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Nos Estados democráticos atuais há uma pre-
dominância quase que exclusiva dos mecanismos da
democracia representativa. O tamanho dos territórios e
das populações não mais permite a existência da demo-
cracia direta, nos moldes do que ocorria nas cidades da
Grécia antiga.

Muito embora sobrevivam, entre nós, instru-
mentos como o plebiscito e o referendo, o governo não
pode lançar mão deles a todo momento em que tenha que
tomar decisões Importantes. Além dos elevados custos
de tais consultas populares, sua prática reiterada não só
se tornaria um fardo insuportável para o cidadão, como
faria do processo decisório algo extremamente lento,
Incompatível com a urgência das soluções exigidas nos
tempos modernos.

Essa realidade nos coloca num dilema:
autoritarismo ou representação?

Há quem defenda um sistema autoritário e
centralizador.. Argumentam que a complexidade da vida
contemporânea e a velocidade com que os fatos aconte-
cem exigem decisões muito rápidas. Alegam que órgãos
colegiados, a exemplo dos corpos legislativos, são exces-
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sivamente lentos. Além disso, pelo fato de serem forma-

dos por cidadãos do povo, não têm o grau de especiali-

zação suficiente para tratar de assuntos sérios como

economia, orçamento, políticas públicas, etc....

Sob essa ótica, o ideal seria um governo forte e

centralizado, cercado de tecnocratas, especialmente

daquele tipo que fala fluentemente o "economês".

Pessoalmente, nossa profissão de fé na demo-

cracia nos leva a defender a representação popular como

sendo o caminho para as melhores decisões. Admitida

essa tese, gostaríamos de dirigir a cada um dos presentes

uma dupla indagação:

Em primeiro lugar, procuraríamos saber se se

sentem bem representados nas Casas Legislativas.

Em segundo lugar, pediríamos a cada um que

dissesse o que espera do Poder Legislativo, seja no

âmbito municipal, federal ou estadual.

A Assembléia de Minas fez estas perguntas ao

povo. Em 1993, encomendamos àVox Populi um conjun-

to de quatro pesquisas. Os entrevistados, quando foram

perguntados sobre o grau de confiança que depositam
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nas instituições, colocaram a Assembléia em oitavo

lugar, com 25% de aprovação, e o Congresso Nacional

mais abaixo ainda, com tímidos 19%. Os partidos políti-

cos não passaram nesse vestibular: obtiveram um voto de

confiança de apenas 12% dos pesquisados.

Embora a enquete tenha,sido feita há aproxi-

madamente dois anos, não estamos certos de que os

resultados seriam substancialmente diferentes se ela

fosse repetida hoje.

As pessoas não se sentem bem representadas

no Parlamento.

Sobre a segunda questão, é instrutivo vero que,

normalmente, se espera dos parlamentares. Entre as

respostas mais freqüentes que obtivemos, encontram-

se: "arranjar internações em hospitais", "dar bolsas de

estudos", "fazer doações para entidades assistenciais",

"doar dinheiro aos necessitados", "arranjar emprego" e

"financiar times de futebol ou associações esportivas".

Estamos falando a uma platéia seleta, e os

resultados, aqui, certamente, não seriam os mesmos.

Nossa experiência pessoal, entretanto, mostra-

nos que quando um cidadão, Independentemente da
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classe social a que pertence, procura um Deputado,

raramente o faz para tratar de assunto atinente direta-

mente às verdadeiras tarefas do parlamentar.

Como se pode ver, campeia a desinformação a

respeito das verdadeiras funções do Legislativo. Espera-

se dele mais ou menos do que ele pode fazer: raramente,

o que elé deve fazer. O desconhecimento alimenta a

descrença, a indiferença e até mesmo o ódio.

Não queremos com Isso dizer que as pessoas

não possam dirigir cobranças às Assembléias Estaduais

e ao Congresso Nacional. Podem e devem. E ficaríamos

felizes no dia em que isso acontecesse de forma normal

e rotineira. Entretanto, é preciso saber o que exigir.

Temos sido muito tímidos em nossas demandas com

relação ao Parlamento. Podemos pedir muito mais, e ele

tem como obrigação responder à altura. Acontece que

cobramos as coisas erradas e, por Isso, ficamos, na

maioria dos casos, insatisfeitos com as respostas.

Toma-se necessário despertar no cidadão o

interesse em conhecer melhor a Instituição parlamen-

tar, para estabelecer com ela uma relação mais correta

e positiva. É preciso que ele saiba o alcance e os limites
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do Legislativo. No caso específico das Assembléias Esta-

duais, por exemplo, elas atuam dentro de uma faixa de

competência fixada pela Constituição da República,

faixa que, se lhes permite um considerável horizonte de

ação, poderia, a nosso ver, ser ainda ampliada.

Um tal conhecimento não pode esgotar-se nas

informações teóricas. A sociedade tem que acompanhar

de perto o que acontece nos Parlamentos; mais ainda,

tem que se fazer participante da vida deles.

Pretendemos hoje trazer-lhes alguma contri-

buição para o estudo do Poder Legislativo em geral, sua

história, suas tarefas e os desafios que deve enfrentar na

atualidade. Queremos ainda mostrar-lhes como a As-

sembléia de Minas vem tentando, nos últimos tempos,

responder a esses desafios.

Nosso tema insere-se no âmbito do estudo do

Poder Nacional. O Poder Nacional define-se hoje como o

conjunto integrado dos homens e dos meios de toda

ordem que constituem a nação, atuando na conformida-

de da vontade nacional, para conquistar e manter os

objetivos nacionais. Ele envolve uma vontade -a vontade

geral - voltada para a consecução desses objetivos.
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É constituído, ainda, pela capacidade de realizá-los.

Essa capacidade concretiza-se em recursos humanos e

meios de ordem material.

Embora o Poder Nacional seja uno, podemos,

para fins didáticos e analíticos, decompô-lo em suas

diversas expressões. Podemos identificar e distinguir

quatro expressões do Poder Nacional: a política, a econô-

mica, a psicossocial e a militar.

Sempre é Importante lembrar que nenhuma

delas deve predominar sobre as outras. Observam-se

apenas prevalências circunstanciais e episódicas, dita-

das pela conjuntura, em razão da necessidade de se

atingir determinado objetivo em certo campo e em prazo

útil.

A expressão política do Poder Nacional é Inte-

grada por órgãos e funções que se estruturam historica-

mente de acordo com a forma de governo ou o sistema

político. É no interior da análise dessas funções e de seus

órgãos que se situa nosso tema.

O Parlamento, tal como o conhecemos hoje,

nasceu nos primórdios da modernidade. Ele se consoli-

dou na luta do povo para limitar os poderes excessivos
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dos soberanos absolutistas, especialmente para impor

limites à sanha tributária dos reis. Seu surgimento foi,

portanto, contemporâneo do aparecimento das demo-

cracias modernas, de que ele passou a constituir carac-

terística essencial. Com o passar do tempo, foram sendo

definidas, com maior nitidez, suas funções precipuas:

legislar, ser a caixa de ressonância dos anseios popula-

res e exercer a fiscalização e o controle dos atos do

Executivo.

Uma avaliação da performance de um corpo

parlamentar necessita de algumas considerações a res-

peito dessas funções. Em primeiro lugar, é preciso

enfatizar que o exercício delas no mundo contemporâ-

neo coloca novas exigências, que não estavam presentes

nos primórdios da história do Parlamento. Neste final de

século, acelerou-se a velocidade dos fatos, demandando

instituições ágeis, prontas a adaptar-se, a cada momen-

to, a novas realidades.

Por outro lado, devemos considerar que as

tarefas do Legislativo, embora igualmente importantes,

podem receber ênfase diversa, conforme as circunstân-

cias. Assim, num período imediatamente posterior à

promulgação de um texto constitucional, cresce a função
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leglferante, pela urgência de se fazerem as leis comple-

mentares que irão dar aplicação plena à nova Carta.

Entretanto, ninguém, em perfeito juízo, pensará que a

eficiência de um corpo legislativo deva ser medida por

sua capacidade de fazer uma grande quantidade de

normas. Se o cidadão já se perde, em seu dia-a-dia, em

meio a um verdadeiro cipoal legal, imaginem o que

aconteceria se um tal conceito de eficiência fosse levado

às últimas conseqüências?

Novas leis são necessárias: a própria evolução

dos acontecimentos, as inovações tecnológicas, preocu-

pações até então desconhecidas, colocam-nos diante

dessa necessidade. As conseqüências dos avanços da

informática, da comunicação de dados, a descoberta de

novas formas de energia, a preocupação ecológica, as

questões colocadas pelo desenvolvimento científico, pe-

dem, por exemplo, a elaboração de leis. Mas a produção

legal deve ser medida por critérios qualitativos, muito

mais que por critérios quantitativos.

Na conjuntura nacional presente, avulta uma

outra função do Legislativo. O País mobilizou-se no

combate à inflação, em busca da estabilidade econômi-

ca. Com isso busca também recuperar o sentido dos
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valores éticos, afetados pelas conseqüências de uma

economia caótica, que minou toda gama de referenciais.

O filósofo Roberto Romano já observou que não existe

moralidade pública ou privada que resista ao processo

inflacionário.

Como o déficit público é um dos principais

aumentadores da inflação, torna-se prioritário acabar

com ele. Cresce então a função controladora e fiscalizadora

do Poder Legislativo. Nesse momento histórico, ele tem

o dever de acompanhar passo a passo a execução orça-

mentária, fiscalizar cada ação governamental e exigir

que cada centavo gasto pelo governo tenha um máximo

de retorno em termos de benefícios para a coletividade.

Cabe ao Parlamento cobrar não só a lisura das prestações

de contas, mas também a eficácia na administração da

coisa pública.

Esse Imperativo implica outro. O Legislativo

tem que recuperar, em ritmo acelerado, o poder de

formular políticas públicas. Dele devem surgir as diretri-

zes para a ação do Executivo. A migração de tal poder para

o Executivo, a partir da segunda metade dos anos

sessenta, foi a grande responsável pelo esvaziamento da

representação parlamentar.
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O Parlamento deve fazer com que uma tal

formulação seja acompanhada por um trabalho de fisca-

lização e controle da execução de tais políticas. O

Legislativo deve acompanhar cada ação de governo,

cobrando sempre transparência e eficácia.

O Parlamento tem também que revigorar sua

função de caixa de ressonância dos anseios populares.

O caminho é a busca da maior proximidade possível com

a sociedade, mediante o estabelecimento de uma autên-

tica parceria com ela.

Tem-se criticado muito o Isolamento da Capital

Federal em relação ao resto do País. Na visão dos críticos,

Brasília seria uma espécie de "Ilha da fantasia", alheia

à sofrida realidade nacional. Sem entrar no mérito de

tais considerações, situação como essa não pode ocorrer

com relação ao Legislativo, qualquer que seja o âmbito

em que ele se situe. Nas Câmaras Municipais, especial-

mente nos municípios menores, o próprio corpo-a-corpo

com a população constitui-se em bom antídoto contra o

isolamento. Os maiores riscos verificam-se no Congresso

e nas Assembléias Legislativas. Essas instituições têm

que criar mecanismos que possibilitem um contato

constante com o povo e com as realidades regionais.
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Esses mecanismos trarão resultados muito benéficos

para a democracia e para os corpos legislativos. Em

primeiro lugar, terão eles melhores condições de atuar

solidamente ancorados na situação concreta vivida pela

população. Em segundo lugar, terão bons motivos para

levar às últimas conseqüências a preocupação com a

transparência das ações. Encontrarão ainda parâmetros

de auto-regulação que os tomarão mais enxutos, mais

austeros, mais adequados aos tempos difíceis que

estamos vivendo.

Como caixa de ressonância dos anseios popu-

lares, cabe ainda ao Poder mediar a interlocução entre

o governo e a sociedade de tal forma que se estabeleça

um diálogo franco, direto e contínuo entre governantes

e governados.

Poderíamos, em síntese, dizer que se faz neces-

sária uma releitura das funções tradicionais do Paria-

mento, à luz das novas exigências do mundo contempo-

râneo, uma releitura capaz de atualizar as práticas

parlamentares.

Já há algum tempo, a Assembléia Legislativa de

Minas Gerais vem caminhando nessa direção.
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No que se refere a ser espaço para o debate de

questões de Interesse da comunidade, criamos alguns

mecanismos que vêm oferecendo resultados Interessan-

tes. Dentro do programa Ciclo Nacional de Debates, por

exemplo, são discutidos temas de grande abrangência,

como a questão tributária, a reforma do Estado, o

cooperativismo, em sessões abertas ao público e contan-

do com a presença de autoridades e especialistas.

Os Seminários Legislativos são eventos de gran-

de porte sobre temas da conjuntura. Eles trazem para

dentro da Assembléia diversas correntes de opinião

existentes em meio à sociedade, organizando grupos de

pressão e promovendo discussões que resultam em

documentos de subsidio à atividade parlamentar. A

pauta, a escolha de conferencistas e de debatedores,

bem como da comissão encarregada de acompanhar o

desdobramento dos encontros, são feitas pelas entida-

des ligadas a cada setor. Com essa técnica, já fizemos,

entre outros, seminários sobre educação, políticas agrí-

cola e agrária, saneamento, utilização dos recursos

hídricos, habitação e inspeção de produtos de origem

animal. Merece menção ainda um conjunto de cinco

Fóruns Técnicos sobre cultura. Para outubro, está
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programado um evento sobre o turismo, essa atividade

que é uma das bases de sustentação da economia dos

países do Primeiro Mundo e que parece ser uma das

grandes vocações de Minas Gerais.

Ainda na linha do estabelecimento de uma
parceria coma sociedade, temos realizado as Audiências

Públicas Regionais. Elas foram concebidas para permitir

a participação das populações locais das macrorreglões
do Estado no planejamento de Minas, nas atividades

legislativas e, especialmente, na elaboração da lei orça-

mentária. Durante sua realização, a Assembléia se
desloca para cidades-pólo do território mineiro para

ouvir a comunidade e sentir bem de perto seus anseios
e suas carências. Esses eventos são um poderoso instru-

mento de mobilização popular e ensejam a participação

direta dos cidadãos na determinação das prioridades
que constarão do orçamento estadual. Em 1995, em 12

encontros, o povo escolheu, pelo caminho democrático

do voto, as propostas prioritárias regionais.

O Poder tem ainda constituído comissões espe-

ciais para o exame de questões urgentes e relevantes.

Uma delas, por exemplo, está, atualmente, tratando do

Mercosul e das implicações desse mercado para a econo-

mia mineira.
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Tais Iniciativas não só fortalecem o papel da

Casa, enquanto espaço para debate e canal para a

veiculação das demandas da sociedade, como exercem

uma influência decisiva sobre a própria produção de

normas legais.

Aludimos, há pouco, ao fato de que não é a

quantidade, mas, sim, a qualidade da produção legislativa

que deve servir de critério para a avaliação de um corpo

parlamêntar. E lei boa é lei com a participação efetiva do

povo por meio de mecanismos diversos como os que vêm

sendo Implementados pela Assembléia de Minas.

O Seminário Legislativo "Minas Terra" congre-

gou representantes de 22 entidades, incluindo produ-

tores, trabalhadores e técnicos de instituições governa-

mentais, que discutiram com os Deputados as questões

atinentes à área. Ao final do evento, tínhamos um

documento com 175 propostas, que tiveram como con-

seqüência, entre outros resultados, a Lei n° 11.405. Foi

a primeira norma jurídica produzida a partir de um

evento dessa natureza no Estado. Entre outras coisas,

ela criou o Conselho Estadual de Política Agrícola e o

Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural.
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Leis como a n° 11.719 e a n° 11.720, sobre

saneamento básico, a n°1 1.484 e a n° 11.726, sobre

política cultural, a n° 11.504, sobre recursos hídricos,

surgiram de forma semelhante.

Nos últimos tempos, tem crescido a preocupa-

ção de juristas e cientistas sociais com os instrumentos

de democracia direta contidos na Constituição e ainda

pouco usados entre nós. Segundo eles, institutos como

o referendo e o plebiscito aperfeiçoam a prática da

democracia e dão maior legitimidade às decisões de

governo.

Em recente entrevista, a socióloga Maria Victória

de Mesquita Benevides fala em cidadania ativa e lamenta

o fato de que, no Brasil, o eleitor só é cidadão de quatro

em quatro anos, na hora do voto.

O constitucionalista Paulo Bonavides, em arti-

go veiculado pela imprensa, cobra a regulamentação dos

dispositivos constitucionais a respeito do plebiscito e do

referendo, para valorizar a soberania popular.

Pois nós ousamos afirmar que a Assembléia de

Minas deu um passo à frente. Nós não consultamos o

povo a respeito de projetos prontos ou de alternativas já
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delimitadas. Por meio de seminários, fóruns e audiên-
cias públicas, estamos trazendo a sociedade a participar
da elaboração da lei desde o seu primeiro esboço. Assim,
o projeto não é fruto da atividade do legislador solitário,
mas surge de uma ampla discussão, na qual cada
segmento social com interesse na matéria tem um vasto
horizonte para o exercício da cidadania.

Nossa preocupação não se limita ao presente. O
projeto Cidadão Mirim, instituído recentemente pela
Assembléia, tem como objetivo educar a criança para o
exercício da cidadania e criar nela o hábito de participar
das decisões que afetam os interesses gerais da socieda-
de. A iniciativa inclui uma coleção de cinco livros escritos
por consagrados autores da literatura infantil mineira.
Neles são mostradas situações que despertam no estu-
dante de ensino fundamental o desejo de conhecer as
instituições políticas e de participar do processo decisório.
A tiragem inicial destina-se aos escolares que visitam a
sede do Legislativo mineiro, num programa de visitas
que estamos desenvolvendo já há algum tempo. Além
disso, a Casa está aberta a parcerias que possibilitem
novas tiragens. Assim poderemos fazer com que a men-
sagem e o espírito do projeto chegue ao universo inteiro
das crianças de nosso Estado.
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Em Minas Gerais caminhamos a passo rápido

para fazer do eleitor cidadão de primeira classe; cidadão

em tempo Integral.

É verdade que a função legislativa das Assem-

bléias sofre, atualmente, algumas limitações importan-

tes. O rol das matérias cuja competência para legislar é

privativa da União deixa estreita margem de ação aos

Parlamentos estaduais. Temas como, por exemplo, desa-

propriação, recursos hídricos, diretrizes educacionais,

transporte e trânsito não podem ser tratados da mesma

forma na Amazônia, no Nordeste e nos Estados do

Centro-Sul. A questão da obrigatoriedade do uso do

cinto de segurança nas áreas urbanas testemunha bem

isso. As peculiaridades regionais têm que ser respeita-
das.

Daí concluímos pela necessidade de modifica-
ções na Constituição Federal, especialmente no que se

refere aos artigos 23 e 24, para que seja ampliada a

competência legislativa dos Estados.

Criado recentemente, o Colégio de Presidentes

de Assembléias Legislativas, que temos a honra de

presidir, vem trabalhando pela valorização dos Paria-

mentos estaduais. Em documento aprovado na reunião



20

de Belo Horizonte, foram estabelecidas como linhas de

ação, entre outras, a redução das exigências atualmente

em vigor para que as Assembléias tenham a Iniciativa de

propor alterações na Constituição Federal e o desenvol-

vimento de um projeto visando ampliar as competências

dos Legislativos estaduais. Estamos, pois, envolvidos

num trabalho de reflexão sobre o pacto federativo, com

o objetivo de adequá-lo à presente realidade nacional.

No exercício da função controladora e

fiscalizadora, tem sido notável, na Assembléia de Minas,

a atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito -

CPIs - e das Comissões Especiais. As CPIs são previstas

na Constituição e têm poderes de investigação próprios

da autoridade judiciária, além de outros previstos no

Regimento Interno. As conclusões dessas comissões,

quando apuradas Irregularidades evidentes, são enca-

minhadas ao Ministério Público para que proceda à

denúncia. Elas são enviadas também para exame do

Tribunal de Contas.

Nos últimos tempos, tem também crescido muito

a atuação da Casa no processo de formulação e no

acompanhamento da execução do Plano Mineiro de

Desenvolvimento Integrado, do Plano Plurianual de
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Ação Governamental, da Lei de Diretrizes Orçamentári-

as e do próprio Orçamento do Estado.

Estamos instrumentalizando o Poder para

montar um sistema de avaliação constante da execução

das políticas públicas, especialmente em termos de

resultados e da equação custo-beneficio. Trata-se de

uma frente absolutamente nova, e temos a certeza de

que teremos que criar caminhos onde eles ainda não

existem. Mas estamos certos também de que é sobretudo

nessa direção que aponta o futuro da Instituição.

Nas pesquisas que mencionamos, os resultados

da avaliação do Parlamento mineiro melhoram sensivel -
mente quando a amostra é composta por pessoas que

tiveram um contato mais direto com a Casa. É o que

acontece, por exemplo, com os representantes das en-

tidades da sociedade civil que trabalharam conosco

durante a realização dos seminários legislativos.

A maioria dos que tiveram a oportunidade de

conhecer a Assembléia de perto a avaliam de forma muito

mais otimista. A enquete feita com 47 representantes de

entidades da sociedade civil que participaram de eventos

promovidos pelo Parlamento mineiro mostrou índices de
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aprovação perto de 50%, o que julgamos um bom resul-

tado, dado o ceticismo que se verifica no mundo contem-

porâneo com respeito às instituições em geral.

Esse fato vem reforçar nossa crença em que

muito da descrença em relação ao Legislativo se deve ao

desconhecimento e, em conseqüência, às expectativas

errôneas com respeito a ele.

Por isso, ao finalizar, gostaríamos de convidar os

caros estagiários para que visitem a Assembléia

Legislativa, procurem participar de nossas promoções,

acompanhemos trabalhos de seus Deputados, exerçam,

enfim, a cidadania ativa. Só assim vocês poderão ter, uma

visão exata do que é o Poder e trabalhar para modificar

a Imagem distorcida que se faz dele.

Da maior interação entre representantes e

representados é que nascerá uma prática parlamentar

renovada, capaz de garantir a solidez da democracia

contra todas as tentações autoritárias que costumam ser

comuns em um mundo em rápido processo de mudan-

ças.

Deputado Agostinho Patrús
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