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O PODER LEGISLATIVO

Basta que se atente ao que dizem os meios de
comunicação social e a opinião pública, para cons
tatar a existência de uma intenção de cobrança e
questionamento dirigida ao Poder Legislativo. Tra
ta-se, à primeira vista, de fenômeno de âmbito
nacional, que envolve não só as Casas Legislati-
vas, mas atinge a própria essência da representa
çao e da função política.

Pode-se verificar que tal questionamerito, assu
mindo às vezes tons de ceticismo e ironia, recru
desceu a partir dos inicias da transição democrã
tica, ao passo que permaneceu latente ou se man-
teve velado no período anterior.
Quais seriam as razões dessa nova atitude assu

mida pelos mais diversos segmentos da sociedade
brasileira? Sem a pretensão de esgotar essas mo-
tivações, nós as situariamos em quatro que, anos
so ver, se colocam como as principais.
Na vigência da ordem jurídica consubstanciada

na Emenda Constitucional n9 1, de 1969, e, mis
ainda, sob a ógide do Ato Institucional n9 5,
foi o Legislativo amesquinhado, despido de suas
prerrogativas fundamentais, esvaziado naquela que

sua tarefa precipua: a de legislar. A hipertro
fia do Executivo, a que se deram quase todas as
competências, relegou o parlamento à condição de
mera instância homologatoria. Entretanto, de for
ma aparentemente contraditória, no Poder fraco,
desarmado, diminuído, encontrou o povo um canal
para suas esperanças e reivindicações. Nas Casas
Legislativas germinaram as primeiras sementes do
retorno à normalidade democrática.
O momento histórico ê outro. O Poder Legislati

vo, na nova ordem constitucional, mostra-se evi-
dentemente fortalecido. Foram-lhe devolvidas as
garantias e prerrogativas. Atribuíram-se-lhe no-
vas e vitais competências. Entretanto, repeusam
sobre seus ombros pesadas responsabilidades. Ele
pode agora influir efetivamente nos destinos do
País: tornou-se co-responsável por eles.
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Alçado a uma posição de destaque, não é de ad-
mirar que o parlamento se ofereça mais facilmen-
te como alvo tanto a criticas como a demandas e
expectativas.

A Assembléia Nacional Constituinte mobilizou a
Nação. Anseio antigo da sociedade brasileira, a
elaboração do texto constitucional atraiu para
si todas as esperanças de melhores dias e sonhos
encarcerados por uma realidade económica adver-
sa. Nessa época, despertou-se inaudito interesse
pela figura do legislador. O povo acompanhou de
perto os trabalhos. Cada brasileiro transformou-
se, de uma hora para outra, num constitucionalis
ta a discutir, sugerir, criticar. Novamente, vol
taram-se os olhos para o parlamento. Mais urna vez,
ele se expôs diante do povo e se submeteu ao ris
co de decepcioná-lo. Teria Churchill atinado com
a razão pela qual o homem comum repudia a ativi-
dade política - mesmo aquele que a pratica habi-
tualmente. Esse repúdio seria o resultado da frus-
tração humana ao reconhecer sua incapacidade de
alcançar soluções integrais, quando, através da
política, procura equacionar seus problemas de re
lacionamento. As decisões em que entram os vá-
rios interesses e que caracterizam decisões poli
ticas podem ser, no máximo, a melhor opção possi
vel ou viável, nunca a melhor de todas
- A abertura da Assembléia Nacional Constituinte
a participação do povo equivaleu a um apelo aos
cidadãos a que assumissem sua cidadania. Os meca
nismos próprios de democracia direta inseridos no
Regimento Interno, como as emendas originárias da
iniciativa popular, tiveram a virtude de desper-
tar cada brasileiro para sua própria força, a pcn
to de muitos, equivocadamente, julgarem inútil a
representação através dos Deputados.

Como quarto motivo do questionamento do Legis-
lativo, queremos apontar a crise dos parlamentos
como fenómeno de âmbito universal, embora senti-
do com mais intensidade nos Governos presidencia
listas. Esse dado situa nossa preocupação em um
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contexto mais amplo. Convida-nos a refletir so-
bre a propria instituiçao, suas origens e trans-
formações históricas.
Na tradição idblica, o primeiro legislador te-

ria sido o próprio Deus, ao entregar a Moisés,
no Sinai, o Decálogo. Ôrgãos colegiados estive-
ram presentes na antigUidade clássica. Entretan-
to, o parlamento, tal como o conhecemos, é fi-
lho da modernidade.
O advento do Estado Nacional moderno veio subs

tituir o complexo sistema medieval em que o
"Imperium" e a Igreja conviviam com os feudos den-
tro de uma ordem escalonada de vassalagens e de
complementaridade, em que, não raro, estavam pre
sentes incompatibilidades e contradições entre di
versos ordenamentos.

Com o Estado Nacional, a disputa entre o poder
espiritual e o poder temporal cedeu lugar à preo
cupação com este último, elevado à condição de pró
biema político essencial. A necessidade de conso
lidação dos E:stados nacionais abriu as portas
centralização do poder e ao florescimento das teo
rias absolutistas, a exemplo das idéias de Maquia
vel e Thomas I1obhes. O absolutismo, entretanto,
não demorou a encontrar ferrenhos opositores sai
dos das hostes da burguesia ascendente. Datam des
sã época as teorias sobre a separação dos pode-
res e os primórdios do constitucionalismo de ins-
piração liberal. Em quaFquer Estado verifica-se
a existência de um processo de divisão de atri-
buições, a partir das atribuições do monarca, que
as divide com os magistrados de determinada espe
de. Até mesmo nos casos de extrema concentração
ou "enfeixamento" de funções nas mãos do gover-
nante autocrata, essas funções são passíveis de
diferenciação, mesmo não se encontrando legalmen
te distribuídas entre titulares específicos. En-
tretanto, na modernidade, circunstãncias históri
cas muito particulares evidenciaram a necessidade
de distribuir, entre titulares distintos, as ta-
refas governamentais, que foram concebidas como
basicamente iguais em níveis, todas emanando da



mesma e única soberania nacional. Na opinião de
Nelson Saldanha, o racionalismo burguês, a secu-
larização da cultura e as crises do ideal clássi
co "são componentes que acompanham a formulação,
a consolidação e as dificuldades práticas (segui
das de criticas e revisões) do próprio esquema
constitucional da separação dos poderes" (SALDA-
NHA, Nélson. "Separação d€ Poderes". Brasília,
Fundação Petrônio Portela, 1983, 2 ed., paq. 8).
A Inglaterra nos ofereceu as lições de John

Locke, para o qual "quando, na mesma pessoa ou
em um mesmo corpo de magistratura, o poder legis
lativo fica reunido ao poder executivo, não ha
liberdade, pois que se pode temer que o mesmo mo
narca ou o mesmo senado não faça senão leis tirã
nicas para as executar tiranicamente". O grande
teórico do liberalismo inglês, ao preconizar	a
separação dos poderes, não poupa palavras para
enfatizar a excelência do Legislativo: "Esse po-
der legislativo não somente o poder supremo da
comunidade, mas sagrado e inalterável nas mãos
em que a comunidade uma vez o colocou; (...)0 p0
der legislativo o que tem o direito de estabe-
lecer como se deverá utilizar a força da comuni-
dade no sentido da preservação dela própria e dos
seus membros".

Em 1688 firmou-se o liberalismo inglês com a
Revolução Gloriosa, alicerçado em fortes tradi-
çOes parlamentares.

Na França, dois grandes pensadores contribuí-
ram para a vitória final do ideãrio da Revolução
cujo bicentenário agora se comemora. Em 1usseau,
encontramos um entusiasta da supremacia do paria
mento. No "Contrato Social", o Legislativo encar
na a soberania, enquanto o Executivo é o Gover-
no: mero conjunto de afazeres comissionados pela
soberania e a ela subordinados. No dizer de Nel-
son Saldanha, "a preocupação de Montesquieu, p0-
rrn, foi a de evitar a concentração, impossibili
tadora de qualquer pretensão liberal, e foi tam
bêm a de, isso ou além disso, condicionar o equi
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librio (ou o concerto) entre os poderes" (SALDA-
NUA, Nélson, op. cit., pãg. 14).

Segundo Montesquieu, "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
publicas e o de julgar os crimes e as questões de
particulares" ("L'Esprit des Lois", Cap. VI).

No caso americano, é exemplar o ensinamento de
Madison no "Federalista": "A acumulação dos pode
res - legislativo, executivo e judiciário - nas mes-
mas mãos, sejam estas de um, de poucos ou de mui
tos, hereditárias, autonomeadas ou eletivas, po-
de dizer-se, com exatidão, que constitui a pró-
pria definição dn tirania".

Em s[ntese, podemos dizer, com Nélson Saldanha,
que "a consagração, a partir das revoluções libe
rais, da imagem Estado de Direito (Estado Consti
tucional) foi correlatamente uma consagração do
princípio da separação de poderes: confirmava-se
a idéia de Montesquieu segundo qual 'o poder
limita o poder' ..." (Op. cit., pág. 15). E, mais
abaixo, diz C) autor: "Vale salientar que todos
estes debates sobre a separação dos poderes, que
ocupou gerações de teóricos desde os primeiros
albores do constitucionalismo contemporãneo, ti-
veram entre suas motivações centrais a intenção
de salvaguardar o legislativo e, deste modo, pre-
servar o sentido fundamental da relação entre o
poder e os controles dentro do Estado" (op. cit.,
pág. 17).

Conseqüência do êxito da doutrina da separação
dos poderes e da luta da burguesia contra o abso
lutismo, o Legislativo surge como conquista. É o
que nos assevera João de Oliveira Filho: "Atribui
ção natural das pessoas governantes ou dos che-
fes de governo, o Poder Legislativo foi-se for-
mando, gradativamente, como corpo coletivo, afim
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 legis-
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lativo se constituiu "(FILHO, João de Oliveira.
"Le gislativo: Poder autêntico". Rio, Foense,
1969, prefácio).
É o que lemos ainda em Paulo Bonavides: "Foram

os primitivos órgãos de representação os primei-
ros instrumentos que trouxeram à cena do poder a
vontade dos governantes, cuja eficácia se veio a
lograr após longo e penoso processo histórico de
participação, assinalado não raro por intensas
comoções civis" (BONAVIDES, Paulo. "O Poder Le-
gislativo no Moderno Estado Social'. In: "Refle-
xões: Política e Direito". 2 ed.., Forense, Rio
de Janeiro, 1978, pág. 365). Para o ilustre pu-
blicista, "o rosto parlamentar simbolizava de con
seguinte para os governados o triunfo da partici
pação, apresença doravante inarredável do prin-
cípio há pouco tão incômodo às realezas absolu-
tas" (op. cit., pág. 373). Ainda, para o mesnDau
tor, nunca o parlamento foi tão forte quanto no
Estado liberal.

Despontam, entretanto, algumas questões: a ins-
tituiçao parlamentar, exigência histórica do sé-
culo XVIII, teria perdido sua razão de ser na
atualidade? O Legislativo, hegemônico no Estado
liberal, teria ainda sentido no Estado Social, em
que o intervencionismo estatal se faz sentir em
toda a parte e exige, sobretudo do Governo, uma
atuação ágil e eficaz? Manteria o Poder Legisla-
tivo, na atualidade, intactas suas funções clás-
sicas?

Bonavides constata que "não padece dúvida que,
na transição do Estado liberal ao Estado Social
o poder mais sacrificado há sido o Legislativo"
(op. cit., pág. 375). E, mais adiante: "No Esta-
do Social que adota a forma presidencial de go-
verno, temos visto sempre um executivo forte, ar
mado de prerrogativas, convertido em centro prin
cipal e superior de gravitação política, com po-
deres que fazem sombra ao parlamento ?u tendem em
definitivo a eclipsá-lo" (op. cit., pag. 379).
Bonavides faz ver ainda que "ao contrair tan-

tos e tão graves encargos - pospor os interesses
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individuais ao interesses sociais, fomentar aedu
cação, a cultura e as artes, fazer-se empresario,
promover a paz social mediante a conciliação do
trabalho com o capital -' o Estado Social fez in
clinar para o Executivo o pêndulo da ordem polí-
tica. Aqui vemos, pois, um marco que separa com
toda a nitidez dois séculos: o século XIX, sécu

-lo dos parlamentos, e o século XX, século dos Exe
cutivos" (op. cit., pg. 378).

Na opinião de conceituado autor americano, de-
dicado ao exame da questão, "desde o fim da Se-
gunda Guerra Mundial, os estudiosos ocidentais térn-
se perguntado se os parlamentos podem sobrrviver
( ... ) O tema persistente do declínio dos paria-
mentos tornou-se um dos mitos aceitos nas socie-
dades ocidentais. Normalmente sustenta-se que os
parlamentos perderam poder para o Executivo, pa-
ra a organização partidária, para a burocracia"
(BAAKLINI, Abdo I. "Legislativos nas Sociedades
Contemporâneas". In: "O Poder Legislativo na So-
ciedade Contemporânea". Brasilia, Câmara dos Depu-
tados, 1976, pág. 55).

Para a opinião pública atual, o Poder pode apa
recer como uma instituição arcaica, de procedi-
mentos morosos, incompatJveis com a velocidade
dos fatos. Corre-se, além do mais, o risco de
vé-lo como incômodo óbice à ação pronta do Executive. Costuma-se também aractcrizá-lo, pejorati
vamente, como o lugar onde muito se fala e pouco
se faz.

Sustentamos a tese de que as criticas, tanto as
dos doutos como as dos cidadãos comuns, devem-se
à avaliação errônea do que é o Legislativo e da
importância de suas funções. Aos estudiosos, fre
qüentemente cegam obstáculos de natureza metodo-
lógica ou mesmo ideológica. Quanto ao cidadão co
mum, a desinformação geral abre as portas a to-
dos os mitos e inverdades sobre o parlamento plan-
tados pelos amantes do autoritarismo, os quais ten
tini a todo o custo comprometer a real imagem di
instituição parlamentar.
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De nossa parte, consideramos os corpos legisla
tivos como aquisições políticas definitivas do Oci
dente, e não como meras criações circunstanciais
da burguesia para a defesa de seus interesses. Mês
mo nos dias de hoje, aceitar, ainda que teorica-
mente, sua extinção ou seu esvaziamento signifi-
ca consentir na tirania; empreender práticas aten-
tatorias a sua existência e funcionamento equiva
lê a propugnar por um retrocesso de mais de três
séculos.

Evidentemente, não se pode desconhecer que os
tempos são outros e os parlamentos, especialmen-
te nos países em desenvolvimento, devem repensar
suas funções clássicas para, sem abrir mão daque
lãs que lhes são essenciais, preparar-s para exer
cê-las segundo diversas exigências. Segundo autc
res americanos, "os Legislativos têm demonstrado
uma notável flexibilidade e capacidade de persis
tência" (SISSQN, Richard e SNOWISS, Leo. "O Po-
der Legislativo no Contexto da Modernização". In:
"O Poder Legislativo na Sociedade Contemporânea".
Brasília, Câmara dos Deputados, 1976, pág. 33).

A função precípua do parlamento é legislar, i-
to e, fazer as leis, modificá-las e revogá-la:.
Segundo João de Oliveira Filho, "foi por meio t
gradual processo que a criação da Lei, tornad
função política de urna assembléia representativ-,
saiu das mãos dos governantes detentores do Po-
der Executivo" (op. cit., pg. 22). Diz ainda
mesmo autor que 'em suma, por um gradual proces-
so, a criação deliberada das leis veio a ser unia
funçao política, e este poder foi transferido dos
príncipes, sustentados por grupos da nobreza
do clero, para corpos representativos, incluincI
todas as classes" (op. cit., pãg. 22).

É verdade que, já Montesquieu, ao pregar a so-
paração dos poderes, preconizava a harmonia en-
tre eles. É umfato que hoje a divisão de fun-
ções não se dá de maneira estanque: o Legislati-
vo cuida de tarefas tipicamente administrativas,
que asseguram os mecanismos de seu próprio fun-
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cionamento, o Executivo e o Judiciário têm  mi
ciativa de leis. Mas isso se dá de forma não ha-
bitual. Um Poder não pode usurpar ao outro a fun
cão especifica deste último, sob pena de ameaça
grave ao equilíbrio democrático. "Assim, embora
os organismos executivos legislem de fato, o im-
portante é que os Legislativos também ofazem,
mas de forma diferente, isto é, visando à satis-
fação de diferentes valores e interesses" (SISSON
and SNOWISS, op. cit., pãg. 38).

Uma segunda atribuição, não menos importante
que a primeira, é a fiscalização dos atos do Exe
cutivo. No dizer de Sisson e Snowiss, "a capaci-
dade do controle sobre os excessos potenciais da
iniciativa do Poder Executivo foi sempre conside
rada urna tarefa básica dos legislativos, segundo
as modernas teorias sobre o governo representati
vo" (op. cit., pág. 39).

A terceira função do parlamento, a qual arrola
mos entre as mais destacadas, é constituir-se el
forum de debates e caixa de ressonãncja dos
anseios populares, possibilitando, assim, a cons
tante presença do povo na determinação dos rumos
da Nação. É a partir dessa instituição que os ci
dadãos se fazem presentes nas decisões políticas
através do voto e da voz de seus legítimos repre
sentantes. Nela opera-se a composição de interes
ses divergentes, busca-sé o consenso, procura-si
a compatibilização entre os ohjctivos pessoais e
de grupos determinados com as exigências do bem
COMUM.

Conforme já o salientamos, no caso do Brasil,
no período que antecedeu à transição democrática,
o Legislativo sofreu uni cerceamento no exercício
dessas funções. A primeira ficou restrita à ini-
ciativa de projetos de menor monta, uma vez que
o Executivo, hipertrofiado, chamou a si a incurn-
béncia de legislar através dos decretos-leis. A
função fiscalizadora viu-se esvaziada pela pró-
pria debilidade dos instrumentos de pressão e coer
çào de que dispunha o otrlamento. A Constituição
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de 1967, votada em condições extremamente anôma-
las, o Ato Institucional n9 5 e, finalmente, a
discutida Emenda Constitucional n9 1, de 1969,
deixaram-no de mãos atadas, criando situação me-
recedora da denúncia de Paulo Bonavides: "Com efei-
to, os titulares da autoridade executiva, pela na-
tureza mesma do regime, procedem não raro com
ãnirno autocrático, de sorte que ou tendem a ig-
norar as prerrogativas do Congresso, ou se mcli
nam a fazê-lo um dócil e ãulico instrumento de
sua vontade pessoal" (op. cit., pag. 335).

Permaneceu a terceira função e, não poucas ve-
zes, o Legislativo foi palco da resistência demo
crãtica, trincheira avançada na luta para resga-
tar o Governo do povo, pelo povo e para o povo.

Hoje, constatamos uma realidade diferente. Sem
duvida, o Poder Legislativo é o que mais se for-
taleceu com a nova Constituição. Foram recupera-
das as prerrogativas enumeradas no texto de 1946.
Foi ampliado o controle sobre o Executivo. Alar-
garam-se as competências do parlamento. Modifi-
cou-se o nefando instituto do decurso de prazo,
pelo qual o Executivo impunha sua vontade ao Con
gresso. Foram reforçadas as atribuições das co-
missões parlamentares de inquérito. Aboliram-se os
decretos-leis. Abriu-se a possibilidade de inter
feréncia direta do Congresso Nacional na propos-
ta orçamentaria. O Legislativo tem agora poderes
para exercer rigoroso controle sobre as contas
do Pais, sobre os orçamentos fiscal, da Previdén
cia e das empresas estatais. O Deputado continua
proibido de apresentar projeto de lei que aumen-
te a remuneração do servidor público. Entretanto,
o mesmo já não se aplica no que toca a projeto
que aumente despesas públicas.

"O Poder Legislativo tem-se desenvolvido por um
esforço constante para se transformar em gover-
no, daí se originando seus conflitos com o Poder
Executivo. Parece que nessa luta h preocupação
para se cumprir o principio de que a democracia
seja o governo do povo, para o povo e pelo po-
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vo " , salienta João de Oliveira Filho (op. cit.,
pág. 12). Parece-nos que esse ideal encontra-se
agora próximo de realizar-se.

Paralelamente à recuperação das prerrogativas,
o parlamento assumiu novas e difíceis tarefas. De
imediato, desafia-o a elaboração da legislação
complementar e ordinária prevista no texto cons-
titucional. Não fosse isso o bastante, a insti-
tuição torna-se efetivamente co-responsavel pela
decisão quanto à política económica e social a
ser adotada pelo Pais. Essa co-responsabilidade se
torna tanto mais relevante quanto se sublinhe, co
mo Paulo Bonavides, que "os parlamentas são, no
século XX, ( ... ) õrgãos-chave para promover o de-
senvolvimento com legitimidade, visto que asso-
ciam, na esfera da liberdade, o econômico e o P2
lítico em bases de consenso e solidariedade en-
tre governantes e go7ernados" (op. cit., paq. 376).

Surge, então, a pergunta crucial: estariam nos-
sas Casas Legislativas aptas a desincumbir-se, com
eficácia, das tarefas que lhes são confiadas pe-
lo novo ordenamento jurídico? Disporá o Poder dos
instrumentos técnicos, dos recursos necessários
para estar à altura do desafio que se lhe apre-
senta? Escrevendo, em 1985, sobre o Congresso, as
severa um membro da assessoria da Cámara dos Dep
tados: "... consolidada a Nova República, ele te
rã que reaprender funções parlamentares tradici
nais das democracias, como as de conLer a bolsa
publica e fiscalizar a gestão do Executivo. E não
está sequer aparelhado para isso". (MONTEIRO SOA
RES, Rosinethe. "Legislativo Brasileiro na .Nova
República". In: "Revista de Informação Legislati
va", n9 86. Brasilia, Senado Federal, 1985, pág.
81.)

Alijado por longos anos do centro do processo
decisório - e afirmo-lhes que nunca se poderá ava
liar com exatidão o mal que isso fez ao Brasil -
o parlamento foi vitima de uma atrofia progressi-
va, de obsolescéncia, de perda mesma do sentimen
to de seu próprio valor. Encontra-se agora dian-
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te da perspectiva de um árduo aprendizado, de uma
recuperação, em termos práticos, da força que lhe
foi devolvida juridicamente.
Os tempos pedem um novo modelo de Legislativo:

uma instituição que, sem perder suas caracterís-
ticas de construtora do consenso e do equilíbrio,
se torne mais ágil e dinâmica. Pedem ainda um par
lamentar detentor de uni discurso atual e realis-
ta e de uma prática coerente.
Na Assembléia Nacional Constituinte, deram-se

largos passos rumo a esse ideal. Temos que reco-
nhecer, entretanto, que há um longo caminho a par
correr. Não se pode esperar que um Poder recobre
de um dia para o outro funções que lhe foram ar-
rebatadas. A história não dá saltos. Entretanto,
temos razões de sobra para dar ao Legislativo um
crédito de confiança.

No dizer de Pontes de Miranda, "a supremacia do
Poder Legislativo, no mundo fático, seria benéfi
ca à recuperação democrática do Brasil; mas essa
supremacia só se adquire por atos seguidos, indu
bitáveis, de sabedoria e de coragem". (MIRANDA,
Pontes de. "Independência e Harmonia dos Pode-
res". "Revista dos Tribunais", n9 20, abril-ju-
nho de 1977, pág. 125.) Temos a firme esperança
de que nossos parlamentares possuam essas virtu-
des em grau bastante para consolidar definitiva-
mente essa supremacia. Acreditamos em nosso po-
vo, sábio por natureza e sofrimento, para ter a
certeza de que ele estará ao lado do parlamento
nessa conquista, convencido de que dela depende
a democracia e a realização de seus próprios in-
teresses.

Deputado Kemil Kumaira
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