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As Casas Legislativas buscam, num ajuste fino, sinto-
nizar as mudanças internas do Parlamento brasileiro
com os anseios de urna sociedade mais amadure-
cida e já integrada às regras do jogo democrático

A NOVA CONJUGAÇÃO
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cia no Brasil vem sen-
do marcado por uma lição
positiva de construção de ci-
dadania. Depois de se ver
privada da convivência com
a prática política, a socieda-
de brasileira começa a se or-
ganizar e, no estágio atual,
cobra seus direitos e exige
participação. Esse amadure-
cimento deve impingir ao
País uma nova face, com
transformações decorrentes
de pressões populares e do
equilíbrio de forças nas es-
feras do poder.

Nesses tempos de recon-
ciliação com a prática efeti-
va do poder participativo. as
Casas Legislativas também
procuram sua adaptação.
Tentam apagar uma imagem
forrada de máculas, ainda
que muitas delas carimbadas
injustamente, para entrar em
sintonia com as demandas
de um cidadão cada vei

mais integrado às regras do
jogo democrático.

Por essa razão, reformar
tornou-se o verbo da moda
nos meios políticos. Não são
apenas as reformas consti-
tucionais que tomam o tem-
po dos parlamentares. As re-
formas do Estado e do
Legislativo, com vistas à
modernização do se-
tor público, são in-
dispensáveis para
consolidar o sisie-
ma reprcsentattv'
no Brasil. O Con-
gresso e os Le-
gislativo estaduais.
por concentrarem as
pressões e os desejos
dispersos no conjunto
da sociedade. come-
çam a debater inter-
namente os meios
de resp.n-
d e r

às exigências desta nova so-
ciedade.

Eficiência - Encontrar
respostas pressupõe o esta-
belecimento de metas e
compromissos que possam
dar maior eficiência ao

Legislativo. Esta é a
visão do depu-

tado federal
A ri 6 n i o
K a o d 1 -

(PSDB/SP).
para quem a mi--
ciativa de mo-	-
dernizar o setor
público teve antece-
dentes na reencenharia das
empresas priva-
das, forçadas por
um mercado mais
competitivo. Da
mesma

:
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elaboração de urna pauta pe-
riódica. com os assuntos a
serem tratados.

Esse esforço para tornar
mais dinâmicas as decisões
políticas foi a principal pla-
taforma da disputa pela di-
reção do Legislativo federal
Antes mesmo de conquistar
a principal cadeira da Câma-
ra, o deputado Luiz Eduar-
do Magalhães (PFL). apor
ado pelo presidente
Fernando Henrique Cardo-
so. já falava num proeto
para transformar a rotina do
Legislativo Também adep-

tos da revisão do fun-
cionamento

do Con-

deputado federal José
Genoíno (PT) e o senador
Pedro Simnon (PMDB), que
se candidataram, respectiva-
mente, à presidência da Cã-
maia e à do Senado, elabo-
rarain um programa que es-
tabelecia mudanças para
buscar, na sociedade organi-
zada. o respaldo que devem
ter as decisões políticas.

Genuíno afirmava que,
pela primeira vez na hmstó-
na parlamentar brasileira, a
disputa pela presidtncia da
Câmara dos Deputados re-
fletia não apenas nomes,
mas propostas de reformas
do Parlamento corno uma
das condições do funciona-
mento do sistema político
F1L seu todo Dentre as idéi-

as lançadas pelo depu-
ZZI pelista. estavam a

delirtição de um calendá-
ri o para dar maior
racionalidade aos

trabalhos e a regulamen-
tacão dos er upos de pres-

1. moa e/. conhecidos os

forma, com o	 or controle
retorno á demo-	 pela socie-
cracia, o Con-	 dade e nor-
gresso voltou a	 mas rígidas
ter importância	 para apre-
nas decisões	 sentação de
políticas do	 iniciativas
País, mas não	 pai Ia me n -
se preparou de-	 lares. in-
v i d a m e ri e.	 cluI	até
avalia Kandir.	 mesmo a

Em sua pro-	 redução do
posta para me-	 tempo para
lhorar a ima-	 comunica -
geme a organi-	 ções ver-
zação do Con-	 bais	em
gresso, o depu-	 plenário e a
tado fala em
disciplina, mai-
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Geiiiu prupoe a re-
gulamentação dos gru-
pos ue pressão para
dar maior transparên-
cia ao Congresso

rir0 Parlamento é o Poder
mais criticado, pelo

menos no Brasil, e
isto se deve, em par-

te, ao anacronismo
dos mecanismos de

funcionamento do
Congresso, da Câmara
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e do Senado,,

lobistas. oprópno Congres-
so ganha mais transparên-
cia. argumenta Genoino

Em sua campanha, ele
falava até em reduzir o nú-
mero de sessões, mas não
abria mão da presença dos
parlamentares em plenário,
como pré-requisito para sua
eficiência. Pregou uma di-
vulgação mais intensa das
atividades do Congresso e
urna reforma administrati-
va, para deslocar parte da
burocracia para o apoio ao
processo legislativo

Assim como o parlamen-
tar do PT, que reforça a atua
ção do plenáno para "ulver-
ter o sistema de poder nc
interior da Casa', o minis-
tro da Justiça. Nelson
Jobim, acredita que há uma
"concentração decisória—
que acaba situando
Legislativo a margem da
formulação da política na-
cional Em artigo publicado.
em 1991. na revista "Indica-
dor', publicação que antece-
deu esta "Revista do
Legislativo", ele já defendia
meios de democratizar o
poder, a produção e a circu-
lação de informações, bem
como a pauta e os mecanis-
mos de acesso a seu conteú-
do, restritos a uma minoria
de parlamentares, ligados à
Mesa Diretora e ao Colégio
de Líderes Sobra aos "par-
lamentares periféricos". es-
creveu Jobim, a tarefa de
"fazer número para verifica-
ção de quórum"

Não é o que pensa o ex-
presidente da Câmara hoje
líder do PFL. deputado
Inocêncio de Oliveira. Ele
considera que a re-
presentatividade dos lideres
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frente às bancadas é seme-
lhante à do parlamentar jun-
to ao seu eleitorado, o que
dá legitimidade às suas de-
cisões. Para ele. "a Mesa é,
sim, uma grande comissão
diretora, mas toma as deci-
sões em consonância com o
Colégio de Líderes". Mo-
dernizar o Legislativo,
acredita o deputado, passa
muito mais pela sua atuali-
zação tecnológica.

O irrelevante - Mas,
para o ministro Nelson
Jobim, a questão do poder
excessivo da liderança se
desdobra e serve para justi-
ficar até mesmo a ausência
dos deputados, uma das
grandes causas da má repu-
tação do Parlamento. Segun-
do ele, como não há entre os
lideres interesse em entrar
em conflito com as próprias
bancadas, especialmente
nos projetos polêmicos, "vai
a plenário apenas o que es-
tiver acordado". E a ausên-
cia do parlamentar, explica,
provém justamente do enfa-
do oriundo da constatação
de que ele não decide. "Te-
mos um processo legislativo
de geração espontânea, ao
qual faltam racionalidade
administrativa e geren-
ciamento, e onde prevalece
o irrelevante sobre o rele-
vante"

Jobim propõe a discus-
são de um programa que
contemple as matérias
cruciais para o País Isto
porque, segundo ele, as
grandes questões nacionais
passam pelo Congresso, ge-
ralmente, como instrumen-
to de barganha para a solu-
ção	de	problemas



Jobim afirma que 70%
dos projetos de deputa-
dos são proposições
arranjadas para mostrar
trabalho
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corporativos ou regionais,
como se o Congresso fosse
uma assembléia de estados
e não uma assembléia nacio-
nal. Entende, por isto mes-
mo, que é preciso mudar a
forma de designar tempo
para a discussão das maté-
nas, a fim de que as banca-
das se pronunciem como
partido, não como indiví-
duos com opiniões pessoais.

Para acentuar ainda mais
sua critica, o ex-relator do
que sena a revisão constitu-
cional de 93/94 assegura
que 70% dos projetos de
parlamentares que tramitam
no Congresso cabem em
classificações do tipo "pro-
jetos de estatística". São
proposições arranjadas para
que o deputado mostre que
trabalhou —exaustivamen-
te". em função dos números
que apresenta e não do con-
teúdo

Ao se confrontar os da-
dos apresentados por Nel-
son Jobim com um trabalho
desenvolvido pelos pesqui-
sadores da Unicamp Arge-
lina Figueiredo e Fernando
Limongi, ainda que em pe-
ríodos diferentes, a conclu-
são é, no mímmo, temerária
em relação ao desempenho
do Congresso Nacional. Se-
gundo o levantamento dos
pesquisadores, cerca de
81% dos projetos aprovados
são do Executivo. Sobram
apenas 11% de autoria dos
deputados - o restante é do
Judiciário ou de iniciativas
populares - sendo que ape-
nas um terço deles escapa-
ria àquelas classificações do
ministro Jobim, conforme
critérios de inutilidade.

A conclusão é temerária

porque, ao se reduzir o pa-
pel do Legislativo, pode-se
estar abrindo caminho para
o domínio do burocrata. "No
Estado Moderno, necessária
e inevitavelmente, a buro-
cracia governa pois o poder
não é exercido por discur-
sos parlamentares, mas atra-
vés da rotina da administra-
ção", previa Max Weber, no
ensaio "Burocracia e Políti-
ca'. publicado em 1917 por
um periódico alemão

Medidas provisórias -
A participação excessiva do
Executivo na formulação de
leis é explicada pelos pes-
quisadores da Unicamp
como resultado da perda de
atribuições pelo Congresso,
a partir da Constituição de
1988, em relação àde 1946
A nova Carta impede o
Legislativo de implantar
medidas de emergência. pia-
nos econômicos e projetos
que gerem gastos ou criem
tributos, de competência
exclusiva do Executivo Ao
lado das medidas provisó-
nas, esses projetos inundam
a agenda do Congresso.

Nesse ponto, a palavra
reforma encontra mais um
defensor. Para o deputado
Miro Teixeira (PDT/RJ), a
"submissão do Legislativo
ao Executivo não se deve
às restrições às iniciativas
parlamentares, mas "à for-
ma como é organizado o
Parlamento brasileiro'. Se-
gundo ele, as medidas
provisórias são "uma
excrescência', um instru-
mento adequado ao parla-
mentarismo, em que a maio-
ria parlamentar constitui o
Executivo. "No presidencia-
lismo, elas obrigam os par-

emos um processo
legislativo de geração

espontânea, ao qual
faltam racionalidade

administrativa e
gerenciamento, e
onde prevalece o

irrelevante sobre o
relevante
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lamentares a aprovarem
tudo de afogadilho, sem dis-
cussão", diz Teixeira.

Parte do problema, na
opinião do deputado, deve-
se ao "poder dominante na
Casa". A lei faculta ao Con-
gresso um prazo de cinco
dias para dizer se é
admissível usar as MPs para
determinado assunto. Até
hoje, apenas urna medida foi
considerada inadmissível.
"Alguns parlamentares ado-
tam essa atitude de submis-
são porque acreditam que o
Executivo deve ter prepon-
derância mesmo. Outros o
fazem por motivos fisioló-
gicos ou inconfessáveis",
ataca Miro Teixeira.

Também o deputado fe-

deral Bonifácio Andrada
(PTBIMG) considera que o
Parlamento hoje está enfra-
quecido porque "o Executi-
vo legisla através das MPs,
e o Supremo Tribunal Fede-
mi revoga as leis através das
argüições de incons-
titucionalidade e suas res-
pectivas liminares". Abafa-
do nesse sanduíche de po-
deres, o Legislativo perde a
representatividade, "na me-
dida em que o povo não está
vendo no seu representante
a participação que lhe é de-
vida na elaboração le-
gislativa".

Comissões - Essa neces-
sidade de fazer e apresentar
leis como satisfação ao elei-
torado encontra argumentos
contrários na senadora Eva
Blay (PSDB/SP), suplente
do ex-senador Fernando
Henrique Cardoso. "Deverí-
amos pôr na cabeça que não
é preciso fazer tantas leis,
mas fazer o que existe fun-
cionar." A senadora alinha-

se aos que defendem uma
forma seletiva de apresenta-
ção dos projetos, uma espé-
cie de comissão de triagem,
para evitar a "sobreposição
de trabalhos" que chega a
inviabilizar a tramitação.

A morosidade, conside-
rada um vírus do Judiciário,
ataca de forma contundente
também o Legislativo, onde
os projetos podem ficar
aguardando durante anos,
dependendo da ordem de
prioridade que lhes é atribu-
ída pelas lideranças. "Numa
situação normal de
tramitação, às vezes se leva
três a quatro anos para apro-
var um projeto", atesta o li-
der do PTB, deputado
Rodrigues Palma (MT), de-
fendendo mudanças regi-
mentais para reduzir os pra-
zos de discussão das propo-
sições de menor importân-
cia.

Outro foco da lentidão
dos processos, identificado
pelo ex-presidente nacional
do PSDB, Pimenta da Veiga,
está em se subestimar o tra-
balho das comissões, confe-
rindo-lhes pouco ou quase
nenhum poder decisório.
Segundo ele, esta é a refor-
ma básica pela qual deve
passar o Parlamento. "O
Congresso não pode fun-
cionar apenas através do
plenário. As comissões de-
vem ter poder decisório e,
para isso, precisam de um
quórum elevado", defende o
tucano, propondo "não mais
do que quatro comissões e,
dentro disso, um número
maior de subcomissões".
Esta fórmula, aliada a urna
agenda de trabalhos, elimi-
naria boa parte dos pro-
blemas de tramitação de ma-

Andrada diz que o povo
não está vendo no seu
representante a participa-
ção que lhe é devida na
elaboração legislativa

ry0 Parlamento hoje esta
enfraquecido porque o

Executivo legisla
através das MPs, e o

Supremo Tribunal
revoga as leis através

das argüições de
inconstitucionalidade e

respectivas liminares,,
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térias, receita Pimenta da
Veiga.

Participação da socie-
dade - Já o deputado
Carrion Júnior (PDT/RS)
leva a discussão a um plano
menos "mecanicista". "E
uma posição simplista ima-
ginar que a dificuldade de
apreciar projetos é um pro-
blema meramente mecânico
de apertar botões", diz ele.
"O Legislativo representa a
sociedade brasileira. As di-
ficuldades decorrem da con-
ciliação dos interesses so-
ciais", avalia, ressaltando
que é sobretudo a socieda-
de quem vai dar o tom. "Se
ela melhorar, o Congresso
melhora".

E preciso, no entanto,
fazer alguma coisa para que
a sociedade melhore. E esta
coisa é a educação, brada a
deputada federal Esther
Grossi (PT/RS), que fala cm
mudanças permanentes e
anuncia sua chegada ao Par-
lamento com "a coragem de
transformá-lo". A mesma
coragem de quem chega a
uma Casa de modos conser-
vadores com os cabelos pin-
tados de cores fortes, dizen-
do que falta seriedade e exi-
gindo educação e alfabetiza-
ção para todos os brasilei-
ros como condição essenci-
al para haver democracia.

"Este é o sentido das
mudanças", reforça o ex-
deputado federal e hoje se-
nador Roberto Freire (PPS/
PE). "O Congresso vai fa-
zer reformas regimentais,
tem feito alterações estrutu-
rais do ponto de vista fisico
e de apoio aos parlamenta-
res, mas a mudança da ins-
tituição é fundamentalmen-
te a mudança da sociedade".

Freire prega que o Poder
Legislativo só terá maior
credibilidade e legitimidade
com maior mobilização e
participação do cidadão. E
afirma: "O Brasil vive um
momento em que isto come-
ça a estar bem mais presen-
te na nossa realidade". Ele
se anima com "urna expec-
tativa de maior mobilização
por conta do aumento da
confiança e da retomada da
esperança".

Historicamente, as gran-
des mobilizações no Brasil
têm acontecido quando es-
tão em evidência escândalos
indisfarçáveis ou matérias
que afetam diretamente a
rande massa da população

A medida que a sociedade
vai se organizando e exer-
cendo legitimamente o di-
reito de pressionar seus re-
presentantes, surgem ini-
ciativas que começam a mu-
dar esse quadro.

Uma experiência - O
presidente da Assembléia
Legislativa de Minas, depu-
tado Agostinho Patrús, cita,
como exemplo, o trabalho
do Legislativo mineiro, que
tem procurado responder a
essa demanda aproximando-
se das camadas populares,
através das entidades civis
organizadas

"O melhor principio para
o bom desenvolvimento do
Poder Legislativo é trazer
para a Assembléia a discus-
são dos grandes problemas
estaduais e nacionais. Ou-
vindo a comunidade, a As-
sembléia estará sendo mais
autêntica nas suas deci-
sões", argumenta o deputa-
do, destacando o papel
das audiências públicas,
dos fóruns e seminários

Freire acredita que existe
uma expectativa de maior
mobilização da sociedade,
em função da retomada da
esperança

if O Congresso vai fazer
reformas regimentais,

tem feito alterações
estruturais do ponto

de vista físico e de
apoio aos parlamenta-

res, mas a mudança
da instituição é funda-

mentalmente a
mudança da sociedade
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legislativos realizados pela
instituição.

A informática é outro
instrumento nesta busca
de abertura do Poder
Legislativo à participação
da comunidade, acredita
Agostinho Patrús. Ao se in-
terligar com dezenas de lo-
calidades, através de terini-
nais de computador, a As-
sembléia abre espaço às
consultas e sugestões do ci-
dadão, de forma direta, sem
intermediários.

Combinação política-
A pressão da sociedade não
anula, porém, o papel da
Mesa, que ao endossar o
processo de mudanças vai
permitir que o Congresso
promova a sua própria
reestruturação, observa o
deputado Luiz Gushiken
(PT/SP). "Trata-se apenas
de dar um funcionamento
mais lógico aos trabalhos.
Elencando os pontos-chaves
dos projetos que deverão ser
votados, os partidos podem
se debruçar sobre eles e
abrir o debate com a socie-
dade e com os grupos orga-
nizados". Para Gushiken, é
importante que haja uma
"combinação política" com
o Poder Executivo, autor do
maior número de projetos.

Nessa mesma linha, o
senador Eduardo Suplicy
(PT/SP) cita o atraso da vo-
tação do Orçamento como
uma demonstração da au-
sência de um canal de
interlocução entre os pode-
res, que pudesse antecipar
dados sobre os projetos mais
complexos. "Desde o inicio
da elaboração do Orçamen-
to, quando o Executivo co-
meça a desenhá-lo, seria
importante que o Congres-

Patrús destaca o papei
das audiências públicas
como um espaço de
interlocução do
Legislativo mineiro com a
sociedade

170 melhor princípio para o
bom desenvolvimento
do Poder Legislativo é

trazer para a Assem-
bléia a discussão dos

grandes problemas es-
taduais e nacionais e

ouvir a comunidade, o
que garante autentici-
dade a suas decisões

so estivesse se informando,
para ser capaz de alterar a
proposta orçamentária, a
partir de uma análise do cus-
to-beneficio social." Longe
desse ideal, o Congresso
hoje balança entre critérios
que não são outros senão o
da pressão de diversos gru-
pos e o da pressão dos pró-
prios políticos, acredita
Suplicy.

Não bastasse a falta
de entrosamento entre
Legislativo e Executivo, ain-
da sobram os entraves pró-
pnos do processo legislativo.
Retomando o exemplo da
Assembléia de Minas, o de-
putado Agostinho Patrús de-
fende que o mais importan-
te é a produtividade das reu-
niões: "Acredito que o fun-
cionamento mais adequado
é o nosso, com as pequenas
comunicações feitas em uma
hora, seguidas das votações,
para somente depois entrar-
mos nos pronunciamentos de
lideranças, que são longos e,
às vezes, provocam esvazia-
mento do plenário, dificul-
tando as votações".

Essa produtividade cita-
da pelo deputado mineiro é
que pode fazer a diferença a
favor da reputação do Parla-
mento, acredita também a se-
nadora Eva Blay (PSDB/
SP). O resultado não depen-
de, no entanto, das fórmulas
para desobstruir os traba-
lhos, das pautas preconcebi-
das, das tecnologias e das
estratégias de votação. Para
a senadora, depende sobre-
tudo da dedicação do parla-
mentar, independentemente
dos interesses menores que
possam nortear essa atuação.
Um modelo de conduta a ser
perseguido, que só será en-
contrado no voto.

o
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