta de dados do Siaf.

Dotar as diversas comissões do assessoramento necessário para que
elas possam fazer o acompanhamento das políticas públicas nas respecti-
vas áreas epara subsidiar a ação legiferante.

• Incrementar os mecanismos de cooperação entre a Alemg e o Tribu-
nal de Contas, como forma de aprimorar o exercício da função fiscalizadora.

• Nas campanhas educativas sobre o Poder Legislativo, esclarecer a
população sobre a impossibilidade jurídica de se atender a determinadas
reivindicações encaminhadas ao Legislativo.

• A função fiscalizadora do Poder Legislativo só poderá ser assumida
a partir de uma maior organização e transparência da Casa Legislativa,
com o fornecimento de informações aos públicos interno e externo; a cria-
ção de uma mentalidade de fiscalização tanto no corpo político quanto no
corpo técnico da Casa; e a participação dos deputados e do corpo técnico
no planejamento, na formulação e na gestão e avaliação de políticas pú-
blicas.

• Retorno da elaboração da publicação "Informação Prévia" (que su-
cedeu "Análise Prévia") voltada para os projetos mais polêmicos, com dis-
tribuição para o público interno e externo, via CAC, até que a publicação
se consolide e ganhe força para alcançar novos espaços.

• Realização de um encontro para avaliar o relacionamento da As-
sembléia Legislativa com a Imprensa.

Propostas para a Escola do Legislativo

Sugestões para o aprimoramento do controle parlamentar, visando
ao aperfeiçoamento da função fiscalizadora e dos órgãos de controle do
Estado.

Instituir, a partir da próxima legislatura, um curso introdutório ao
exercício da atividade parlamentar, durante o qual o parlamentar teria
conhecimento dos instrumentos disponíveis para o exercício de suas fun-
ções.

Aumentar a oferta de cursos de capacitação e aperfeiçoamento para
a assessoria parlamentar, não se restringindo apenas a cursos de Portugu-
ês, Informática e Regimento Interno.

Propostas para o processo legislativo

Para as CPIs

Criar na Alem- um grupo que se especialize no estudo de CPIs,
capaz de orientar os responsáveis pelos trabalhos de cada nova comissão
que se instale; e de um grupo técnico com a incumbência de fazer o acom-
panhamento das medidas propostas no relatório final da CPI, de atribui-
ção dos demais órgãos do Estado, com mecanismos de acompanhamento
pelo parlamentar.

Fazer um levantamento das CPIs realizadas em âmbito nacional e
estadual e analisar seus resultados, fazendo um acompanhamento contí-
nuo das que estiverem em andamento no Congresso Nacional e tiverem
repercussão em Minas Gerais.
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• Antes da instalação de uma CPI, definir, de forma muito clara, o seu
objeto, uma vez que CPIs sem objeto definido, além de não terem susten-
tação jurídica, concorrem para a banalização do instrumento.

• Ampliar a participação dos órgãos de controle da administração
pública (Ministério Público e Tribunal de Contas) para enriquecer os tra-
balhos da Comissão se necessário.

• Na apresentação do relatório final à Comissão, a Assessoria de Co-
municação da Casa deve dar apoio à CPI na preparação de material para
divulgação do seu trabalho; o relatório final pode incluir um texto inicial
objetivo e sucinto, para leitura na reunião e divulgação, com as principais
conclusões da CPI.

Outras propostas

• Transformação das leis autorizativas em requerimento ao Poder
Executivo, solicitando o encaminhamento do Projeto de Lei (doação/re-
versão de imóveis). O Poder Legislativo se manifestaria, assim, apenas
quando o outro Poder assim o solicitar.

• Maior participação do Legislativo no estudo preliminar do Orçamen-
to, com a reavaliação da participação do deputado na fase de apresenta-
ção de emendas, sugerindo-se reuniões de parlamentares da mesma re-
gião, por exemplo, para alcançar uma meta específica; aparelhamento e
aperfeiçoamento permanente do corpo técnico da Casa, a fim de que ele se
mantenha atualizado e em condições de atuar na assessoria da área parla-
meti tar.

• Conscientização dos parlamentares e assessores sobre a importân-
cia da LDO e do Orçamento, alertando-os para a importância da sua par-
ticipação desde o planejamento dessas proposições, passando pelo seu
acompanhamento, até a fiscalização.

Realização de um fórum técnico para despertar os assessores de de-
putados e o corpo técnico da Casa para a importância do Orçamento no
planejamento.

• Avaliação das experiências do Orçamento Participativo, para se che-
gar a um novo modelo que garanta a participação dos deputados e da
população numa discussão mais ampla e aprofundada do Orçamento, es-
tendendo-a até as ações de fiscalização.

• Mudança do Regimento Interno, atribuindo natureza terminativa à
CCJ, cuja decisão ficaria sujeita a recurso ao Plenário, a requerimento de
um décimo dos deputados, na forma do inciso 1 do parágrafo 20 do artigo
58 da Constituição da República.

• Permitir a ampliação da possibilidade de se requerer nota técnica
para as bancadas.
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4 - A prática político-parlamentar do Poder
Legislativo e de seus membros

Coordenador - Gera/do Fábio Madureira - Ex-Assessor Institucional da
Alemg

Data - 19 a 23 de novembro de 2001
Painéis - Determinantes socioculturais da prática político-parlamentar

- Deputado Amilcar Martins

- Determinantes institucionais da prática político-parlamentar
- Maria Teresa Vilas Boas de Paula
- Controle social da tecnocracia e prática política - Fábio
Madureira

Inscrições - Foram 148 inscrições, sendo 41 para participação nos
grupos de estudo

A última etapa do Ciclo de Seminários "Desafios e Perspectivas do
Legislativo Estadual", que tratou da prática político-parlamentar do Po-
der Legislativo e de seus membros, tornou-se um momento-síntese dos
três encontros anteriores. Na plenária final de cada um desses eventos, as
discussões terminavam por desaguar na questão da prática político-parla-
mentar da Assembléia de Minas, observada de perto pelos participantes
dos seniinários, servidores tanto da área administrativa, entre elas, a do
processo legislativo, quanto da área parlamentar. já embasados por essas
discussões, nesse último evento, buscou-se oferecer aos participantes a
oportunidade de chegar a um entendimento dos fenômenos que compõem
a vida da instituição legislativa, dentro de uma perspectiva histórica e con-
tínua.

Os painéis
1 - Determinantes socioculturais da prática político-

parlamentar
O tema foi apresentado pelo deputado Amilcar Martins (PSDB), que

falou sobre as variáveis que hoje influenciam a prática político-parlamen-
tar. Para ele, a profissionalização da atividade política; a ampliação do
sistema democrático de governo, gerando um novo ciclo na história mun-
dial; e o avanço da participação da sociedade nos processos decisórios são
as três variáveis que hoje influem diretamente na atuação dos parlamen-
tares.

Nesse contexto, o expositor destacou os três principais objetivos do
político que chega ao Parlamento para ocupar uma cadeira e exercer a
representação de um segmento da sociedade. São eles: a reeleição; a busca
de mais poder dentro da instituição; e a elaboração de boas políticas pú-
blicas. A reeleição é entendida aqui não apenas como o retorno do parla-
mentar a um novo mandato, mas a sua permanência na elite política, ocu-
pando algum cargo na estrutura de poder do Estado.

Para garantir esse primeiro objetivo, a capacidade do parlamentar de
acumular poder em seu universo de atuação conta ponto a favor e, por
isso, ele busca alcançar também maior visibilidade entre seus pares, den-
tro do Parlamento, ampliando a sua influência na instituição, tanto nas
decisões políticas quanto administrativas. A elaboração de boas políticas
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públicas é outro objetivo de todos os parlamentares e urna boa atuação na
área do processo legislativo, com a produção de boas leis, também favore-
ce o objetivo central dopolítico, que é obter a sua reeleição.

Entre as determinantes socioculturais da prática político-parlamen-
tar, Amilcar Martins destacou três: o sistema eleitoral, o sistema partidá-
rio e as determinantes socioeconômico-culturais da população, que influ-
em diretamente no comportamento dos políticos e dos eleitores e na rela-
ção entre os dois grupos. O sistema eleitoral -proporcional, com lista aberta
e escolha uninominal - induz o eleitor a fazer urna escolha de nomes e não
de partido na hora de votar, favorecendo a personificação do voto. A fra-
gilidade do sistema partidário, em parte como conseqüência do próprio
sistema eleitoral deficiente, induz o político a adotar também uma estraté-
gia individualista para a sua atuaçào, favorecendo a mercantilização do
mandato.

As condições de pobreza da maioria da população brasileira, carente
em todas as áreas essenciais de atendimento do Estado, como saúde, edu-
cação, transporte, moradia e outras, impõem ainda urna nova função aos
parlamentares, não constitucional, mas atribuída a eles pela própria po-
pulação: atendimento assistencial. Essa tendência foi constatada numa
pesquisa citada em artigo do professor Fábio Wanderley, que mostra que
61% dos eleitores que passam por um gabinete vão encaminhar pedidos
pessoais (emprego, consulta médica, remédios, construção, cesta básica,
bolsa de estudo, entre outros). Esse grupo inclui não apenas eleitores ca-
rentes, mas também da classe média. Outros 15% buscavam encaminhar
reivindicações coletivas (patrocínios, ajuda a instituições, impressos sin-
dicais, etc);13% levaram reclamações; e 11%, sugestões.

Outras determinantes citadas pelo deputado referem-se à posição re-
lativa do parlamentar, se titular ou suplente; composição, localização e
votação da sua base eleitoral; e comportamento eleitoral. Ele observou que
o político que se torna titular de uma cadeira no Parlamento perde auto-
nomia para atuar, passando a depender da dinâmica do Poder na institui-
ção e da sua relação com os demais Poderes. O perfil da sua base eleitoral
também influi na forma como esse político vai atuar no Parlamento e o
comportamento dos eleitores - o percentual de votos brancos e nulos num
pleito - é outra variável que determina a posição do político no conjunto
da sociedade. "Se o percentual desses votos é alto, a função parlamentar
fica desvalorizada e o deputado já inicia o seu mandato como devedor",
observou Amilcar Martins.

Prosseguindo, o deputado Amilcar Martins relatou as estratégias in-
dividuais e coletivas da ação parlamentar que hoje são adotadas pelos
políticos e pelos partidos no exercício da representação política nas Casas
Legislativas e que influem na prática político-parlamentar dos deputados.
Como exemplo de estratégias coletivas, ele citou a experiência da Assem-
bléia de Minas, que fez um grande esforço de planejamento institucional,
traçando estratégias para o Parlamento mineiro, que viabilizaram a for-
mulação de boas políticas públicas, por meio de seminários legislativos,
fóruns técnicos, audiências públicas e outras iniciativas.

O sistema de comunicação da Assembléia de Minas, com uma estru-
tura permanente de comunicação com a mídia e canais próprios de comu-
nicação com a sociedade, como a ho,nt' page da Assembléia na Internet e a
T\ Assembléia; e a criação de instrumentos formais de subvenção social
foram outras iniciativas citadas pelo deputado e que interferem na forma
de atuar dos parlamentares.

Sobre as estratégias individuais, adotadas pelos parlamentares, que
influem nessa prática, Amilcar Martins observou que o peso das ações
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ligadas ao processo legislativo é muito menor do que aquelas voltadas
para o atendimento de demandas locais, fortalecendo, dessa forma, uma
estratégia individualista e uma atuação clientelista dos gabinetes. A de-
manda dos políticos locais para o financiamento de campanhas munici-
pais, a demanda por contratação de agentes políticos para atuarem ao lon-
go do mandato e a pressão para votar com o governo na expectativa de
obter benesses do Estado são outras determinantes citadas pelo deputado
e que induzem o parlamentar a adotar uma estratégia individualista na
sua atuação político-parlamentar.

2 - Determinantes institucionais da prática político-
parlamentar
Maria Teresa Vilas Boas de Paula, assessora do Partido dos Traba-

lhadores (PT), foi a expositora do segundo tema dessa etapa do Ciclo de
Seminários. Ela fez uma análise dos limites constitucionais para atuação
do Poder Legislativo Estadual, ressaltando, principalmente, as restrições
impostas ao Poder a partir da edição da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF), que influem diretamente no processo de elaboração da Lei do Orça-
mento. Na avaliação da expositora, a LRF impôs limites ao processo de
negociação entre os três Poderes, com o conseqüente esvaziamento da ação
do legislador estadual na elaboração dessa proposta. As restrições são tão
fortes que essa atuação hoje acaba se restringindo à negociação interna de
recursos para o próprio Poder.

Outro aspecto que influi e limita a atuação do Legislativo na discus-
são da Lei Orçamentária é o fato desta ser meramente autorizativa. A Cons-
tituição de 1988 não avança na definição de um novo quadro para formu-
lação das leis orçamentárias, remetendo a urna lei complementar de 1964
que pouco acrescenta a essa discussão.

Como exemplo dessa situação, Tereza Vilas Boas citou os dados do
Orçamento do Estado para o exercício de 2002. Dos R$19,5 bilhões que
compõem o Orçamento do Estado, apenas 1,2% está disponível para ser
discutido e realocado pelos deputados, somando algo em torno de R$ 230
milhões.

Também na elaboração e atualização da legislação tributária - outro
espaço que poderia estar sendo ocupado pelo Legislativo estadual -, a
competência é toda cerceada pela legislação federal.

Maria Teresa citou ainda, entre os espaços que poderiam comportar
uma atuação mais efetiva do Legislativo, o da organização do serviço pú-
blico. Mas também aí o Poder Legislativo não tem autonomia para agir,
pois as matérias que tratam da organização do serviço público são de ini-
ciativa exclusiva do Poder Executivo. Essa restrição, além de limitar a atu-
ação do Legislativo, retira dele qualquer responsabilidade pela organiza-
ção do serviço público, descomprometendo-o com soluções mais
abrangentes para o redesenho do setor público no País.

Ela analisou ainda a atuação do Tribunal de Contas e do Ministério
Público, este último considerado a grande novidade na estrutura
organizativa do setor público e que tem influído na atuação do Poder Pú-
blico em favor do cidadão. Mas as expectativas em relação ao Ministério
Público, já visto como o 4° poder, são maiores do que os resultados até
agora alcançados. As ações propostas em relatórios finais de CPIs, por
exemplo, e que dependem de urna ação do Ministério Público continuam
sem um encaminhamento. Por outro lado, o MP também precisa negociar
sua própria existência e, para isso, depende dos demais Poderes, o que
pode limitar sua atuação.
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Mesmo o controle que pode ser exercido pelo cidadão é limitado, pois
ele é mediado pelo Poder Judiciário, ainda lento para emitir seus parece-
res. Uma ação de inconstitucionalidade, por exemplo, pode demorar até
mais de 3 anos para ser julgada.

Falando sobre a atuação da mídia, Maria Teresa destacou que o cida-
dão é refém dos meios de comunicação, que transformam urna verdade
virtual em realidade.

3— Controle social da tecnocracia e prática política
O controle social da tecnocracia é quase impossível porque a ação

política tem-se embasado num saber que não é produzido pelo povo (pela
maioria) e, sim, pela tecnocracia; portanto, é essa a classe que controla a
classe política, e não o contrário, corno deveria ser.

Uma forma de minimizar esse quadro é diversificar os espaços de
atuação da tecnocracia para que ela possa se alocar em função da sua op-
ção ideológica, desmistificando a propalada neutralidade do seu saber e
dando visibilidade às contradições que hoje são atribuídas às instituições
públicas.

O real controle da sociedade sobre a tecnocracia e, por conseqüência,
sobre a classe política só se dará com a tomada da consciência do povo
sobre o valor do seu próprio saber.

Com essa leitura, o consultor Fábio Madureira apresentou uma pro-
posta para a atuação político-parlamentar dos representantes eleitos, su-
gerindo, entre outras mudanças, que todo partido receba financiamento
público suficiente para manter um quadro tecnocrático capaz de dar gua-
rida e sustentação a suas teses programáticas e à sua prática política.

Sugere ainda que, como tal, todo partido se torne um espaço propício
para o exercício de carreiras profissionais em consonância com a opção
político-ideológica do profissional. Como conseqüência disso, criar-se-ia a
oportunidade do surgimento de novas lideranças políticas, com
embasamento teórico suficiente para o exercício de algum controle sobre a
tecnocracia pública.

O consultor propôs também que os quadros partidários que, por 'o-
cação e pendor, fossem exercer alguma função política em qualquer espa-
ço público continuassem a ser remunerados pelo seu próprio partido e
jamais pelo poder público.

A proposta pretende, assim, retirar do espaço do Estado o ônus de
sustentar a manutenção do exercício da atividade política. A sociedade
remuneraria o partido que, por sua vez, cuidaria de manter toda a ação
política dos parlamentares eleitos sob sua bandeira. Até mesmo o salário
do deputado seria pago pelo partido, mediante recursos aportados pelo
Estado.

Propostas dos grupos

Propostas para a atuação parlamentar
Adoção de limites para atuação do Poder Executivo na elaboração

de proposições legislativas, corno os decretos, e na tramitação em regime
de urgência de matérias do Executivo.

Fortalecimento do Colégio de Líderes e maior controle do represen-
tante pelo representado, por meio de mecanismos de acompanhamento
dos atos do parlamentar pelo cidadão.

Maior esforço do corpo político da Casa, priorizando, na sua atua-
ção, as funções constitucionais do parlamentar.
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• Defesa da descentralização e autonomia dos Poderes como uma ban-
deira a ser assumida pelo Poder Legislativo.

• Que os Legislativos Estaduais assumam maior competência na pro-
dução de leis, por meio da interlocução mais direta com a sociedade, pois
o esvaziamento dessa função constitucional tem trazido como conseqüên-
cia a desresponsahilização dos agentes políticos.

Esperava-se que a UNALE - entidade que congrega os Legislativos
Estaduais - fosse capaz de exercer o papel de controlar a tecnocracia. Tal
não ocorreu. Seria muito interessante que o representante da Assembléia
de Minas na UNALE provocasse o debate desse assunto.

Propostas para o planejamento institucional
Traçar no seu planejamento estratégico, em consonância com as di-

retrizes da Mesa, ações que priorizem as funções constitucionais do parla-
mentar.

• Maior investimento na capacitação do corpo político e técnico da
Casa, por meio de cursos e seminários que visem à capacitação do Poder
para atuar no planejamento, elaboração, acompanhamento e fiscalização
de políticas públicas e do Orçamento.

• Criação de bancos de informações sobre o Estado, as políticas públi-
cas e o Orçamento.

Na programação de recepção aos novos deputados, incluir um evento
(curso, seminário ou outro) que lhes possibilite obter informações básicas
sobre o funcionamento do Poder, a Constituição Estadual e o Estado.

O programa de recepção aos deputados deve estar previsto em le-
gislação própria, evitando que sua realização dependa da administração.

Avaliação dos canais de interlocução com a sociedade hoje manti-
dos pela Assembléia Legislativa, corno o CAC, os fóruns e seminários
legislativos, a Internet e outros.

Propostas para os partidos políticos
Fortalecimento dessas instituições por meio de financiamento pú-

blico.
O grupo destacou ainda, entre as determinantes socioculturais da

prática político-parlamentar, a postura ética dos parlamentares e do Po-
der Legislativo como fator fundamental na mudança de uma cultura
assistencialista para urna cultura que contribua para a formação e o forta-
lecimento da cidadania.

Questões levantadas pelo grupo no debate e sem possibilidade de
maior reflexão:

• domínio da tecnocracia sobre a prática política.
• instituto da estabilidade diante do controle da tecnocracia.

• O crescimento da área política em detrimento da área institucional.
• O crescimento da área institucional em detrimento da área política.
• A qualificação do corpo técnico da Casa.
A conciliação do desejo legítimo da profissionalização da classe po-

lítica e o confronto com a tecnocracia.
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A forma de manutenção de um corpo técnico capaz de mediar a
tecnocracia mantida pelos partidos.
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