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Resumo

Esta pesquisa teve como objetivo estabelecer o perfil da produção da Câmara dos
Deputados, nos elementos relacionados às atividades de elaboração legislativa, de produção
legislativa, de fiscalização e controle e de comunicação. Como objetivos específicos, buscouse identificar os produtos, levantar as informações e dados disponíveis e analisá-los. A
metodologia utilizada explorou tanto o caráter quantitativo como o caráter qualitativo que
emergiram de dados numéricos, por meio de sua análise.
O conceito de produção legislativa é mostrado com uma acepção bem mais ampla do
que a tradicional visão de um Legislativo como uma fábrica de leis ou responsável pela
fiscalização das contas públicas.
A Câmara dos Deputados insere-se nesse contexto com um modelo de instituição
moderno em que a sociedade é chamada, com base nos diversos serviços oferecidos pela
Casa, a participar do processo legislativo, dos debates, enfim, da “vida” do parlamento
brasileiro.
Palavras-chave: Produção, Poder Legislativo, Câmara dos Deputados.

Abstract

This study aimed to establish the profile of the production of the Chamber of Deputies,
about the elements related to the activities of legislative drafting, legislative production,
supervisory and control and communication. As specific objectives, sought to identify the
products, raise the information and data available and analyze them. The methodology
explored the character both quantitative and qualitative that emerged from numerical data
through its analysis.
The concept of legislative output is shown with a much broader sense than the
traditional vision of a Legislature as a factory of laws or responsible for monitoring public
accounts.
The Chamber of Deputies forms part of this approach with a model of modern
institution in which the society is called, based on the various services offered by the House,
to participate in the legislative process of discussions, finally, the "life" of the Brazilian
parliament.
Keywords: Production, Legislative Power, Chamber of Deputies.
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1. INTRODUÇÃO
O ordenamento Constitucional brasileiro, como forma de limitar e possibilitar
maior controle do poder político ou estatal, prevê a distribuição das atividades legislativa,
executiva e de jurisdição do Estado. Assim, em decorrência da harmonia e independência,
os Poderes constituídos exercem suas atribuições de forma preponderante e não absoluta.
Daí o porquê das funções se mesclarem nas três esferas da tripartição horizontal (JÚNIOR,
2007).
O Poder Legislativo é fundamental numa democracia representativa. “É poder
supremo porque atende ao supremo objetivo da vida social que é gozar dos próprios bens
em paz e segurança” (FILHO, 2002, p. 42). Ademais, é um fórum de debates e discussões
próprio para deliberar sobre medidas e decisões importantes que venham a modificar o
status1 político-social e econômico do País. Para Oliveira (2002, p.44), seu principal ofício
é representar a coletividade intermediando as demandas da sociedade civil e do Estado.
Do artigo 1º da Constituição Federativa do Brasil de 1988, observa-se que a
legitimidade do poder é conferida ao povo diretamente ou por meio de seus representantes.
Segundo Silva (2006, p. 106), o poder é um fato da vida social no qual um grupo pode
exigir, impor, prescrever ou fixar atos, condutas, atividades. É “uma energia capaz de
coordenar e impor decisões visando à realização de determinados fins”. Partindo desse
conceito, o Poder Legislativo no âmbito federal é exercido pelo Congresso Nacional,
composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, o qual atribui-se as funções
típicas de legislar e fiscalizar.
Nosso foco de estudo restringe-se às atividades desenvolvidas pela Câmara dos
Deputados, que conta, atualmente, com 513 mandatários eleitos proporcionalmente à
população de cada Estado e do Distrito Federal pelo voto direto, secreto e universal, para
um mandato de quatro anos. As atividades desenvolvidas nesta Casa contemplam um
conjunto de regras e práticas regimentais e constitucionais que as orientam. Ademais,
existe um conjunto de fatores que determinam as preferências individuais de cada
parlamentar no processo decisório.
1

Em sociologia, conjunto de direitos e deveres que caracterizam a posição de uma pessoa em suas relações
com outras; condição, situação (Dicionário Barsa).
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É muito comum a percepção pública negativa sobre o parlamento que é visto com
desconfiança e descrédito, por motivos que muitas vezes não encontram respaldo na
realidade. Não é à toa que, geralmente, constitui-se no foco das atenções. Talvez, pela sua
natureza representativa popular ou, mais provavelmente, por ser a Casa popular a
iniciadora da maioria das matérias de interesse da Nação, ou mesmo, quem sabe, pelos
debates e discussões que acontecem nas comissões e no plenário, sempre acompanhados
pelos meios de comunicação. Todavia, esse quadro tende a mudar à medida que haja maior
participação da sociedade.
Interessa à abordagem do trabalho, definir produção. A palavra assume diversas
conotações dependendo do contexto no qual ela é empregada, seja econômico, jurídico,
literário, político, social. Os dicionários a designam como o ato ou efeito de produzir
naturalmente ou pelo trabalho; fabricação; manufatura; extração; geração. No âmbito do
Poder Legislativo, atribui-se a expressão “produção legislativa” ao resultado final da
elaboração de leis. Assim, para o contexto desta pesquisa, produção é compilação das
diversas atividades desenvolvidas pela Câmara dos Deputados. Desta forma, produção
legislativa pode ser a reunião das leis ou mesmo das proposições; produção de controle, a
reunião dos documentos produzidos pelos instrumentos de controle; produção de
comunicação, aquela referente aos meios pelos quais a Câmara interage com a sociedade;
produção de debates, enfim, são os resultados das diversas atividades colocadas à
disposição da sociedade.
Embora seja marcante a intensidade da atividade legislativa da Câmara dos
Deputados, não estão claramente identificados os seus produtos. Os resultados do processo
legislativo estão dispersos nas atividades de plenário e comissões, nas audiências públicas.
Diversas são as instâncias em que se encerra o processo de elaboração legislativa, de onde
são expedidos os decretos legislativos, os autógrafos enviados ao Senado Federal e à
Presidência da República. Somem-se a estes os resultados das atividades de fiscalização e
controle, cujos produtos podem ser identificados nas comissões de fiscalização financeira e
controle, na Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização ou em qualquer
outra comissão técnica. Enfim, a atividade legislativa da Câmara dos Deputados carece de
um delineamento, que possibilite a identificação mais precisa de seus produtos.
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A sociedade brasileira tem demonstrado sua participação nas decisões do País
manifestando-se, democraticamente, através do comportamento eleitoral do voto e da sua
participação direta, seja nas audiências públicas, na Comissão de Legislação Participativa
da Câmara dos Deputados, ou através da possibilidade de apresentar denúncias e
representações, por exemplo. A democracia participativa pressupõe a inclusão do povo nos
ditames do Estado. Convém, então, que o desempenho da sua Casa de representação seja
conhecido.
Esta monografia tem como objetivo geral estabelecer o perfil da produção da
Câmara dos Deputados, nos elementos relacionados às atividades de elaboração legislativa,
de produção legislativa, de fiscalização e controle e de comunicação. Como objetivos
específicos, buscar-se-á, primeiramente, identificar os produtos e levantar as informações e
dados disponíveis. Em seqüência, efetuar-se-á uma análise dos dados obtidos.
A metodologia utilizada explora o caráter quantitativo e qualitativo que emerge de
dados numéricos, por meio de sua análise, já que números não “falam” por si mesmos.
Instrumentos são necessários no auxílio para análise de dados. A precisão de um
instrumento varia de acordo com os propósitos que se tem em vista. Os processos
referentes ao projeto de instrumentos, medidas, registros, cálculos e controles são
extremamente importantes para a investigação científica e estão profundamente interrelacionados. Analisar dados significa colocar algo à parte, identificando o que ali está
presente. O processo oposto é denominado síntese e, além de sua utilização prática de
caráter criador, pode resultar em valiosa confirmação dos resultados de uma análise
(WEATHERALL, 1970, p. 115).
A pesquisa fundamentou-se em ampla fonte bibliográfica, na coleta de dados
realizada por meio do Sistema de Informação Legislativa – SILEG, disponível no Portal da
Câmara dos Deputados, e em informações extraídas de sítios na Internet e prestadas pelo
Centro de Documentação e Informação – CEDI e pelo Departamento de Comissões –
DECOM.
É importante ressaltar que não há a pretensão de exaurir o assunto, tampouco
criticar ou sugerir soluções sobre a maneira que a Câmara dos Deputados deve portar-se
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em relação aos seus produtos. Trata-se tão somente de uma pesquisa exploratória de
orientação de especialização com a finalidade de verificar o perfil e o delineamento destes
produtos.
Não é uma abordagem simplista que busca somente números para quantificar o
nível de produção, mas, sim, poder criar subsídios para pesquisas futuras. Trata-se do
resultado de uma coleta dos dados disponíveis sobre os produtos da Câmara que, no seu
teor, refletem o comportamento da instituição e sua implicação na sociedade.
As ações interativas entre os poderes Executivo e Legislativo influenciam essa
produção. Apesar da existência de alguns trabalhos sobre esse assunto, a característica
dessa interação despertou o interesse do autor da presente pesquisa, e norteou seu
desenvolvimento. Espera-se poder contribuir para os objetivos calcados neste curso com
uma visão mais ampla, porém não aprofundada, sobre os bastidores dessa produção e
também, como uma pequena contribuição à divulgação das atividades da Câmara dos
Deputados, que, sem dúvida, são fundamentais para a manutenção do sistema democrático
no Brasil.
A delimitação temporal para a pesquisa compreende as duas últimas legislaturas 51ª e 52ª. A escolha do período justifica-se por abranger quatro diferentes administrações
na Câmara dos Deputados e duas na Presidência da República. A primeira legislatura
compreende o período das administrações dos trabalhos legislativos de Michel Temer
(1999/2000) e Aécio Neves2 (2001/2002) - Governo Fernando Henrique Cardoso. A
segunda, ao período das administrações de João Paulo Cunha (2003/2004) e Aldo Rebelo
(2005/2006) – Governo Luís Inácio Lula da Silva.
Pressupõe-se que, durante essas fases administrativas do País e especialmente da
Câmara dos Deputados, mudanças consideráveis possam ser detectadas na forma de
condução dos trabalhos realizados na Casa. Assim, torna-se oportuno proceder ao
comparativo dos dados levantados nesta pesquisa com fins a atingir os seus objetivos.

2

O deputado Efraim A. de Morais assumiu a direção da Mesa no período de 17 de dezembro de 2002 até
fevereiro de 2003 em decorrência do afastamento do deputado Aécio Neves que assumiu o Governo do
Estado de Minas Gerais.

15

A pesquisa é distribuída em seis capítulos. No capítulo inicial, busca-se
contextualizar a investigação, bem como abordar sua natureza metodológica. No Segundo
Capítulo, apresenta-se o quadro teórico de referência no qual são apresentados os
argumentos principais sobre a interação de ações entre o Poder Legislativo e o Poder
Executivo que influenciam a produção. No terceiro capítulo, são apresentados os gráficos e
as tabelas relativas à produção legislativa e discorre-se sobre sua análise e conceitos
básicos. No quarto capítulo, aborda-se a atividade de controle nos mesmos moldes do
capítulo anterior. O intento foi o de mapear a produção de leis e de controle. No quinto
capítulo, mostram-se os produtos de comunicação que permitem a interação entre a
Câmara e a sociedade. No sexto e último capítulo, são tecidas considerações finais sobre o
perfil da produção, abordando os principais pontos apresentados no decorrer do trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Considerações iniciais
O homem é um ser que vive em companhia de outros homens e, interagindo, tornase necessário prescrever sua conduta por meio de regras ou normas que possibilitem a
convivência. Assim, “Norma” significa que algo “deve ser”, que um homem deve
conduzir-se de determinada maneira (DINIZ, 2003). Quem dita essas normas? O soberano.
Para compreender, é necessário traçarmos algumas considerações sobre a formação do
Estado na visão dos teóricos. Thomas Hobbes diz que os homens viviam em estado natural
e, motivados pela competição, desconfiança e a glória, estavam sujeitos a conflitos e
guerras. Renunciam seus bens – vida e propriedade - em favor de um soberano dotado de
poder absoluto como garantia à própria vida. Na visão de John Locke, o poder que funda o
Estado é inerente ao homem no estado de natureza que o entrega à sociedade e, portanto,
aos governantes para garantir-lhe a vida e a propriedade. Para Jean Jacques Rousseau, a
liberdade natural seria trocada por uma liberdade convencionada a partir de um contrato
social, onde a soberania pertence ao povo que, por meio da vontade-geral, estabelece as
leis. Conclui-se que a soberania está ligada ao monarca no Estado absoluto e ao povo no
Estado liberal (SOUSA, 1999, p. 21 a 23).
De toda sorte, o constitucionalismo, movimento marcado pela supremacia da lei no
qual os governos são moderados e limitados em seus poderes, emerge na Europa nos
séculos XVIII e XIX, num cenário de livre concorrência, expansão capitalista e exigências
contra a intervenção do Estado e de separação de poderes contra os abusos deste (FILHO,
2007, p. 6 e 7).
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Poder Legislativo é o principal no contexto da separação de Poderes3, no qual o
povo deveria ser o legítimo possuidor, sendo recomendado ao Executivo a intervenção na
legislação através do veto. Fazer leis, corrigi-las ou revogá-las é tarefa conferida às
câmaras de representação do povo e dos nobres, além do controle destas. Assim, a
elaboração e o controle seriam promovidos pelo Órgão representativo – Parlamento
oriundo do monarca e das câmaras baixa e alta. Nessa linha, afirma Montesquieu (1995,
p.120 e 122):
“Já que, num Estado livre, todo homem que supõe ter uma alma livre
deve governar a si próprio, é necessário que o povo, no seu conjunto,
possua o poder legislativo. Mas como isso é impossível nos grandes
Estados, e sendo sujeito a muitos inconvenientes nos pequenos, é preciso
que o povo, por intermédio de seus representantes, faça tudo o que não
pode fazer por si mesmo.
Porém, se num Estado livre, o poder legislativo, não deve ter o direito de
sustar o poder executivo, tem o direito e deve ter a faculdade de examinar
de que maneira as leis que promulga devem ser executadas. Esta é a
vantagem que este governo possui sobre o de Creta e o da Lacedemônia,
onde os cosmos e os éforos não prestam contas de sua administração.”

Ressalta-se que na passagem do Estado liberal clássico para o Estado social,
intensifica-se a preocupação com o controle e a fiscalização dos atos do Poder Executivo
em decorrência do seu predomínio legislativo. Segundo Casseb (2003, p. 29), essa nova
situação deve-se ao crescimento da função administrativa do Executivo diante dos
acontecimentos político-sociais e econômicos do final do século XIX e início do século
XX decorrentes da Revolução Industrial. Dentre aspectos positivos e negativos, o autor
destaca a tecnologia, a criação de máquinas, os movimentos e fortalecimento de partidos
políticos, as economias de guerra, as distorções trabalhistas como o desemprego e
segurança.

3

“[...] consiste em distinguir três funções estatais – legislação, administração e jurisdição – e atribuí-las a três
órgãos, ou grupos de órgãos, reciprocamente autônomos, que as exercerão com exclusividade, ou ao menos
preponderantemente. [...] ainda hoje é a base da organização do governo nas democracias ocidentais [...] é o
resultado empírico da evolução constitucional inglesa, qual a consagrou o Bill of Rights de 1689. De fato, a
“gloriosa revolução” pôs no mesmo pé autoridade real e a autoridade do parlamento, forçando um
compromisso que foi a divisão do poder, reservando-se ao monarca certas funções, ao parlamento outras e
reconhecendo-se a independência dos juízes. Esse compromisso foi teorizado por Locke, no Segundo tratado
do governo civil, que o justificou a partir da hipótese do estado de natureza. Ganhou ele, porém, repercussão
estrondosa com a obra de Montesquieu, O espírito das leis, que o transformou numa das mais célebres
doutrinas políticas de todos os tempos. Na verdade, tornou-se a “separação dos poderes” o princípio
fundamental da organização política liberal e até foi transformada em dogma pelo art. 16 da Declaração dos
Direitos do Homem e do Cidadão.” (FILHO, 2007, p. 135).
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Consoante Ferreira Filho (2007, p. 222), o gigantismo das tarefas assumidas pelo
Executivo trouxeram mais prestígio junto ao partido e coligações. Em vista disso, afirma:
“Ainda que o Legislativo conservasse uma preeminência
aparente, o centro real do poder político se deslocou para o Executivo. De
fato, este se tornou o motor da vida política, a mola do governo, o que,
em última análise veio repercutir no próprio campo legislativo, com a
legislação delegada, etc.”

A produção resultante das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo e, em
especial, na Câmara dos Deputados, foco do nosso estudo, demanda o interesse de vários
estudiosos. Com fins a entender o comportamento do Legislativo na formação das leis bem
como na fiscalização dos atos da administração pública, é importante verificar como a
doutrina percebe a relação Executivo-Legislativo.

2.2 Sobre a Produção Legislativa
A Constituição garante amplos poderes de legislação ao Executivo. O presidente da
República pode contar, ainda, com recursos múltiplos que atuam como forma de incentivo
à cooperação parlamentar. Segundo Simone Diniz (2005, p.3), “as ações presidenciais e as
do Congresso são influenciadas por uma diversidade de fatores, institucionais, políticos,
econômicos que estabelecem contextos específicos nos quais as decisões são concluídas”.
Dentre um leque de possibilidades, destacam os autores: as medidas provisórias, o
veto presidencial, o instituto da urgência, a influência dos líderes partidários nos trabalhos
legislativos, o poder de negociação para formação da base parlamentar governista, além da
competência

legislativa

exclusiva

para

matérias

orçamentárias

e

emergenciais

(MUELLER, 2000; FIGUEIREDO e LIMONGI, 1994; PESSANHA, 2004; DINIZ, 2005;
RICCI e LEMOS, 2004; RICCI, 2003; NETO, 2000; OLIVEIRA, 2002; SANTOS, 1999).
Se existem os Poderes Executivo e Legislativo é porque cada um deles tem uma
razão de ser. Se fossem dois poderes iguais, um deles não haveria de subsistir. A
complexidade do ato legislativo de produção de normas, por exemplo, exige a concorrência
desses dois poderes. Dois poderes diferentes, com visões diferentes, com forma de agir e
decidir diferentes, razões pelas quais, os dois são chamados pela Constituição para
introduzir as alterações ou inovações no universo jurídico nacional. Enquanto a
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preocupação do Executivo, diante da governabilidade, é remediar uma situação relevante e
urgente e que exige uma ação com resultados imediatos, e por isso não pode prescindir de
instrumentos hábeis para essa tarefa, o papel do Legislativo é decidir se aquela ação
tomada às “pressas” é a melhor para a sociedade, devendo, após cuidadosa análise, dar-lhe
ou não caráter definitivo.
A questão da governabilidade diz respeito à sociedade (aquela que é governada) e
não à facilidade de o governo aprovar medidas no Congresso Nacional. Governar é criar
uma sociedade que seja governável, que reconhece o Estado como um agente autêntico de
todos. Está associado à confiança que a sociedade deposita no Estado. Quanto maior essa
confiança, no sentido da convergência de seus interesses, maior a governabilidade (REIS,
2007).
Embora os poderes constituídos da União sejam independentes, a aprovação do
Congresso é importante para que as políticas de Estado sejam implantadas. Não interessa à
governabilidade um Legislativo fragmentado e voltado aos interesses particulares da
sociedade. “Na prática política ocorre uma grande interdependência” entre o Executivo e o
Legislativo e a relação entre partidos e governo torna-se fundamental. Desta forma, “ao
Presidente cabe compor uma equipe de governo e organizar a coalizão partidária que lhe dê
sustentação parlamentar” (OLIVEIRA, 2002)4.
Para atingir seus objetivos nacionais, o Executivo precisa conquistar o apoio do
Congresso, principalmente da Câmara dos Deputados por constituir a representação
popular. E, faz isso por meio da troca de influência política entre os atores (DINIZ, 2005,
p.2).
A construção de maiorias partidárias para respaldar as ações do Executivo e sua
manutenção não se sustenta no programa de governo apoiado pela sua base formal,
somente. O apoio acontece com o acesso a cargos governamentais e o poder de agenda5.
Desta forma, argumenta ainda Fabiano Santos (1997)6 que:
4

A produção Legislativa no Brasil, A relação entre partidos e governo, p. 43
Poder de agenda do Presidente da República é a capacidade de intervir na ordem de apreciação das matérias
por meio de suas prerrogativas constitucionais (pedido de urgência, medidas provisórias, iniciativa legislativa
privativa) ou por meio de mobilização política.
6
Patronagem e Poder de Agenda na Política Brasileira, p.5
5
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“A hipótese aqui é a de que quanto maior a pauta de direitos
parlamentares do deputado médio e menor o poder de agenda das
lideranças e do presidente, menor é o grau de colaboração do primeiro
com relação às proposições legislativas enviadas pelo Executivo.”

Como mostra Amorim Neto (2000), há uma correspondência proporcional entre os
cargos governamentais e os partidos que controlam o maior número de cadeiras no
Congresso, tendo em vista que quanto maior é a representação do partido no Congresso,
maior seu poder de barganha em relação aos postos ministeriais mais importantes.
A discussão, em torno da relação Executivo-Legislativo, passa pela assertiva de que
aquele determina a pauta de trabalhos deste e o conteúdo da sua produção. Os dois ramos
do poder, em razão de seus interesses, perspectivas e objetivos diferentes, têm estabelecido
um cenário de ganhos e permissões mútuos. Se assim não fosse, por conseqüência, não se
poderia governar. Conforme dito antes, há uma cooperação na prática política. O reflexo
disso pode ser observado na produção das leis que são elaboradas no Congresso brasileiro.
Segundo Figueiredo e Limongi (1994, p.30)7, verificamos que das 901 leis
ordinárias sancionadas no período de 1989 a 1992, 563 foram de iniciativa exclusiva do
Executivo. Destas, 398 são leis orçamentárias e de créditos adicionais e 165 são oriundas
de medidas provisórias. Dentre as 266 leis de iniciativa concorrente, 168 são do Executivo
e 98 do Legislativo. As restantes 72 são de exclusividade do Poder Judiciário. O Poder
Executivo foi responsável por 731 leis publicadas, ou seja, mais de 80 % de toda produção
legislativa do período.
Ressalta-se que, na realidade, há uma divisão de trabalho. Enquanto o Executivo
trata das questões nacionais, o Congresso Nacional, mais precisamente a Câmara dos
Deputados, encarrega-se das demandas da sociedade relativas às questões sociais (Oliveira,
2002, p.50). Desta forma afirma:
“Como se observa, a legislação recente caracteriza-se pelo atendimento
às demandas de maior amplitude social. Contrariando a crença arraigada
na literatura política de que o poder Legislativo no Brasil pauta-se pelo
atendimento direto dos interesses particulares presentes no seio da
7

O Processo Legislativo e A Produção Legal no Congresso Pós-Constituinte, p. 30.
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sociedade, a análise do conteúdo da legislação mostra que a maioria dos
projetos volta-se para questões amplas, relativas aos direitos de
cidadania, às políticas de governo e à organização do Estado.”

Do mesmo modo, afirmam Figueiredo e Limongi (1994, p.16) que existem duas
agendas nos diferentes conjuntos de leis sancionadas. A agenda econômico-administrativa
do Executivo, sendo a medida provisória o principal instrumento de implantação das
decisões econômicas, e a agenda social do Congresso, introduzida pelos projetos de lei que
regulam direitos de cidadania, civis, trabalhistas, proteção do consumidor e segurança,
regulamentação de profissões, enfim.
As prerrogativas legislativas do Poder Executivo estão estabelecidas nos artigos 61,
62, 68 e 84 da Constituição Federal. Compreendem a iniciativa de leis complementares e
ordinárias, a iniciativa sobre matérias específicas (tributária e orçamentária) e emergenciais
(medidas provisórias), as leis delegadas, e o poder de veto. Além disso, conta o chefe do
Executivo, ainda, com o recurso do pedido unilateral de urgência para os seus projetos de
lei (art. 64, § 1º - CF). Ademais, através de seus líderes no Congresso Nacional, da
urgência urgentíssima (art. 155 – RICD).
Na teoria da preponderância executiva, dois são os aspectos que propiciam ao
Palácio do Planalto o controle da agenda parlamentar: o poder de legislar através da
medida provisória e a centralização decisória dos procedimentos legislativos por
intermédio do Colégio de Líderes. Assim, para Pereira e Mueller (2000, p.48):
“A combinação de medidas provisórias, vetos e pedidos de urgência
fornecem ao Executivo um poderoso conjunto de instrumentos para
controlar a agenda do Congresso, bloqueando legislação que não lhe
interessa e promovendo aquelas consideradas prioritárias.”

A medida provisória constitui um recurso célere de tramitação pelo qual o
Presidente induz os parlamentares à cooperação. Se não for apreciada em até 45 dias da sua
edição, sobrestará a pauta de votações do Legislativo até que seja votada. Cabe salientar
que a medida provisória foi prevista para utilização em caso de urgência e relevância,
conforme o artigo 62 do texto constitucional em vigor. No geral, esses requisitos guardam
estrita relação com os desejos do Presidente que acaba por definir o que é urgente e
relevante. O mesmo ocorre com relação aos seus projetos de lei com pedido de urgência. Já
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a urgência urgentíssima, com o apoio da maioria absoluta dos deputados ou de Líderes que
os representem, os projetos podem ser incluídos automaticamente na Ordem do Dia para
votação imediata.
Ressalta-se a entrevista do Presidente da Câmara dos Deputados, veiculada pela
Rádio Câmara na Voz do Brasil no dia 07 de março de 2008, na qual reconhece que o
Executivo necessita de um instrumento ágil para governar. Porém, defende que a medida
provisória não pode paralisar os trabalhos da Casa e que sua votação “deve ser combinada
com a mudança do que é urgente e relevante”. Assim, comenta Chinaglia (2008):
“Do jeito que está hoje, nós não conseguimos sequer definir a pauta
selecionando os projetos que os parlamentares julgam mais importantes.
Seja qual for o tema – saúde, segurança pública, geração de emprego,
redução da jornada de trabalho - , o tempo todo nós somos interrompidos
por medidas provisórias.”

Em relação ao poder de veto, trata-se de instrumento muito utilizado pelo Palácio
do Planalto quando há discordância em relação a um projeto aprovado pelo Congresso.
Segundo o Senador Garibaldi Alves, presidente do Congresso Nacional, em notícia da
Rádio Câmara datada de 07 de fevereiro de 2008, “temos um elevado estoque de vetos
presidências não apreciados e vindos de vários e antigos governos”. Hoje somam-se mais
de 800 vetos presidenciais.
Figueiredo e Limongi (1994, p. 22)8, ressaltam que não houve alteração
significativa da produção legal desde 1988. As relações entre os poderes Executivo e
Legislativo continuam promovendo forte preponderância do primeiro, porém, mostram um
comportamento cooperativo do segundo. Seus efeitos resultam da atuação do Colégio de
Líderes, da adoção da medida provisória, das normas que garantem a iniciativa exclusiva
do Executivo. Em relação ao orçamento, enfatizam que as emendas selecionadas pela
Comissão Mista de Orçamento, introduzidas individualmente pelos parlamentares, podem
garantir a aprovação do projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA). Se por um lado o
governo quer viabilizar a aprovação dos gastos planejados, de outro, os parlamentares
desejam levar recursos para seus Estados visando, de certa forma, as eleições futuras.

8

Mudança Constitucional, Desempenho do Legislativo e Consolidação Institucional.
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2.3 Sobre o Controle
No contexto das atividades de controle político, o Congresso Nacional detém a
supervisão e investigação dos atos e decisões dos membros da esfera executiva, de acordo
com o inciso X do artigo 49 da Constituição Federal. Além de suas próprias atribuições de
controle, exerce outras partilhadas e conjuntas com o TCU (CHAVES, 2007, p. 17). O
controle externo a ser exercido com o auxílio do TCU, conforme o artigo 70, é ponto
aberto a estudos, o qual não trataremos neste trabalho. Nosso objetivo, aqui, restringe-se à
função de controle político do parlamentar.
O controle, accountability vertical ou controle popular e accountability horizontal
ou controle parlamentar, está associado ao contexto da teoria democrática, “cuja tradição
remonta a Aristóteles e Platão” (LEMOS, 2006). O primeiro é o cerne da teoria
democrática de Schumpeter9 a qual é um método político, “um arranjo institucional para se
chegar a decisões políticas, no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir utilizando
para isso uma luta competitiva pelo voto do povo”. O segundo, diz respeito à modalidade
de controle entre as elites. Em suma, o controle horizontal atua por instrumentos próprios
dentro do mandato eletivo enquanto o controle vertical atua pelo voto alterando o quadro
de mandatários.
O controle parlamentar sobre os atos do Poder Executivo está associado às
preferências individuais dos parlamentares, ao papel das instituições e às relações com o
Presidente da República. Trata-se de um controle pontual porque está voltado a obter
informações e influenciar nas atividades de curto prazo do governo e não nos processos
mais amplos ou de longo prazo (LEMOS, 2005). Desta forma, podem contar com
instrumentos como convocações de autoridades, requerimentos de informações, propostas
de fiscalização e controle, audiências públicas, pedidos de informações ao TCU, dentre
outros.

9

Schumpeter (1943, apud Miguel, Luis Felipe. A Democracia Domesticada: Bases Antidemocráticas do
Pensamento Democrático Contemporâneo).
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Dentre as hipóteses testadas em sua tese de doutorado, Leany Lemos demonstra
que, independentemente de partido ou ideologia, o parlamentar promoverá o controle
horizontal para otimizar suas chances de reeleição; nos anos eleitorais é razoável que o
controle diminua consideravelmente; o bicameralismo, motivado por comportamentos,
regras eleitorais, mandatos e natureza de representação diferenciada proporciona menor
volume de controle na Câmara dos Deputados; a popularidade presidencial não torna os
parlamentares mais cooperativos no controle; havendo semelhanças de interesses – “luade-mel”- entre o Executivo e Legislativo, no início do mandato, o volume de controle será
menor e, por fim, a hipótese, quanto menor a base de apoio do governo no Congresso,
maior o volume de controle, não se confirma em sistemas multipartidários. A mídia tem
investigado as denúncias sobre desvios de dinheiro público e corrupção, influenciando a
opinião pública e despertando as Casas legislativas a procederem o inquérito.
O sistema de formação de coalizão parlamentar associado ao controle do processo
legislativo pelo Colégio de líderes e ao poder legislativo e da pauta de deliberações do
Congresso aumentam a cooperação com o Palácio do Planalto, diminuindo a influência
individual do congressista, prevenindo conflitos entre os Poderes e reduz as iniciativas de
fiscalização e mesmo as chances de sucesso. Desta forma, para obtê-lo, “o Congresso passa
a depender muito de fatores externos, como a mobilização da opinião pública pela
imprensa e por grupos organizados (FIGUEIREDO, 2001). A esse respeito, corrobora
Júnior (2005, p. 11), que os meios de comunicação contribuem efetivamente para o
controle social do poder. Mais precisamente, a televisão exerce influente papel sobre a
opinião pública que pode determinar os rumos da política.
Para Pederiva e Pontes (2004, p.3), julgar as contas do Presidente da República
importa na adequação dos planos e ações e no acompanhamento do desempenho do
Governo pelos representantes do povo com fins a aprimorá-los. Trata-se de medidas ou
diretrizes políticas fundamentais para o País e não da rotina administrativa. Esse é o foco
do controle político do Parlamento.
Pessanha (2004, p.16) focaliza o dever de prestar contas do Presidente da República
pela sua importância causada à opinião pública, ponto mais importante da atuação do
Congresso no tocante ao caráter solene dado ao julgamento do parecer prévio do TCU. Por
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outro lado, critica a tramitação das contas que, em alguns casos, chegam a levar décadas
para serem julgadas.
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3. DA PRODUÇÃO LEGISLATIVA
3.1 Das Proposições
Embora a nossa Constituição Federativa, regule a elaboração da lei no seu artigo 59
(BRASIL,1988) compreendendo emendas à constituição, leis complementares, leis
ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, o
exercício da atividade legislativa consiste, ainda, na apreciação de um extenso elenco de
proposições10. Desta forma, as emendas, recursos, pareceres, petições, reclamações,
representações, queixas, propostas de fiscalização financeira, indicações, requerimentos,
pedidos de informações, dentre outras, são exemplos desse elenco.
Tabela 1
Evolução das proposições apresentadas

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

6396
5991
10886
9525
17942
14243
15948
13258
94189

Fonte:Câmara dos Deputados - SILEG

A tabela 1 diz respeito às diversas proposições apresentadas e que foram
arquivadas, apreciadas ou estão em tramitação. As informações aí contidas demonstram o
volume de trabalho dos deputados no Plenário e nas comissões em geral. Dentre todas,
destacamos algumas, quais sejam as propostas de emenda à constituição e projetos de lei,
os requerimentos, as propostas de fiscalização e controle, as emendas, as indicações, os
recursos e os destaques.

10

Proposição é qualquer matéria sujeita à apreciação da Câmara dos Deputados (art. 100 do RICD).
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Percebe-se que, do total de 94.189 proposições acolhidas, concentra-se na 52ª
legislatura a maior média anual de matérias apresentadas. São 15.347 proposições. Na
legislatura anterior, esse número corresponde a 8.199. Acrescenta-se que nas
administrações dos presidentes da Câmara dos Deputados, no Governo Fernando Henrique,
foram apresentadas 35% do total de proposições, enquanto, no Governo Lula, foram 65%.
Houve, também um acréscimo médio de 7.148 (87%) em relação à 51ª legislatura.
Gráfico 1
Evolução de proposições apresentadas
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O gráfico 1 evidencia bem esse panorama da distribuição das proposições ao longo
desses oito anos de trabalhos legislativos.
Ademais, é importante verificar quais sejam as proposições, de modo geral, que
mais contribuíram com a situação descrita. Percebe-se substancial crescimento das
proposições, na ordem de 82% em 2001 e 88% em 2003. Dentre as proposições,
destacamos as emendas de comissões, as indicações, os projetos de lei, os requerimentos,
os projetos de decretos legislativos e os atos de concessão e renovação de emissoras de
radiodifusão. Essa amostra pode ser consultada no Anexo I e II.
No tocante aos projetos de lei, a Constituição brasileira de 1988, no seu artigo 61,
diz que cabe aos parlamentares, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal,
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, a iniciativa
para propor leis ordinárias e complementares. Contudo, verifica-se que dentre esses
autores, a propositura das leis fica restrita, no geral, ao Palácio do Planalto, às Casas
legislativas do Congresso Nacional e ao Poder Judiciário. Ressalte-se que os Poderes
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Executivo e Judiciário têm poder institucional para propor leis e os membros do Poder
Legislativo têm o direito de apresentar proposições individualmente (art. 100, § 2ª –
RICD). Decorre daí um elevado volume de proposições apresentadas que faz com que seu
exame seja demorado. Consoante Figueiredo e Limongi (1994, apud RODRIGUES, 2007,
p. 12) esse engarrafamento pode ser creditado basicamente à atividade não comedida dos
parlamentares.
Ainda sobre as proposições, vale à pena destacar e tecer algumas considerações
sobre o mecanismo denominado Indicação, previsto no artigo 113 (BRASIL, 2006) e
mencionado no segundo parágrafo da página anterior. Em vista de sua ligação com os
projetos de lei, determinado assunto pode, por sugestão de um deputado, ser estudado por
uma ou mais comissões, com o propósito de que seja elaborado um projeto a respeito de
alguma matéria de iniciativa da Câmara. Conforme Pacheco (2002, p. 23), é instrumento
pouco usado em relação à matéria de iniciativa da Câmara, uma vez que o deputado pode
promover a apresentação, individualmente. Ademais, pode sugerir a outro poder a adoção
de providências, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou envio de projetos sobre
matéria de sua iniciativa.
Tabela 2
Indicações
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

Total
727
707
1421
929
1655
2807
3087
2400
13733

Fonte:Câmara dos Deputados

O elevado número de Indicações reflete a extensa reserva de matéria legislativa que
a Constituição Federal outorgou ao Presidente da República, pois, na maioria das vezes, a
Indicação decorre do desejo do parlamentar regular matéria cuja iniciativa é privativa do
Chefe de Governo, na conformidade com o art. 61 da Lei Maior.
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Da análise das Indicações, extrai-se fato curioso. Em razão do seu conteúdo, os
deputados propuseram 6.165 Indicações a mais nas presidências de João Paulo e Aldo
Rebelo. Isso demonstra que na 52ª legislatura, os deputados manifestaram-se muito mais a
regular as matérias de competência do Executivo que no período anterior. Corresponde a
esse período 72% do total de Indicações contra 28% na 51ª legislatura, sendo a média
anual para o primeiro de 946 e para o segundo de 2.487. No gráfico abaixo, podemos
visualizar de forma mais didática a utilização desse instrumento, bem como suas médias.
Gráfico 2
Evolução do número de Indicações 1999 a 2006
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3.2 Das Normas Jurídicas
A produção das normas Jurídicas deriva da co-participação entre o Poder
Legislativo e o Executivo e para isso obedece a regras constitucionais e regimentais. No
âmbito da Câmara dos Deputados, os trabalhos de elaboração das normas são
desenvolvidos por um colegiado de deputados. São duas as instâncias de decisão: as
comissões e o Plenário. De forma simplificada, o processo de elaboração básico, quanto ao
rito de aprovação, é o seguinte: se a Casa iniciadora aprova o projeto, segue à Casa
revisora. Aprovado, segue ao Presidente da República que concordando, promulga e
publica o ato normativo. O processo legislativo é complexo (ver Anexo III). O que importa
saber, no âmbito deste estudo, é que dele resultam as espécies normativas previstas no
artigo 59 (BRASIL, 2006). A seguir, buscar-se-á conceituá-las.
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3.2.1 Emendas à Constituição
São as alterações ao texto constitucional vigente com a aprovação da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal que são promovidas através de um procedimento especial
previsto na própria constituição. Sendo rígida a Constituição de 1998, o procedimento
legislativo para modificá-la torna-se muito mais difícil que o das demais espécies
legislativas, pois são exigidos o cumprimento das limitações

formais, materiais e

circunstancias estabelecidos no art. 60 do texto em vigor (MORAES, 2005).
Quanto aos requisitos formais:
I-

A iniciativa de propor emenda compete ao Presidente da
República, a (1/3) um terço, no mínimo, dos membros da
Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, mais da metade
das Assembléias dos Estados, sendo em cada uma delas por
maioria relativa;

II-

O quórum de votação em cada Casa do Congresso Nacional será
de 3/5 (três quintos) dos seus respectivos membros e em dois
turnos de votação em cada uma;

III-

A proposta rejeitada ou prejudicada deverá ser arquivada e sua
matéria não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão
legislativa.

Quanto aos limites materiais, também denominados tradicionalmente por “cláusulas
pétreas”, prevê o § 4º da atual Carta Constitucional, que não pode haver proposta tendente
a abolir:
I-

A forma federativa de Estado;

II-

O voto direto, secreto, universal e periódico;

III-

A separação dos Poderes;

IV-

Os direitos e garantias individuais
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Em relação aos limites circunstanciais, nos ensina Alexandre de Moraes que na
vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio não pode o texto
constitucional ser alterado.
3.2.2 Lei Complementar
É lei que difere da lei ordinária quanto ao quorum para sua formação, que é de
maioria absoluta, conforme artigo 69 da Constituição, e quanto ao campo específico de
atuação. Destina-se a regulamentar matéria especificamente indicada no texto
constitucional. O artigo 146, por exemplo, diz que cabe à lei complementar estabelecer
normas gerais, dispor sobre conflitos e regular sobre limitações em matéria tributária.
A lei complementar constitui-se em espécie normativa diferenciada, com processo
legislativo próprio e matéria reservada taxativamente na Constituição Federal. (MORAES,
2005).
O caput do artigo 61 da Constituição arrola quem está legitimado a propor projetos
de lei:
“A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou
do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da
República e aos cidadãos.”

3.2.3 Lei Ordinária
É a norma jurídica elaborada pelo Poder Legislativo em sua atividade comum e
típica. (MONTORO, 2005, p.394). Em regra, a lei ordinária é a espécie normativa, prevista
no art. 59 da Constituição Federal, que contém normas gerais e abstratas. Como exemplos,
entre outros, podemos citar os Códigos em geral, a lei de falências, a lei eleitoral, a de
defesa do consumidor. Em outras palavras, ela abrange um campo muito vasto de
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normatização, observadas aquelas do âmbito constitucional reservadas às leis
complementares.
Quanto à iniciativa para propor projeto de lei e ao quórum de votação, diferencia-se
da lei complementar no tocante à votação que é de maioria simples. Assim, para a
aprovação da lei ordinária é necessário a maioria simples, presente a maioria dos membros
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, conforme artigo 47 da Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 e artigos 183 e 288 dos Regimentos Internos
respectivos.
3.2.4 Decreto Legislativo
São normas para tratar exclusivamente de assuntos que a Constituição determina no
seu artigo 49 sejam decididos pelo Congresso Nacional. No conceito de Pontes de Miranda
(1967, apud FILHO, 2002, p.197): “Decretos Legislativos são leis a que a Constituição não
exige a remessa ao Presidente da República para a sanção (promulgação ou veto)”.
Segundo Moraes (2005), é a espécie normativa primária que tem por objeto as
matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional, cujo procedimento não é
tratado pela Constituição Federal, cabendo ao próprio Congresso discipliná-lo.
No conceito de Silva (2006), os decretos legislativos destinam-se a regular matéria
de competência exclusiva do Congresso Nacional que tenham efeitos externos a ele e
independem de sanção e de veto.
Dentre as atribuições constantes no artigo 49, destacamos a título de
exemplificação, a competência para sustar atos normativos do Poder Executivo, deliberar
sobre tratados e acordos internacionais, prestações de contas do Presidente da República,
fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, apreciação dos atos de concessão e
renovação de emissoras de rádio e televisão. Além disso, conforme prevê o artigo 62, § 3º
da Constituição Federal, o decreto legislativo também regula as relações jurídicas
produzidas pelas medidas provisórias que não foram transformadas em lei.
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3.2.5 Resolução
A resolução é espécie normativa destinada ao tratamento de assuntos de interesse
interno do Congresso Nacional - CN, da Câmara dos Deputados - CD e do Senado Federal
- SF, tais como, a elaboração de seus regimentos internos, as decisões sobre licença ou
perda de cargo por deputados e senadores, a fixação de subsídios, mudança temporária da
sede do Congresso Nacional, etc. Em relação à CD, tais assuntos encontram-se dispostos
no artigo 51 da Constituição Federal do Brasil.
Segundo Miranda (2005), trata-se do ato legislativo da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional para normatização de assuntos internos e possui
natureza residual em relação ao decreto legislativo, ou seja, sua utilização restringe-se aos
casos em que a Constituição Federativa do Brasil não exige o decreto legislativo.
De acordo Moraes (2005), é ato tomado por procedimento diferente do previsto
para a elaboração das leis, destinado a regular as matéria de competência dos órgãos
legislativos citados, em regra com efeitos internos e, excepcionalmente, com efeitos
externos, como a que dispõe sobre a delegação legislativa.11
Segundo Silva (2006), é ato destinado a regular matéria de competência do
Congresso e de suas Casas, mas com efeitos internos.
Note-se a natureza privativa da resolução quanto à inexigibilidade da sanção ou
veto presidencial, tal qual o decreto legislativo, bem como o disposto nos termos do
parágrafo 2º do artigo 200 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados que diz:
“As resoluções da Câmara serão promulgadas pelo Presidente no
prazo de duas sessões após o recebimento dos autógrafos; não o
fazendo, caberá aos Vice-Presidentes, segundo a sua numeração
ordinal, exercer essa atribuição.”

3.3 Análise da Produção das Normas Jurídicas

11

Segundo o art. 68 do texto constitucional em vigor, “As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da
República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional.” Para tanto, o Congresso editará
resolução especificando o conteúdo e termos do seu exercício, nos termos do disposto no seu parágrafo 2º.
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A tabela abaixo apresenta o quantitativo de normas publicadas totalizando 7008 no
período compreendido. No rol das leis produzidas, as leis ordinárias e decretos legislativos
ocupam lugar de destaque. Os dois grupos correspondem a 98% do total.

Tabela 3
Evolução das normas jurídicas

Emendas à Constituição
Leis Complementares
Leis Ordinárias
Decretos Legislativos
Resoluções

1999
4
5
175
185
6

2000
7
3
218
277
7

2001
4
10
230
527
7

2002
4
2
237
540
5

2003
3
1
197
976
17

2004
3
1
252
1094
11

2005
3
3
176
1131
6

2006
5
3
178
486
9

Fonte:Câmara dos Deputados - SILEG

Como pode ser observado, do total de normas jurídicas produzidas, 4.555 (65%)
foram elaboradas durante o mandato do Presidente Lula contra 2.453 (35%) elaboradas no
mandato do Presidente Fernando Henrique. Além disso, a tabela mostra o peso de cada
uma das espécies normativas na produção legislativa. Dentre estas, os decretos legislativos
ocupam lugar de destaque. Foram publicados 5.216 decretos, sendo 29% na 51ª legislatura
e 71% na seguinte.
Sabe-se que, os decretos legislativos têm regulado, em sua maioria, os atos de
concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Em 2005, por
exemplo, do total de decretos legislativos publicados, 1.08512 (96%) resultaram destas
concessões e renovações. Em 2006, foram 39613 (81%). Portanto, a média anual da
produção de leis nos Governos FHC (613) e Lula (1.139) é certamente maior neste último
em razão da elevada produção de decretos legislativos de concessão e renovação de
emissoras de rádio e televisão.
Em seguida, analisaremos a evolução das normas jurídicas e vários aspectos sobre o
seu perfil de acordo com as tabelas e gráfico que serão, oportunamente apresentados.
Para a primeira análise, os dados pertinentes às normas jurídicas foram postos em
dois gráficos em virtude da diferença de escalas e para facilitar o entendimento dos
12
13

Dado extraído do Anuário Estatístico do Processo Legislativo de 2005, p. 108.
Dado extraído do Anuário Estatístico do Processo Legislativo de 2006, p. 98.
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mesmos. Os gráficos 3 e 3.1, mostram-nos, dentre o universo de proposições apreciadas
pela Casa, aquelas que foram efetivamente transformadas em lei. São oriundas de projetos
de lei e de propostas de emenda à constituição.
Do universo de 94.189 proposições (Tabela 1), 16% são concernentes a projetos de
lei ordinária, 15.248 (ver anexo II). Destes, 239 (1,57%) converteram-se em lei de
iniciativa da Câmara (ver tabela 4). No gráfico 3, nota-se a média anual da produção
legislativa ordinária nos anos de 2001 e 2003. A média das leis produzidas no período de
Governo Fernando Henrique foi de 215 (25%), enquanto, no período do Governo Lula, foi
de 200 (25%). Em ambos os Governos, a produção legislativa ordinária foi a mesma em
termos numéricos.
Gráfico 3
Evolução das normas jurídicas
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As edições dos decretos legislativos começam a intensificar-se já a partir do ano de
2000, mas, no Governo Fernando Henrique, com Aécio Neves na presidência dos trabalhos
da Câmara dos Deputados. O gráfico 3 ilustra perfeitamente a dimensão progressiva da
produção legislativa até o ano de 2005, quando decai sobremaneira em 2006. É marcante a
diferença nestes dois anos do Governo Lula. Houve um declínio na ordem de 57% em
2006.
À Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), cabe
analisar e votar os processos de concessão e renovação das emissoras de rádio e televisão.

36

A Expressiva redução dos decretos legislativos no ano de 2006 deve-se em boa parte à
retirada de 255 projetos de renovação das concessões listados na mensagem nº 474 da
Presidência da República de 23 de junho. Segundo a Folha de São Paulo, em três de julho
de 2006, a atitude do Presidente Lula permitiu uma nova chance às emissoras de políticos
ameaçadas de não renovarem suas concessões, cujos processos encontravam-se parados na
Câmara por documentação incompleta ou pendente de regulamentação junto ao Fisco,
INSS ou FGTS. Há, também, uma lista de empresas que foram desativadas ou vendidas e
que continuam com o nome do antigo proprietário. Outro ponto a ser considerado refere-se
à notícia da investigação do Ministério Público da União sobre 51 deputados acusados de
vínculo com empresas concessionárias de serviço público, conforme artigo 54, I, a da
Constituição Federal (Estado de São Paulo, 06 de dezembro de 2006).
Gráfico 3.1
Evolução das normas jurídicas
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Quanto às emendas à Constituição, às leis complementares e às resoluções, em
termos quantitativos, bem inferiores, nota-se, no gráfico 3.1, uma produção quase que
linear com reduzidíssimo peso no quadro geral de normas jurídicas apresentado. Como
pode ser observado, os dados apresentados demonstram que o maior impacto na produção
desse grupo de normas se dá no ano de 2001 e no ano de 2003. O ápice das linhas de
evolução de leis complementares e de resoluções evidencia isso. Explica-se tal
comportamento pelo fato dessas espécies normativas estarem dentro de um campo mais
restrito de matérias. Enquanto o campo de atuação das leis ordinárias alcança praticamente
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a integralidade do ordenamento jurídico, as leis complementares e as resoluções têm suas
possibilidades bem delimitadas pela Constituição. No caso das emendas constitucionais, no
mesmo sentido, o campo de abrangência também experimenta limites bem definidos, tanto
quanto à matéria, como quanto à situação política do País. Outro fator limitante, porém não
impeditivo, à edição de emendas constitucionais é o apoiamento exigido pela Constituição
e o quorum qualificado de aprovação. Enquanto os projetos de lei podem ser apresentados
com apenas uma assinatura, a de seu autor, para a tramitação de uma PEC, a Carta Magna
exige 1/3 dos membros da Casa Congressual, e para sua aprovação, dois turnos em cada
Casa, com 3/5 dos votos de seus membros.
Constam desse grupo 129 leis, das quais, cada Governo produziu o equivalente a
50%. No Governo Fernando Henrique, destaca-se as leis complementares com 31% na 51ª
legislatura e no Governo Lula, as resoluções com 66% na 52ª legislatura. Todavia, por
constituírem um número muito pequeno num universo de 7.008 leis promulgadas e
publicadas, cabe lembrar que não se trata de leis “comuns”. Ao contrário das leis
ordinárias, que abrangem campo muito vasto, são produzidas em número sempre menor
por tratarem de assuntos específicos.
A seguir, detalharemos o comportamento e a evolução das leis ordinárias, nosso
principal foco de atenção em relação à produção legislativa. Abordaremos aspectos quanto
a iniciativa, o conteúdo e sua origem. Este último aspecto, diz respeito ao tipo de
proposição que originou a lei ordinária.
Os dados apresentados na tabela 4 expressam a evolução da produção da lei
ordinária quanto à sua autoria, ou seja, diz respeito à participação de cada agente
legitimado para propor lei ordinária, de acordo com o artigo 61 da Constituição Federal.
Tabela 4
Evolução das Autorias das Leis Ordinárias

Deputado
Senador
Presidente da República
Outros14

1999
30
2
141
2

2000
24
2
186
6

Fonte:Câmara dos Deputados - SILEG
14

Tribunais Superiores e Ministério Público da União

2001
42
8
176
4

2002
38
13
181
5

2003
27
19
143
8

2004
12
7
224
9

2005
33
12
128
3

2006
33
12
122
11
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A distribuição das leis ordinárias na tabela acima confirma a hegemonia da autoria
do Presidente da Republica em relação às Casas legislativas e demais órgãos legitimados.
Formalmente, o chefe do Poder Executivo é o principal autor dos projetos dos quais
resultam leis ordinárias. Das leis que foram incorporadas ao mundo jurídico, 78% foram de
sua autoria. Nada menos que 1.301 leis de um total de 1.663. A participação dos deputados
ocupa o segundo lugar com 14%, os senadores logo a seguir com 5% e os demais entes
legitimados com 3%. Esse quadro, mostra a magnitude da participação do Presidente da
República na elaboração das leis ordinárias.
Gráfico 4: Evolução das Leis Ordinárias de iniciativa dos Deputados,
Senadores e outros
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No gráfico 4 podemos observar a evolução dos projetos de lei ordinária, aprovados
e publicados, oriundos da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e de outros
(Tribunais superiores e Ministério Público da União). O ano de 2001 concentrou o maior
número de leis ordinárias de autoria dos deputados, chegando a 42 leis. A partir desse ano,
a participação dos deputados na autoria das leis começa a diminuir, chegando ao limite
mínimo de 12 leis em 2004, estabilizando em 33 leis em 2005 e 2006. A linha de evolução
dos demais autores manteve-se praticamente inalterada, com ligeira alteração em 2003,
ponto máximo da produção dos senadores com 19 leis. É natural que, em termos
quantitativos, a iniciativa dos Deputados seja superior à dos Senadores, pois o número de
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Deputados é seis vezes maior que o de Senadores. Os projetos externos ao Poder
Legislativo, sem considerar os do Poder Executivo, têm um número bem inferior aos
demais, pois esses somente são permitidos em situações muito específicas determinadas
pela Constituição, basicamente, restritos às questões de administração interna daqueles
órgãos.
Gráfico 4.1: Evolução das Leis Ordinárias de iniciativa
do Presidente da República
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O gráfico 4.1 permite visualizar o comportamento das leis ordinárias de autoria do
Presidente da República que se mantém praticamente estável. É possível verificar, na linha
de evolução, o maior número de produção em 2004 (224). Em relação às legislaturas, as
leis de sua iniciativa correspondem a 79% na 51ª e 77% na seguinte e a dos deputados,
16% e 13% respectivamente. A elevada produção deve-se às prerrogativas do instituto da
medida provisória, do regime de urgência, além das matérias de competência exclusiva do
Presidente.
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Tabela 5
Evolução das Normas oriundas da Presidência da República

Projetos de Lei (matéria geral)
Medida Provisória
Medida Provisória (crédito)
Projeto de lei do CN
Total

1999
66
27
8
40
141

2000
36
8
8
134
186

2001
25
45
5
101
176

2002
37
42
12
90
181

2003
25
38
18
62
143

2004
22
68
7
127
224

2005
28
30
6
64
128

2006
22
37
22
41
122

Total
261
295
86
659
1301

Fonte:Câmara dos Deputados

À análise desta tabela, cumpre esclarecer a tramitação unicameral dos projetos
orçamentários. O Presidente da República envia uma mensagem ao CN que é lida em
Plenário e encaminhada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
(CMO) para recebimento de emendas. A mensagem transforma-se em nova proposição, o
projeto de lei do Congresso Nacional – PLN. Após emitir seu parecer, o projeto segue para
a Ordem do Dia. Aprovado em Plenário, vai à sanção, seguindo para a Câmara para
conhecimento do autógrafo presidencial e por último, arquiva-se.
Quanto às normas oriundas da Presidência da República, como pode ser
observado, dos dados apresentados na tabela 5, o maior impacto no resultado da produção
legislativa decorre, primeiramente dos projetos de lei de matéria orçamentária (PLN).
Foram introduzidos 659 projetos (51%). Em segundo lugar, das medidas provisórias
(29%). O chefe do Executivo tem o poder exclusivo para apresentar ao Congresso
iniciativas referentes a matérias orçamentárias, incluídas nessa categoria os créditos
adicionais, o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a Lei
Orçamentária Anual – LOA, como também, o de adotar medidas provisórias, em caso de
relevância e urgência. Tais atribuições constitucionais dadas ao Palácio do Planalto,
marcam de forma significativa a atividade do Legislativo.
Do total de leis publicadas no Governo FHC (1999/2002), verifica-se que 365
referem-se a PLNs propondo abertura de créditos adicionais (suplementares e especiais) e
33 MPs dispondo sobre créditos extraordinários. Estas representam 5% do total de leis
oriundas da Presidência da República. A tabela confere o total de 155 medidas provisórias
publicadas, cuja participação é de 23%. Desta forma, observa-se que a produção do Poder
Executivo, relativa à matéria orçamentária, atingiu o montante de 398 (58%) das 684 leis
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produzidas na 51ª legislatura. Somando-se este total às demais medidas provisórias (122),
concluímos que as PLNs e MPs são responsáveis por 76% da produção do Executivo.
No Governo Lula (2003/2006), a situação é a mesma. Foram produzidas 617 leis
ordinárias, sendo 294 originadas nos projetos de lei do Congresso Nacional e 53
decorrentes das medidas provisórias de crédito (9%) de um total de 226. O total de leis de
conteúdo orçamentário foi de 347 (56% da produção). Acrescentando-se as demais MPs
(173), verificamos que as PLN’s e MPs neste governo representam 84% das leis ordinárias
produzidas.
Em suma, da análise realizada, registra-se significativa diferença nos projetos de lei
iniciados pelo Governo FHC. Foram produzidas 67 leis ordinárias a mais (69%)
comparadas ao Governo Lula. Enquanto o Governo Lula editou 71 MPs a mais que o
Governo FHC, este produziu 71 PLNs a mais que aquele.
Gráfico 5
Evolução das Normas oriundas da Presidência da República
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É possível observar no gráfico 5 como as normas oriundas da Presidência da
República evoluíram. Observa-se, principalmente, a quantidade de Projetos de Lei do
Congresso Nacional em relação às Leis Ordinárias e Medidas Provisórias. O ápice dos
PLNs ocorre nos anos de 2000 (134) e 2004 (127). Como complemento à análise realizada
da tabela 5, verifica-se que a linha de evolução das leis ordinárias, no período
compreendido do Governo FHC, demonstra níveis de produção superior ao período do
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Governo Lula, comparado à média anual nos dois mandatos que é de 41 e 24,
respectivamente.
Tabela 6
Evolução do Conteúdo das Leis Ordinárias
1999
127
48
175

Geral
De Crédito
Total

2000
76
142
218

2001
124
106
230

2002
135
102
237

2003
117
80
197

2004
118
134
252

2005
106
70
176

2006
115
63
178

Fonte:Câmara dos Deputados - SILEG

Na tabela 6 consolidamos o conteúdo das leis de acordo com sua “natureza geral”
e “de crédito” no intuito de visualizar o comportamento de duas linhas de produção legal
distintas. Uma, por um lado abrangendo assuntos gerais e a outra, por outro, abordando
assuntos orçamentários. Na classificação proposta, o grupo denominado de crédito
compõe-se das medidas provisórias sobre crédito orçamentário e dos projetos de lei do
Congresso Nacional. Por exclusão, o grupo denominado de geral, abrange as outras áreas
de interesse à governabilidade.
Gráfico 6
Evolução do Conteúdo das Leis Ordinárias
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Conforme o parágrafo anterior, o gráfico 6 apresenta o comportamento dessas duas
linhas de produção. Nele, observamos nitidamente dois momentos nos quais as normas de
crédito superam as normas de natureza geral. Primeiramente, no ano de 2000, as leis de
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crédito (142) ultrapassam as leis gerais (76) em 30%. No ano de 2004, as leis de crédito
(134) superam as leis gerais (118) em 6% somente. Porém, os ápices da linha de evolução
das leis de crédito são muito próximas, o que significa dizer que há uma simetria de
produção nos dois mandatos presidenciais, em termos numéricos.
Vale registrar que um número elevado de projetos de crédito orçamentário sugere
alguma inconsistência na lei orçamentária anual. Sucessivas alterações do orçamento
talvez indiquem a necessidade de ajustar corriqueiramente uma lei anual mal elaborada.
Fica como sugestão para outras pesquisas, o desafio de compreender esses picos de 2000 e
2004.

3.4 Das Comissões permanentes, especiais, externas e de inquérito
Antes de se proceder a análise da produção legislativa no nível das comissões,
convém tecer algumas considerações sobre seu conceito e sua natureza regimental.
As comissões são instâncias importantes de discussão e decisão e colaboradoras no
processo legislativo. São órgãos colegiados destinados a apreciar tecnicamente matéria sob
determinação do Poder Legislativo e a executar a função fiscalizadora dos atos do Poder
Público. As comissões permanentes são organizadas por área temática, de caráter perene e
integradas à estrutura institucional da Casa legislativa, enquanto as temporárias são
destinadas a cumprir tarefas determinadas, extinguindo-se findos seus trabalhos ou por
decurso de prazo (VALLE, 2007).
Valle ressalta, ainda, a prerrogativa constitucional dada às comissões permanentes e
especiais pós 1988, de aprovação definitiva de determinados projetos sem a apreciação do
Plenário, o chamado poder conclusivo. Há, também, um juízo de admissibilidade – poder
terminativo - no qual as Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), a
Comissão de Finanças e Tributação (CFT) e a Comissão Especial (art. 34, II – RICD)
avaliam aspectos relativos à constitucionalidade e juridicidade, à adequação financeira e
orçamentária das proposições, e matérias de competência de mais de três comissões de
mérito15, respectivamente.

15

São as comissões permanentes designadas a emitir parecer sobre o campo temático ou área de sua
atividade.
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O texto regimental, no seu artigo 24 (BRASIL,2006), estabelece às comissões
permanentes, em razão da matéria de sua competência (ver Anexo III) as seguintes
atribuições:
I - discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do Plenário que
lhes forem distribuídas;
II – discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do Plenário,
salvo o disposto no § 2º do art. 132 e os constantes das alíneas deste
inciso, tais como os projetos de lei complementar, de código, de iniciativa
popular.
III - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
IV - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre
assuntos inerentes a suas atribuições;
V – encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação a
Ministro de Estado;
VI - receber petições, reclamações, representações ou queixas de
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades
públicas na forma do art. 253;
VII - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VIII - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais
de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em articulação com a
Comissão Mista Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição
Federal;
IX – exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União, da administração
direta e indireta, em articulação com a Comissão citada no inciso
anterior;
X – determinar a realização, com o auxílio do TCU, de diligências,
perícias, inspeções e auditorias;
XI – exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;
XII – propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa,
elaborando o respectivo decreto legislativo;
XIII – estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo
temático ou área de atividade, podendo promover, em seu âmbito,
conferências, exposições, palestras ou seminários;
XIV – solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da
administração pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade
civil, para elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento.

As Comissões Temporárias estão regulamentadas na seção III do RICD e são
compostas por três espécies: as Comissões Especiais, Externas e Parlamentares de
Inquérito. Quanto a esta última, trataremos no capítulo sobre fiscalização e controle.
As Comissões Especiais são constituídas para proferir parecer na análise sobre a
proposta de emenda à Constituição, projeto de Código, projeto de alteração do Regimento
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Interno, na denúncia por crime de responsabilidade contra o Presidente da República, VicePresidente da República ou Ministro de Estado e nas proposições destinadas a mais de três
Comissões permanentes, como garantia à celeridade e coerência legislativa (VALE, 2007).
As Comissões Externas são instituídas, de ofício pelo Presidente da Câmara ou a
requerimento de qualquer deputado, para cumprir missão temporária, sujeita à deliberação
do Plenário em caso de ônus para a Casa, por prazo máximo de 8 sessões, se a missão
ocorrer dentro do país, e 30 sessões se for no exterior.
Considerando as diversas atribuições das comissões, apresentaremos a seguir, a
análise sobre o volume de produção de proposições apresentadas pelos deputados nas
comissões permanentes e os dados relativos às comissões especiais e externas.
Tabela 7
Tramitação de Proposições nas Comissões Permanentes

Apreciadas
Aprovadas
Rejeitadas

16

1999
2287
1493
452

2000
2925
2401
524

2001
3948
3352
596

2002
4595
3918
677

2003
13104
9859
3245

2004
8638
6476
2162

2005
4836
3518
1318

2006
2934
2300
634

Fonte:DECOM

Considerando a diversidade das atividades legislativas nas Comissões Permanentes,
os dados agregados das matérias que transitaram pela Câmara estão apresentados na tabela
7. Os quantitativos referem-se às proposições apreciadas, aprovadas e rejeitadas,
lembrando que na tabela 1, os dados relativos às proposições são concernentes ao total de
matérias apresentadas à apreciação, tanto pelo Plenário da Casa quanto pelas suas
comissões. Também constam aí, as proposições em tramitação e as arquivadas.
Aqui, os dados indicam o volume de matérias apreciadas nas comissões temáticas
da Câmara num total de 43.267, sendo 13.755 (32%) na 51ª legislatura e 29.512 (68%) na
52ª. Interessante observar que uma matéria tramita por mais de uma comissão de mérito e
que aprovada em uma, pode ser remetida a outra. Nesse caso, os números podem refletir o
movimento de proposições por no mínimo três comissões, uma de mérito com poder
conclusivo e duas com poder terminativo.

16

Consta do Demonstrativo dos trabalhos das Comissões no ano de 1999 que 89 proposições aguardavam
outros pareceres e 253, redação final.
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Tabela 8

Apreciadas
Aprovadas
Rejeitadas
Outros

Taxas de Desempenho por Administração
1999/2000
2001/2002
2003/2004
Michel Temer
Aécio Neves
João Paulo Cunha
5212 (12)
8543 (20)
21742 (50)
3894 (12)
(75) 7270 (22)
(85) 16335 (49)
(75)
976 (10)
(19) 1273 (13)
(15)
5407 (56)
(25)
342
(07)

2005/2006
Aldo Rebelo
7770 (18)
5818 (17)
(75)
1952 (21)
(25)

Fonte: Dados compilados pelo autor a partir da Tabela 7.

A apresentação da tabela 8 aspira verificar o desempenho das comissões
permanentes nos biênios administrados pelos Presidentes das Mesas Diretoras. Pretende-se
conhecer os resultados obtidos a partir da condução dos trabalhos realizados na Casa. Para
isso, distribuímos os dados em duas colunas por período administrativo. A primeira coluna
trás a produção agregada com suas respectivas taxas de desempenho a serem comparados
horizontalmente. Na segunda coluna inserimos os percentuais de desempenho, na cor azul,
a serem comparados verticalmente.
Antes de mais nada, a intensa atividade de proposições é peculiaridade dessas
comissões. Chama-nos a atenção, na 52ª legislatura, a administração do Presidente João
Paulo Cunha na qual as comissões atingiram a maior taxa de apreciação (50%) do período.
Provavelmente, essa elevada produção deve-se, na ordem, ao acentuado crescimento, no
biênio, dos decretos legislativos (ver gráfico 3) e das medidas provisórias (ver gráfico 5).
Acrescentem-se, ainda, apesar do pouquíssimo peso, as resoluções (ver tabela 3.1). Os
efeitos desse desempenho produtivo também são visíveis nas taxas de aprovação (49%) e
rejeição (56%). Em contrapartida, a movimentação de proposições na administração de
Michel Temer foi a mais baixa. Na sua administração, também observamos a menor
produção de MPs, decretos legislativos e resoluções17.
Tabela 9
Evolução do número de Comissões Temporárias Instaladas

De Inquérito
Especiais
Externas

1999
6
31
2

2000
4
13
3

2001
4
22
-

2002
5
9
-

2003
5
11
4

2004
2
18
-

2005
2
20
-

2006
11
1

Fonte: DECOM
17

Vale lembrar que o propósito deste trabalho é analisar a produtividade legislativa em termos numéricos.
Não são aqui considerados aspectos qualitativos ou de mérito, embora esse desempenho individual de cada
presidente possa estar associado a capacidade e habilidade de coordenação dos trabalhos legislativos, que
levem a uma maior produtividade legislativa.
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A tabela 9 mostra quantas Comissões Temporárias foram instaladas num total de
173, sendo 57% na 51ª legislatura e 43% na seguinte. Verifica-se que as Comissões
Especiais representam 78%, as Comissões de Inquérito 16% e as Externas 6%. No período
de governo do Presidente FHC, percebe-se a média anual de (5) CPIs contra (2) no
Governo Lula.
Tabela 10
Evolução do número de Comissões Especiais
1999
20
2
4
5

PEC
PL
PLP
Estudo

2000
8
4
1

2001
12
8
1
1

2002
7
2

2003
5
6

2004
8
6
1
3

2005
9
9
2

2006
6
5
-

Fonte: DECOM

Em função da maior quantidade de Comissões Especiais, na tabela 10 observa-se
que a maioria dos seus pareceres destina-se às Propostas de Emenda Constitucional (55%).
Não obstante o número de Emendas Constitucionais ser inferior ao número de Leis
Ordinárias, o número de Comissões Especiais relativo às Propostas de Emenda à
Constituição é superior ao número de Comissões Especiais designadas para apreciar
Projetos de Lei. Isso ocorre em razão da regra regimental que exige comissão especial para
projetos de lei somente se a complexidade da matéria demandar a apreciação de mais de
três comissões temáticas. Deve-se observar também que, de forma geral, a apreciação de
uma PEC consome consideravelmente mais energia da instituição do que a apreciação de
um projeto de lei.
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4. DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
4.1 Considerações Iniciais
Não obstante a competência das comissões técnicas ou permanentes no controle e
fiscalização dos atos do Poder Executivo, buscando informações por meio das convocações
de autoridades administrativas e dos pedidos de informação (art. 50, CF/88), a Comissão
de Fiscalização Financeira e de Controle (CFC) tem a função de controlar e fiscalizar os
recursos federais mediante o acompanhamento das despesas públicas e, quando houver
indícios de irregularidades, denunciar os responsáveis aos órgãos competentes.
Outros órgãos atuam nesse sentido. A saber, o TCU e a CGU (Controladoria Geral
da União). Segundo Chaves (2007, p.10), os controles dos Tribunais de contas e
controladorias são vinculados ao titular do controle externo. Este último, é responsável
pelas verbas federais somente, enquanto os demais, alcançam as esferas estaduais e
municipais. O campo de atuação é vasto e não basta a ação isolada da comissão. É preciso,
também, que o cidadão participe, que conheça como as verbas públicas são alocadas e se
utilize dos mecanismos próprios para reclamar ou denunciar as improbidades
administrativas. De acordo com o Deputado Alexandre Cardoso (2007, p.15):
“Ao apontar diversos mecanismos de acompanhamento, busca de
informações e denúncia de atividades irregulares, temos a certeza de que
auxiliamos a população brasileira na construção de uma democracia
cidadã, em que a participação da população nas ações do Governo é o
primeiro passo para a construção de um País melhor.”

A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) é outra
instância permanente de controle e fiscalização à disposição do Congresso Nacional. Nos
termos do art. 166, § 1º da Constituição Federal, a comissão pode examinar e emitir
parecer sobre projetos de lei de natureza orçamentária, planos e programas nacionais,
regionais e setoriais e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária. Ao detectar
despesas não autorizadas, A CMO solicitará que, em até 5 dias, a autoridade responsável
esclareça o fato. Vencido o prazo ou insatisfeita com as explicações, acionará o TCU para
que emita parecer conclusivo sobre a possível irregularidade. Caso comprovada, solicitará
a sua sustação.
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A lei complementar nº 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade
Fiscal, trouxe importantes inovações à competência fiscalizatória da CMO. Entre outras
determinações, a LRF ampliou os mecanismos de controle sobre a política fiscal e a
execução orçamentária da União.
Do total de leis ordinárias de autoria do Poder Executivo (1301), a CMO participou
com 51%, ou seja, foram 569 PLNs que receberam parecer favorável, sendo aprovados no
Plenário do Congresso Nacional, transformando-se em lei. A representação desse montante
de leis orçamentárias no universo de leis orçamentárias produzidas (1663) no período de
1999 a 2006 (ver tabela 3) é de 34%. No Governo Fernando Henrique é de 42% (365)
contra 37% (294) no Governo Lula. Observa-se que a CMO participa na produção
legislativa ordinária com um percentual elevado.

4.2 Sustação de atos normativos do Poder Executivo
Por meio do decreto legislativo, o Congresso Nacional pode impedir os excessos
cometidos pelo Poder Executivo no exercício do seu poder regulamentar 18, bem como os
atos que ultrapassem os limites de delegação legislativa fixados pela resolução que
autorizou o Presidente da República a elaborar a lei. Trata-se do controle político que o CN
deve exercer sobre os atos do Poder Executivo e que não tem sido utilizado.
Como único exemplo, segundo Amaral Júnior (2005, p.12), a Assembléia
Legislativa do Estado Rio Grande do Sul utilizou-se desse instrumento suspendendo o
decreto do então Governador Alceu Collares que instituía o chamado “calendário rotativo”.
Porém, o Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela inconstitucionalidade do decreto
legislativo estadual por inobservância do disposto no art. 49 que prevê a competência
exclusiva do Congresso Nacional para sustar atos normativos do Poder executivo.

4.3 Pedidos de informação
Os pedidos de informação estão previstos no parágrafo 2º do artigo 50 da
Constituição Federal. Trata-se de prerrogativa conferida aos deputados e senadores de
18

Além do poder de veto, ao presidente da República cabe sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem
como expedir decretos e regulamentos.
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requererem, por meio de suas respectivas Mesas diretoras, informações por escrito aos
Ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à
Presidência da República (MIRANDA, 2005). Ademais, a autoridade que não prestar as
informações solicitadas no prazo constitucional de 30 dias comete crime de
responsabilidade.
Deve-se, contudo, atentar que os pedidos de informação constituem-se num
importante procedimento de fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo. A
qualquer momento, pode o parlamentar encaminhar seu pedido à Mesa diretora sem a
necessidade de aprovação da maioria, ou seja, a iniciativa é exclusivamente individual.
De acordo com Lemos (2005, p. 88), os pedidos de informação podem ser
relevantes estrategicamente na abordagem de assuntos sensíveis e, para se barganhar ações
legislativas ou alocações de recursos.
A tabela 11 espelha o uso dos requerimentos de informação, procedimento de
controle bem utilizado pelos deputados, tendo em vista que não há nenhuma dificuldade
para sua aprovação. Nos anos de 2002 e 2006 há acentuado decréscimo do uso desse
instrumento, provavelmente por tratar-se de ano de renovação parlamentar.
Tabela 11
Pedidos de Informação
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

Total
1639
1230
1300
643
1381
1052
1096
644
8985

Fonte: CD - SILEG

Como pode ser observado, o governo menos inquirido foi o da 52º legislatura. Esse
fato reflete uma maior consistência da base governista na Câmara dos Deputados naquela
legislatura, pois quanto mais alinhados estiverem os parlamentares com as políticas de
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governo, menor será o fator de desconfiança e, também, menor será o número de
inquirições dirigidas aos seus órgãos.
Foram apresentados 8.985 pedidos de informação, sendo 4.812 (54%) no Governo
FHC e 4.173 (46%) no Governo Lula. A média anual de requerimentos na 51ª legislatura é
de 1203 enquanto a média na 52ª é 1043.
Gráfico 11

Evolução de Pedidos de informações

2000
1500
1000

C

1639
500

1230

1052

1381

1300

1096
644

643
0
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

O gráfico 11 permite uma visualização melhor do controle político dos deputados
sobre os atos das autoridades, inclusive as médias de cada legislatura. O volume de
informações solicitadas entre os governos difere em 639 pedidos de informação (7%) do
total. Destaque especial para o volume observado no primeiro ano de cada legislatura.
Interessa também observar o baixo volume de requerimentos no último ano,
coincidentemente ano eleitoral.

4.4 Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI
As Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) investigam um determinado fato
relevante de interesse para a vida pública e a ordem jurídica, econômica e social do País.
Assim, até o estabelecimento da quinta CPI em funcionamento, na Câmara dos Deputados,
a Comissão é criada por requerimento e independe de votação do Plenário. A partir do
funcionamento da sexta CPI, deve ser aprovado um projeto de Resolução. Para criação da
CPI é preciso conseguir o quórum de apoiamento, um terço de assinaturas que consiste,
atualmente, 171 deputados.
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O Artigo 58 da Constituição Federal estabelece a criação das Comissões
Parlamentares de Inquérito. Para a instituição de uma CPI é necessário que o requerimento
para sua criação contenha, pelo menos, um terço dos membros da Casa solicitante.
As Comissões Parlamentares de Inquérito não têm poder de sanção, ou seja, elas
não podem determinar a punição dos investigados. Seu poder é apenas inquisitório e seu
papel é apurar a responsabilidade pelo crime em pauta. Encaminhar o processo ao
Ministério Público ou entidade competente é o outro passo realizado por uma CPI.
Somente após o encaminhamento do processo é que as providências necessárias serão
tomadas.
O total de Comissões Parlamentares de Inquérito está registrado na tabela 9. Foram
instaladas 19 (68%) comissões na 51ª legislatura, 10 a mais que na 52ª. Isso quer dizer que
o Governo FHC foi mais investigado que o de Lula em função da maior base de apoio
parlamentar que tende a diminuir o controle. Mesmo com a popularidade em baixa por
conta das denúncias de corrupção em seu governo, o presidente foi poupado de
responsabilidades e evitou-se o inquérito para apuração de fatos.
Na tabela 12 é possível ter uma noção da quantidade de requerimentos, solicitando
a criação das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI).
Tabela 12
Requerimentos de CPI
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

Total
7
23
9
5
43
9
11
3
110

Fonte: CD – SILEG

Observe na tabela que no ano de 2003 tivemos o maior número de requerimentos
de CPI. A partir desse ano, o quantitativo diminuiu, por certo, pelas mesmas razões
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apontadas para os pedidos de informação, ou seja, à medida que a base do governo não tem
muita coesão, o governo fica mais sujeito às interpelações parlamentares.

4.5 Convocação de Autoridades
A Lei Maior vigente prevê, no caput do artigo 50, mais esse importante instrumento
de fiscalização e controle a ser utilizada por qualquer das Casas do Congresso Nacional e
suas comissões. Os Ministros de Estado e as demais autoridades ligadas diretamente à
Presidência da República podem ser convocados para prestar, pessoalmente, os
esclarecimentos e informações relativos aos assuntos previamente determinados. Sem a
devida justificativa, o não comparecimento caracteriza-se como crime de responsabilidade.
Embora os deputados e senadores gozem da faculdade de convocação de
autoridades, é comum não apresentarem um requerimento de convocação e sim um convite
estabelecendo, assim, uma “cortesia parlamentar” (LEMOS, 2005, p. 89).
A respeito do parágrafo 1º do artigo citado que autoriza o comparecimento
voluntário de Ministros de Estado, vale destacar na expressão de Miranda (2005, p. 551)
que “o dispositivo não veicula hipótese de controle externo da Administração Pública, até
porque não consiste em convocação”.
Na crítica de Silva (2006, p. 524), “O comparecimento do Ministro convocado ou
espontaneamente não serve mais do que para ele, munido de documentação técnica e bem
assessorado, utilizar uma tribuna popular para brilhar sem nenhuma conseqüência, porque
suas informações não serão apreciadas pelo órgão. A rigor tem sido um procedimento
inútil”.
Sendo a convocação de ministros uma prerrogativa à disposição dos Deputados, a
tabela 13 mostra que é um instrumento de controle utilizado em menor escala, tendo em
vista que os congressistas preferem utilizar o artifício da “cortesia parlamentar”.
Convidando, assim, e não convocando autoridades para prestarem esclarecimentos. A
evolução no número de convocações consta na tabela 13.
Tabela 13
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Convocação de autoridades
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

Total
12
5
38
30
24
18
20
7
154

Fonte: CD - SILEG

Nota-se um aumento nas atividades de convocação de Ministros de Estado e demais
autoridades a partir de 1999 e que nos anos de 2001 e 2002 concentram-se as maiores
quantidades de requerimentos de convocação. Podemos dizer que há uma tendência ao
aumento da utilização desse instrumento. Do total de convocações, 55% foram realizadas
no Governo FHC e 45% no Governo Lula com uma média anual de 21 convocações para o
primeiro e 17 para o segundo.

4.6 Propostas de Fiscalização e Controle
A proposta de fiscalização é um instrumento utilizado para abertura de
procedimento investigatório ou de fiscalização dos atos governamentais previsto no artigo
61 do RICD, na qual deve ser apresentado o ato a ser investigado e devidamente
fundamentado. O deputado tem a iniciativa da proposta, porém, nada impede que a
sociedade, por meio de denúncia dirigida ao deputado ou à comissão, solicite a proposta.
Averiguada a denúncia como fato relevante, formaliza-se a proposta de acordo com as
regras contidas nos incisos do artigo, onde serão definidos os planos de ação, método de
avaliação, provisão de meios e recursos administrativos, relatórios circunstanciados e
outras providências. Uma vez apurado o objeto da proposta, os resultados da investigação
serão encaminhados aos órgãos competentes para as providências cabíveis, quais sejam, o
MPU, a AGU, a PF, o TCU.
As propostas de fiscalização e controle caracterizam-se por ser um processo longo e
coletivo, diferente do pedido de informação que é individual. Essa é primeira análise sobre
as PFCs. Em vista disso, os quantitativos são bem inferiores aos pedidos de informação. O
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total de propostas apresentadas á Comissão de Fiscalização e Controle mostra que, apesar
das 217 propostas do período, que dá uma média de 27 propostas por ano, houve um
significativo incremento, principalmente no Governo Lula na ordem de 65%. Foram 53
propostas a mais que no Governo FHC.
Contrariando os outros mecanismos de controle, as CPIs (32%), os pedidos de
informação (46%) e as convocações de autoridades (45%), as PFCs (135) representam
62% no Governo Lula.
Tabela 14
Propostas fiscalização e controle
Ano
Total
1999
22
2000
21
2001
24
2002
15
2003
23
2004
30
2005
59
2006
23
Total
217
Fonte: CD – SILEG

Verificando o gráfico 14 é possível visualizar a evolução das Propostas de
Fiscalização e Controle nas duas legislaturas. Constata-se que a 52ª legislatura foi mais
inquirida. Nesse Caso, lembrando a análise de Lemos (2005), a base de Governo
parlamentar não evitou que os deputados lançassem mão desse recurso, haja vista o ano de
2005 ser decisivo para as eleições de 2006.
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5. OUTROS PRODUTOS PARA PROMOVER O EXERCÍCIO DA
CIDADANIA
5.1 Relacionamento com a Sociedade
A Câmara dos Deputados é uma Casa democrática que visa uma maior interação
com a sociedade. Sua missão vai além das funções precípuas de fazer leis e fiscalizar os
atos da administração pública. O relacionamento da instituição com o cidadão se estende
por todo o mandato parlamentar no acompanhamento e desempenho do deputado no
interesse coletivo e do bem comum. Nas palavras do Deputado Aldo Rebelo (Apud,
FARIA e VALLE, 2006, p. 5), “abrimos as portas da Câmara dos Deputados a todos que a
reconhecem como esteio da democracia e como fiadora da normalidade institucional”.
Portanto a Casa amplia o espaço de participação da sociedade e promove a transparência
de suas atividades por meio dos vários serviços de comunicação que oferece.
Nesse contexto, a informação é produto fundamental à decisão e deve ser veiculada
àqueles de interesse, de forma a propiciar a realização de um Brasil forte e justo moldado
na transparência de suas instituições. Para isso, a Câmara tem investido em modernas
tecnologias de comunicação e informação (TICs) de forma a propiciar, também, o
aperfeiçoamento do trabalho parlamentar.
De acordo com Santos (2007, p.26), “o Poder Legislativo tem aumentado a
transparência de suas atividades e ampliado sua capacidade de controle sobre os demais
poderes, com medidas importantes como a inauguração da TV Câmara e a criação de uma
Comissão Participativa.”

5.2 Portal da Câmara dos Deputados
Um dos mais importantes produtos de relacionamento com o cidadão é o Portal
Câmara dos Deputados na Internet que pode ser acessado pelo endereço eletrônico
http://www.camara.gov.br.

Qualquer pessoa pode obter informações e interagir com a

instituição por meio dos vários canais de comunicação colocados à sua disposição. Assim,
o portal oferece um Sistema de Informações Legislativas (SILEG) e mecanismos de
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interatividade que contribuem para o fortalecimento da democracia e o exercício de
cidadania. Devemos assinalar, que essa rica fonte de informação, ao mesmo tempo em que
beneficia o cidadão, propicia o aperfeiçoamento do trabalho parlamentar e sua
transparência e oferece dados relevantes à imprensa e aos pesquisadores.
Mediante o SILEG, o cidadão consegue acompanhar a tramitação de todas as
proposições, as votações e discursos em tempo real, obter textos e pareceres dos projetos,
os dados relativos aos parlamentares, à pauta de deliberações, as notas taquigráficas,
consultar as leis publicadas, enfim. Em relação aos gastos públicos, conta, ainda, com o
Orçamento Brasil, disponível no portal, no qual pode consultar os dados relativos à
execução orçamentária e financeira da União em todos os níveis de agregação de despesas,
como por exemplo, as transferências realizadas aos Estados e Municípios referentes à
merenda escolar e à saúde. Ademais, o cidadão encontra informações relativas à Câmara
sobre seu orçamento e gastos financeiros, contratos e licitações, viagens em missão oficial,
verbas indenizatórias e cargos em comissão.
O Portal da Câmara recebeu o Prêmio IBEST que destaca trabalhos na rede
mundial de computadores, ficando em terceiro lugar na categoria Política em 2004 e entre
os dez melhores do Distrito Federal em 2005 (NAZARENO, 2007, p. 123). Esse
reconhecimento mostra o empenho da Casa na abertura e transparência de suas atividades à
sociedade.
No dia 24 de abril de 2007
, o cientista político Sérgio Braga participou do seminário Portal da Câmara:
Transparência e Cidadania promovido pela instituição, no qual declarou que o ponto forte
do Portal é a funcionalidade19. Em sua pesquisa Internet e Política sobre a informatização
dos órgãos legislativos na América do Sul, concluiu que o site da Câmara dos Deputados
apresenta o maior grau de informatização e conteúdo à disposição dos pesquisadores e do
cidadão (BRAGA, 2007).
O gráfico abaixo, mostra que a cada ano cresce o acesso às informações legislativas
e de interatividade. O cidadão tem se utilizado da agilidade na obtenção das informações,

19

Informação em 02/05/07, disponível em www.http://adadigital.net/index.php.
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da facilidade de comunicação com os deputados, da disponibilidade de notícias em tempo
real, enfim. Segundo o CENIN, a média diária de visitas é de 45.000.
Portal - Nº de Visitas
15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
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Fonte: CENIN

1.000.000
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Fonte: CENIN

5.3 A Ouvidoria Parlamentar
A Ouvidoria Parlamentar foi criada pela Resolução nº 19 de 14 de março de 2001,
constituindo-se num instrumento de intermediação entre o cidadão, a sociedade civil e a
administração da Câmara. O serviço reporta aos líderes partidários e à mesa o que a
sociedade pensa sobre os trabalhos da Casa. Respondendo às suas manifestações, o ouvidor
cumpre seu papel. Conforme o artigo 21 da Resolução, cabe a Ouvidoria, em caso de
constatação de ilegalidades, abuso de poder, violação ou discriminação dos direitos e
liberdades fundamentais, mau funcionamento dos serviços administrativos e legislativos,
propor as medidas necessárias à correção de tais fatos, abertura de sindicância ou inquérito,
encaminhar a outros órgãos competentes as denúncias, bem como realizar audiências
públicas.

5.4 A Central de Comunicação Interativa - Serviço 0800
A Câmara dos Deputados dispõe de uma Central de Comunicação Interativa 0800,
criada em 2003, que amplia a participação popular direta no processo decisório da Casa.
Através do telefone – Disque Câmara – e do e-mail – Fale com o Deputado, o cidadão, de
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qualquer lugar do país, poder levar ao parlamentar aquilo que pensa, suas críticas,
reclamações, sugestões, enfim, e tirar suas dúvidas.
Segundo as matérias publicadas no Últimas Notícias do Portal da Câmara, nos dias
30 de janeiro e 23 de março de 2008, a ouvidoria recebeu, desde sua criação até hoje, mais
de 7,7 mil consultas e o serviço 0800, desde 2004, somou 1.787.128 ligações,
respectivamente. Cerca de 70% dos atendimentos telefônicos opinavam sobre as
tramitações das proposições. Só o projeto de lei 5.476/01, contrário à cobrança de tarifa
básica de telefone, recebeu aproximadamente 66% das ligações (1.177.345). Nos números
da Ouvidoria, os temas mais abordados referem-se à agilização de matérias prontas para
pauta, consultas sobre presenças e votações dos Deputados e críticas sobre denúncias de
corrupção. As Propostas de Emenda à Constituição nº 54/99 e 2/03, chamadas “Trem da
alegria”, não foram colocadas em votação pelo Presidente Arlindo Chinaglia. Foram mais
de 2.540 mensagens contra a aprovação das PECs. Vale ressaltar no ano de 2006, o serviço
Disque Câmara recebeu o prêmio Padrão de Qualidade pelo Congresso Nacional de
Relações Empresa-Cliente (Conarec 2006) e o prêmio Selo de Ética pelo Programa de
Auto-Regulamentação do Setor de Relacionamento (Probare).

5.5 A TV Câmara, a Rádio Câmara, a Agência Câmara de Notícias, o
Jornal da Câmara e a Carta Cidadã.
Outras importantes funcionalidades de interação com o público diz respeito às
atividades dos órgãos de comunicação da Câmara, entre eles a TV Câmara, a Rádio
Câmara, a Agência Câmara de notícias e ainda o Jornal da Câmara. A Rádio Câmara FM,
transmite, ao vivo, as atividades de Plenário e, por meio dos programas jornalísticos
Câmara Aberta, Câmara em Foco, Câmara em Revista e Voz do Brasil, leva a público as
notícias, destaques e resumos mais importantes do dia. A Rádio Câmara multiplica sua
abrangência com parcerias realizadas com centenas de rádios comunitários espalhados por
todos os estados da Federação. A Agência Câmara é o veículo que cuida do envio das
notícias em tempo real para o público que acessa a página de internet da Câmara e para
qualquer jornal brasileiro. O Jornal da Câmara é um diário à disposição de todos os
servidores e visitantes da Casa e trás informações de caráter geral, assuntos políticos, sobre
as votações, a presidência e a agenda da Casa.
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A TV Câmara , criada em 20 de janeiro de 1998, promove informação e cidadania
de forma a contribuir na formação da opinião pública. O telespectador receber essas
informações com clareza, facilitando o entendimento do processo legislativo e político e a
tomada de decisão e com isso, aumente sua responsabilidade com soluções e novas idéias.
Os assuntos mais importantes são mostrados através dos telejornais diários Câmara Hoje,
Primeira Página, Bastidores, Por dentro da Câmara, além de flasches ao vivo do Câmara
Agora e da revista eletrônica Panorama, de apresentação semanal. Outros programas
ampliam as idéias do cidadão com temas e debates que aprofundam as questões
apresentadas. São eles: Expressão Nacional, Personalidade, Mulheres no Parlamento,
Brasil em Debate, Participação Popular, Palavra Aberta, Comitê de Imprensa e Ver TV.
Nota-se a preocupação em valorizar a população com uma programação de qualidade e de
cobertura nacional, disponível 24 horas por dia.
A Carta Cidadã é uma carta-resposta gratuita, disponível nos Correios, onde o
cidadão mais distante pode ter a oportunidade de contato com a Casa e escrever suas
queixas e sugestões, dúvidas e solicitações ao Presidente , ao Deputado ou à Ouvidoria.

5.6 Audiências Públicas
As comissões permanentes e temporárias das Casas legislativas do Congresso
Nacional podem realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, dentre
outras, os sindicatos e as associações, conforme prevê o inciso II, parágrafo 2º do artigo 58
da Constituição República Federativa do Brasil de 1988.
O objetivo das audiências é trazer a sociedade à discussão dos diversos temas a
serem abordados nas comissões que vão desde a instrução de matérias legislativas em
trâmite até assuntos de relevante interesse público. Representam um importante meio de
correção de informações e podem trazer o equilíbrio ao procedimento decisório,
contribuindo, também, para o seu controle.
Nessa linha, os cidadãos, coletivamente organizados - sindicatos, associações – a
opinião pública, acabam exercendo um papel muito importante no sentido de que os eleitos
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prestem mais atenção às reivindicações do povo, sobretudo às de suas bases eleitorais
(SILVA, 2006.).
Ademais, refletem, pelo menos em tese, “a transposição do modelo tradicional da
democracia representativa para o paradigma da democracia participativa e deliberativa”
(CABRAL, 2006).
Conforme o Anuário Estatístico da Câmara dos Deputados, entre 2005 e 2006,
foram realizadas 375 audiências públicas, o que representa mais de quatro dessas reuniões
por semana de funcionamento da Casa Legislativa. Esses são números expressivos que
confirmam, mais uma vez, a declaração do então Presidente da Câmara, Deputado Aldo
Rebelo, que projeta o ente legislativo como esteio da democracia e como fiador da
normalidade institucional.

5.7 Petições, Reclamações, Representações ou Queixas
São meios de participação da sociedade civil, previstos no art. 58, § 2º, IV da
Constituição Federal e no art. 253 do Regulamento Interno da Câmara dos Deputados, na
qual a pessoa física ou jurídica pode encaminhar, por escrito ou por meio eletrônico,
petições, reclamações, representações ou queixas contra os atos ou as omissões das
autoridades ou entidades públicas, bem como os atos imputados a membros da Casa, cujo
assunto envolva matéria de sua competência. Serão recebidas e examinadas pela Ouvidoria
Parlamentar, pelas Comissões ou pela Mesa, conforme o caso.
O Congresso Nacional, através da Mídia, recebe muitas opiniões negativas
em relação à produção legislativa e a corrupção, por exemplo. Muitos fatos noticiados pela
imprensa reforçam a imagem negativa diante da opinião pública em vista dos
acontecimentos dos últimos anos, as diversas denúncias de corrupção no ano de 2005 no
Governo Lula, os balanços da produtividade, os resultados dos trabalhos de algumas CPIs,
a paralisia dos trabalhos de Plenário às vésperas de eleição ou mesmo pelo seu
esvaziamento nos finais de semana e próximos aos feriados. O fato é que a opinião pública
acaba por incorporar uma imagem negativa do parlamento que poderiam acionar diversas
reclamações ou representações contra os atos dos parlamentares.
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Tabela 15
Reclamações
Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Total

2
1
1
2
1
7

As tabelas 15 e 16 apresentam o número de Reclamações e Representações
encaminhadas à Câmara dos Deputados pela sociedade civil. Nota-se o pouco uso desses
instrumentos. Os números indicam que a sociedade não tem feito uso freqüente desses
recursos, especialmente quando comparados com o uso do serviço 0800. Isso se explica
pelo desconhecimento por parte da sociedade ao referido serviço e ou pela facilidade que o
0800 e os demais serviços citados oferecem à população para a comunicação com os
órgãos da Casa Legislativa. O Acesso por telefone ou internet é o meio mais rápido e
cômodo que as pessoas vêm utilizando para realizar suas manifestações.
Tabela 16
Representações
Ano
1999
6
2000
10
2001
5
2002
1
2003
7
2004
19
2005
34
2006
74
Total
156
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6. CONCLUSÃO

Neste trabalho procuramos delinear os produtos oferecidos pela Câmara dos
Deputados, buscando, também, conhecer o dia a dia da atividade parlamentar em função
das regras constitucionais e regimentais que a norteia. A observação das regras de
organização interna da Câmara dos Deputados e a extensão dos poderes legislativos do
Presidente da República permitem concluir que há uma cooperação dos parlamentares na
prioridade dada à produção de leis ordinárias necessárias à governabilidade,
destacadamente aquelas relativas ao orçamento, resultando na hegemonia destas.
A Câmara dos Deputados tem se preocupado com as questões sociais e, mesmo
priorizando a agenda do Executivo, a produção de leis na área social tem aumentado. Em
relação às normas que prescindem da sanção presidencial, observou-se ampla publicação
de decretos legislativos regulando, na sua maioria, matéria pertinente ao Ministério das
Comunicações. Ficou patente a necessidade de diminuir as edições de medidas provisórias
apontadas pelo próprio Presidente da Casa, de forma a priorizar outros temas importantes
da sua agenda social.
No campo das atividades de fiscalização e controle realizado pelas comissões em
geral, podemos inferir que os instrumentos à disposição dos deputados para o controle
político dos atos da Administração Pública, seja adquirindo informações ou inspecionando
autoridades, são pouco utilizados. Porém, funcionam como acionadores de fatores
externos, como a mobilização pública pela imprensa ou por grupos organizados. Dentre os
diversos mecanismos, os seus números percentuais comprovam que a proposta de
fiscalização e controle foi o instrumento que mais demonstrou incentivo à fiscalização,
contrariando, os números das comissões parlamentares de inquérito, dos pedidos de
informação e as convocações de autoridades.
Ficou também patente pela análise da produção legislativa da Câmara dos
Deputados que a função dessa Casa Congressual avança muito além do freqüente jargão
“legislar e fiscalizar”. A Câmara dos Deputados é um fórum permanente para todas as
questões nacionais, o que mostra a força do Poder Legislativo no contexto da democracia
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pátria. O estudo mostra que está superado o discurso de supremacia do Poder Executivo.
Não existe essa supremacia. Existe sim um Congresso Nacional forte e que tem cumprido
o seu papel no fortalecimento das instituições democráticas. Um parlamento que já depôs
um Presidente da República quando quis e já manteve, em situações relativamente mais
graves, um Presidente quando quis. É evidente que não se pode governar contra a vontade
da maioria parlamentar. As propostas e projetos de lei do Executivo só são aprovados se
obtiverem apoio das maiorias.
A produção legislativa é portanto, muito mais do que a mera elaboração de leis ou
julgamento de contas públicas. A maior produção legislativa que a Câmara pode apresentar
à sociedade é a solidificação de nossa democracia mesmo diante de crises econômicas,
crises políticas e, até mesmo crise moral. É por meio dos diversos produtos que a Câmara
oferece à sociedade, que o mais simples eleitor pode participar de uma audiência pública,
ser signatário de um projeto de iniciativa popular, ser participante junto a Associação de
sua preferência de sugestões para tramitarem como projeto de lei da Comissão de
Legislação Participativa, apresentar denúncias, enfim, exercer a cidadania em sua
plenitude. Como pudemos perceber, para viabilizar esse exercício de cidadania, a Câmara
oferece, ainda, vários produtos relativos à difusão de informações, por meio de sua página
na Internet, que contém, com transparência ímpar, tudo que acontece na Casa, desde os
textos das proposições até o áudio das discussões, os seus gastos, os gastos dos
parlamentares, seus estudos, o seu orçamento, em suma, tudo está disponível a qualquer
um que acesse sua página, sem necessidade de senhas ou de cadastramento prévio.
As informações estão dispostas de forma a facilitar o acesso do cidadão
rapidamente ao conteúdo desejado. Tais facilidades demonstram, por si só, a força e a
confiança que essa Casa tem de que está cumprindo o seu papel institucional e
proporcionando à sociedade muito mais do que leis e fiscalização, oferecendo-lhes
cidadania.
Portanto, a conclusão maior que esse estudo inspirou foi a de que, à medida que a
sociedade conhecer o real papel institucional da Câmara dos Deputados e a extensão do
conceito de sua produção legislativa, irá compreender melhor o seu valor na história, no
presente e no futuro desta Nação.
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Com essa colaboração, espera-se que outros estudos possam abordar o tema sob
diferentes prismas, especialmente no campo da ciência e da sociologia política. A análise
dos dados apresentados desvendou diversas possibilidades de pesquisa, que desejamos
sinceramente ver desenvolvidas em oportunidades futuras.
E por fim, ambiciona-se com este trabalho ter contribuído para o avanço e
desenvolvimento do tema investigado.
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ANEXO I
PROPOSIÇÕES - CÂMARA DOS DEPUTADOS
1999
APJ
ATC
AV
CCN
CON
DCR
DEC
DEN
DOC
DTQ
DVT
EAG
EMA
EMC
EMD
EML
EMO
EMP
EMR
EMS
EPP
ERD
ESB
ESP
INA
INC
MAN
MMP
MPV
MSC
MST
MTC
NIC
OBJ
OF
OF.
P.C
(CD)
PAR
PDC
Total

2000

3

2001

1

2002

2

2003

2004

2005

1

9

6

3

2

3
1

2006
3
2
6
1
5

5
4

4
2
98

487

15

727

306

1
9

414
1962

153

274
3
21

21

1
536

1011

55
224
7
13

12
48
3
1
9

1
3
2
3724

2837

6
3087

6
8
3694

15
35
444

28
21
771

49
16
1436

29
15
843

24
25
14

30

9

7

1

9
1
5

1

2
7
2807

3087

8
2400

2
73
381
1

1
42
390
2

1

3
4
13

707

7
1421

929

1655

354

20
193

82
363

58
298

1

1
1
1

1
11

446
1971

1
38

751
3367

1250
3734

Fonte: SILEG. Acesso em 08 Nov. 2007

1
2

1536
7849

9

440
7430

550
8719

1
67
744
3
1
3

530
8376

TOTAL
3
2
27
1
23
1
4
2
0
119
2
11
17
15529
0
133
190
3995
11
130
26
27
0
3
22
13733
0
4
342
3029
6
1
5
8
27
58
0
0
5917
43408

67

ANEXO II
PROPOSIÇÕES – CÂMARA DOS DEPUTADOS
1999
PDS
PEC
PET
PFC
PL
PLC
PLP
PLS
PLV
PRC
PRF
PRN
PRO
R.C
RCP
REC
REL
REM
REP
REQ
RIC
SBE
SBT
SDL
SIT
SLD
SOA
SOR
SPA
SPA-R
SPP
SPP-R
SSP
SUG
SUM
TER
TVR
VTS
TOTAL

2000

196
22
2316
99

2001

1
130
21
1709
1
78

2002

2003

1
164
5
24
2032

108
1
15
1480

100

80

2
97
1
7

29
44

2004

2005

2006

2
226

131

134

99

23
2858

30
1887

59
1727

23
1239

122
2
29
129

107

96
1
32
90

61

3
1

3
3

2
1

43
104
13
1
7
4860
1381
1

9
52
22
1
19
2901
1052

2
6
1
11
102
5
2
34
3228
1096

3
57
9
1
74
1861
644

5
12
3
21
74

7
2
3
45
130

67
59

58

63

6

5

7
67

4
23
53

5
9
87
14

6
13
1639

10
39
1230

5
2511
1300

5
55
7
2
1
1353
643

5

1

11

4

15

9

11
35

21
5

16
41
1

12
99

29
54

1
48

4
2

652
4434

4020

25

59

57

28

107

69

892
181
7519

1787
92
5791

110

322

377

466

10093

6813

7229

4882

Fonte: SILEG. Acesso em 08 Nov. 2007

TOTAL
4
1188
6
217
15248
1
743
3
188
594
1
28
11
10
110
577
70
7
156
16766
8985
1
0
12
59
6
126
384
1
1
52
2
0
345
0
0
4606
273
50781
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