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AAssembléia Legislativa cria uma Escola para formar
técnicos antenados com a multiplicidade da nova ordem social

A aula inaugural da Escola do Legislativo
que  Assembléia está implantando reuniu, no
final doano passado, vários constftucionalistas
brasileiros e portugueses. O diretor da Facul-
dade de Direito de Lisboa, Jorge Miranda,
resumiu, nesta pluralidade, um dos sentidos
de urna escola como esta: "um espaço que vise
o debate e o diálogo entre o parlamento e
outras instituições, buscando aprimorar os
mecanismos de expressão da democracia".

Na banca que serviu também de abertura
do Congresso Luso-Brasileiro de Direito Cons-
titucional, alusivo aol centenário da Faculda-
de de Direito da UFMG,o professor, também
português, Marcelo Rebelo de Souza aponta-
va outro aspecto fundamental da Escola: "Não
é possível, na maior parte das casas legislativas,
a experimentação por leis, porque urna socie-
dade humana não é uma realidade laboratorial,
que possa ser manipulada".

Neste sentido, "uma escola do legislativo
tem de, além da técnica legislativa, além da
interdisciplinaridade com outros domínios,
além da política legislativa, tem, ainda, de
cultivar permanentemente a avaliação das ex-
periências legislativas em curso", disse Rebelo
de Souza. Para ele, a democracia contemporâ-
nea tornou-se "um produto com demanda e
oferta, como qualquer outro produto políti-
co". O Legislativo tornou-se um conjunto de
grupos de pressão, de grupos interessados na
oferta de leis.

"A lei neutra não existe", afirmou o
consti tuciona lista, enfatizand o a necessidade
de se estudá-las não apenas juridicamente,
mas em seus aspectos econômicos, sociológi-
cos, culturais, envolvendo, enfim, especialis-
tas de todas as áreas. "Daí a importância da
interdisciplinaridade no estudo do fenômeno
legislativo", assegurou.



ESCOLA DO LEGISLATIVO

A compreensão dos professores portugueses
acerca dos propósitos da Escola do Legislativo co
roava o trabalho iniciado no final de 1991, pela
comissão incumbida de dar forma à escola. Para
exercer as novas competências constitucionais
traçadas pelas Cartas, Federal, de 1988, e Estadual,
de 1989, a Assembléia Legislativa promoveu uma
reestruturação geral de sua Secretaria e investiu na
profissionalização de seus servidores. A experiên-
cia adquirida num programa permanente de treina-
mento, desenvolvimento e de avaliação, para dar
suporte de capacitação e aperfeiçoamento profissi-
onal aos seus servidores abriu caminho para a cria-
ção deum espaço mais
abrangente e sistemáti-
co, odeuma escola pro-
priamente dita.

A comissão, integra-
da por nove funcioná-
rios e presidida pelo ex-
diretor-geral Adônis
Martins Moreira, traçou
os objetivos gerais da
Escola do Legislativo,
definiu as metas a se-
rem alcançadas, as eta-
pas de desenvolvimen-
to, o público-alvo, o re-
gime didático e o currí-
colo.

Identidade e Mis-
são - A Escola do
Legislativo tem como
objetivos oferecer su-
porte conceitual de na-
tureza técnico-administrativa, doutrinária e políti-
ca às atividades do Legislativo e associar teoria e
prática na profissionalização, oferecendo ao servi-
dor e ao parlamentar uma melhor identificação com
a missão do Poder Legislativo. Propõe-se, ainda, a
constituir um amplo banco de dados sobre proble-
mas sócio-políticos e administrativos, que possibili-
te a geração e o aperfeiçoamento de reflexões, pro-
jetos e demais proposições legislativas.

Numa primeira etapa, seus cursos serão desti-
nados aos parlamentares e servidores da Assem-
bléia Legislativa. Após sua consolidação,a Escola
será aberta ao intercâmbio com outras instituições.

Como base para as reflexões e trabalho conceitual,
a Escola oferece um núcleo comum a todos os

alunos, dividido em três pontos: as atividades cio
Poder Legislativo (constituintes, legislativas,
deliberativas, político-parlamentares, de fiscaliza-
ção e controle e de julgamento); as atividades da
Secretaria da Assembléia Legislativa (de apoio às
atividades institucional e de administração); e as-
pectos conceituais, legais e éticos relacionados com
o servidor público e o Poder Legislativo.

O conteúdo programático deste núcleo envolve
noções gerais sobre a Organização do Estado e o
Ordenamento Jurídico, incluindo conhecimentos
básicos sobre as Constituições da República e do
Estado, o Regimento Interno da Assembléia, o Re-

gulamento Geral de sua
Secretaria e o Estatuto dos
Servidores Públicos.

Os núcleos específicos,
que se destinam ao
aprofundamento das ques-
tões abordadas no núcleo
comum, subdividem-se
em sete áreas: Poder
Legislativo, Controle Ex-
terno e Fiscalização, Ad-
ministração Pública, Pla-
nejamento e Políticas Pú-
blicas, Direito (Constituci-
onal, Administrativo, Fi-
nanceiro e Tributário, Pro-
cessual Civil, do Trabalho
e Eleitoral), Fundamentos
da Ciência Política, Reda-
ção Parlamentar e
Metodologia Científica.

A Escola oferecerá cur-
sos modulados ou senados em regime "fechado",
com freqüência obrigatória, ou em regime "aberto",
com orientação, fornecimento de plano e roteiro de
curso, bibliografia, monitoria e exames parciais e
finais. Para chegar a este modelo, o grupo incumbi-
do da criação da Escola tomou contato com outras
experiências institucionais, como a Escola do Judici-
ário, a Escola Judicial do Tribunal Regional do
Trabalho, Fundação João Pinheiro e secretarias de
Estado. Como define o relatório de trabalho da
Comissão "o que se deseja é uma escola ágil, moder-
na, flexível, que lance mão não só de aulas
expositivas, seminários e simpósios, mas também
de todos os recursos audiovisuais e modalidades de
ensino disponíveis".
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