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RESUMO 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a introdução das reuniões temáticas na Comissão 

de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJC) durante o ano 

legislativo de 2011. A contribuição do mencionado procedimento foi avaliada sob a ótica da 

eficácia e eficiência no âmbito da referida comissão. Para a construção dessa avaliação, 

buscou-se: verificar se houve fortalecimento das discussões e maior qualidade nos debates; 

avaliar se houve maior celeridade na tramitação das proposições; descrever se o estudo e 

compreensão da matéria foram facilitados; identificar se houve menos interferências externas 

na confecção da pauta e se a visibilidade da comissão diante de setores da sociedade foi 

ampliada. Assim, a CCJC, como objeto de pesquisa, desenha outro caminho no que se refere à 

condução dos trabalhos, atribuindo-lhes um novo formato, cujo reflexo aumentará a 

aproximação de entidades da sociedade organizada, tornando esta comissão um espaço 

democrático de reflexão e debate de importantes questões que afetam o país. A metodologia 

utilizada consistiu na aplicação de três questionários aos deputados membros da comissão e 

aos assessores técnicos das lideranças, ministérios e associações da sociedade civil que 

acompanham a CCJC e de um à secretária da referida comissão. A pesquisa revelou que a 

introdução das reuniões temáticas possibilitou maior compreensão e estudo da matéria, 

aumentando a qualidade aos debates. Na opinião dos deputados, o procedimento deu maior 

visibilidade à comissão e celeridade à tramitação de alguns projetos, sendo perfeitamente 

possível sua introdução de forma sistemática na comissão. 

Palavras-chave: Câmara dos Deputados. reuniões temáticas. comissão. CCJC. pauta 

temática. 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the introduction of thematic meetings in the 

Constitution, Justice and Citizenship Committee of the Brazilian Chamber of Deputies 

(CCJC), the lower house of the Brazilian Parliament, during the legislative year of 2011. The 

contribution of the mentioned procedure was assessed taking into account its effectiveness 

and efficiency for the Committee work. In order to conduct this assessment, we intended to: 

determine whether discussions were deepened and whether the debates were made with 

higher quality; assess whether there was a faster process of debate and positioning on the 

propositions presented in this Committee; describe whether the study and understanding of 

the propositions content was facilitated; identify whether there was less external interference 

in the working agenda definition; and whether the visibility of the commission before 

interested parts of Brazilian society was enlarged. Thus, CCJC as a research object, 

considering the adoption of this leads to another path with regard to the conduction of the 

work, giving them a new format, which outcome will increase the approximation of social 

organizations, turning the committee into a democratic space for debate and reflection of 

important issues affecting the country. The methodology consisted of applying three surveys 

to the parliamentarians who are members of the committee and the technical advisors of party 

leaders, ministries and civil society associations that follow the CCJC work and one 

individual questionnaire to the secretary of the Commission. The research revealed that the 

introduction of thematic meetings fostered a wider understanding and study of the 

prepositions content, increasing the quality of the debates. In the opinion of the 

parliamentarians, the procedure gave more visibility to the Committee and more speed to the 

processing of some prepositions, being quite possible its introduction in a systematic way in 

the Committee. 
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1 Introdução 

 

O trabalho de pesquisa que ora se apresenta constituir-se-á, num primeiro momento, 

de uma revisão da literatura referente às comissões e de sua importância dentro do 

parlamento. Nessa perspectiva, vale salientar a Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania da Câmara dos Deputados (CCJC), que exerce um papel estratégico do ponto de 

vista político e social na busca da democratização e transparência do Poder Legislativo.  

A CCJC atua como um órgão da Câmara dos Deputados na discussão e votação de 

proposições apresentadas na Casa e na fiscalização e controle de projetos e programas 

executados ou em execução do Poder Executivo. Nesse contexto, contribui para a 

transparência do processo legislativo e fortalecimento da democracia, pois estimula as 

iniciativas que propiciam a participação cidadã e popular nos debates e discussões do 

parlamento. As audiências públicas e seminários que tratam de assuntos e temas relevantes 

para a sociedade são exemplos de tais iniciativas. 

Esse órgão é uma das comissões de maior relevância no parlamento, tendo como 

especialidade o trato de matérias importantes, como organização do Estado e dos Poderes, 

sistemas eleitorais, direitos e garantias fundamentais, funções essenciais à Justiça, mandato e 

representação política, cidadania e nacionalidade, direito constitucional, civil, eleitoral, 

processual, penal, notarial e penitenciário, citando apenas alguns. 

Além desse amplo campo temático, a CCJC acumula a responsabilidade de examinar 

os aspectos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa de praticamente todas as 

proposições
1
 em tramitação na Casa, fato que a torna detentora do poder terminativo. Em 

proposições cujo tema é estranho a sua especialidade, essa comissão se atém apenas aos 

aspectos de admissibilidade técnico-jurídica. Caso a proposição esteja incluída em seu campo 

temático, ela se pronunciará também com relação ao mérito
2
, dando a sua contribuição quanto 

à oportunidade política e conveniência da matéria versada na proposição. O poder da CCJC 

foi ampliado a partir de 1989, haja vista ter-lhe sido incumbida a tarefa de deliberar sobre 

                                                 
1
 O art. 100 do RICD dispõe que proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara dos Deputados. São 

elas: propostas de emenda à Constituição, projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de decreto 

legislativo, projetos de resolução, consultas, recursos, requerimentos e redações finais.  
2
 O RICD dispõe no seu artigo 32 sobre as nomenclaturas das 20 comissões permanentes e as suas respectivas 

áreas de atividade e campos temáticos. Sendo assim, em regra, uma comissão não pode apreciar matéria 

inserida na área de outra. Em raras situações, é possível que duas ou mais comissões possam proferir mérito da 

mesma matéria. É o caso da Comissão de Desenvolvimento Urbano (CDU) e da Comissão de Finanças e 

Tributação (CFT): ambas contemplam o sistema financeiro de habitação em seu escopo. (BRASIL. Congresso 

Nacional. Câmara dos Deputados, regimento.2. Câmara dos deputados, regimento, 3. Processo legislativo, 

Brasil.I. p.185) 
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aspectos de admissibilidade de todas as propostas de emenda à Constituição (PECs), cujo 

exame era atribuição das Comissões Especiais. 

Pensar e repensar os procedimentos, métodos e rotinas da referida comissão tornou-se 

imperativo e também um desafio para a gestão que se iniciou em 2011. Considerando a 

quantidade de proposições que passam pela CCJC, esta pesquisa trata da investigação de 

como ocorreu a introdução das reuniões temáticas nesta comissão no ano legislativo de 2011.  

As reuniões temáticas vêm ao encontro da necessidade de se organizarem os trabalhos 

e levar ao plenário da comissão um grupo de proposições que rezem sobre temas que sejam 

importantes para a sociedade. É importante salientar que, com a organização da sociedade no 

período da redemocratização, foi permitido que outras classes sociais ascendessem e fizessem 

parte da política de gestão pública do país. Tais organizações – como pastorais, sindicatos, 

trabalhadores, associações de estudantes, negros, sem-terra, mulheres, indígenas e outros 

grupos – se uniram e lutaram juntos para colher os frutos dessa articulação organizada. Esse 

ato aponta para novos horizontes, nos quais as parcerias têm em comum a mesma luta dentro 

do mesmo segmento, inclusive na forma de pressão para que sejam elaborados programas 

específicos e leis para garantir sua integridade e respeito. 

Nessa perspectiva, as Frentes Parlamentares constituem uma forma de ampliar o 

debate com o objetivo de contribuir para o aprimoramento das leis e das políticas públicas, 

facilitando a criação de grupos de discussão e de trabalho, o que pode contribuir para o 

encaminhamento das demandas na área em que atuam, no intuito de buscar saídas que 

atendam ao interesse público. A união e atuação de profissionais da mesma área são de suma 

importância para o país – daí a importância das Frentes Parlamentares, pois elas funcionam 

como um canal de interlocução entre profissionais da mesma área com a sociedade. Elas 

possibilitam também que entidades representativas dos profissionais participem do processo 

legislativo e deem sua contribuição nos debates e na elaboração de projetos de lei. 

  “Organizar a agenda legislativa por temas para evitar que o processo de produção de 

leis seja realizado de maneira caótica e difusa” fez parte de uma das propostas do Ciclo de 

Debates sobre Qualidade Legislativa, realizado pela Câmara em 2011. Na ocasião, foram 

discutidos os seguintes temas: a modernização do processo legislativo; a qualidade das leis e a 

avaliação do impacto legislativo; o trabalho das comissões; e a transparência legislativa e a 

participação popular. Foram quatro encontros que contaram com a presença de deputados, 

diretores, secretários, servidores de vários órgãos da Câmara dos Deputados, pesquisadores e 

outras pessoas com interesse em qualidade legislativa. O objetivo do projeto foi obter 
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informações e opiniões com vistas a estimular reflexões sobre o processo de formação das leis 

e elementos alusivos à qualidade legislativa. 

A iniciativa das Reuniões Temáticas não ficou apenas no âmbito da Câmara dos 

Deputados. Em abril de 2011, o então presidente do Senado, José Sarney, levou aos líderes 

partidários a consulta sobre a criação de “semanas ou meses temáticos de votação” na Casa. 

Para Sarney, a proposta visava incluir na pauta do plenário, projetos que abordassem assuntos 

análogos, de forma a agilizar as votações e avançar mais rapidamente na análise de matérias 

prioritárias para a sociedade. A ideia inicial era uma agenda temática legislativa, com o intuito 

de pautar assuntos que são mais demandados pela opinião pública – como projetos de 

segurança e saúde – concomitantemente com as comissões. A proposta apresentada pelo 

presidente aos líderes foi a de que tais reuniões fossem dedicadas a votar todos os projetos 

sobre determinados temas num período pré-determinado de um mês ou de algumas semanas. 

Com aprovação do colégio dos líderes, a determinação era de que os temas fossem 

subdivididos e de que a ordem em que estivessem fosse seguidas pelo plenário e pelas 

comissões, porém com flexibilidade para a inclusão de outros assuntos. Houve a elaboração 

da pauta com 47 projetos para fazer parte da Semana da Saúde. Como a maioria dos projetos 

já tramitava nas comissões, o cumprimento do objetivo foi facilitado, pois naquela semana a 

pauta do plenário estava obstruída.  

Posteriormente, em 05 de março de 2013, o plenário do Senado aprovou uma 

Resolução que permitia votações temáticas. Segundo o documento, 20% das sessões 

deliberativas podem ser transformadas em sessões de debates temáticos, previamente fixados, 

para discussões e deliberações de assuntos relevantes de interesse nacional. A proposta da 

ordem do dia temática poderia ser feita pelo presidente do Senado, por um terço dos 

senadores ou por líderes que representem esse número, sempre com a aprovação prévia do 

plenário, trazendo a este uma experiência extremamente saudável das comissões, porém com 

a composição plena da Casa. 

A experiência da Câmara dos Deputados na CCJC consistiu na elaboração de uma 

pauta que absorvesse todos os projetos com o mesmo tema, ou correlatos, que estivessem 

aguardando deliberação do presidente da comissão para pautar, ou seja, projetos que 

estivessem com os seus pareceres efetivados. 
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Dessa forma, buscou-se avaliar se essa nova atividade contribuiu para o 

aprimoramento no fluxo dos trabalhos e possibilitou eficácia e eficiência
3
 à produção 

legislativa. Eficiência que está prevista por um novo ramo da ciência da Legislação, a 

Legística, que, em sentido amplo: “estuda os métodos e as técnicas que se destinam a 

assegurar a qualidade formal e substancial dos actos legislativos” (Moraes, 2007, p. 209).  

O tema a ser tratado nas reuniões deliberativas era definido pelo presidente, o qual 

considerava, em sua escolha, os assuntos que estavam no cotidiano e no interesse da 

sociedade brasileira. Assim, por exemplo, no Dia do Trabalho – 01 de maio – foram 

apreciadas prioritariamente as proposições legislativas referentes a “questões trabalhistas”. O 

destaque dado pela mídia ao número excessivo de mortes no trânsito fez com que fossem 

realizadas reuniões deliberativas tratando de projetos referentes a essa temática. 

Foram realizadas 16 reuniões temáticas durante o ano de 201l, organizadas para 

debater e votar projetos de lei nas seguintes áreas: saúde, educação, direitos humanos, meio 

ambiente, criança e adolescente, erradicação da pobreza, direitos do consumidor, questões 

trabalhistas, idoso e pessoa com deficiência, trabalho e emprego, política agrícola e reforma 

agrária, desenvolvimento regional, trânsito, direito eleitoral e organização partidária, 

administração pública e improbidade administrativa. 

É diante desse contexto que se pergunta: a introdução dessas reuniões propiciou mais 

eficácia e eficiência às atividades da comissão? Para responder a esse questionamento, a 

proposta foi aplicar o sentido mais amplo de tais conceitos às atividades da CCJC, o que 

resultou na análise de pontos que caracterizariam a eficácia dos trabalhos da comissão, como 

celeridade dos trabalhos, entendimento das matérias propostas, aprofundamento dos debates, 

entre outros. Tais aspectos serão explicados pormenorizadamente na seção 3 desta pesquisa.  

Considerando que o principal objetivo é avaliar as reuniões temáticas, 

operacionalizaram-se alguns objetivos específicos: 

a) mapear a quantidade de projetos pautados e votados, aprovados e sancionados; 

b) avaliar a celeridade da tramitação das proposições no âmbito da mencionada comissão; 

c) identificar se houve interferências externas na confecção da pauta; 

d) descrever se o estudo e compreensão da matéria foram facilitados; 

e) avaliar se houve fortalecimento das discussões e maior qualidade nos debates; 

f) verificar se houve maior visibilidade para a comissão; 

                                                 
3
 Para o estudioso Peter Drucker, “a eficiência consiste em fazer certo as coisas e a eficácia, em fazer as coisas 

certas”. Eficiência significa realizar um trabalho correto, sem muitos erros; já a eficácia consiste em realizar 

um trabalho que atinja totalmente o objetivo pretendido, concluindo, com um bom resultado, o que se propôs a 

fazer. (MARX, 2009) 
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g) verificar se há a possibilidade de efetivar essas reuniões como forma sistêmica de 

trabalho; 

Este trabalho tem a sua importância a partir do momento em que leva à Câmara dos 

Deputados e à sociedade o modo operante de uma das mais importantes comissões do 

Parlamento. Um órgão que pode estabelecer, através de procedimentos e novas formas de 

trabalho, o desenvolvimento do processo legislativo, que não pode e nem deve ser estático. 

Esta pesquisa pode trazer a possibilidade de verificar se essa maneira de gerir as atividades da 

CCJC pode ser incorporada de forma sistêmica no seio da comissão, tornando-a uma prática 

de gestões futuras. 

A fim de explicitar os subsídios utilizados para a análise do objeto de estudo, esta 

pesquisa iniciar-se-á com o referencial teórico, que trata do sistema de comissões de forma 

geral e na Câmara dos Deputados, juntamente com as competências da CCJC. Posteriormente, 

descrever-se-á a metodologia utilizada, com seus instrumentos e procedimentos de coleta de 

dados, aplicando-a então à análise dos dados propriamente ditos. Mediante o cruzamento das 

informações obtidas, será possível responder aos questionamentos suscitados neste trabalho e, 

assim, apontar os possíveis caminhos para aprimorar a gestão da CCJC. 

 

2 Comissões Parlamentares e CCJC 

 

Com relação à história política recente do Brasil no que se refere ao coroamento do 

seu processo de redemocratização, a Constituição Federal promulgada em 1988 caracteriza-se 

pelos aspectos sociais, enfatizando os direitos da propriedade e, sobretudo, as questões 

referentes à cidadania. O Congresso Nacional, composto pelo Senado e Câmara dos 

Deputados, teve um papel fundamental nesse processo político, que possibilitou ao país 

mudanças significativas, traduzidas pela Carta Magna. Uma dessas transformações diz 

respeito à introdução de novas regras dentro dos poderes políticos, sobretudo dentro do Poder 

Legislativo, especialmente acerca da estrutura e funcionamento da Câmara dos Deputados. 

Nesse contexto, destaca-se a importância e o papel das comissões, sejam elas de natureza 

permanente e temporária. 

Para Joseph-Barthélemy (apud DA SILVA, 2006, p. 99), a expressão “sistema de 

comissões” “é reservada à organização parlamentar na qual nenhuma decisão importante das 

assembleias se toma antes que a matéria tenha sido examinada por uma comissão”. Assim, a 

decisão do plenário tem como base o texto da comissão, a partir do qual há um 

aprofundamento da matéria e são feitos estudos sérios na busca de maior reflexão sobre o 
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projeto. Pelo sistema da Câmara dos Deputados, as proposições dão entrada pela Secretaria-

Geral da Mesa, que determina para quais comissões elas serão distribuídas, tendo como 

parâmetro a sua área temática. Portanto, toda proposição sujeita à fase de exame por comissão 

é examinada por, no mínimo, uma comissão.  

Para Muñoz (1967, p. 12), é imperativo o papel das comissões na construção do 

processo legislativo. Para ele, o sistema de comissões parlamentares é um “método de 

trabalho das Assembleias Legislativas, segundo o qual elas são divididas em pequenos corpos, 

aos quais se enviam todos os projetos de lei para seu estudo, decidindo em definitivo a 

Assembleia”.  

Ehrhardt Soares (1980, p. 166) sustenta que as comissões são “divisões internas das 

câmaras, a que são cometidas determinadas tarefas que cabem dentro da competência do 

parlamento”. Esse autor deixa claro que as comissões permanentes são constituídas apenas de 

parlamentares, fato que não impede, em suas sessões, a presença de pessoas que indiretamente 

possam ter grande influência nos votos, como os membros do Governo.  

Além da competência de apreciar proposições, há também a inclusão das comissões 

permanentes como fórum de interação entre a sociedade e o parlamento. As audiências 

públicas e o recebimento de reclamações, petições, queixas ou representações de cidadãos 

contra atos ou omissões de entidades públicas ou autoridades constituem atos concretos que 

demonstram essa relação. Não se deve deixar de citar a importância do papel fiscalizatório das 

atividades do Poder Executivo atribuído às comissões permanentes. Estas integram a estrutura 

organizacional da Câmara e se dedicam a uma área específica de especialização, como saúde, 

educação e trabalho, por exemplo. 

As comissões temporárias são criadas para tratar de assuntos específicos, mais 

complexos, urgentes que, por vezes, necessitam de mais investigação e tem duração de, no 

máximo uma legislatura. As comissões especiais (RICD, art. 34) e a Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) são modalidades desse tipo de comissão.  

Identifica-se nos três autores o entendimento da relevância das comissões 

parlamentares para o bom andamento do processo legislativo e dos trabalhos, atuando também 

como mecanismos de fiscalização e controle. A especialização do trabalho legislativo é 

necessária para melhor condução das atividades; por isso, é importante (porém não 

obrigatório) que os integrantes das comissões sejam versados nas áreas de competência em 

que atuam. Busca-se nas comissões, sempre que possível, a mesma proporcionalidade 

partidária do plenário.  
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As comissões têm como papel fundamental preparar o trabalho do legislativo. Baracho 

(1988, p. 38) discorre sobre as principais vantagens:  

1) habilitar a Câmara ao estudo de um grande número de medidas e projetos que não 

seriam examinados; 

2) permitir aos parlamentares trabalhar naqueles assuntos em que têm melhor preparo; 

3) habilitar a Câmara ao exame de considerável número de trabalhos já preparados; 

4) permitir uma organização bem eficaz para o trabalho legislativo. 

Desvantagens 

1) falta de publicidade de seus trabalhos; (meios de comunicação valorizam somente 

o plenário); 

2) possibilidade de se tornar um meio de pressão do Executivo sobre o Legislativo 

(controle do Governo sobre membros da comissão); 

3) facilidade de influência de grupos de pressão (lobby); 

4) discussões em duplicidade (comissão e plenário). 

Cabe ressaltar também que é no âmbito das comissões que se aprofundam os estudos 

de todos os dados apresentados, todos os antecedentes, as circunstâncias e, principalmente, a 

conveniência dos projetos. O fato de ter um número reduzido de parlamentares contrastando 

com o plenário possibilita maior liberdade de expressão e discussões mais amplas até que se 

chegue a um consenso ou vença a maioria, fato documentado através de um parecer da 

comissão que servirá de orientação para o plenário. O trabalho da comissão, segundo Diniz 

(1999, p. 65) tem como principal objetivo “dinamizar a apreciação das propostas, 

desincumbindo o plenário de analisar uma grande quantidade de projetos. Atuando como 

miniplenários, cabe às comissões estudar as propostas apresentadas e sobre elas deliberar”. 

Segundo José Afonso da Silva (2006, p.373), a tendência atual “é a de ampliar o poder 

legislativo das comissões, transferindo-lhes quase toda a tarefa no processo de formação das 

leis e, em certos casos, toda a função legislativa, apenas sob o controle remoto da Câmara”. 

Para o autor, o trabalho das comissões tem um papel fundamental na função legislativa, pelo 

fato de algumas matérias serem conclusivas no âmbito delas próprias, igualando-se ao 

plenário no aspecto da soberania das decisões. Há casos em que determinados projetos são 

apreciados em definitivo pelas comissões.  

Os projetos provenientes do Executivo, Judiciário, os de iniciativa popular e dos 

próprios deputados se iniciam na Câmara dos Deputados; portanto, há uma precedência das 

comissões da Câmara em relação às do Senado. 
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Para Figueiredo & Limongi, (1996, p. 28), “A estruturação interna dos trabalhos 

legislativos tende a assumir um formato organizacional que se ancora mais fortemente em um 

sistema de comissões. É nas comissões que na verdade se elabora grande parte do processo 

legislativo”.  

Com a Constituição de 1988, as comissões, além de servirem como suporte técnico às 

apreciações do plenário, passam finalmente a ter sua competência legislativa plena: é dada 

delegação de forma geral às comissões permanentes e temporárias do Congresso Nacional (as 

mistas) e de suas Casas (Câmara dos Deputados e Senado Federal), e a delegação restrita à 

comissão especial, ficando para RICD definir as matérias que cada uma poderá apreciar. Às 

comissões cabe: “discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a 

competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa”. 

Assim, o regimento atribui às comissões a possibilidade de apreciar proposições em 

definitivo, substituindo o plenário na aprovação ou rejeição de matérias, alçando-as a sua 

devida importância. Ferreira Filho (2002, p. 137) afirma que se trata de uma delegação 

interna corporis: o poder de legislar da Câmara passa a uma de suas frações com a 

possibilidade de revisão por recurso. O RICD disponibiliza no seu art. 24, inciso II
4
, a regra 

de que os projetos serão apreciados conclusivamente pelas comissões e, em suas alíneas, as 

exceções. 

A Constituição Federal, no art. 58, § 2º, dispõe que cabe às comissões permanentes, 

em função da matéria de sua competência, as seguintes atribuições:  

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a 

competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da 

Casa; 

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 

III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes 

a suas atribuições; 

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa 

contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; 

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 

VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de 

desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. 

O poder conclusivo foi adotado no Brasil primeiramente pela Emenda Constitucional 

nº 17/65 à Constituição de 1946, reformulada no anteprojeto da Comissão de Juristas de 1956, 

                                                 
4
 “Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e às demais Comissões, no que 

lhes for aplicável, cabe: I – discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do plenário que lhe forem 

distribuídas; II – discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do plenário, salvo o disposto no § 2º 

do art.132 e excetuados os projetos: a) de lei complementar; b) de código; c) de iniciativa popular; d) de 

comissão; e) relativos a matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o §1º do art. 68 da 

Constituição Federal; f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados em plenário de 

qualquer das Casas; g) que tenham recebido pareceres divergentes; h) em regime de urgência.” 
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sendo modificada pelas Constituições de 1967 e de 1988. Na emenda de nº 17/65, se 

estabelece, no § 5º, a delegação de poderes a comissão especial, para discutir e votar projeto 

de lei que, uma vez aprovado, será publicado e considerado como adotado pela Câmara, salvo 

recurso para deliberar em plenário. Com pequenas variações em 1967 e na Emenda 1/69, 

ressalta-se que havia um dispositivo que determinava a rejeição do projeto se recebesse 

parecer contrário de todas as comissões quanto ao mérito. Essa norma continua no RICD, art. 

133, para proposições com tramitação conclusiva. (SANTAROSA, 2003, p. 29). 

O poder terminativo ou competência terminativa das comissões estão a cargo da 

CCJC, da Comissão de Finanças e Tributação (CFT), ambas no art. 54 do RICD, e das 

Comissões Especiais (CESP), art. 34. Assim, diz respeito à constitucionalidade e juridicidade 

e adequação financeira ou orçamentária. A comissão especial, além da análise de 

admissibilidade, incluirá o exame de mérito. Ressalta-se que ela substituirá mais de três 

comissões no exame de mérito e terá parecer terminativo quanto à constitucionalidade e sobre 

a adequação financeira. São terminativos porque deliberam sobre aspectos preliminares de 

admissibilidade, excluindo o plenário, salvo recurso em contrário (art. 144). 

Entre as diversas comissões previstas, identifica-se a relevância significativa da CCJC, 

haja vista a natureza e o caráter das suas atribuições. Sendo assim, a sua importância reside 

em emitir pareceres terminativos pela natureza e verificação da constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade, “regimentalidade” e técnica legislativa. Manifestando-se, se for o 

caso, além do mérito em relação à admissibilidade, tornando-se passagem obrigatória para 

todas as proposições, decidindo, dessa forma, se a proposição pode ou não continuar 

tramitando. 

Com referência à Câmara dos Deputados, o Regimento Interno (RICD) prevê, no seu 

artigo 32, a existência das comissões permanentes com as suas respectivas áreas de atividade. 

No inciso IV do mesmo artigo, têm-se elencadas as matérias ou atividades de competência da 

CCJC. São elas: 

a) aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de 

projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas 

Comissões; 

b) admissibilidade de proposta de emenda à Constituição; 

c) assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido, em 

consulta, pelo Presidente da Câmara, pelo plenário ou por outra comissão, ou em 

razão de recurso previsto neste Regimento; 

d) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à organização do Estado, 

à organização dos Poderes e às funções essenciais da Justiça; 

e) matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, 

processual, notarial; 

f) Partidos Políticos, mandato e representação política, sistemas eleitorais e 

eleições; 

g) registros públicos; 
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h) desapropriações; 

i) nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos estrangeiros; 

emigração e imigração; 

j) intervenção federal; 

k) uso dos símbolos nacionais; 

l) criação de novos Estados e Territórios; incorporação, subdivisão ou 

desmembramento de áreas de Estados ou de Territórios; 

m)  transferência temporária da sede do Governo; 

n) anistia; 

o) direitos e deveres do mandato; perda de mandato de deputado, nas hipóteses dos 

incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição Federal; pedidos de licença para 

incorporação de deputados às Forças Armadas; 

p) redação do vencido em plenário e redação final das proposições em geral. 

 

3 Metodologia 

  

Inicialmente, para entender o conceito de estudo de caso, Brenner (2007) compreende 

que, “o estudo de caso é a realização de uma pesquisa empírica sobre um fenômeno em seu 

contexto real, através de uma exploração intensiva de uma única unidade de estudo”. 

De acordo com Gil (1999), o estudo de caso é utilizado em pesquisas com diferentes 

finalidades, ou seja, o enfoque do estudo de caso deverá definir a metodologia a ser adotada. 

Para esse autor, o estudo de caso aplica-se às seguintes finalidades: a exploração de situações 

da vida real, cujos limites não estão claramente definidos; a descrição de situações da 

realidade em que está sendo feita a pesquisa e a explicação de variáveis causais de fenômenos 

específicos em situações que não possibilitam a realização de experimentos e levantamentos. 

Dado que o presente estudo conjuga essas três finalidades devido à natureza de seu objeto de 

estudo, o estudo de caso foi o método escolhido. Assim, será possível compreender melhor os 

aspectos, as possibilidades e as variáveis inseridas no objeto a ser pesquisado. 

Lima (2004) cita o estudo de caso como um exemplo de pesquisa de caráter 

qualitativo. Para esse autor, uma pesquisa pode ser predominantemente qualitativa em sua 

operacionalização, porém isso não impede a realização de processos quantitativos na análise e 

na apresentação dos seus resultados, mediante um tratamento estatístico adequado. Tais 

aspectos foram adotados na metodologia deste trabalho.  

Outro aspecto que norteou a metodologia desta pesquisa foi a adoção da 

documentação indireta, ou seja, a utilização de material de várias fontes para caracterização 

do respectivo campo de estudo. Além da referida documentação, foi adotada também a 

documentação direta, uma vez que houve a coleta de dados no próprio ambiente descrito 

como objeto dessa pesquisa. Sendo assim, para a coleta das informações necessárias à 

realização deste trabalho foram adotados os seguintes instrumentos: (a) pesquisa bibliográfica 
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em livros, artigos, jornais, revistas e sítios na internet para aprofundar estudos teóricos; (b) 

aplicação de questionário à secretária da comissão, visando à coleta de informações; (c) 

aplicação por amostragem de questionário aos parlamentares que compõem a referida 

comissão, para saber se a nova forma de pauta das reuniões ordinárias auxiliou nos trabalhos 

da mesma; (d) aplicação de questionário a alguns membros da área técnica das lideranças, 

ministérios e entidades da sociedade civil, para avaliar o impacto da nova gestão; e (e) análise 

quantitativa dos projetos votados, aprovados e sancionados na CCJC em 2011. 

Os questionários foram aplicados num universo composto pelos seguintes atores, com 

as suas respectivas justificativas: (a) deputados federais que fazem parte da CCJC, 

considerando-se que são 66 membros titulares e respectivos suplentes; (b) assessores internos, 

considerando-se que cada partido possui sua Liderança Partidária
5
 e cada liderança um corpo 

de assessores técnicos que dão subsídio aos parlamentares que fazem parte da referida 

comissão; (c) assessores externos que, por sua vez, dividem-se em duas categorias: assessores 

parlamentares dos ministérios que acompanham projetos de interesse destes e assessores de 

entidades da sociedade civil
6
 que também acompanham as atividades da CCJC a fim de se 

inteirarem de projetos de interesse da sociedade ou de grupos que representam. (e) secretária 

da comissão, responsável pela secretaria e por todo processo burocrático da CCJC. Ela tem 

um papel fundamental ao lado do presidente na condução das reuniões por ser profunda 

conhecedora do regimento interno e, consequentemente, dos procedimentos dessa Casa 

legislativa. 

Considerando-se esses aspectos metodológicos, foram aplicados quatorze 

questionários para os deputados federais, representando 20% dos parlamentares que compõem 

a CCJC. Vale salientar o cuidado tomado na distribuição desses questionários: foi dada 

prioridade à pluralidade de opiniões. Os questionários foram distribuídos para parlamentares 

das seguintes legendas partidárias: DEM, PSDB, PRB, PT, PDT, PP, PMDB, PC do B e PSL. 

                                                 
5
 Liderança partidária – Constituída de Líder e Vice-líderes. Os Líderes são os representantes dos partidos 

políticos ou blocos parlamentares perante cada Casa legislativa e gozam de uma série de prerrogativas e 

atribuições regimentais (BRASIL, 2012).  
6
 “Entidades que visam beneficiar grupos específicos, tais como sindicatos, partidos políticos, cooperativas e 

clubes. Para se enquadrar na classificação internacional mais aceita para OSC, é preciso garantir que essas 

organizações estejam sempre voltadas a questões de interesse público, ainda que em defesa de minorias, e isso 

significa um desafio jurídico, pois passa por concepções morais e juízos de valor difíceis de serem 

mensurados.” (ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, 2009) 

  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sindicato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partidos_pol%C3%ADticos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Clube
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minorias
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O grupo dos assessores perfaz um universo de doze indivíduos, grupo denominado 

“assessores internos e externos”. Ao todo, sete questionários foram aplicados aos assessores 

das lideranças dos seguintes partidos: PP, PT, PSDB, DEM, PSD e PDT; um questionário foi 

aplicado à assessora da liderança do Governo; dois questionários foram aplicados aos 

assessores parlamentares do Ministério da Educação e Ministério da Justiça; e dois 

questionários foram respondidos por assessores de entidades representativas da sociedade 

civil organizada que tiveram um papel significativo no tocante ao acompanhamento de 

processos e audiências públicas da referida comissão. 

Os dados foram coletados mediante dois modelos de questionário: um aplicado para 

dois grupos distintos e outro aplicado à secretária da comissão. Os questionários constantes 

nos apêndices A e C são idênticos e foram aplicados aos deputados e assessores internos e 

externos. O citado questionário é composto de três questões: duas fechadas e uma aberta. 

Equacionar o tempo e a qualidade das informações que se deveria obter foi um desafio 

resolvido com a aplicação de questões fechadas e de um número reduzido de questões em 

aberto. 

Considerando-se que o grupo dos assessores está diretamente ligado aos 

procedimentos e às rotinas da CCJC, justifica-se, portanto, a utilização do mesmo 

questionário aplicado aos parlamentares da referida comissão. A pergunta número 1 dos 

questionários A e C são de múltipla escolha, com nove itens a serem avaliados, o que 

possibilitou aos respondentes analisarem vários aspectos das reuniões. A questão de número 2 

foi fechada e será representada por gráfico, mas foram obtidos alguns comentários que 

acabaram se transformando em contribuições importantes e serão, portanto, resgatados nas 

análises. A terceira questão reproduz as impressões e traz respostas que refletem o 

pensamento dos deputados e assessores com relação aos problemas e desafios das reuniões 

temáticas. 

O questionário constante no apêndice B foi aplicado à secretária da referida comissão. 

Ele foi composto por três questões, em que se buscou saber da secretária o impacto da 

introdução das reuniões temáticas no âmbito da gestão da CCJC e os procedimentos internos 

que a comissão adotou. 

Os questionários dos apêndices A e C passaram por um pré-teste no dia 07 de agosto 

de 2012, devido à acessibilidade da autora ao local e aos respondentes e à disponibilidade 

destes.  Dois deputados e dois assessores internos responderam às questões. Do ponto de vista 

da metodologia, nenhum problema na aplicação foi detectado.  
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Os questionários definitivos relativos aos apêndices A e C foram aplicados entre os 

dias 07 e 31 de agosto e distribuídos para quatorze deputados. O acesso a alguns deles 

aconteceu de forma direta; quanto aos demais, a entrega do questionário foi intermediada pela 

assessoria das lideranças, considerando a aproximação destas com os deputados. Em relação à 

aplicação dos questionários aos assessores, alguns foram aplicados pessoalmente; outros 

foram aplicados por meio eletrônico. Ao todo, doze assessores internos e externos 

colaboraram com o estudo. O questionário definitivo destinado à secretária da comissão 

(Apêndice B) foi aplicado no dia 17 de setembro de 2012.  

De posse dos questionários respondidos, procedeu-se à análise daqueles aplicados aos 

deputados e assessores, buscando correlacionar o material de maneira lógica. Os dados foram 

tabulados, agrupados em unidades e representados graficamente no formato de pizza. 

Foi dado tratamento estatístico às questões 1 e 2 dos questionários mencionados. Em 

relação à primeira, por ser de múltipla escolha, apurou-se o percentual de resposta para cada 

item. A questão aberta não recebeu tratamento estatístico, mas serão referidas e analisadas 

juntamente com os dados estatísticos oportunamente.  

 

4 Análise 

 

Na CCJC foram apreciadas 1.569 proposições, entre propostas de emendas à 

Constituição, projetos de lei complementar, projetos de decreto legislativo, projetos de 

resolução, consultas, recursos, requerimentos e redações finais. Destas, 1480 foram 

aprovadas, 79 rejeitadas com parecer terminativo, 5 rejeitadas no que tange ao mérito e 5 

projetos de emenda à Constituição (PECs) rejeitadas pela inadmissibilidade. Dos projetos de 

lei, foram 376 propostas aprovadas e 24 transformaram-se em lei por sanção presidencial. 

 

Tabela 1 - Proposições apreciadas 

Tipo de Proposição Quantidade 

Consulta 4 

PDC (Projeto de Decreto Legislativo) 60 

PDC Radiodifusão 534 

PDC Radiodifusão (Perempção) 4 

PEC (Proposta de Emenda a 

Constituição) 
67 

PL (Projeto de Lei) 376 

PRC  1 

Recurso 1 
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Tabela 1 - Proposições apreciadas (continuação) 

Requerimento 22 

Redação Final - PDC 372 

Redação Final - PL 119 

Total  1569 
Fonte: Relatório de Atividades da CCJC – 2011.  

A seguir demonstrar-se-á uma tabela com todas as reuniões temáticas, com quantidade 

de projetos em pauta, pedidos de vista, retiradas de pauta, aprovados, rejeitados e não 

deliberados. É importante salientar que as pautas continham, por vezes, alguma proposição 

que não versava sobre o tema. Isso se deve ao fato de eventualmente não se poder desrespeitar 

os prazos regimentais, quanto a pedido de vistas, por exemplo, ou algum pedido de membros 

da comissão. Fato que não interferiu no objetivo proposto. Registrou-se, portanto, o número 

de itens que foram acoplados nas pautas, mas a quantidade de projetos em pauta da tabela -2 

refere-se apenas ao tema proposto. 

Tabela 2 - Temáticas 

TEMA 
PROJETOS 

EM PAUTA 

PEDIDO 

DE 

VISTA 

RETIRADO 

DE PAUTA 
APROVADOS 

REJEITADO E 

NÃO 

DELIBERADO 

AGRICULTURA 

14/06/2011(pauta 

com 3 projetos outro 

tema) 

11 7 2 2 0 

AGRICULTURA 

03/08/2012 
11 4 1 6 0 

ADMINISTRAÇÃO

/ 

CORRUPÇÃO 

29/06/2011 

11 3 1 7 0 

CRIANÇA E 

ADOLESCENTE 

11/05/2011 (um 

projeto fora do tema) 

09 1 1 2 
5 

Não Deliberados 

CRIAÇÃO DE 

VARAS 13/04/2011 
9 0 0 9 0 

CÓDIGO 

ELEITORAL 

09/11/2011 (pauta 

com 2 projetos fora 

do tema) 

21 0 0 1 

20 

Não  

Deliberados 

CONSUMIDOR 

27/04/2011 
10 5 1 4 0 

CONSUMIDOR 

04/05/2011 
7 0 2 1 

4 

Não Deliberados 

CONSUMIDOR 

24/08/2011 
19 7 1 10 1Rejeitado 

DIREITOS 

HUMANOS (pauta 

com 6 itens fora do 

tema) 05/10/2011 

11 0 1 2 
08 

Não Deliberados 
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Tabela 2 – Temáticas (continuação) 

TEMA 
PROJETOS 

EM PAUTA 

PEDIDO 

DE 

VISTA 

RETIRADO 

DE PAUTA 
APROVADOS 

REJEITADO E 

NÃO 

DELIBERADO 

EDUCAÇÃO 

25/05/2012 
15 8 0 1 6 

EDUCAÇÃO 

01/06/2011 
14 0 02 02 

9 não 

deliberados e 

1 rejeitado 

EDUCAÇÃO 

23/11/2012. (pauta 

mista com mais 51 

proposições entre 

PDCs e redações 

finais)  

18 4 02 12 0 

MEIO AMBIENTE 

08/06/2012 
12 6 0 6 0 

SEGURANÇA 

PÚBLICA 

14/12/2011(pauta 

com 4 itens fora do 

tema) 

14 6 1 3 
4 

Não deliberados 

TRABALHO 

03/05/2012 
8 3 1 4 0 

TRÂNSITO 

10/08/2012 (um item 

fora do tema) 

36 10 7 19 0 

Fonte: a autora. 

  

Em relação à tabela acima, cabe ressaltar que os projetos cuja discussão foi encerrada 

por falta de quórum ou porque a discussão foi suspensa em virtude do início da ordem do dia 

do plenário, considera-se não deliberada. 

 Pode-se perceber no mesmo quadro que há a tentativa de dar continuidade ao processo 

de tramitação das matérias, quando se tem três reuniões no tema educação e consumidor e 

duas em agricultura, onde os projetos que são solicitados pedidos de vista ou retirados por 

acordo retomam a pauta para sua apreciação e possível aprovação. A sessão referente a 

questões eleitorais, com 21 itens na pauta, com resultado de apenas uma aprovação, e 20 itens 

sem deliberação, mostra a complexidade da matéria, visto ser um tema ligado à Comissão da 

Reforma Política e vários itens estarem incluídos nessa discussão. Têm-se aproveitamentos 

que variam muito de acordo com a matéria, mas não se pode negar que os resultados em 

alguns itens são relevantes, como administração/corrupção, criação de varas, consumidor, 

educação e trânsito.  

Quanto à produção legislativa, ou seja, em relação às matérias apreciadas, se 

traçarmos uma comparação com os anos legislativos anteriores, o resultado não será superior 

em termos quantitativos, exceto em 2010, como demonstrado na tabela 3. Não consideramos 
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os PDCs (Processo de Decreto Legislativo) porque são votados em bloco, o mesmo se aplica 

às redações finais.  

 

Tabela 3- Comparação da produção legislativa 

 2007 2008 2009 2010 2011 

CONSULTA  0  3  0  0  4 

PEC  86 109  55  22  67 

PL 434 623 494 339 376 

PLP  16  18  5  12  0 

PRC  3  4  20  4  1 

RECURSO  7  3  2  2  1 

REQUERIMENTO  22  18  17  2  22 

TOTAL 568 778 593 381 471 

Fonte: a autora 

 

 

Conforme atesta o então presidente da CCJC em 2011, o foco não era quantitativo, 

mas o grande salto foi primar pela qualidade dos trabalhos do órgão. 

É nessa afirmação que reside o foco desta pesquisa: o objetivo proposto pelo então 

presidente foi atingido? A introdução das reuniões temáticas no âmbito da CCJC trouxe mais 

qualidade à rotina desse órgão? Em termos mais específicos: houve aumento da eficácia nos 

trabalhos da comissão em 2011? 

A fim de mensurar esse aspecto, a análise foi realizada mediante a subdivisão dos 

questionários em subtemas que refletem características vinculadas à eficácia. Tal 

procedimento foi utilizado com o intuito de isolar todas as variáveis envolvidas na análise 

para que cada uma possa ser tratada individualmente. Dessa forma, a análise dos dados será 

mais minuciosa, uma vez que cada aspecto terá o seu lugar dentro do estudo, e um grau de 

importância para cada um poderá ser definido. Posteriormente, tais dados serão comparados e 

uma nova proposta, baseada na perspectiva daqueles que lidam diariamente com a rotina do 

órgão, poderá ser desenhada. 

Seguem-se, então, os subtemas abordados nos questionários. 
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4.1 Celeridade 

 

Contribuiu para maior celeridade das reuniões da comissão ou da apreciação dos projetos em trâmite na 

comissão. 

Deputados Assessores 

  
Gráfico 1 – Celeridade. 

Fonte: A autora. 

 

Com relação à celeridade, verificou-se que, entre as respostas dos deputados, ocorreu 

um índice de 64%, dado que indica a percepção de certa agilidade no processo. Já entre os 

assessores, constatou-se que houve uma divisão: 50% dos respondentes afirmaram que houve 

mais celeridade e 50% não notaram diferença nesse processo.  

Para Milena, assessora da liderança do DEM, não houve mudança significativa quanto 

à tramitação, dado que a CCJC é a comissão por onde passam todos os projetos de lei da 

Câmara e que ainda há uma enorme quantidade destes aguardando para serem pautados. Na 

opinião da assessora, outro fator preponderante para sua afirmação é o fato de que o 

presidente tem total prerrogativa de escolha, e um dos critérios é o atendimento a 

parlamentares, Governo ou associações representantes da sociedade civil organizada. Segundo 

ela, com as temáticas pode haver a possibilidade de projetos serem pautados, 

independentemente de qualquer interesse; apenas pela condição de fazer parte do tema 

planejado. 

Conforme Diniz (1999, p.72), a morosidade na apreciação de projetos é um aspecto 

que está diretamente ligado a fatores de ordem organizacional e à omissão do RICD. Como 

exemplo desses fatores, o autor aponta os seguintes: inexistência de limite para iniciativa 

individual de proposições, morosidade na indicação dos relatores e inexistência de exigências 

regimentais para que os relatores preparem seus pareceres. 

Para Paulo Fernando, assessor da entidade Provida, e Beto Guerra, assessor da 

liderança do PP, as temáticas podem trazer mais agilidade ao trâmite de proposições sobre 
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determinado assunto que não entraria na tramitação tradicional. Sabe-se que hoje a CCJC tem 

um acúmulo de aproximadamente 650 projetos prontos para a pauta; as temáticas 

possivelmente seriam a possibilidade concreta de alguns deles figurarem nela de fato. 

No dia 10/08/2011 houve uma sessão que tratava de matéria relativa a trânsito que 

pode ser considerada um exemplo de celeridade no processo legislativo. A pauta foi apreciada 

na sua totalidade: dos 37 itens contidos nela, foram aprovados 19 projetos que modificaram a 

lei do trânsito, atualizando e aperfeiçoando o Código Brasileiro de Trânsito e trazendo 

melhorias para população. A reunião temática possibilitou o estudo e aprimoramento dos 

demais projetos, mediante pedido de vista
7
 e retirada de pauta pelos autores, dando a 

oportunidade de voltarem à pauta nos prazos regimentais, seguindo, assim, sua tramitação.  

Observou-se que, com a movimentação de projetos por tema, proposições com até 15 

anos vieram à pauta. Foi verificada, então, pelos próprios autores e relatores de matéria, a 

necessidade de se retirarem tais proposições para melhor aperfeiçoamento, estudo e 

atualização do tema com a realidade e com os padrões atuais, dando uma sobrevida àquele 

projeto que se achava por muitos anos no escaninho da comissão. 

As sessões temáticas também trouxeram à pauta projetos que deixaram de ser 

apensados a outros e, por isso, perderam a oportunidade de serem ou não aproveitados. Um 

exemplo que tipifica essa afirmação foi detectado na reunião ordinária da CCJC no dia 

01/06/2011, cuja pauta era Educação. O Projeto de Lei (PL) 3795-2004, que trata de bolsa-

estágio, não acompanhou a Lei nº 11.788, de 2008, referente à Lei do Estágio ou, na 

sequência, a do PROUNI, observação feita pelo Dep. Nazareno Fontelles (PT-PI). 

 

4.2 Compreensão e Estudo da Matéria 

 

 Este subtema procura identificar se a introdução das reuniões temáticas facilitou o 

estudo e a compreensão das pautas. Para melhor entendimento e análise, foram incluídos neste 

subtema dois aspectos relacionados na primeira questão, descritos abaixo:  

 

 

 

                                                 
7
 Dispositivo regimental que possibilita ao parlamentar suspender o processo de apreciação da proposição por 

duas sessões para análise mais detalhada do seu conteúdo.  

 

http://www2.camara.leg.br/glossario/p.html#Parlamentar
http://www2.camara.leg.br/glossario/p.html#Proposi
http://www2.camara.leg.br/glossario/s.html#Sess
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Possibilitou maior compreensão dos projetos de lei para os parlamentares e assessores. 

Deputados Assessores 

  
Gráfico 2 – Compreensão dos projetos de lei. 

Fonte: A autora. 

 

Facilitou o estudo das matérias a serem apreciadas no plenário. 

Deputados Assessores 

  
Gráfico 3 – Estudo da matéria. 

Fonte: A autora. 

 

No gráfico 2, para 64% dos parlamentares e 67% dos assessores a introdução das 

temáticas possibilitou maior compreensão e dimensão da matéria. Isso se dá pelo fato de 

haver um agrupamento de várias proposições versando sobre o mesmo tema, levando ao 

aprofundamento das questões tipificadas em cada proposição. Sabe-se que há deputados que 

se debruçam sobre matérias que são do seu interesse e da sua base eleitoral, assim como os 

assessores que aprofundam o estudo na pauta para dar suporte aos deputados.  

Já no gráfico 3, que diz respeito ao estudo, para 71% dos parlamentares as temáticas 

facilitaram o estudo da matéria. Segundo eles, com pautas mais enxutas, houve mais tempo 

para pesquisas mais minuciosas e investigação de questões mais delicadas que requerem 

estudos mais aprofundados. Percentual similar foi verificado nas respostas dos assessores: 
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75% deles compartilharam da mesma opinião. É importante dizer que os assessores das 

lideranças são muito qualificados, têm formação adequada e acesso a grandes fontes de 

informações e, no âmbito da CCJC, grande parte deles são formados em Direito e 

regimentalistas. 

Para Cláudia Milena, assessora da liderança do DEM, o estudo das proposições foi 

facilitado pelas reuniões temáticas. Já o deputado Vieira da Cunha (PDT-RS), tratando desse 

assunto sob outro ponto de vista, indica a divulgação da pauta como um problema que 

influencia nesse ponto. Ele sugere que ela seja feita com mais tempo de antecedência para que 

os parlamentares possam estudar a matéria, viabilizando, assim, um debate mais qualificado 

com os temas e conteúdos das proposições.  

A reinvidicação do Dep. Vieira da Cunha é muito pertinente. O art. 47 do RICD trata 

da organização da Ordem do Dia, das Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das comissões. 

Em seu parágrafo único têm-se claro que, finda a hora dos trabalhos, o presidente anunciará a 

Ordem do Dia da reunião seguinte, dando-se ciência da pauta respectiva às lideranças e 

distribuindo-se os avulsos com antecedência de pelo menos vinte e quatro horas. 

Na CCJC é habitual divulgar a pauta das terças-feiras no final da tarde das sextas-

feiras que as antecedem, o que propicia um pouco mais de tempo para que assessores e 

deputados entrem em contato com o seu conteúdo. Caso já exista deliberação, a pauta de 

quarta-feira poderá ser disponibilizada; já no caso de alguma complementação, terão que ser 

respeitadas as 24 horas regimentais. O que pode ocorrer também é a não liberação da pauta 

das quartas-feiras, seguindo os mesmos procedimentos adotados para as de quinta-feira, em 

que se obedece a antecedência regimental. Geralmente as pautas das quintas-feiras não 

absorvem proposições importantes, polêmicas ou projetos de emenda à Constituição devido 

ao baixo quórum. Tecnicamente não houve diferença na divulgação das pautas normais e 

temáticas. 

Márcia, assessora da liderança do Governo, acrescenta que as temáticas trouxeram 

mais racionalidade à comissão; as pautas de 2010 traziam até 300 itens para uma sessão, 

mesmo considerando o número elevado de projetos de decreto legislativo e redações finais 

votados em  bloco
8
. A assessora conta que era insustentável e irracional para os assessores 

estudarem e terem total domínio e compreensão de toda a pauta. O mesmo acontecia com os 

deputados e até mesmo com os grupos de interesse. 

                                                 
8
 O art. 51 do RICD estabelece que as comissões permanentes poderão estabelecer regras e condições específicas 

para a organização e o bom andamento dos seus trabalhos, observadas as normas fixadas no próprio regimento 

e no regulamento das comissões. Votação em bloco é uma forma de votação utilizada na CCJC, onde se 

agrupam vários projetos análogos, desde que haja o consenso do plenário, tornando o trabalho mais célere.  
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Uma outra observação feita pela assessora Nílvia, da liderança do PSDB, é que uma 

forma de se estudar os temas com antecedência é submetê-los previamente às audiências 

públicas, a fim de se obter um estudo mais consistente das proposições a serem pautadas. 

Sabe-se que as audiências públicas são de grande valia para a democracia, por estimular a 

participação popular e cidadã nos debates, contar com a exposição e opinião de estudiosos, 

técnicos e especialistas da matéria, os quais fornecem a possibilidade e o subsídio aos 

deputados para votar a matéria de forma consciente, ao mesmo tempo que dá à sociedade 

mais segurança de que o caminho seguido pelo parlamento é de transparência e afirmação das 

diretrizes da democratização. 

O presidente da comissão à época da implementação das temáticas, Dep. João Paulo 

Cunha (PT-SP), sugere, em uma de suas avaliações, não um formato de audiência pública, 

mas a importância da preparação dos temas com antecedência, por meio de reuniões 

preparatórias e da participação de segmentos interessados. João Paulo Cunha diz que um 

formato interessante seria chamar setores da sociedade interessados, envolvendo os 

deputados-autores das proposições, a própria direção da Câmara, responsável pelas 

comissões, e seus meios de comunicação, tornando o procedimento mais produtivo e 

democrático.  

 

4.3 Qualidade na Discussão da Matéria 

 

Contribuiu para a qualidade na discussão sobre a matéria. 

Deputados Assessores 

  
Gráfico 4 - Qualidade na discussão das matérias. 

Fonte: A autora. 

 

O item “contribuição para a qualidade na discussão da matéria” foi marcado por 71% 

dos deputados. Como a distribuição da pauta era feita com antecedência, já se sabia qual seria 
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o tema. É importante salientar que as pautas das reuniões temáticas não eram longas como as 

pautas normais. Para a assessoria, esta última observação foi determinante, pois 92% dos 

respondentes marcaram esta alternativa. Juliana, da assessoria da liderança do PDT, acredita 

que as temáticas contribuíram significativamente para um debate de qualidade na comissão. 

Márcia, da assessoria do Governo em 2011, afirma que há deputados que têm um 

interesse natural pela matéria, mas é fato que nem todos os projetos possibilitavam uma 

discussão mais aprofundada por não terem mérito, ou seja, por não serem da área de 

competência da comissão. Cita-se como exemplo a pauta do tema Educação: apesar da 

concentração de proposições, pouco havia a ser feito ou discutido, pois o seu mérito fora 

discutido na Comissão de Educação e Cultura. Já as pautas de Direito Eleitoral e Trânsito, que 

são matérias de competência da CCJC, traziam discussões mais profundas, com intervenções 

mais fundamentadas. Ao se dirigir a assessores pertencentes a grupos de interesses ou 

ministérios ali presentes, muitas vezes não havia o que se discutir com relação ao mérito. 

Mesmo assim, o fato de as proposições estarem reunidas em uma só pauta trazia uma visão 

mais global da política pública, diferentemente de quando se apreciam os projetos de forma 

fragmentada. Portanto, na sua opinião, com ou sem mérito, as temáticas trouxeram mais 

qualidade para a comissão. 

Como o assessor da CCJC, Ugo Mello, destacou, as reuniões temáticas trouxeram 

maior previsibilidade e auxiliaram de forma positiva os assessores das lideranças dos diversos 

partidos – tanto da base aliada quanto da oposição, ou, ainda, de áreas de interesses da 

sociedade civil, econômicos e ministeriais – nas negociações e na abordagem de 

parlamentares. Na sua avaliação, esses contatos eram feitos de forma mais tranquila e com 

maior embasamento. 

 

4.4 Interesses: Governo, Sociedade, Paroquialistas e Políticos 

 

Este subtema abordará a opinião dos deputados e assessores com relação aos interesses do 

Governo, da oposição
9
, da sociedade (cidadãos), de políticos e paroquialistas, tratando da 

interferência externa na pauta da CCJC. Cada grupo é representado por um gráfico, que será 

apresentado com seu resultado e sua análise. 

                                                 
9
 Oposição: Fiscalização permanente e legal dos governantes exercida pelas minorias políticas. Em: 

www.camara.leg.br\glossário\o.html  
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Possibilitou melhor composição na pauta de proposições de interesse do Governo e da oposição.  

Deputados Assessores 

  
Gráfico 5 - Interesses 

Fonte: A autora 

 

Os parlamentares dividiram-se na questão referente ao gráfico 5. Quando perguntados 

se as temáticas reuniram proposições de interesse do Governo e da oposição, 50% marcaram 

esta alternativa, enquanto apenas 17% do grupo dos assessores fizeram o mesmo. A despeito 

dos resultados, cabe considerar o seguinte: a seleção nas reuniões era feita rigorosamente por 

tema e todas as proposições que versassem sobre o referido tema entravam na pauta; dessa 

forma, pode-se inferir que era perfeitamente possível existirem proposições do interesse do 

Governo e da oposição. 

Felisberto Damasceno, da assessoria do PT, percebe que os interesses do Governo 

normalmente são urgentes. Por vezes são proposições relativas a assuntos referentes a 

políticas públicas e programas que precisam ser aprovados com maior celeridade, daí sua 

interferência. Todavia, na sua avaliação em relação às temáticas, interesses mais localizados 

dos diversos segmentos também são privilegiados. Na visão de Nílvia, assessora do PSDB, 

tem-se, com essas reuniões, a possibilidade de pautar proposições que contrariam os 

interesses do Governo. Para a oposição, a ocorrência das pautas temáticas deixaria o jogo 

democrático mais nivelado, com chances de pauta para todos os projetos, enriquecendo as 

discussões e dando à população a possibilidade de ver grandes embates entre Governo e 

oposição no plenário da CCJC.  
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Atendeu a interesses gerais, ou seja, de toda a sociedade. 

Deputados Assessores 

  
Gráfico 6 - Sociedade 

Fonte: A autora. 

 

No gráfico 6, 57% dos deputados consideraram que as reuniões temáticas atenderam a 

interesses gerais, ou seja, mais abrangentes, que envolvem um número maior de pessoas na 

sociedade. Para apenas 33% dos assessores houve esse entendimento. Nas temáticas, as 

proposições pautadas versavam sobre temas como saúde, direitos do consumidor, direitos 

humanos, educação e outros que invariavelmente podem interferir na vida de milhares de 

pessoas. Todavia, podem também beneficiar um grupo específico, dando um caráter mais 

reduzido da sua abrangência perante a sociedade como um todo, sem deixar, por isso, de ter a 

sua importância, afinal, a Câmara dos Deputados representa os anseios de toda a sociedade e 

nela estão inseridos vários segmentos que necessitam do olhar do parlamento para os seus 

problemas específicos.  

Nesta perspectiva, verificou-se, em 2011, a aprovação pela CCJC de propostas que: (a) 

igualam os direitos dos empregados domésticos aos dos demais trabalhadores urbanos e 

rurais; (b) isentam alunos de escolas públicas e bolsistas integrais da taxa de vestibular em 

universidades federais; (c) estabelecem que a suspensão do direito de dirigir seja aplicada 

quando o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a contagem de 20 (vinte) pontos; e 

(d) proíbem práticas gerenciais que estimulem o aumento de velocidade por motociclistas 

profissionais (os motoboys) (Brasil, 2011). Tem-se, portanto, exemplos de matérias que 

interferem no cotidiano de grupos específicos como: empregados domésticos, motoristas, 

motoboys e alunos de escolas públicas. 

Para o Dr. Grilo (PSL-MG), as temáticas facilitaram o trabalho dos parlamentares, 

bem como das entidades interessadas. O grande desafio foi reunir temas de interesse comum. 
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Mais uma vez se vê a preocupação do parlamentar acerca da abordagem de temas que reflitam 

as necessidades da população e da necessidade de um consenso em torno disso. 

 

Diminuiu o atendimento de interesses paroquialistas. 

Deputados Assessores 

 
 

Gráfico 7 - Interesses paroquialistas 

Fonte: A autora. 

 

 No gráfico anterior tratou-se dos interesses de grupos da sociedade. Neste tópico serão 

ressaltados os interesses paroquialistas, ou seja, nas palavras de Bittencourt (2010):  

Trata-se da prática de benefícios concentrados formulados em termos geográficos, 

com a identificação de um benfeitor, no caso, um parlamentar, sendo que os recursos 

federais seriam destinados a obras na localidade (ou “distrito” ou “paróquia” ) onde 

este representante pretenda obter votos. (BITTENCOURT, 2010, p. 3) 

No gráfico 7, 17% dos deputados e dos assessores se pronunciaram a favor dessa 

assertiva. Se é prática da comissão o atendimento a parlamentares-membros que solicitam 

relatoria para si ou para outros no intuito de fazerem pedidos a fim de pautar projetos de seu 

interesse, com as reuniões temáticas isso pode diminuir, dando possibilidade de qualquer 

projeto que já passou por outras comissões ser pautado. Sendo assim, entende-se ser 

perfeitamente possível a diminuição do atendimento de interesses paroquialistas. 

João Paulo Cunha (PT-SP) percebeu que deu à comissão maior operacionalidade, uma 

vez que deixou a direção da comissão menos vulnerável a pressões individuais e a temas 

individualizados. Essa colocação nos faz pensar que as reuniões temáticas podem diminuir, se 

houver, a questão do paroquialismo, haja vista o entendimento de que há deputados na Casa 

que têm um mandato voltado para a produção de leis que favorecem diretamente sua base 
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eleitoral, o pork barrel
10

, preocupando-se menos com as questões nacionais, caso em que um 

conjunto maior da sociedade seria beneficiado. 

Para João Paulo Lima (PT-PE), um dos desafios dessas reuniões é justamente lidar 

com o conflito de interesses, pois há uma pressão natural dos membros da comissão para 

relatar ou pautar projetos cujos interesses são os mais variados. São 66 titulares e seus 

respectivos suplentes.  

Na mesma linha de pensamento segue Beto Guerra, da assessoria do PP, que afirma 

poder haver diminuição dos interesses paroquialistas e limitação dos interesses políticos 

quanto à tramitação das proposições. Antônio Bulhões (PRB-SP) diz textualmente que uma 

das vantagens das reuniões temáticas é justamente não atender interesses sazonais dos 

membros da comissão. 

Os interesses políticos de certos grupos são limitadores na tramitação das proposições. 

Deputados Assessores 

 
 

Gráfico 8 – Interesses políticos 

Fonte: A autora 

 

Este subitem tem a finalidade de verificar se os interesses de certos grupos e 

categorias trabalhistas, e outros, interferem diretamente na pauta e se pode configurar uma 

limitação na tramitação das proposições. No item anterior, verificaram-se os interesses direto 

dos parlamentares com relação a sua base. 

Quanto ao questionamento sobre se os interesses políticos são limitadores na 

tramitação das proposições (gráfico 8), 43% dos deputados compactuaram com essa questão, 

                                                 
10

 O pork barrel está associado, na Ciência Política, a políticas cuja prática visa beneficiar economicamente ou 

através de serviços uma determinada área circunscrita geograficamente, mas os custos são partilhados por todo 

o território. O objetivo dessas políticas é agradar um determinado eleitorado, ou seja, são políticas que tendem 

a premiar os eleitores que consagraram através do voto um determinado político (PIRES JÚNIOR, 2006, p. 

86).  
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enquanto apenas 17% dos assessores responderam afirmativamente. Sabe-se que existem 

grupos de interesse nesta Casa legislativa, bem como parlamentares que são eleitos por 

categorias de trabalhadores e trabalham na defesa de seus interesses. Por isso, pode ser que 

alguma proposição sofra paralização na tramitação por vários motivos, mas, se não for de 

interesse de algum grupo organizado, de alguns parlamentares, do Governo ou de lideranças 

partidárias, essa lentidão na tramitação pode ser mais acentuada. 

O deputado César Colnago (PSDB-ES) sugere que o grande desafio das temáticas é de 

ordem política, pois o poder Executivo tenta permanentemente controlar a pauta de temas 

considerados polêmicos. Ele afirma dizendo que tudo que tem origem na Casa do Povo, tem 

dificuldade de tramitar e, quando consegue, fica parado na Mesa Diretora por longo tempo. 

Essa afirmação procede, uma vez que se comprova que o Executivo tem um grande número 

de projetos de sua autoria aprovados pela Casa num tempo relativamente curto. Para esse 

deputado não existe só o interesse, mas a efetiva tentativa do Governo de interferir na pauta, o 

que na realidade pode perfeitamente acontecer. Esse fato se comprova em plenário, quando se 

vê matérias polêmicas em pauta e uma grande movimentação das assessorias dos partidos ou 

de deputados, as quais utilizam-se de todo o conhecimento do RICD para obstruir a matéria 

ou as votações. O contrário também acontece: quando o Governo é contra alguma votação, 

utiliza os mesmos meios regimentais para a obstrução. 

Pereira e Muller (2000) constatam em seu trabalho que  

 [...] o fato mais marcante do Congresso brasileiro são os extensos poderes 

legislativos do Executivo. Entre outros poderes, o Executivo brasileiro pode iniciar 

legislação, retirar propostas das comissões via pedido de urgência, vetar em parte ou 

no todo legislação aprovada no congresso [...].(PEREIRA E MULLER, 2000)  

O trabalho supramencionado procurou explicar as especificidades do Congresso 

brasileiro e o fato central de o Executivo deter significativo poder de influenciar o processo 

legislativo na procura de resultados de seu interesse. 

Regimar, assessora parlamentar do Ministério da Educação, acredita que, do ponto de 

vista político, as temáticas não são convenientes, pois a maioria das matérias em tramitação 

na área tem parecer contrário do Governo. Ela reforça que são muitas as proposições em 

tramitação que alteram as leis de interesse do Governo (algumas interferem até no próprio 

orçamento planejado) e, portanto, há de se ter um cuidado todo especial para não modificar o 

que já foi aprovado ou discutido. 

Detectou-se no processo o fato de vir à tona projetos antigos, muitos dos quais já 

perderam sua viabilidade ou já foram contemplados por outras leis. No período das temáticas, 
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foi observado que alguns ministérios tiveram que se preparar melhor para as reuniões, devido 

à quantidade de projetos em pauta tratando da sua área. Junto a isso, foi necessário um 

trabalho mais intenso no acompanhamento e articulação das matérias, que ora eram 

contrárias, ora convergentes, dando à assessoria parlamentar de vários ministérios uma 

responsabilidade maior no acompanhamento da CCJC. 

Agostinho, assessor técnico da CCJC, acredita que o maior desafio das temáticas é 

convencer o colegiado parlamentar a votar a favor da coletividade, dos interesses do país, e 

não apenas votar a favor do mandato deste e daquele parlamentar. Por outro lado, o assessor 

afirma que, quando se pauta por temas, evita-se o lobby
11

 de empresas e grupos lobistas. 

Apesar de essa atividade não ser bem vista no Brasil, devido à associação de sua prática à 

corrupção e tráfico de influência, sabe-se que ela faz parte do cotidiano de parlamentos do 

mundo inteiro, sendo em alguns países, uma profissão regulamentada. Inclusive, existe em 

tramitação na Câmara um projeto de lei que tenta regulamentar a profissão: ele encontra-se na 

CCJC pronto para pauta desde abril de 2011.  

Cláudia Milena, da liderança do DEM, levanta um aspecto curioso sobre a vinculação 

das reuniões temáticas aos interesses parlamentares: nesse tipo de reunião, o fato de atingir 

interesses de poucos parlamentares, por ser uma reunião homogêna, torna, muitas vezes, o 

quórum baixo. Diante dessa observação, é importante salientar que o quórum da CCJC muitas 

vezes é baixo, independentemente das temáticas. As inúmeras atividades e atribuições de 

alguns parlamentares, que acabam participando de várias comissões, cujos trabalhos 

geralmente acontecem concomitantemente, são determinantes no número de participantes das 

comissões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Lobby é uma atividade de um grupo de pressão que pode representar pessoas, organizações ou setores da 

sociedade na esfera política, que tentam influenciar, aberta ou secretamente, decisões importantes 

relacionadas a questões legislativas do poder público em favor de seus interesses. (DANTAS, 2012). 
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4.5 Visibilidade 

 

Possibilitou maior visibilidade para a comissão. 

Deputados Assessores 

 
 

Gráfico 9 – Visibilidade. 

Fonte: A autora. 

 

 Mesmo sendo a CCJC a comissão mais importante da Casa e por já possuir uma 

atenção especial dos políticos, instituições e por parte da mídia, 64% dos deputados 

apontaram que as temáticas possibilitaram maior visibilidade para a comissão. Apenas 42% 

dos assessores compartilharam dessa afirmação. Por tratar-se de temas específicos, como 

meio ambiente, criança e adolescente, política agrícola e reforma agrária, há uma mobilização 

dos deputados ligados à matéria, da sociedade e de grupos de interesse no acompanhamento 

dessas proposições, o que gera, consequentemente, o acompanhamento da mídia para a 

cobertura dos fatos. O que para uns é interessante e bem-vindo, para outros acaba sendo um 

problema, dado que a cobertura da mídia traz exposição e, dependendo do assunto abordado, 

ela torna-se, sem dúvida, uma forma de pressão para os parlamentares em algumas votações. 

O deputado Espiridião Amim (PP-SC) acredita que o maior problema das temáticas 

reside na predominância natural de temas com repercussão imediata e midiática. Observa-se 

nessa declaração que pode haver a preocupação dos deputados quanto à exposição da matéria, 

sua própria exposição e a preocupação com a opinião pública. Por outro lado, o parlamentar 

acha que as temáticas podem ser incorporadas aos trabalhos da CCJC e afirma que elas 

possibilitam maior conexão de matérias. Assim, a discussão torna-se homogênea e, ao mesmo 

tempo, abrangente.  

O deputado Felix Mendonça (PDT-BA) comenta que a pressão organizada de alguns 

segmentos atrapalham as votações. Essa comissão, por vezes, recebe a missão de votar 

proposições que são de grande relevância para certos grupos, os quais vêm à Câmara exercer 
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a sua cidadania no acompanhamento das proposições de seu interesse. Os trabalhos das 

comissões são abertos para os cidadãos, imprensa, associações e entidades, o que dá mais 

transparência a eles. É oferecida a todos a oportunidade de estar presente e acompanhar o 

processo democrático. Contudo, a exposição dos parlamentares é constante, pois, nesse 

espaço, todas as manifestações são aceitas, desde que ocorram dentro dos parâmetros de 

civilidade. 

Para Márcia, as temáticas foram uma experiência muito positiva; há, contudo, um 

inconveniente: a questão das relatorias. Na reunião ordinária do dia 10/08/2011, em que o 

tema era trânsito, o deputado Hugo Leal (PSB-RN) foi o relator de 17 projetos de uma pauta 

de 37 itens. O mesmo aconteceu com a reunião ordinária do dia 11/05/2011, cujo tema foi 

criança e adolescente, na qual a maioria dos projetos teve a deputada Sandra Rosado (PSB-

RN) como relatora. É claro que, para os deputados em questão, a visibilidade foi ótima, mas 

isso se deve ao fato de que alguns parlamentares são especialistas em algumas áreas, o que os 

levam a chamar para si as relatorias de alguns projetos e serem indicados pelos próprios pares 

para relatá-los. 

 

4.6 Continuação das Reuniões Temáticas 

 
As reuniões temáticas podem ser incorporadas de forma sistemática pela comissão. 

Deputados Assessores 

 
 

Gráfico 10 - Incorporação das Temáticas à CCJC 

Fonte: A autora. 

 

 No tocante a um dos aspectos considerados referência no objeto dessa pesquisa, qual 

seja, a incorporação das reuniões temáticas ao modo operante da CCJC, verificou-se que, 

entre as respostas dos deputados, ocorreu um índice de 93% de retornos positivos. Quanto aos 

assessores, a aceitação ficou entre 83% dos respondentes. Os dados obtidos traduzem a 
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concordância e anuência com a experiência vivenciada por esses dois grupos durante a gestão 

de 2011 na CCJC. 

Fábio Trad (PMDB-MT) não vê problemas, desde que haja um acordo da Mesa 

Diretora da CCJC. Ele acredita ser possível tematizar as reunões sem que haja óbice para o 

plenário (colegiado). Evandro Milhomem (PC do B-AP) elogia a capacidade de aglutinação 

dos projetos na mesma pauta, mas pontua que ela deva ser articulada com antecedência entre 

as lideranças. 

Para Hugo Mello e Augustino Veit, assessores técnicos da CCJC que fizeram parte do 

corpo técnico que introduziu as temáticas na comissão, as reuniões podem ser 

operacionalizadas dentro do órgão sem grandes problemas, desde que haja alguns 

aperfeiçoamentos. Para Hugo, a metodologia precisa de mais atenção. São necessárias 

intervenções precisas em vários pontos, entre eles a realização de uma reunião específica, no 

início dos trabalhos, para planejar a forma de atuação da comissão. Nessa reunião seriam 

decididos os temas prioritários e planejado o momento para apreciação das proposições 

“pontuais”, incluindo-se, ainda, a definição de um número-limite de audiências públicas a 

serem realizadas. Hugo apresenta também duas questões: a mudança da cultura institucional e 

a dinâmica da atividade política, que acabam interferindo diretamente nos trabalhos da 

comissão. Augustino percebe que as reuniões por tema evitam a imposição dos interesses dos 

parlamentares e servem menos a interesses localizados e mais ao país. 

Para o deputado Alexandre Leite (DEM-SP), o grande desafio é a compilação das 

matérias, uma vez que determinada proposição pode versar sobre mais de um tema e não ser 

discutida em todas as suas especificidades. A observação do deputado é muito pertinente, e 

condiz com uma deficiência no sistema de informação que dá suporte aos trabalhos, detectada 

pelos técnicos Augustino e Hugo. O Sistema de Informação Legislativa (SILEG), no seu 

formato original, já previa a possibilidade de classificação das proposições por temas, mas 

esse dispositivo não fora acionado no período de sua implantação, apenas anos depois. A 

deficiência apontada reside no fato de que o sistema não contempla a possibilidade de 

cadastrar uma proposição em mais de um tema, o que torna o trabalho dos técnicos mais 

minucioso e criterioso. 

Paulo Guedes, assessor da liderança do PSD, expõe como problema a separação dos 

temas para a secretaria da comissão. Paulo foi o único assessor que abordou o problema 

operacional, ou seja, relativo à implementação técnica das temáticas. Visando tornar possível 

a realização das pautas temáticas nas reuniões deliberativas da CCJC, os assessores técnicos 

Augustino Veit e Hugo Mello programaram um sistema de planilhas em paralelo ao SILEG, 
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onde trabalharam fisicamente com as proposições “prontas para pauta” e “aguardando 

designação de relator”, classificando-as em função dos temas estabelecidos pelo presidente. 

Esse trabalho serviu de base para que, em diversas reuniões com a equipe responsável pelas 

definições do SILEG, fosse repensada a classificação e o registro das proposições no 

momento do seu cadastramento pela Mesa, o que viria a permitir que esse trabalho fosse 

gerado a partir do SILEG, sem necessidade do controle paralelo. 

Para a secretária da CCJC, Rejane Mattos, a rotina da comissão foi bastante alterada, 

aumentando muito o trabalho e o consumo de papel, além de ter tornado as rotinas muito 

confusas. Segundo ela, a tentativa foi bem intencionada, porém não surtiu muito efeito. Ela 

afirma ainda que alguns deputados gostaram, outros não.  

É importante abordar que, durante o mandato do presidente João Paulo Cunha, houve 

a implementação da pauta eletrônica, uma inovação tecnológica para auxiliar os trabalhos 

legislativos. Por meio de um terminal instalado na bancada, pôde-se ler a pauta do dia, as 

propostas em discussão, as emendas, os relatórios e os votos apresentados. Além da agilidade, 

o objetivo era a economia nas folhas de papel que deixariam de ser impressas na confeccção 

dos avulsos
12

, tornando a ação parlamentar mais sustentável, em harmonia com a preservação 

do meio ambiente. Infelizmente a comissão continua consumindo muito papel, devido à 

resistência dos próprios parlamentares em utilizar a tecnologia disponível. João Paulo relata 

que não houve reação contrária dos parlamentares, porque a atitude acabou sendo 

democratizante na prática. Ele afirma que, quando se pauta por tema, há autores de projetos 

mais e menos públicos. O mesmo acontece com os relatores, que, em alguns casos, 

acumulavam diversos projetos em determinadas áreas que foram alçados a importância por 

que foram pautados.  

Paulo Fernando da Costa, da entidade Provida, toca na questão da resistência de 

parlamentares que se opõem quando o assunto não diz respeito a sua área de atuação. O 

grande desafio é o convencimento dos deputados, rompendo a prática tradicional adotada. 

Marivaldo, secretário de assuntos legislativos do Ministério da Justiça, e André Luís de 

Castro, da ANADEP (Associação Nacional dos Defensores Públicos), não veem nenhum 

problema nas temáticas, desde que sejam intercaladas por sessões que permitam a inclusão em 

                                                 
12

 Exemplar de proposição, parecer ou relatório publicado oficialmente pelas Casas Legislativas, de caráter 

obrigatório e base para discussão em plenário ou em comissão (RICD, art. 137). É uma das formas de dar 

conhecimento oficial ao parlamentar sobre determinada matéria (BRASIL, 2012). 

 

http://www2.camara.gov.br/glossario/p.html#Proposição
http://www2.camara.gov.br/glossario/p.html#Parecer
http://www2.camara.gov.br/glossario/r.html#Relatório
http://www2.camara.gov.br/glossario/c.html#CasaLegislativa
http://www2.camara.gov.br/glossario/p.html#Plenário
http://www2.camara.gov.br/glossario/c.html#Comissão
http://www2.camara.gov.br/glossario/internet/legislacao/publicacoes/regimentointerno.html
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pauta de temas que não podem ser agrupados, de maneira a não invabilizar sua tramitação, ou 

seja, desde que haja uma alternância entre as duas formas de pauta, a temática e a tradicional. 

O presidente da comissão, deputado Ricardo Berzoini (PT-SP), manifesta-se favorável 

às temáticas, mas coloca que nem sempre se tem em tramitação projetos de boa qualidade. Por 

vezes, a densidade dos projetos é baixa em relação aos temas selecionados, e, muitas vezes, as 

demandas de deputados ou lideranças de partido desorganizam o planejamento pretendido. 

Com três dias de sessões na semana, o cuidado de Berzoini procede. Como presidente da 

CCJC, ele tem o cuidado de fazer com que as reuniões tenham pautas ricas em conteúdo e que 

sejam discutidos e votados projetos de interesse da coletividade.  

Na gestão de Berzoini, na sessão do dia 12/06/2012,conseguiu-se, em uma pauta, 

juntar vários projetos relativos à direito eleitoral, considerada uma reunião temática , apesar 

de conter outros projetos que versavam sobre outros temas. Estas não foram deliberados 

devido a existência de projetos polêmicos na pauta, que causaram o término das sessões por 

pedido de verificação de quórum, fato que se perpetuou por várias sessões. Este foi um tema 

que trousse problemas também na gestão de 2011. Berzoini também aponta a dificuldade da 

montagem ao fato de se estar em ano eleitoral, ano curto para o legislativo, onde a pressa para 

apreciar algunas questões acaba tomando o tempo disponível. Além disso, o envolvimento 

dos parlamentares com suas bases no período que antecede as eleições acaba prejudicando o 

trabalho legislativo. 

 

5 Conclusão  

 

 A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania é considerada a guardiã da nossa 

Constituição, uma vez que ela teve o seu início juntamente com a primeira legislatura da 

Câmara dos Deputados. Portanto, a mencionada comissão merece um olhar especial no que 

diz respeito ao empenho dos parlamentares no sentido de aprimorar e melhorar o desempenho 

do processo legislativo.   

 O objetivo geral do trabalho foi avaliar a introdução das reuniões temáticas no âmbito 

da CCJC, buscando-se examinar a eficiência e eficácia na nova forma de trabalho. Para tanto, 

foi realizada uma pesquisa empírica. 

Em função dos aspectos avaliados, com referência à celeridade e analisando-se à luz 

dos conceitos da eficácia e eficiência, verificou-se que, para os deputados, houve maior 

celeridade na tramitação das matérias. Dessa forma, pode-se concluir que a introdução das 

reuniões temáticas trouxe agilidade aos processos de tramitação interna da comissão, fato que 
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possibilitou a inclusão de um conjunto considerável de proposições na pauta das sessões. O 

objetivo das reuniões temáticas foi trazer maior eficácia à CCJC, a fim de que pudesse ser 

apreciado um conjunto maior de projetos relacionados a temas que pudessem atrair pessoas, 

movimentos sociais e setores da sociedade para a comissão. Ao mesmo tempo, as reuniões 

possibilitaram a votação de matérias mais ou menos relevantes, que nem sempre são 

percebidas individualmente, diferentemente de quando se coloca no coletivo, o que as torna 

realmente importantes. Tal fato foi verificado em algumas reuniões que tiveram aprovações 

significativas em alguns temas. 

Com relação aos aspectos relacionados à compreensão e estudo da matéria, tanto os 

deputados quanto os assessores compartilharam do mesmo entendimento. Para a grande 

maioria dos pesquisados, essa mudança contribuiu para que houvesse mais tempo para estudo 

da matéria, o que possibilitou melhor embasamento teórico para a discussão política e 

ideológica no plenário, propiciando, assim, maior qualidade das discussões. 

Nesta comissão são debatidos assuntos de destaque para o desenvolvimento do país. O 

objetivo da adoção das reuniões temáticas foi também evitar a interferência externa na 

confecção da pauta. O presidente João Paulo Cunha, idealizador das reuniões temáticas na 

CCJC, em seu depoimento, disse que, quando tomou posse como presidente, havia um 

estoque muito grande de projetos a serem pautados e não havia um critério definidor do que 

se deveria ou não pautar. Assim, a comissão ficava vulnerável a pressões individuais por 

possuir uma pauta muito desconexa ou com temas da própria conjuntura ou da própria 

situação. Na visão dos 50% dos deputados pesquisados,  reuniram-se proposições de interesse 

tanto do governo quanto da oposição. Além disso, as proposições atenderam também a 

interesses mais abrangentes e de vários grupos da sociedade. Apesar de o resultado obtido 

quanto à diminuição dos interesses paroquialistas não ser substancial, alguns comentários nos 

levam a percepção de que houve limitação desses interesses com essa modalidade de reunião. 

O mesmo pode-se dizer com relação a interesses políticos de grupos que participam dos 

trabalhos da Casa. Até mesmo o Executivo precisou se adaptar à modalidade, reforçando a 

atenção da sua assessoria parlamentar. 

Ao produzir pautas com temas de relevância para a sociedade, a comissão possibilitou 

a eficácia no fluxo dos trabalhos, trazendo maior visibilidade à comissão com temas que 

refletem no cotidiano de várias categorias e grupos. A nova forma de trabalho tentou 

contribuir para trazer à comissão o olhar da sociedade, da mídia e dos parlamentares, dado 

que suas atividades acabam sendo relegadas em comparação aos trabalhos do Plenário 

principal. 
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O resultado do questionamento feito aos deputados e assessores acerca da 

continuidade e da incorporação desse tipo de reunião na rotina da CCJC atingiu quase 

unanimidade. Apesar dessa constatação, identificaram-se, no questionário aplicado, algumas 

ressalvas e sugestões que foram registradas nas análises. 

As audiências públicas representam um progresso democrático, pois provocam uma 

mudança da democracia (de representativa para participativa) e têm o objetivo de trazer ao 

plenário a discussão dos problemas de relevante interesse social, sobre matéria específica, sob 

o ponto de vista de vários atores sociais. Possibilita, ainda, a participação de todos, trazendo 

um entendimento maior da matéria aos parlamentares e à sociedade. Essa forma de agir 

fortalece o regime democrático, em que a participação de todos busca a solução de problemas 

do cidadão. A sugestão oriunda deste trabalho é que todas as reuniões temáticas sejam 

precedidas de audiências públicas temáticas, nas quais se estudariam os projetos que fariam 

parte da pauta da reunião temática e a sua viabilidade. 

A pesquisa comprovou que a CCJC é uma comissão estratégica, onde há um embate 

político muito grande, o que evidencia interesses de vários segmentos. Entre eles, os da 

oposição, do governo, da sociedade e dos próprios parlamentares. O mencionado embate se 

manifesta através das discussões, manifestações, ações e pressões que expressam a 

importância de determinadas discussões no cenário político e na referida comissão. Portanto, 

concluo que as reuniões temáticas trouxeram resultados positivos para a eficácia e eficiência 

da comissão e para o processo legislativo.  
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Modelo de questionário aplicado aos parlamentares que compõem a 

CCJC. 

 

Senhor(a) Parlamentar, 

Esse questionário destina-se à coleta de informações para a realização do Projeto de Pesquisa 

apresentado ao Programa de Pós Graduação do CEFOR/Câmara dos Deputados, como parte 

das exigências do curso de Especialização em Política e Representação Parlamentar. 

O projeto de pesquisa trata-se de um estudo de caso intitulado: “Avaliação das Reuniões 

Temáticas no Âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 

Deputados” O questionário tem uma questão de múltipla escolha, que pode ser respondida 

com (X) em mais de uma alternativa e uma questão dissertativa. 

Salientamos que a sua colaboração será de grande importância e desde já agradecemos pela 

sua contribuição. 

 

1- Antes de 2011, as proposições na CCJC eram discutidas isoladamente; no entanto, com a 

introdução da reunião temática, isso possibilitou reunir várias proposições que tratam da 

mesma matéria. Nesse sentido, como o senhor (a) avalia os seguintes aspectos? 

  

     (   ) contribuiu para uma maior celeridade na tramitação das proposições. 

     (   ) possibilitou para uma maior compreensão e dimensão da matéria. 

     (   ) contribuiu para uma qualidade na discussão sobre a matéria. 

     (   ) facilitou no estudo da matéria. 

     (   ) possibilitou reunir proposições de interesse do Governo e da oposição. 

     (   ) atendeu a interesses difusos, ou seja, para toda a sociedade. 

     (   ) diminuiu o atendimento de interesses paroquialistas. 

     (   ) possibilitou uma maior visibilidade para a comissão. 

     (   ) os interesses políticos são limitadores na tramitação das proposições. 

 

2- O Sr. acha que as reuniões temáticas podem ser incorporadas ao modo operante da 

comissão? 

 

3- Quais os problemas e desafios da implementação das reuniões temáticas? 
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APÊNDICE B – Modelo de entrevista a ser aplicada à secretária da comissão (servidora) 

que atua na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

 

Senhor(a) Servidor (a) 

Esse questionário destina-se à coleta de informações para a realização do Projeto de Pesquisa 

apresentado ao Programa de Pós-Graduação do CEFOR/Câmara dos Deputados, como parte 

das exigências do curso de Especialização em Política e Representação Parlamentar. 

O projeto de pesquisa é intitulado Reunião Temática: A introdução de estratégia de gestão 

de trabalho na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 

Deputados. 

Salientamos que a sua colaboração será de grande importância e desde já agradecemos pela 

sua contribuição. 

 

1- A mudança de estratégia na Gestão de 2011 trouxe mudanças significativas no modo 

operante da CCJC? 

2- Como é feita a seleção das matérias para a construção da pauta? 

3- Qual a sua avaliação objetiva sobre a introdução das reuniões temáticas como 

estratégia de trabalho na CCJC a partir de 2011? 
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APÊNDICE C – Modelo de Questionário a ser aplicado à assessoria das lideranças, 

ministérios que acompanham os trabalhos da CCJC e entidades da sociedade civil 

organizada. 

 

Senhor(a) assessor, 

Esse questionário destina-se a coleta de informações para a realização do Projeto de Pesquisa 

apresentado ao Programa de Pós Graduação do CEFOR/Câmara dos Deputados, como parte 

das exigências do curso de Especialização em Política e Representação Parlamentar. 

O projeto de pesquisa trata-se de um estudo de caso intitulado: ”Avaliação das Reuniões 

Temáticas no Âmbito da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos 

Deputados” O questionário tem uma questão de múltipla escolha, que pode ser respondida 

com (X) em mais de uma alternativa e duas questões dissertativas. 

Salientamos que a sua colaboração será de grande importância e desde já agradecemos pela 

sua contribuição. 

 

1- Antes de 2011, as proposições na CCJC eram discutidas isoladamente, no entanto com 

a introdução da reunião temática isso possibilitou reunir várias proposições que tratam 

da mesma matéria. Nesse sentido, como o senhor (a) avalia os seguintes aspectos? 

  

     (   ) contribuiu para uma maior celeridade na tramitação das proposições. 

     (   ) possibilitou uma maior compreensão e dimensão da matéria. 

     (   ) contribuiu melhorar a qualidade na discussão sobre a matéria. 

     (   ) facilitou no estudo da matéria. 

     (   ) possibilitou reunir proposições de interesse do Governo e da oposição. 

     (   ) atendeu a interesses difusos, ou seja, para toda a sociedade. 

     (   ) diminuiu o atendimento de interesses paroquialistas. 

     (   ) possibilitou uma maior visibilidade para a comissão. 

     (   ) os interesses políticos são limitadores na tramitação das proposições. 

 

2- O Sr. Acha que as reuniões temáticas podem ser incorporadas ao modo operante da 

comissão? 

 

3- Quais os problemas e desafios da implementação das reuniões temáticas? 


