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1. INTRODUÇÃO

Em primeiro lugar, saúdo os participantes deste ciclo de estudos
promovido pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra, lembrando a sua importante contribuição para o País, já que a
ADESG vem-se preocupando, ao longo dos anos, em proceder a uma
análise bastante aprofundada da realidade política, económica e social
do Brasil. Reúne, portanto, um significativo acervo de conhecimentos
acerca dos nossos desafios e das nossas possibilidades, de um modo
global.

Cumprimento, pois, os seus dirigentes por esse incansável e pa-
triótico trabalho em prol de uma visão, a longo prazo, da sociedade
brasileira, bem como do potencial de recursos com que conta o País
para consolidar seu processo de desenvolvimento.

Na verdade, o mérito essencial desse trabalho da ADESG, a meu
ver, é exatamente o de buscar uma visão integrada do Brasil. Precisa-
mos despertar os jovens para esse tipo de visão, pois o grande mal da
nossa sociedade tem sido, sempre, uma visão imediatista, diria mesmo
parcial, da realidade nacional.

Para compreender um País que convive, ao mesmo tempo, com
uma economia que continua, apesar da recessão e da inflação, como
uma das maiores do mundo ocidental - seguramente, entre as 10 maio-
res -, enquanto apresenta indicadores sociais extremamente preocu-
pantes, repito, para entender essas disparidades e contradições agu-
das, torna-se necessária, sem dúvida, uma análise de conjuntura e uma
avaliação estrutural da sociedade em que vivemos.

Penso que a ADESG busca, exatamente, proporcionar aos seus
membros uma visão integradora da realidade brasileira, o que consti-
tui, como disse, uma grande contribuição ao entendimento dos temas
de crucial importância para o País, possibilitando, igualmente, uma re-
flexão mais isenta sobre os dilemas que nossa sociedade enfrenta.

Temas e dilemas que são claramente explicitados em trabalho co-
ordenado pelo eminente professor Hélio Jaguaribe, quando sustenta
que a sociedade brasileira se caracteriza pela maior disparidade exis-
tente no mundo entre seus indicadores econômicos e seus indicadores
sociais.
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Segundo afirma, formou-se no Brasil uma "dicotomia inviável":
de um lado, uma parcela minoritária da população convive com uma
moderna sociedade industrial, em níveis que se aproximam dos atingi-
dos nos países industrializados da Europa; de outro lado, a maior par-
te da população, tanto rural como urbana, sobrevive em condições mi-
seráveis ou extremamente pobres, à margem dos benefícios dessa so-
ciedade industrial.

Tal realidade sócio-econômica afeta, sensivelmente, a ordem polí-
tica, pois as dicotomias existentes ameaçam a preservação de uma de-
mocracia estável entre nós.

Essas ameaças se manifestam em demandas sociais que podem
suscitar pressões incontroláveis, apresentadas sob a forma de uma
crescente criminalidade urbana e de não menos crescente violência ru-
ral.

Na avaliação do trabalho de Hélio Jaguaribe, o atraso, a miséria e
a pobreza, no caso do Brasil, decorrem de condições estruturais, origi-
nárias do próprio sistema produtivo do País, de sua história, de sua
cultura e do seu sistema político.

Portanto, o grande desafio brasileiro, nos próximos anos, é o de-
safio da modernização, isto é, a construção de um Estado do Bem-Es-
tar Social, capaz de harmonizar o crescimento econômico com indica-
dores sociais mais compatíveis com a sociedade industrial que já se
implantou no País.

Procedi a essa breve análise da situação do País em que vivemos,
a fim de identificar no Brasil o papel do PODER LEGISLATIVO, assun-
to central da sessão de hoje. E o fiz para que, de fato, entendamos o
Legislativo brasileiro dentro da realidade nacional, sem estabelecer
comparações totalmente descabidas entre esta e outras realidades,
como aquelas que apresentam as nações desenvolvidas do mundo.

Esta é uma verdade que precisamos encarar de uma vez por to-
das: não podemos comparar o desenvolvimento político nacional e, em
conseqüência, o de nossas instituições políticas, com os padrões fran-
ceses, ingleses ou alemães, por exemplo. O grande fato é que os indi-
cadores sociais do Brasil colocam nosso País em situação inferior à das
Filipinas e da Tailândia, segundo dados do Banco Mundial.
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O Brasil tem hoje 20 milhões de analfabetos adultos. Entre sua
população, 40 milhões são subnutridos, incluindo os que vivem em
condições de fome. Em nossos centros urbanos, circulam 12 milhões
de crianças sem escola ou abandonadas; 25 milhões em favelas.

Com um panorama social tão sombrio, como exigir dos nossos
mediadores políticos comportamento ideológico rígido e o desempe-
nho exclusivo da magna função de legislar? A verdade é que, freqüen-
temente, o representante eleito para fazer as leis tem grande parte do
seu tempo ocupado no atendimento de necessidades elementares da
população, como a procura de trabalho; a internação hospitalar; o
acesso à educação através de bolsas de estudos; pedidos para instala-
ção de postos de saúde e assim por diante.

São pleitos como esses que ocupam intensa e diariamente a aten-
ção e o tempo do homem público em nosso Pais, particularmente dos
representantes legislativos, que convivem mais de perto e diretamente
com as camadas sofridas da população, cerca de 65% da sociedade
brasileira.

A demanda de benefícios e serviços por parte desses segmentos
carentes acaba estimulando a perpetuação da anacrônica política dos
favores e atendimentos pessoais, chamada de clientelismo, que não se
justifica pelas razões expostas, mas inegavelmente se explica. O qua-
dro descrito é fruto não da vontade parlamentar, mas da formação cul-
tural do povo, e existe exatamente porque não construímos em nosso
País um Estado social moderno, o que torna a cada dia mais evidente
aquele cenário que o professor Edmar Bacha traduziu pela expressão
"Belíndia". Ou seja, há entre nós uma ilha belga de prosperidade, ao
lado e dentro de um continente indiano de miséria e pobreza.

Insisto nesses aspectos, no início desta palestra, caros membros
da ADESG, com o propósito único de situar qual o Poder Legislativo
que aqui devemos discutir e considerar, pois tornou-se hábito nacional
analisar e debater nossos problemas a partir de uma ótica distanciada
do cotidiano em que vivemos. Quando isso acontece, a crítica e a re-
flexão perdem sua função transformadora e enriquecedora para se
converterem, apenas, num muro de lamentações que apenas reforça a
manutenção do "status quo".

Nesses termos, e com essas considerações iniciais, passo a trazer-
lhes minha contribuição sobre o tema central desta sessão - "O PODER
LEGISLATIVO".
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2. ORIGENS DO CORPO LEGISLATIVO

A primeira indagação que surge é sobre a origem do Poder Le-
gislativo. Por que existe, para que, onde e quando começa a tornar-se
um órgão estatal e a configurar-se, portanto, como um PODER. O mar-
co histórico e contemporâneo do Poder Legislativo tem sempre sua re-
ferência na Revolução Francesa, nas idéias de Montesquieu sobre a
tripartição dos poderes, daí originando-se a chamada Democracia Re-
presentativa, ou seja, um Estado no qual as principais deliberações
políticas são tomadas por representantes eleitos.

Todavia, a história do Parlamento remonta a outras épocas do
processo de civilização. Assim, em séculos anteriores à Revolução
Francesa, como no Estado Medieval, havia instituições políticas que
exerciam, respeitadas as diversidades das épocas históricas, uma fun-
ção parlamentar, com atividades normativas, sob a denominação de
"Estados Gerais", "Cortes", "Estamentos", e assim por diante.

Há uma questão fundamental que sempre caminha junto com a
instituição legislativa. Passando pelas idéias de um Montesquieu, de
um Stuart Miii e chegando ao pensamento dos atuais cientistas políti-
cos, esta questão se coloca da seguinte forma: a opção entre o gover-
no dos homens ou o governo das leis.

A favor do primado do governo das leis sobre o governo dos ho-
mens, há dois argumentos clássicos, de Platão e de Aristóteles. Se-
gundo o primeiro, "onde a lei está submetida aos governantes e priva-
da de autoridade", ele vê a ruína da cidade. Onde, ao contrário, a lei é
senhora dos governantes e os governantes seus escravos, Platão vê "a
salvação da cidade".

Aristóteles, ao indagar se seria mais útil ser governado pelo me-
lhor dos homens ou pelas leis melhores, conclui que aos governantes é
necessária também a lei, ponderando que as "leis não têm paixões",
que se encontram, necessariamente, "em cada alma humana".

Portanto, a idéia da divisão dos poderes essenciais do Estado re-
monta a Aristóteles. Ele concebeu a clássica teoria da tripartição das
funções do Estado em Deliberante (que delibera), Executiva (que age)
e Judiciária (que exerce ofícios de jurisdição).
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Essa teoria seria adotada e aperfeiçoada por Montesquieu, que,
com o propósito de garantir a liberdade e a harmonia de ação, atribuiu
a cada poder funções específicas e só a ele pertinentes. Com o passar
dos tempos, muitas falhas foram encontradas nessa rígida concepção,
mas é inegável que ela representou importante e definitivo papel na
organização social dos povos.

Sob qualquer ângulo de análise, nota-se claramente que a insti-
tuição legislativa representa, na evolução política da humanidade, a
transição da vontade divina do príncipe para a vontade soberana do
povo, ou seja, gradualmente passa-se a crer que soberano não é o rei,
mas a vontade da maioria.

Observa-se, numa visão retrospectiva da história dos povos, essa
nítida relação entre o fortalecimento da representação popular com ní-
veis mais altos de aspirações democráticas, produzindo-se o contrário
quando o autoritarismo irrompe e o decreto assume o papel da lei.

A propósito do surgimento do governo representativo, em oposi-
ção ao governo autocrático, de uma só vontade, Stuart MIII sugere-nos
uma reflexão brilhante.

Vamos acompanhar MIII nesse raciocínio, porque, com a diferença
de mais de um século, ele ainda se impõe, hoje, aqui no Brasil, onde
costumamos sonhar com pessoas "iluminadas", que possam resolver
num passe de mágica as múltiplas e complexas dificuldades do País.

MIII observa que, durante muito tempo, se acreditou que, se um
"bom déspota" pudesse ser encontrado, a monarquia despótica seria a
melhor forma de governo. Esse pensamento parte da suposição de que
o poder absoluto, nas mãos de um indivíduo eminente, poderia asse-
gurar o cumprimento virtuoso e inteligente de todos os deveres do go-
verno.

Assim, de acordo com esse ideal político, boas leis seriam esta-
belecidas; os melhores homens preencheriam todos os cargos de con-
fiança; todos os ramos da administração seriam pura e inteligentemen-
te conduzidos.

Prosseguindo nesse raciocínio, o pensador inglês, com não pouca
ironia, adverte que esse monarca teria que ser, também, onisciente.
Deveria estar sempre corretamente informado, ciente dos mínimos de-
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talhes da conduta e do desempenho de todos os ramos da administra-
ção, em todos os municípios do País; deveria ser capaz, nas vinte e
quatro horas (que tanto vaiem para um rei quanto para o mais humilde
trabalhador) de dar suficiente atenção e supervisão a todas as partes
do seu vasto país. E, assim, teríamos um único homem, com uma so-
bre-humana atividade mental, dirigindo todos os assuntos de um povo.
E este povo, adverte finalmente Miii, teria que ser mentalmente passi-
vo, pois a passividade do povo está implícita na própria idéia do poder
absoluto.

Sob esse poder, a nação como um todo e todos os indivíduos que
a compõem não têm nenhuma voz sobre o seu destino.

Da falência do poder absoluto, surge exatamente o governo re-
presentativo, no qual cabe ao Poder Legislativo a tarefa de produzir
leis, controlar e fiscalizar a administração pública e funcionar como fó-
rum de debate dos problemas da sociedade.

Esse poder representa a diversidade de correntes políticas e re-
flete as múltiplas correntes de pensamento da opinião pública. Cabe
ainda ao Legislativo apontar as tendências da sociedade e impor as
mudanças exigidas pela mecânica social, levando em conta a preserva-
ção dos valores que representa.

Nessa evolução dos sistemas políticos, o Legislativo vem conciliar
os anseios democráticos do povo e das lideranças políticas dos diver-
sos partidos com a necessidade de sobrevivência do Estado.

Nesses termos, a par de suas atribuições de elaborar leis, de fis-
calizar e criticar o Executivo, o Legislativo destaca-se, desde os seus
primórdios, pela tarefa maior de encaminhar e resolver pacificamente
os conflitos sociais, buscando, através de acordos, aquilo que chama-
mos de bem comum ou paz social.

Dentro desse contexto, podemos concluir com o conceito de que
o corpo legislativo se sustenta no governo representativo, tem sua
origem no primado do governo das leis sobre o governo dos homens e
tem sua garantia na organização política da sociedade, cuja fragilidade
ou vigor determinará a estabilidade da vida institucional como um to-
do, máxime do Poder Legislativo.
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Lembremos Rousseau: "O Poder Legislativo consiste em duas
coisas inseparáveis: fazer as leis e mantê-las; isto é, exercer supervisão
sobre o Poder Executivo. Não há Estado no mundo onde o soberano
possua essa supervisão. Sem ela, toda associação, toda subordinação,
deve fracassar entre os dois poderes; um deixará de depender do ou-
tro; o governo não terá qualquer ligação necessária com as leis; e a lei
se tornará uma mera palavra, sem qualquer significado."

3. O FUNCIONAMENTO DO PODER LEGISLATIVO

A compreensão devida das funções prerrogativas do Poder Le-
gislativo nos exige o conhecimento de algumas considerações básicas
sobre o chamado processo legislativo. Sendo uma questão eminente-
mente técnica, deveremos tratá-la, no contexto do nosso tema, em seus
aspectos essenciais, em seus pontos fundamentais.

Na linguagem comum, as expressões "processo legislativo" e
"procedimento legislativo" designam igualmente, e de forma genérica,
os trâmites da produção das leis. Na realidade, o processo legislativo
envolve uma série de modalidades de atos normativos previstos na
Constituição.

Dentro do processo mesmo de elaboração das leis, há uma se-
qüência de atos que se destinam a criar a norma jurídica, compreen-
dendo três fases:

a) Fase introdutória: a iniciativa, que é a faculdade de propor um
projeto de lei, ato este que desencadeia o processo legislativo;

b) Fase constitutiva: a deliberação e a sanção. E a fase de estudo
e deliberação da norma jurídica, através dos debates, emendas e dis-
cussões dos parlamentares, visando a transformar o projeto proposto
em regra obrigatória.

Na fase deliberativa distingue-se uma subfase instrutória, igual-
mente de grande importância, que é o exame do projeto por comissão
ou comissões, cuja função é opinativa. Na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais funcionam 15 Comissões Permanentes, afora as comis-
sões temporárias que podem ser: especiais, de inquérito, de sindicân-
cia ou de representação.
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Os pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes são tão im-
portantes que será tido por rejeitado o projeto de lei que receber,
quanto ao mérito, parecer contrário de todas as comissões a que tiver
sido distribuído.

A fase constitutiva do processo legis'ativo se completa com a
apreciação, pelo Executivo, do texto aprovado pelo Legislativo. E a in-
tervenço do Executivo no aperfeiçoamento da lei. Tal apreciação po-
de resultar no assentimento - a sanção ou na recusa - o veto.

O veto pode ter por fundamento a inconstitucionalidade ou a ile-
galidade da proposição ou a sua inconveniência. No primeiro caso, há
um motivo estritamente jurídico, que é a inadequação com a Lei Maior
ou com outra lei hierarquicamente superior. No segundo caso, há um
motivo estritamente político, que envolve uma apreciação de vanta-
gens e desvantagens da proposição de lei, sob o ângulo do interesse
público, conforme parâmetros subjetivos do Chefe do Executivo.

Finalmente, temos a terceira fase, que é a fase complementar, que
compreende a promulgação e a publicação da lei. A promulgação é o
ato que declara e atesta a existência da lei, indicando que esta é válida
e executável. Caberá ao Chefe do Executivo, ou ao Presidente da As-
sembléia, se o primeiro não o promover, no prazo de 48 horas, nos ca-
sos de sanção tácita e de rejeição do veto.

A essa altura, é oportuno esclarecer que a sanção, que transforma
em lei o projeto aprovado pelo Legislativo, pode ocorrer expressa ou
tacitamente. A sanção é expressa quando o Executivo dá sua aquies-
cência, formalizando-a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do
recebimento da proposição de lei. A sanção é tácita quando o Executi-
vo deixa esgotar esse prazo sem manifestação.

Ainda sobre a dinâmica de funcionamento do Poder Legislativo
Estadual, vale notar que o processo legislativo propriamente dito
compreende a tramitação das seguintes proposiçõeS

proposta de emenda constitucional;
2 8 . projeto de lei complementar da Constituição;
3 - projeto de lei;
4 - projeto de resolução;
5 - delegação legislativa;
6 - tomada de contas;
7 - veto a proposição de lei.
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Sobre cada uma dessas proposições, devemos ter em mente con-
ceitos básicos para seu entendimento.

- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL

A proposta de emenda constitucional visa à alteração de disposi-
tivos da Constituição. Em se tratando do processo legislativo estadual,
a proposta de emenda constitucional, logicamente, destina-se a modi-
ficar dispositivos da Constituição do Estado.

Essa proposta pode ser apresentada por um terço dos membros
da Assembléia ou pelo Governador do Estado. Terá duas discussões e
votações, em reuniões diferentes, e será considerada aprovada quando
obtiver, em ambas as votações, dois terços dos votos dos membros da
Assembléia Legislativa.

II - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DA CONSTITUIÇÃO

A Constituição prevê a edição de lei que irá complementar suas
normas relativamente a determinada matéria - o que, aliás, pudemos
verificar reiteradamente nesta fase de elaboração da nova Constituição
Federal, que possui vários dispositivos dependentes de legislação
complementar para serem aplicáveis. A lei complementar se situa, na
hierarquia dos atos normativos, entre a lei ordinária e a Constituição
(e suas emendas).

Para a aprovação do projeto de lei complementar da Constituição
é necessário o voto favoiável da maioria absoluta dos niembios da As-
sembléia.

III - PROJETO DE LEI

A lei ordinária pode ser considerada a expressão típica do pro-
cesso legislativo. E o instrumento que, contendo norma geral abstrata,
tal como a Constituição e a Lei complementar, encontra-se abaixo des-
tas no que tange à hierarquia legal.

Na prática, a lei ordinária é denominada simplesmente "lei",
constituindo a modalidade normativa mais comum.
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Poderão ter iniciativa de projeto de lei:

a) Deputado ou comissão da Assembléia (futuramente incluída a
iniciativa popular, nos termos já aprovados pela Assembléia
Nacional Constituinte, e que, provavelmente, será acolhida,
em seu espírito, pelas Constituintes Estaduais);

b) o Governador do Estado;

c) os Tribunais Estaduais, em matéria de sua competência.

IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO

O projeto de resolução dispõe sobre matérias políticas ou admi-
nistrativas de competência privativa da Assembléia, como, por exem-
plo, delegação legislativa, elaboração de seu regimento, regulamenta-
ção dos serviços administrativos de sua secretaria, concessão de licen-
ça a deputado, apreciação das contas do Governador do Estado, apro-
vação ou ratificação de convênio, contrato e termo aditivo, autorização
de uso do Palácio da Inconfidência para atividades alheias ao Poder
Legislativo etc.

V - DELEGAÇÃO LEGISLATIVA

Através desse mecanismo, o Legislativo pode delegar o exercício
do poder de editar regras jurídicas novas a Comissão Especial ou ao
Governador do Estado (neste último caso, temos a delegação propria-
mente dita).

Trata-se da delegação legislativa, que é feita sob a forma de re-
solução, aprovada pela maioria absoluta dos membros da Assembléia e
da qual constam o conteúdo da delegação, o prazo e os termos para o
seu exercício.

Só não poderão constituir objeto de delegação a matéria de com-
petência privativa da Assembléia e a legislação sobre a Organização
Judiciária, a dos Tribunais Estaduais e as garantias da Magistratura, o
orçamento e a matéria tributária.
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VI - TOMADA DE CONTAS

Recebido o processo de prestação de contas do Governador, é
publicado o balanço geral das contas organizado pela Contadoria-Ge-
ral do Estado, os documentos que o instruíram e o parecer do Tribunal
de Contas.

Distribuído avulso do processo aos Deputados, no prazo de oito
dias, a contar do seu recebimento, o processo ficará sobre a Mesa por
dez dias, para requerimento de informações ao Poder Executivo e ao
Tribunal de Contas.

Findo esse prazo, o processo será remetido à Comissão de Fisca-
lização Financeira e Tomada de Contas, que, no prazo de 30 dias, emi-
tirá parecer concluindo por projeto de resolução.

Se as contas não forem aprovadas pelo Plenário, no todo ou em
parte, o processo será encaminhado à Comissão de Constituição e Jus-
tiça, para que esta, no prazo de dez dias, indique as providências a se-
rem tomadas pela Assembléia.

VII - VETO A PROPOSIÇÃO DE LEI

O Governador poderá vetar total ou parcialmente a proposição de
lei.

Convém salientar que o veto parcial, por atingir apenas aspectos
do projeto, só implica o reexame da parte vetada, devendo o restante
do projeto, que está sancionado, ser promulgado e entrar em vigor
após a publicação, mesmo antes da reapreciação da parte vetada.

VIII - EMENDA

A emenda é uma proposição acessória e pertinente à matéria con-
tida na proposição a que se refere, caracterizando-se como supressiva,
substitutiva, aditiva, ou de redação. Pode ser de iniciativa de Deputado
(com apoiamento de três membros da Assembléia); de Comissão (subs-
critas pela maioria absoluta dos seus membros) e do Governador do
Estado (formuladas, através de mensagem, a projetos de sua autoria).
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IX - REQUERIMENTOS

Finalmente, temos o requerimento, que é todo pedido feito por
Deputado ou Comissão que verse matéria de expediente ou de ordem,
dirigido ao Presidente da Assembléia ou de Comissão.

Em linhas gerais, essas são as proposições que configuram o pro-
cesso legislativo propriamente dito e que mostram a face real do Poder
Legislativo, sua finalidade precípua de elaborar as leis, de fiscalizar e
controlar a administração pública.

Se, na teoria, a divisão de poderes parece bem definida e até es-
tanque, compartimentada, o mesmo não acontece na prática. Inúmeros
conflitos costumam ocorrer entre os Poderes, notadamente entre o
Executivo e o Legislativo, cujas relações originaram boa parte das cri-
ses políticas brasileiras, sobretudo as ocorridas durante o regime re-
publicano. Todavia, no mais das vezes essas divergências acabam con-
tribuindo para o aperfeiçoamento das instituições nacionais, desde, é
óbvio, que não levem à ruptura institucional.

Fala-se, com insistência, no fato contemporâneo do fortalecimen-
to do Executivo, em detrimento do Legislativo. Se atentarmos para a
História do Parlamento, veremos que, desde sua instituição, ele vem,
apesar das crises, cumprindo sua missão fundamental. Transformaram-
se suas características circunstanciais, de acordo com a evolução de
nosso processo social e político. Conserva o Legislativo, entretanto,
sua natureza de origem: a representatividade popular, centro e raiz
dos regimes democráticos.

A mesma História nos mostra que conflitos houve entre o Legisla-
tivo e o Executivo, redundando no fechamento do Poder desarmado ou
no seu recesso.

Mas, apesar das crises e dos recessos forçados, em momento al-
gum o Poder Legislativo foi julgado desnecessário ou teve contestada
sua importância de força representativa da opinião popular.

4. UMA AVALIAÇÃO DO LEGISLATIVO: SUAS PERSPECTIVAS

Devemos fazer uma avaliação do Poder Legislativo acima dos
momentos conjunturais; vividos hodiernamente por nossa sociedade.
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Existe hoje, no ambiente psicossocial, um fato incontrastável - que é a
grande descrença popular, diria mais, uma enorme frustração da so-
ciedade com relação às instituições de mediação política, entre as
quais se insere, de forma marcante, o Poder Legislativo.

Todavia, são frustrações que se acumularam ao longo de muitos
anos e que hoje deságuam, afloram e se multiplicam em função da
própria redemocratização da vida social.

Evidentemente, os índices de uma inflação voraz ameaçam rom-
per o ponto de equilíbrio social necessário à estabilidade política. Em
todas as sociedades, o processo de espiral inflacionária tende a desor-
ganizar o tecido social e promover rupturas e comoções de toda or-
dem.

Todavia, estamos diante de um novo ordenamento jurídico da
nossa sociedade, com a promulgação da Constituição Federal.

Temos então o instrumento básico e indispensável para, uma vez
estabelecidas as novas regras do jogo, encaminhar de forma correta e
duradoura as demandas sociais latentes.

Assim sendo, não devemos deixar que um processo conjuntural,
de transição, entorpeça o nosso pensamento acerca das reais possibi-
lidades de modernização do nosso País.

Modernização essa que há de começar, como se pode inferir da
nova Constituição, pela retomada das prerrogativas e atribuições do
Poder Legislativo nos três entes desta Federação.

As principais acusações ou críticas que se fazem ao Legislativo,
ou aos políticos em geral, omitem, por desinformação ou mesmo má-
fé, o fato concreto de que este Poder perdeu, ao longo dos últimos
tempos, suas principais funções e atributos.

O que está ocorrendo hoje, no Brasil, é um processo de reorgani-
zação política da sociedade, apesar de alguns insistirem, partindo de
uma visão míope, em ver apenas o tumulto e a desorganização que
marcam períodos dessa natureza.

Essa reorganização, podemos constatar, atrai para a atividade
política - como observamos na própria composição da Assembléia Na-
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cional Constituinte e nas candidaturas que se colocarírnas disputas le-
gislativas municipais deste ano - lideranças de vários setores sociais,
dos movimentos populares aos setores culturais e empresariais, de-
monstrando, assim, que a atividade política passa a ser o nervo motor
do próprio desenvolvimento político, social e econômico do País.

As polêmicas que se travaram em torno de títulos, capítulos e ar-
tigos da nova Constituição Federal estão demonstrando que o Parla-
mento, investido de poderes constituintes, é a expressão mais viva das
forças sociais da Nação.

Acreditamos, firmemente, que a reorganização política da socie-
dade, o fortalecimento dos partidos políticos entre nós, a consolidação
do projeto democrático de governo afiançará uma nova aliança entre
instituições e sociedade em nosso País, fazendo soçobrar o desânimo,
a desconfiança e a passividade do povo em relação à classe política.

Mesmo porque, ainda que a complexidade da ação do Estado
exija uma presença dominante do Executivo na gestão da administra-
ção pública, há um fato sobre o qual é preciso refletir cada vez mais: O
Poder Legislativo é o único inevitável desaguadouro das múltiplas e
contraditórias aspirações que brotam no seio das classes sociais.

O Parlamento continua sendo a instituição mais bem preparada
para desenvolver esta tarefa pouco visível, mas essencial à paz social,
que é a de dirimir os conflitos e as tensões, através do choque institu-
cional dos interesses diversos que se contrapõem na sociedade. No
Legislativo há a presença simultânea, sob o mesmo teto, de múltiplas
forças políticas.

A prática parlamentar, como salienta o cientista político Maurizio
Cotta, pela sua necessidade de intercâmbio, de comunicação, de cola-
boração e de mútuos favores, constitui um fator que pode contribuir,
de modo muito significativo, para criar um fundo de coesão entre as
forças políticas, capaz de transcender as suas divergências e encontrar
espaços crescentes para negociar os conflitos sociais.

Conclamo, pois, os senhores a observarem este aspecto pouco
notado e, no entanto, fundamental, que é a presença do parlamento
como mediador dos conflitos sociais, uma mediação legitimada pelo
instituto mais identificado com o regime democrático, que é o sufrágio
universal, que autoriza os representantes deste Poder a buscarem,
pela negociação, pontos de consenso sobre os interesses gerais da so-
ciedade.
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Nessa direção caminham, segundo entendo, as perspectivas do
Poder Legislativo em nosso País, perspectivas afirmadas por uma nova
ordem constitucional, que fortalecerá, sem dúvida, o poder representa-
tivo do Parlamento no Brasil.

Senhoras,

Senhores,

A nova Carta Magna do País consagra o princípio da separação,
independência e harmonia entre os poderes, restaurando um equilíbrio
institucional totalmente desfigurado na História recente do Brasil.

A partir da promulgação do novo Texto Constitucional, não mais
poderá o Executivo utilizar-se de decretos-leis e do famigerado institu-
to do decurso de prazo.

Sagrou-se, na Constituição de 1988, a iniciativa popular das leis.

Houve significativa descentralização do poder e natural fortaleci-
mento da federação brasileira mediante ampla reforma tributária.

Houve substancial ampliação das atribuições do parlamento com
a retomada das prerrogativas de legislar sobre questões financeiras e
de exercer efetiva fiscalização. Suas comissões técnicas foram visivel-
mente fortalecidas, assegurando-se, inclusive, às Comissões Parlamen-
tares de Inquérito medidas eficazes como conseqüência das suas inves-
tigações.

A par disso, a futura Constituição devolve ao Congresso a compe-
tência de auto-organização.

Acreditem, Senhoras e Senhores, essas disposições constitucio-
nais, além de permitirem o reequilíbrio dos poderes do Estado, tenho
certeza, virão possibilitar ao Legislativo, na prática, a reconquista, jun-
to à sociedade em geral, da credibilidade necessária ao exercício legí-
timo da representação popular.

E que não se diga jamais que essas prerrogativas atribuídas ao
Legislativo poderiam tornar ingovernável este País.
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Como disse o Presidente Ulysses Guimarães, "A fome, a miséria,
a ignorância, essas sim, são ingovernáveis".

Nem se diga tampouco que a Constituição será inaplicável, por-
que insustentável na realidade é o perfil social brasileiro, com seu cor-
tejo de disparidades, de gritantes diferenças, de absurdas desigualda-
des.

A Constituição Federal nos ensinou que este País tem futuro,
porque nos ensinou que é possível, através da negociação política,
projetar luz sobre novos caminhos rumo à reconstrução democrática
do nosso País.

S. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir essa fase expositiva, quero conclamar a Associação
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra a participar, ativa e in-
tensamente, da próxima elaboração da Constituição do Estado de Mi-
nas Gerais, após a promulgação da Carta Federal.

O processo constituinte em Minas Gerais coincidirá, no tempo,
com o transcurso do Bicentenário da Inconfidência Mineira, no ano de
1989. Coincidência de especial significado, que transforma a nova Car-
ta de Minas na Carta do Bicentenário da Inconfidência, inspirada nos
mesmos ideais e aspirações que animaram os sonhos de Tiradentes:
a liberdade política, a república, o governo representativo; ideais que,
a duras penas, continuamos a construir em nosso País.

Devo informar-lhes, igualmente, que a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, sem disso fazer alarde, vem-se preparando intensiva-
mente para o pleno exercício de sua função constituinte. De forma
pioneira no Brasil, realizamos, em cooperação com a Fundação João
Pinheiro, um estudo em profundidade das Constituições Mineiras de
1891, 1935 e 1947, de forma a resgatar a evolução constitucional de
nosso Estado.

Providenciamos, achando-se já em fase final de implantação, o
projeto de informatização da Constituinte Estadual, que facilitará, so-
bremodo, os trabalhos de elaboração constitucional e permitirá o aces-
so ágil e imediato da sociedade em geral a informações do seu interes-
se.
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Da mesma forma, uma Comissão Preparatória, integrada por re-
presentantes de todos os partidos com assento na Casa, já redigiu o
anteprojeto de Regimento Interno da futura Constituinte, a ser subme-
tido à apreciação do Plenário, o que adiantará, sem dúvida, o anda-
mento dos seus trabalhos.

Durante o ano anterior e mesmo neste ano, a Assembléia de Mi-
nas se preocupou em oferecer a seus funcionários diversos cursos de
aperfeiçoamento com vistas a se dotar a Constituinte Estadual do as-
sessoramento técnico indispensável ao bom desempenho da magna ta-
refa que lhe foi confiada pelo povo mineiro.

Convém ainda assinalar que a Assembléia Legislativa está aberta
à participação de entidades representativas da sociedade civil, as quais
certamente contribuirão com sugestões e propostas que transplantem
para o Texto Constitucional os anseios e valores da gente mineira.

Nesse contexto de integração do Legislativo com o povo, através
de suas associações, sindicatos e demais tipos de agremiações, creio
estar reservado um espaço relevante à ADESG, que nunca se furtou a
colaborar com o engrandecimento da Pátria.

Estou convicto de que, juntos, legisladores e cidadãos, havere-
mos de garantir o império das leis e o triunfo da democracia.

Muito obrigado'
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