
1. UMA NOVA ESCOLA

orna alegria de poder apresentar o primeiro núme- José HIpÓIItO de Moura
todos Cadernos da Escola do Legislativo, seja- Feita é Diretor da Escola

me permitido conversar como leitor sobre essa Es do Legislativo.
-

cola, iniciativa pioneira da Assembléia Legislativa
deMinasc3erais.

A Resolução n°5.086, de 31 de agosto de 1990,
que instituiu o plano de carreira dos servidores da
Assembléia, atrelou o desenvolvimento funcional à
profissionalização e capacitação do servidor e, para
tomar essa exigência exeqüível, criou o Programa
Permanente de Treinamento, Desenvolvimento 
toDepaxtamento de PessoaL

Cedo se observou aconveniênciade se transfonnaro Progra-
ma numa verdadeiraEscolaque, de modo mais sistemático, cuidasse
da capacitação imediata e especifica dos funcionários do Legislativo,
e procurasse, numa dimensão estratégica

"a) oferecer suporte conceituaJ de natureza técnico-adminis-
trativa. legislativa, doutrinária e política às atividades do Poder
Legislativo;
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b)constituirumrepeitório de informações para subsidiaraela-
boração de projetos e demais proposições legislativas, bem como o
processo legislativo e os controles interno e externo." (Res. 5.116,
de lOdejulhode 1992).

No primeiro momento, a Escola se organizou da maneira mais
simples  rápida possível. Regulamentada em fevereiro de 1993, os
editais de seleção para seus primeiros cursosjá eram publicados em
junho. Fugindo à tradição burocrática do serviço público, e com urna
visão moderna de administração, procurou logo identificaras necessi-
dades de seus "clientes", para atendê-las com a maior eficácia possí-
vel. Tem funcionado, nesse estágio, mais como "agenciadora" de
cursos; não receia "terceirizar" e oferece os cursos solicitados,
quando necessário, através de professores convidados ou mediante
convênioscominsiiuiiçõescongênetes.

A médio prazo, aBscola pretende organizar cursos deespeci-
alização naquelas disciplinas que se referem especificamente ao pro-
cesso legislativo, contando, para isso, com os conhecimentos e aex-
periência de que é detentor o corpo funcional da Secretaria da As-
sembléia. Nesse momento estudar-se-á a inserção da Escola no siste-
ma de ensino vigente, de tal modo que possa emitir diplomas reco-
nhecidos pelo Ministério da Educação. Por enquanto, seus certifica-
dos têm valor intemo, paTa fins de crescimento na carreira

É ambição da Escola constituir, por sua atuação, uin centro de
excelência, não apenas para tarefas de suporte imediato à atuação do
PoderLegislativo, mas também, em sentido amplo, pan subsidiar aefl-
cáciajurídico-políüco-socialdalnstituição Parlamentar, hoje alvo de
críticasequestionamentos por parte de toda a sociedade brasileira.

Épor isso que a Escola desenvolve projetos voltados também
para os parlamentares mineiros, como é ocaso do programa Pensan-
do em Minas, que fornece a maior parte da matéria para a revista que
ora apresentamos.

2.0 RJPJRO DO PROCESSO LEQISLATIVO

Qualquer observador mais atento da política poderá detectar
certas tendências quejá existem no Brasil e, com muito mais força,
nos países desenvolvidos.	 -

As sociedades se tornam hipercomplexas, exigindo que o pro-
cesso legislativo seja subsidiado pela participação de entidades re-
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presentativas da sociedade e de especialistas dos diversos ramos do
saber. Já não é aceitável o relativo empirismo na elaboração da nor-
ma, ou a dependência desta a interesses dientelísticos, pessoais ou
corporativos. Os meios de comunicação, aliás, exercem um implacá-
vel acompanhamento, denunciando, de imediato, qualquer interesse
particularizado que, de contrabando, pretenda expressar-se em nor-
mas obrigatórias para todos.

Essas considerações nos levam à necessidade de um verdadei-
ro "gerenciamento" da produção de leis, a ser orientado pelos se-
guintespxincípios:

a) preparação técnica cuidadosa, envolvendo pesquisas, con-
sultas e estudos prévios muito aprofundados;

b) institucionalização de mecanismos de consulta a órgãos do
Governo, a instituições universitárias, .a entidades representativas da
sociedade civil e a corpos de peritos que possam, por sua contribui-
ção, aproximar a futura lei de um consenso máximo quando de sua
elaboração - o que, inclusive, pode representar ofim da tradição bem
brasileira das "leis que não pegam";

c) racionalização, simplificação e consolidação da legislação
existente. Queixa-se a sociedade, com razão, do incalculável número
de diplomas legais; se não se consegue sequer conhecê-los, tal o furor
legifeiante, corno conseguir cumpri-los

d) preocupação em eliminar as superposições, repetições e
ambigüidades nos textos legais. Atualmente os bancos de dadosjurí-
dicos informatizados, que permitem acesso instantâneo ao estado do
direito vigente, tomam essa tarefa exeqüível e injustificado o seu adia-
mento.

O papel do Parlamento só tem a engrandecer-se com seme-
lhante preparação das leis. Como instância política decisória, em ma-
téria legislativa, cabe-lhe pronunciar-se sobre as alternativas que lhe
forem oferecidas, após os procedimentos a que nos referimos. No
campo sócio-político não existem verdades matemáticas. Sempre
haverá margem para ponderações divergentes., preferência por op-
ções diferenciadas, que nascem tanto dos conflitos de interesse quan-
to dos conflitos de saber tão comuns em nossas sociedades; que nas-
cem, igualmente, de orientações políticas e ideológicas distintas.

Uma espécie de extensão do processo legislativo, finalmente,
está a exigir uma urgente consideração da instituição parlamentar. Re-
fim-me ao acompanhamento das leis após a sua promulgação ou san-
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ção. Votada a norma, o Poder Legislativo não deveria abandoná-la,
por assim dizer, ao seu destino. É necessário acompanhar-lhe aregu-
lamentação e a aplicação. Esta deve ser avaliada permanentemente
para que se possam detectar erros, lacunas, efeitos perversos não de-
sejados e "furos" que inviabilizem seus objetivos. Auscultar-se-ão, a
respeito de sua adequação e justiça, os segmentos obrigados a cum-
pri-la. Há todo um campo de pesquisas, igualmente,junto ao Poder
Judiciário, para levantamento das imperfeições que dificultamotraba-
lhodosjuízes.

3. INICIAI1VAS PIONEIRAS
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, feliz-

mente, já está trabalhando na direção proposta nos itens anterio-
res. As sucessivas Mesas Diretoras têm dado apoio a um amplo
programa de modernização institucional, que já acumula êxitos
respeitáveis:

a) realização periódica de Ciclos Nacionais de Debates, per-
mitindo que os parlamentares se atualizem com as grandes ques-
tões nacionais, a partir dos problemas de conjuntura;

b) promoção de Seminários Legislativos e de Fóruns Técni-
cos, que resultam na elaboração de projetos de lei com a participa-
ção e colaboração de Órgãos governamentais e de entidades repre-
sentativas da sociedade;

c) audiências públicas regionais, ocasião em que a Assem-
bléia se desloca para cidades do interior, a fim de ouvir da popula-
ção e do poder público local as aspirações e reivindicações, devi-
damente priorizadas, para o desenvolvimento da região.

É nesse contexto de iniciativas renovadoras que se insere o
trabalho da Escola do Legislativo. O seu objetivo principal é ode
qualificar e preparar quadros técnicos e gerenciais para o suporte
ao trabalho parlamentar, o que, sem dúvida, por si só,já permitirá
aos representantes do povo oferecer à sociedade um produto tec-
nicamente mais aperfeiçoado.

A Escola, porém, ambiciona ainda mais. A partir da visão de
futuro exposta anteriormente, além de promover pesquisas para sub-
sidiaro acompanhamento das leis em sua aplicação e efeitos, preteri-
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de oferecer a seus alunos um imenso campo de estudos em áreas
pouco exploradas entre nós, como as da racionalização da legisla-
ção, da institucionalização de procedimentos de consulta ede parce-
ria com entidades da sociedade civil, em especial as do mundo aca-
démico.

Seria esperar muito que, no futuro, tais contribuições se organi-
zassem num conjunto mais coerente e sistemático, algo semelhante a
um corpus de procedimentos legislativos inovadores edemocitcos,
que fmalmente resgatassem, por seus méritos, a atividade política e
seus agentes perante a opinião pública? Esta seria a resposta mais
adequada ao anseio generalizado pela ética na política, a ser recupe-
rada, antes de mais nada, pela resposta eficaz às demandas sociais.

4. OS CADERNOS

Os Cadernos da Escola do Legislativo constituem, à luz de
tudo o que foi exposto, um elo indispensável à transmissão de in-
formações e ao debate. São uma publicação semestral, destinada a
documentar as palestras e debates do programa Pensando em Mi-
nas, para que o material possa ser revisto, estudado e assimilado
mais consistentemente. Mas vão além: procuram familiarizar o
servidor da Assembléia com textos fundamentais do pensamento
político e pretendem divulgar documentos que facilitem a melhor
compreensão da história legislativa mineira.

Como a própria Escola, a revista não ficará apenas no repas-
se de conhecimentos já sedimentados, mas abrirá espaço para a
criatividade, tão necessária diante dos desafios postos pela
complexificação do Estado e da sociedade. Espero que os leitores
percebam, com muita clareza, essa orientação.
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