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O povo não se sente representado, mas a baixa compreensão do
papel do Legislativo mostra que não se pode creditar apenas
ao fraco desempenho dos mandatos populares o desgaste
de uma instituição que já dá sinais visíveis de recuperação
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A

imprensa nacional publicou recente pesquisa em que
55% dos brasileiros consideraram o Congresso Na-
cional ruim ou péssimo. Apenas 8% avaliaram-no
bom ou ótimo. O resultado apenas quantifica o que édo

conhecimento de todos: o desprestígio do Poder Legislativo cm
nosso País, Fios dias de hoje. Teria sido sempre assim? E claro que
não, dizem logo os mais saudosistas. Antigamente, o parlamento era
formado por grandes homens públicos. Pela Câmara dos Denuta-
dos, passaram Milton Campos, San Tiago Dantas, Djalrna Marinho,
Raul Pua, Adauto Lúcio Cardoso, Martins Rodrigues e tantos
outros. Foram Deputados à Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais Pedro Aleixo, Tancredo Neves, Edgar da Mata
Machado, Manoel Costa, Armando Ziler, Oscar Corrêa, etc. O
regime militar de 1964 seria o grande responsável pela atual
ausência de lideranças políticas. Sem desconhecera verdade dessa
explicação, revela-se a mesma demasiadamente simplista.

De qualquer forma, em face dessa realidade, o que fazer para
devolver ao Poder Legislativo pátrio o prestígio
e o poder que lhe devem ser inerentes? Ou
podemos simplesmente abrir mão dele, como
coisa superada que já deu o que podia dar?
Deveríamos procurar outra alternativa? A hipó-
tese não é inusitada. No Peru de Fujimori,
fechou-seoparlamento com o apoio da maioria

do povo. Napesquisa mencionada, 43% dos brasileiros consideram
o Congresso Nacional descartável.

Sem a pretensão de dar resposta a essas indagações, o presente
artigo pretende apenas trazer à discussão alguns aspectos que se
revelam importantes na análise dessa realidade e na busca de
caminhos para o Poder Legislativo.

Para melhor desenvolvera reflexão, cumpre iniciá-la recapi -
tulando as funções básicas do parlamento. Independentemente da
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posição que ocupa em cada sistema político e da
diversidade das funções que desempenha, estas
podem ser agrupadas em quatro, fundamentais:
representação, legitimação, legislação e fiscaliza-
ção.

Nos regimes democráticos, onde o poder
político originariamente pertence ao povo, incum-
be ao PoderLegislativo institui re destituir governos,
dar-lhes legitimidade, estabeleceras leis que disci-
plinarão a ação governamental e exercer o seu
controle. Quem governa com legitimidade age
pela autoridade que lhe foi outorgada pelo povo,
através do parlamento. Portanto, o Poder
Legislativo é o poder político por excelência e
essencial ao regime democrático.

A função de representação é a fundamental e,
de certa forma, precede e condiciona as demais. Se
a representação política não é autêntica, o governo
perde em legitimidade, a ação governamental não
é bem fiscalizada, nem as leis são obedecidas. Ou
seja, as instituições públicas fraquejam. O regime
democrático entra em colapso. Sem embargo de
sua importância, a representação política se revela
sumamente difícil de ser plenamente exercida.
Talvez resida aí a fragilidade dos regimes demo-
cráticos e a origem de tantas aventuras autoritárias.
São suficientemente conhecidas as críticas à de-
mocracia representativa, especialmente as
elaboradas pela doutrina marxista. Embora reco-
nhecendo a validade de muitas delas, Norberto
Bobbio salienta, porém , que os marxistas não
foram capazes de elaborar uma teoria alternativa para
substituira representação política num regime democrá-
tico ("Qual Socialismo?" - Paz e Terra - 2' Edição -
1983).

Sendo assim, podemos tomara representação polí-
tica como o principal critério de avaliação da qualidade
do Poder Legislativo. A Assembléia Legislativado Esta-
do de Minas Gerais, corajosamente, encomendou e
publicou pesquisa sobre suas relações com a sociedade
mineira. Como resultado, apurou que o povo não se sente
representado ou se sente mal representado pelas institui-
ções políticas no seu conjunto. Isso porque não compreende
o sistema político, não confia nele, nem dele participa.
Ora, se o povo não compreende bem o papel do Poder
Legislativo, não se pode buscar exclusivamente no fraco
desempenho dos mandatos populares a causado desgaste
da Instituição. Cumpre analisar também as condições
conjunturais da sociedade representada.

Nesse aspecto, uma primeira observação se impõe:
a sociedade brasileira de hoje difere bastante daquela de
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50 anos atrás. Se ela mostra atualmente problemas
gravíssimos de miséria e violência, não há dúvida de que
evoluiu enormemente do ponto de vista da consciência
política. Até pouco tempo atrás, as eleições parlamentares
eram resolvidas com a simples articulação política dos
candidatos com os coronéis do interior, situação magis-
tralmente retratada por Vitor Nunes Leal ("Coronelismo,
Enxada e Voto: O Município e o Regime Representativo
no Brasil"). O povo não tinha qualquer participação. O
parlamento assim eleito, se não sofria maiores desgastes,
também não era representativo da sociedade.

Hoje, o povo já não obedece mais. Quer retorno.
Exige a presença dos candidatos. Lembro-me de passa-
gem que retrata bem essa situação, bem conhecida de
quem tenha se candidatado nos últimos tempos. Em
campanha para a Câmara dos Deputados, fui efusivamente
apresentado por uma liderança local a um trabalhadorque,
num sábado à noite, tomava sua cerveja em um bar da
periferia de Belo Horizonte. O homem me olhou descon-
fiado:
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-Deputado não presta pra nada. Só aparece na hora da
eleição.

Mas o líder comunitário, sem se dar por vencido,
retrucou logo:

—Mas este é gente boa. E candidato a deputado federal.
—Pior ainda. Vai pra Brasília.e num volta nunca mais
Se a evolução do povo da fase do coronelismo para a

de unia efetiva participação se revela altamente positiva, é
indiscutível que ainda há um longo caminho a percorrer.
Conforme revela a pesquisa encomendada pela Assembléia
de Minas, o povo nem sequer conhece o papel do parlamen-
to. Como está na miséria, seu objetivo é obter alguma
vantagem em troca do voto. Se possível, em benefício
próprio ou em favor do seu bairro, da sua cidade. Eis a
principal distorção do
processo eleitoral na	 11	

)atualidade.	 pa
Paulo César Fa-

rias declarou recente-	 de hojE
mente que "enquanto
o Estado intervier na	pior do ceconomia, os empresá-

líicosparaobiervanta'	ontem,' peli
gens do governo" (Fo-
lha de São Paulo,	 e mell
19/12/93).	Visão
distorcida de liberal
corrupto. Enquanto o	 medida
povo estiver exigindo
dos candidatos vanta-	 decoire
gens pessoais ou bene-
fícios materiais para	processo esuas comunidades, a in-
fluência maior pc
eleitoral se torna inevi-
tável, deteriorando a au-	 do p
tenticidade da represen-
taçãopolítica.

Do exposto se conclui que o parlamento de hoje não
é pior do que o de ontem, sob o aspecto da sua
representatividade política. Pelo contrário, é melhor, na
medida em que decorre de um processo eleitoral com maior
participação do povo. Seu desgaste político também é fruto
de uma exigência maior e uma fiscalização mais atenta da
sociedade. Sua evolução para um estágio mais avançado
não depende exclusivamente daqueles que exercem o man-
dato popular. A estes incumbe desenvolver um intenso
trabalho de educação política do povo, além das tarefas
inerentes ao parlamento. Aos que detêm parcela de lideran-

ça na sociedade, cumpre dar prioridade ao trabalho de
conscientização política do cidadão.

Evidentemente, a crise econômica e social que corrói
os princípios éticos da sociedade constitui uma dificuldade
a mais no processo de depuração da representação política
do povo e aumenta o desgaste das instituições públicas. Na
vigência soberana da "Lei de Gerson", todos procuram se
defendere buscar resultados imediatos. Aos homens públi-
cos compete dar o exemplo de probidade, de espírito
público e de férias instituições democráticas. Infelizmente,
não é isso o que os jornais retratam cotidianamente.

A imprensa nacional se deve imputar a enorme res-
ponsabilidade de bem informar o povo. Impossível exercer
corretamente o direito do voto sem estarpor dentro da vida

política do País. E o princi-
pai instrumento para
esclarecera sociedade sobre
a atividade política é a im-nao e	prensa falada, escrita,
televisiva. Não obstante aue o de	importância que se deve atri-
buir a esta no trabalho de

contr '	investigaçãoe denúncia de
1	/	corrupção nas instituições

públicas, ela deixa a desejar1 or, na	no papel de informar o tra-
balho sério de tantos que seem que	esforçam na construção de
um País melhor.

Outra causa relevantede um	do descrédito do Poder
Legislativo é a sua íneficá-

	

ítoral com	cia no exercício da função

o	 de legislar. O parlamento

1 rticipação	brasileiro ainda não s:r,ec
perou do longo

II	 autoritário em que o PoderOVO	 Executivo lhe usurpou essa
- competência. E impressio-

nante	a	sua	atual
incapacidade para fazer leis. A fragmentação partidária, o
descompromisso dos parlamentares com as legendas a que
pertencem, o cl ientelismo e o princípio do "é dando que se
recebe" inviabilizaram o processo legislativo. É preciso
que os parlamentares brasileiros acordem para essa real ida-
de absolutamente injustificável e assumam a sua
responsabilidade de legislar, tarefa que depende exclusiva-
mente deles.

Nesse sentido, medida do maior alcance foi introduzida
na Constituição Federal de 1988. As comissões técnicas
passaram a ter competência para votarem, definitivamente,
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vitável da promiscuidade entre as ações dos diversos pode-
res.

Em episódios esporádicos, empurrado pela própria
sociedade e implacavelmente vigiado pela imprensa, o
Congresso Nacional, bem ou mal, vem exercendo a função
de fiscalizar o Poder Executivo, A CPI de que resultou o
processo de impedimento do Presidente Collor, assim
como a CPI do Orçamento, são exemplos que demonstram
ai mportância dessa função do parlamento. As Assembléias
Legislativas, em regra, mostram-se omissas, acomodando-
se os Deputados sob o manto protetor dos Governadores
dos Estados.

Cumpre ainda ressaltar a urgente necessidade de se
introduzir algumas alterações na legislação partidária e

eleitoral, para as quais
já há um razoável con-

e 9Á4	 senso. Em relação à Lei
Orgânica dos Partidos
Políticos, é preciso es-uperaçao	tabelecer critérios de

das instituições
públicas: o Legislativo

se aperfeiçoa, o
Executivo torna-se

mais respeitado e a
sociedade avança

"0 ano d
sinriis Ap- rc

a maioria dos projetos de lei. As comissões são órgãos
menores, decomposição mais homogênea, integradas por
parlamentares mais vinculados à sua especialização. As-
sim, torna-se bem mais rápido o processo legislativo, e de
melhor qualidade. Medida idêntica está prevista também
na Constituição do Estado de Minas Gerais.

Para que o Poder Legislativo exerça bem sua função
de fiscalização, torna-se indispensável a independência
dos parlamentares em relação ao Poder Executivo. Nesse
aspecto, reside outro ponto grave do desgaste do parlamen-
to. Com o desvirtuamento do papel do Poder Legislativo,
que reduziu os parlamentares a meros intermediários de
sua bases junto ao Poder Executivo, ficaram eles, na
maioria das vezes, condicionados a terem um bom
relacionamento com os
governantes, a fim de con-
seguirem recursos cobras,
para as comunidades que
representam. Nessas con-
dições, como fiscalizar a
ação governamental?

E preciso que o rela-
cionamento entre os
Poderes Executivos da
União, Estado e municí-
pios se faça diretamente por
seus representantes legais,
ou seja, o Presidente da Re-
pública, os Governadores
de Estado e os Prefeitos
municipais, ou através de
seus prepostos. Não que os
Deputados não possam ou
devam seros naturais inter-

governantes. Nem odesem-
penho daqueles pode ser avaliado pelos benefícios que
conseguirem canalizar para os municípios. Esta não é
tarefa de responsabilidade do Deputado, como não o é a
distribuição de verbas públicas, seja através de bolsas de
estudo, seja através de subvenções sociais, fonte de
corrupção a ser eliminada com urgência.

A pesquisa, divulgada pela Assembléia Legislativa
de Minas, revelou que o povo não sabe distinguir o papel
de cada um dos Poderes, avaliando o sistema político como
um todo, indiferenciado e homogêneo. Conseqüência me-

24 REVISTA no LEGISlATIVO

fidelidade partidária e
condições mínimas para
que os partidos tenham
acesso ao fundo parti-
dário e à televisão.
Quanto aoprocessoelei-
toral, impõe-se a adoção
do voto distrital misto
que, sem embargo de
alguns aspectos negati-
vos, aproximará o
eleitor do candidato,
cerceando a influência
do poder econômico e
facilitando o acompa-
nhamento, por aquele,
do trabalho desenvolvi-
do por este após sua
eleição.

Estamos iniciando
o ano de 1994 com si-

nais evidentes de recuperação das instituições públicas
brasileiras. A sociedade avança no processo de conquista
da sua cidadania, o que proporcionará uma representação
política mais autêntica. As eleições gerais do corrente ano
que o confirmem. O Poder Legislativo haverá de recuperar
sua capacidade de legislar e aperfeiçoará a função de
fiscalizar. Com um Legislativo atuante ecom credibilidade,
o Poder Executivo se tornará mais legítimo e, conseqüen-
temente, mais respeitado. Há fundadas razões para se ter
esperança.

mediários entre as
mencionadas instâncias,	na conquista da
mas o relacionamento en-
tre elas não pode depender	 cidadania"das boas graças dos parla-
mentares	com	os


