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APRESEnTAçãO

A Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados, que chega à sua terceira edição, é um espaço privilegiado 
para socialização do conhecimento produzido no contexto do legislativo. Esse conhecimento, ampliado, aprofundado e 
cada vez mais solidificado, contribui, por sua vez, para reforçar a dimensão institucional do Poder Legislativo, sobretudo 
em termos de seu papel na e pela sociedade. 

A noção de que a qualidade das instituições é fundamental para determinar o desenvolvimento social já ultrapassou as 
fronteiras do saber científico para se tornar percepção coletiva. Mais complexo, contudo, é a transposição dessa noção, 
conceitual, para o plano da ação, pragmático. Um dos caminhos é a contínua produção do conhecimento sobre e pelas 
instituições. Conhecimento que, produzido e validado sob a égide do método científico, torna-se guia para o aperfeiçoa-
mento institucional e, por consequência, a melhoria da sociedade. Evidencia-se, assim, a relevância da Jornada de Pesquisa 
e Extensão e sua contribuição social.

Multidisciplinar por natureza, refletindo a característica multifacetária do próprio Poder Legislativo, a Jornada reúne 
diferentes pontos-de-vista, enfocando ora a dimensão administrativa das Casas Legislativas, ora os processos político-par-
tidários, ora o processo legislativo, ou ainda questões mais afeitas à dimensão representativa. É a partir dessa pluralidade 
de olhares que se delineia o mapeamento desse campo do saber específico, o Poder Legislativo. Confluência de todos os 
segmentos da sociedade, enquanto espaço decisório, para ele também convergem pesquisadores de diferentes origens, 
buscando entendê-lo, interpretá-lo e construí-lo. 

É, portanto, com satisfação que apresentamos esse Caderno de Resumos, na certeza de que possibilitam aos interessados 
o acesso aos temas e aos pesquisadores participantes da III Jornada de Pesquisa e Extensão.

André Sathler Guimarães

Coordenador



MESAS REDOnDAS



9

MESA 1
Coordenador: Thiago Gomes Eirão

InTELIGÊnCIA AnTECIPATIVA APLICADA AO PROCESSO LEGISLATIVO
Roberto Campos da Rocha Miranda

Palavras-chave: processo legislativo, monitoramento ambiental, inteligência estratégica antecipativa, sinais fracos, gestão 
do conhecimento estratégico.

Pesquisa em andamento que busca avaliar de forma geral a aplicação das teorias de inteligência e organizacional ao processo 
legislativo. Especificamente, o estudo visa à identificação de modelo que permita a proposição de ação de monitoramento 
ambiental que identifique sinais fracos e os utilize como fonte de informação para o aprimoramento do processo legislativo. 
Neste caso, não se toma a Casa Legislativa por referencia, mas o Processo Legislativo como “organização”, considerando sua 
importância e características. O método utilizado envolve a pesquisa documental com o propósito de entender e avaliar simi-
laridades e dessemelhanças no processo legislativo em três casas: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e a Câmara 
Legislativa do Distrito Federal. Complementarmente, é avaliado o processo legislativo no contexto do Congresso Nacional, 
considerando a existência de regimento comum específico para esta entidade. Adicionalmente, busca-se realizar pesquisa 
bibliográfica sobre inteligência, inteligência organizacional e competitiva, bem como monitoramento ambiental, com o 
fito de sustentar arquétipo de modelo de monitoramento para o processo legislativo. A investigação toma por referência os 
estudos de inteligência estratégica antecipativa do método L.E.SCAnning ©(Learning Environmental Scanning) e de gestão 
do conhecimento estratégico, que leva em consideração a participação de atores envolvidos no processo, distribuindo-os 
de acordo com suas atividades (formulação e decisão estratégicas) e  sua experiência no trato com o processo legislativo 
(novatos e experientes). A pesquisa contará, ainda, com entrevistas e sessões de grupo focal a especialistas em processo 
legislativo, com o objetivo de avaliar o caráter pragmático da adoção de medidas de inteligência no referido processo. O desenvolvi-
mento atual do trabalho mostra que há necessidade de apropriação do conhecimento sobre monitoramento ambiental de 
forma diferenciada e única para o contexto do processo legislativo, considerando o fato de que os estudos desenvolvidos 
na área estão voltados para organizações privadas e lucrativas – empresas. Adicionalmente, verifica-se que a identificação 
de sinais fracos no cenário político e que impactam o processo legislativo é tarefa não trivial e de difícil operacionalização. 
O desafio do estudo está em apresentar as primeiras discussões sobre o tema que venham a despertar o desenvolvimento 
de pesquisas futuras mais aprofundadas.

A CÂMARA DOS DEPUTADOS COMO AREnA DOS DEBATES DAS GRAnDES QUESTÕES nACIOnAIS
André Corrêa de Sá Carneiro, Andrea Karla Cavalcanti da Mota Cabral, Jules Rodrigues Pereira e Leânia Alves de Almeida

Palavras-chave: debates, questões nacionais, Câmara dos Deputados, discussões, arena de debates, audiências públicas.

O Congresso Nacional sempre foi local em que se travaram discussões aprofundadas sobre os diversos aspectos de interesse 
da sociedade brasileira, como decorrência de sua função de legislar sobre os mesmos. Ademais, não é somente por ocasião 
da apreciação de proposições que buscam inovar ou alterar as leis que o Congresso Nacional se transforma em foro de 
discussão desses temas. Ocorrem, em seu seio, diversos seminários, conferências, audiências públicas e fóruns de debates 
sobre diversos assuntos de interesse da sociedade civil, na ânsia de se buscar soluções para os problemas que preocupam os 
cidadãos ou como forma de se fiscalizar as ações do Estado. As audiências públicas são reuniões promovidas pelas comis-
sões de cada Casa em que são chamadas autoridades, especialistas e estudiosos ligados a determinado tema para discorrer 
sobre ele, apresentando pontos de vista diversos, apontando problemas, acenando com soluções e providências. A Câmara 
dos Deputados apresenta, ainda, em sua estrutura, o Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica, órgão técnico-
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consultivo voltado à análise, discussão e prospecção de temas relacionados a programas, planos e projetos governamentais 
estratégicos para o planejamento de políticas públicas e a formulação de diretrizes legislativas. Além disso, a Câmara conta 
ainda com os órgãos institucionais de comunicação próprios, que promovem discussões sobre temas ligados às áreas 
econômicas, políticas e sociais, levando à reflexão e ao aprofundamento de questões emblemáticas para o nosso País. 
Desses debates, com frequência, surgem soluções para se resolver os problemas nacionais, que, muitas vezes, podem ser 
executadas sem a necessidade de alteração da legislação vigente. Não obstante, diversos estudos de ciência política tem 
observado que essa atuação mais reflexiva tem perdido espaço ante a premência que experimentam os parlamentares de 
garantir sua sobrevivência política, o que se traduz na priorização absoluta do carreamento de recursos orçamentários 
e de outras políticas publicas para suas bases eleitorais. O progressivo incremento dos recursos destinados às emendas 
parlamentares evidenciaria essa tendência. Concomitantemente, o advento das chamadas novas mídias inaugura uma 
nova realidade, em que as mesmas, em especial a internet, firmam-se como espaço de formulações, demandas e reflexões, 
da mesma forma que os espaços tradicionais de comunicação da sociedade civil – rádios, jornais, revistas e televisão –, 
com a consolidação do ambiente democrático, potencializam um papel análogo. Então, estabelecendo a 53ª Legislatura 
(fevereiro/2007 a janeiro/2011) como marco temporal de compilação dos espaços e momentos da Câmara dos Deputados 
nominalmente voltados à reflexão, à formação de uma massa crítica de conhecimentos e à oitiva das reivindicações e 
testemunhos de diferentes agentes sociais, a presente pesquisa, que se encontra em andamento, objetiva averiguar se, e de 
que modo, aqueles novos protagonismos afetam a tradicional função debatedora do Parlamento, com particular atenção 
a um eventual esvaziamento desse mister da representação popular. Portanto, a compilação quantitativa e qualitativa 
desses eventos (por meio de pesquisa documental que está sendo realizada) reverter-se-á, ao término da pesquisa, numa 
análise crítica do desempenho da Câmara no intervalo considerado, vis-a-vis as profundas transformações observadas com 
o advento da chamada sociedade da informação.

AçÕES PARA O PLAnEJAMEnTO ESPACIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS:  
O OLHAR DOS GESTORES E ESTRATÉGIAS DIACROnICAMEnTE DESEnVOLVIDAS
Valério Augusto Soares de Medeiros, Izabela Rebelo Miquelino Tomé, Thaísa Marques Leite

Palavras-chave: Câmara dos Deputados, plano diretor, uso dos espaços, diretrizes de planejamento, Técnica de Análise Dimensional.

A ideia de um plano diretor para a Câmara dos Deputados é relativamente recente, com primeiro registro identificado em 2003, 
constando nas recomendações do relatório final da Comissão de Análise e Formulação de Proposta de Reordenamento 
dos Espaços Reservados às Lideranças dos Partidos, instituída pela Portaria no. 7 de 27/03/2003. Entretanto, a considerar 
que o instrumento legal implica também a intenção por planejamento em relação aos espaços físicos, é legítimo afirmar que 
desde a transferência do Congresso Nacional para Brasília, com a implantação da Câmara dos Deputados, sempre ocorreram 
ações de intervenção balizadas por diretrizes específicas de planejamento, conforme as expectativas, demandas e enten-
dimento de época. Portanto, as discussões recentes sobre o plano diretor atual da Casa Legislativa devem ser entendidas 
como resultantes de um processo continuado de planejamento, oriundo da soma de ações, intenções e transformações 
de realidade espacial da instituição. O artigo, tendo por base tais premissas, trata do registro e análise das iniciativas de 
planejamento arroladas na Câmara dos Deputados desde 1960, em consonância com a elaboração de repertório temático 
segundo a Técnica de Análise Dimensional (Holanda e Kohlsdorf, 1995; Holanda, 2010). Para auxiliar na catalogação 
e no debate sobre as experiências, a discussão se baseou (a) em entrevistas com os gestores do Departamento Técnico 
(ou unidade administrativa equivalente) ao longo dos anos, pontuando a transformação no modo de interpretação dos 
espaços, bem como (b) no inventário e análise das principais ações que, de uma forma outra, se alinham ao planejamento 
estratégico e ao surgimento do plano diretor, conforme expresso no PDUE (Plano Diretor de Uso dos Espaços). As entrevistas 
foram conduzidas a partir de questionário próprio, com gravação dos registros e degravação posterior, o que permitiu a 
produção de quadros-resumo, baseados em três eixos de interpretação: (1) lista de ações relevantes sobre uso e ocupação 
dos espaços; (2) relação cronológica de construção de edifícios, reformas e propostas de projetos para novas edificações na 
Câmara dos Deputados; e (3) diretrizes de planejamento adotadas e/ou recomendadas. No inventário e análise das ações, 
foram pontuadas as seguintes variáveis: (1) caracterização geral, (2) diretrizes de planejamento, e (3) análise crítica das 
ações resultantes. Os resultados obtidos a respeito do uso e ocupação dos espaços na Câmara dos Deputados, no âmbito 
do planejamento, permitem assegurar que: (1) a maioria das ações recentes, a partir de 2003, a despeito da coerência entre 
princípios e propósitos, não se converteu em obras executadas (novos edifícios, remanejamentos, distribuição de espaços, 
etc.); (2) as ações entre 1960 e 2003, embora não explicitamente vinculadas às premissas de um plano diretor, sempre se 
balizaram em princípios de planejamento; e (3) o plano diretor em discussão atualmente, em certa medida, é produto 
de todas estas ações anteriores. Tendo em vista os cenários anteriores, conclui-se que as ações do PDUE precisariam se 
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guiar em alguns eixos para alcançar as correspondentes metas: (a) expansão física, (b) reordenamento dos espaços, (c) remane-
jamento e distribuição espacial, (d) manutenção e conservação, (e) fiscalização de obras e ações e (f) patrimônio, acessibilidade, 
mobilidade, sustentabilidade.

O ATEnDIMEnTO AO CIDADãO COMO ESTRATÉGIA DE COMUnICAçãO PÚBLICA:  
O CASO DA CEnTRAL DE COMUnICAçãO InTERATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Antonio Teixeira de Barros

Palavras-chave: Comunicação e democracia, Comunicação pública, Participação social e interatividade, Comunicação e 
transparência política, Câmara dos Deputados. 

O texto apresenta e discute as funções da Central de Atendimento ao Cidadão da Câmara dos Deputados (Disque-Câmara). 
Receber e atender as demandas da sociedade é considerada uma das estratégias de comunicação pública mais relevantes 
na atualidade, uma vez que se trata de priorizar o vetor de comunicação que tem origem na sociedade. Segundo essa pers-
pectiva, apesar do sucesso das novas mídias, o Disque-Câmara ainda é o canal mais democrático e de maior abrangência, 
visto que se trata de ligação telefônica gratuita, que atende inclusive cidadãos analfabetos ou de baixa escolaridade. O 
serviço  registrou mais de cinco milhões de atendimentos desde que entrou em funcionamento (1998) até o final de 2011. 
O levantamento apresenta o perfil dos cidadãos que participam, suas principais demandas, temas de maior manifestação 
e a região geográfica do cidadão. Em 1998 foram 9.800 atendimentos, com média mensal e diária de 817 e 41 ligações, 
respectivamente. Em 2011, o total evoluiu para 734.948, com média mensal de 61.246 e 3.062 ligações/dia.

Do ponto de vista geográfico, os dados mostram prevalência de cidadãos das regiões Sudeste (46,90%), Nordeste (28,30%) 
e Sul (12,60%), ou seja, as mais populosas e com o maior eleitorado. Os dados segmentados por estado também refletem, 
além da concentração geográfica do eleitorado, a tradição de participação política, especialmente no caso de SP, MG e BA. 
Quanto ao perfil, os cidadãos que ligam para o Disque-Câmara são, em sua maioria, do gênero feminino (53%), na faixa 
etária de 31 a 49 anos (57%) e com ensino superior (50%). Entre as proposições de maior repercussão social durante o 
período estão o PL 5476/01, que proíbe a cobrança de assinatura básica da telefonia fixa (94,57% das ligações). Em seguida 
estão o projeto que extingue o fator previdenciário (1,7%) e a PEC que propõe piso salarial para militares (1,5%). Os dados 
mostram uma concentração de interesse dos participantes em questões que dizem respeito a determinadas categorias 
profissionais e direitos trabalhistas, além de assuntos relacionados ao direito do consumidor. 

Apesar de seu potencial para promover a transparência e a interatividade, a comunicação pública, no caso em estudo, 
ainda é limitada, pois a eficácia política de seus instrumentos depende da reconfiguração de um arranjo institucional e 
político que priorize a resposta ao cidadão. A principal barreira é a falta de interesse dos gabinetes e órgãos administrativos 
da Câmara em não receber as manifestações da sociedade coletadas pelo Disque-Câmara. Levantamento realizado pelos 
gestores do serviço em 2010 mostrou que 90% dos gabinetes deletam as mensagens da população sem ler. Em resumo, falta 
a definição mais clara de um projeto político e institucional, a partir de uma aliança estratégica entre os dirigentes da esfera 
política e os gestores dos sistemas burocráticos, além de interesse dos partidos, lideranças e comissões. Em outras palavras, 
para que a participação social seja valorizada e resulte em eficácia política, seria necessário que a instituição construísse as 
condições internas, priorizando um planejamento estratégico eficiente, incluindo um sistema de avaliação permanente do 
serviço e reforço aos princípios e diretrizes da comunicação pública e seu potencial para consolidar projetos de transpa-
rência e de participação social.



12

MESA 2
Coordenador: Antônio Octavio Cintra

RECRUTAMEnTO, PARTIDOS PARLAMEnTARES E SISTEMA ELEITORAL:  
UMA PERSPECTIVA COMPREEnSIVA E DIALÉTICA DA REFORMA POLÍTICA
Ana Lúcia Henrique

Palavras-chave: sistema eleitoral, configuração partidária, comportamento parlamentar, confiança política.

Até que ponto as instituições determinam os comportamentos eleitoral, parlamentar e do Legislativo, enquanto caixa 
de ressonância e canal de transformação da “vontade popular” em políticas públicas? Até que ponto os sistemas eleitorais 
influenciam o recrutamento partidário e as configurações dos partidos parlamentares? Na perspectiva institucionalista, 
o sistema eleitoral torna-se determinante na dinâmica seleção-representação-sistema partidário. Na perspectiva culturalista, 
as orientações individuais moldam instituições que, por sua vez, regulam escolhas de outros indivíduos eleitores e representantes.

Parece claro que as instituições – na chave de North – importam sim para o comportamento partidário em decisões 
internas (recrutamento) e externas (organização do governo), assim como nas configurações dos partidos parlamentares 
no Congresso Nacional. Até porque os sistemas eleitorais são ferramentas para transformação de preferências dos cidadãos 
em votos, por sua vez,  transformados em representantes que formarão bancadas de partidos parlamentares, cujo compor-
tamento pode facilitar ou dificultar a governabilidade. 

Ocorre que o “sistema legislativo” incorpora diferentes perspectivas, algumas delas muitas vezes preteridas pelo debate. Trata-se 
de fenômeno contraditório e dialético, porque operado por indivíduos e instituições. Revela aspectos de uma relação de 
confiança híbrida – política e social –, que, por sua vez orienta o comportamento de indivíduos, que não deixam de ser pessoas 
ao assumir um papel institucional. Não por acaso, frequentemente a análise do fenômeno político “aparente”, especialmente no 
Brasil, apresenta resultados incompreendidos pelo modelo mainstream. Além disso, a perspectiva contemporânea já sinaliza a 
necessidade de uma abordagem compreensiva e complementar. É nesta perspectiva que se desenvolve o presente trabalho. 

Para tanto, parte-se da aparência revelada pelos índices e pelas configurações partidárias que o sistema eleitoral de lista 
aberta vem trazendo à Câmara dos Deputados a partir da primeira eleição com voto eletrônico (1998). Usando a mesma 
metodologia analisa os possíveis efeitos das principais mudanças no sistema eleitoral propostas na Comissão Especial 
de Reforma Eleitoral na Câmara dos Deputados com dados das eleições de 2010. Em seguida os compara com os efeitos 
trazidos pela mudança no quadro partidário provocada pela criação do PSD. O resultado mostra que, enquanto os debates 
sobre a reforma eleitoral estavam sendo travados nos canais institucionais, um movimento político, apoiado pela Justiça 
Eleitoral, acabou por implementar uma mudança na configuração partidária em direção contrária ao que sinalizava a 
maioria dos debates. Em resumo, longe das votações e das urnas, um grupo “recrutado” nas elites acabou por “continuar o 
serviço” iniciado pelo sistema eleitoral. 

A visão dialética é compreensiva. Busca a “essência” e compreende não só as contradições como a união entre as partes. As 
conclusões do trabalho corroboram uma relação de contradição e de complementaridade entre as ações institucionais e os 
comportamentos individuais, já encontrada em outros trabalhos. Na análise dos fenômenos político-partidários é preciso 
ir além da aparência. Até porque, na essência, as assembleias são criadas e formadas por pessoas – elites – representantes 
de outros indivíduos – eleitores, operando em uma dialética parlamentar muito particular.

DEPUTADOS FEDERAIS 2010: VOTO, DISTRITOS E PARTIDOS
Ricardo de João Braga, André Sathler Guimarães, Ana Lúcia Henrique.

Palavras-chave: Comportamento eleitoral; Representação; Coligações; Sistema Eleitoral Proporcional.

Este trabalho analisa os dados eleitorais de 2010 para deputado federal e apresenta informações sobre a “geografia do voto” 
e correlações partidárias. Objetiva-se o mapeamento dos votos a partir de sua distribuição por municípios e a comparação 
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entre os distritos (estados). Explora-se a relação do pleito 2010 com a votação para prefeito em 2008, sob a ótica partidária 
e das coligações. É possível traçar perfis de concentração eleitoral e sua distribuição por estados e partidos. As conclusões 
permitem avaliar i) como o sistema proporcional brasileiro distribui os votos dos deputados federais e ii) o papel dos 
partidos e das coligações na configuração eleitoral, alimentando também a discussão sobre “partidos parlamentares” e 
“partidos eleitorais” objeto de discussão nos estudos legislativos. Verificou-se que, para os estados da região Sudeste, a coli-
gação não é, para a maioria dos partidos, um facilitador na penetração em municípios com prefeito da coligação (excluídos 
os do próprio partido). A coligação apenas facilita, para os partidos pequenos, a superação da cláusula de barreira, e, para 
os grandes, os ganhos da coligação devem se dar nas candidaturas majoritárias.

REFORMA POLÍTICA nO PARLAMEnTO BRASILEIRO:  
COnSIDERAçÕES A PARTIR DA REJEIçãO POLÍTICA DO PROJETO DE LEI 1210 DE 2007
Nivaldo Adão Ferreira; Giovana Dal Bianco Perlin; Aldenir Brandão da Rocha

Palavras-chave: Reforma Política, Process tracing, Elite Interviewing, Rejeição Política, sistemas eleitorais, processo legislativo.

A pesquisa tem por objetivo a compreensão do processo de reforma política em curso na Câmara dos Deputados. Desde 
1988, várias comissões especiais foram criadas e centenas de proposições legislativas foram apresentadas com o fito de re-
formar o sistema eleitoral, político e representativo brasileiro. No entanto, os pilares desse sistema continuam inalterados. 
O aparente paradoxo de se mobilizar esforço e de não se conseguir resultados justifica o estudo. No âmbito da pesquisa 
qualitativa e utilizando-se das técnicas de Process Tracing e Elite Interviewing, reconstrói-se a trajetória do Projeto de Lei 
1210/2007, elucidando-se os momentos políticos que possibilitaram a conjungação dos temas que o compõem; a sua 
apresentação, com o apoiamento necessário para dar-lhe tramitação urgente; e a sua rejeição política. Como principais 
resultados discutem-se o fenômeno da rejeição política – compreendida como reprovação de determinada matéria pelo 
Legislativo sem submeter a respectiva proposição a votos – como solução não regimental válida para o processo legislativo 
e a orientação de liderança como fruto da composição de forças dentro da agremiação partidária. 

PRInCÍPIOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E O REGIMEnTO InTERnO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Fabio Almeida Lopes

Palavras-chave: Processo Legislativo, Princípios, Teoria dos Sistemas, Regimento Interno, Câmara dos Deputados.

A observação do Processo Legislativo enquanto fenômeno de interesse acadêmico impele a formulação de estudos que 
viabilizem uma sistematização do conhecimento acerca do mesmo. Nesse sentido, estudos anteriores concluíram pela 
sugestão de um conjunto de princípios (Democracia, Legalidade, Equidade, Garantias, Ordenação, Racionalidade dos 
Atores, Negociação, Capacidade Limitada), com suas características de generalidade, abstração, interpretabilidade e pro-
pagabilidade, que devem nortear a formulação de regras específicas de deliberações legislativas. O presente estudo avança 
tais hipóteses, ao aplicar metodologia de identificação de correlação entre regras de tramitação existentes no Regimento 
Interno da Câmara dos Deputados – RICD e princípios do Processo Legislativo. Cabe ressaltar que não se está reduzindo 
Processo Legislativo à tramitação de proposições, metonímia recorrente porém equivocada. Trata-se, por outro lado, de 
fração do fenômeno em que as regras são abundantes, levando à proposição da hipótese de que a coerência das mesmas 
se encontre nos princípios que as fundamentam. Assim, o presente trabalho, após informar brevemente fases e etapas da 
tramitação de proposições, exemplifica regras do RICD decorrentes de princípios do Processo Legislativo para concluir 
com uma organização sistêmica da interrelação entre eles, tornando as regras e os procedimentos consequências lógicas 
compreensíveis e não mais aparentes arbitrariedades.
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MESA 3
Coordenador: Fabiano Peruzzo Schwartz

SISTEMA DE InTELIGÊnCIA APLICADO AO PROCESSO LEGISLATIVO  
DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – CLDF
Rogério Henrique de Araújo Júnior, Jair Cunha Cardoso Filho

Palavras-chave: gestão da informação, sistema de inteligência, competências essenciais, processo legislativo, Câmara 
Legislativa do Distrito Federal.

O trabalho ora apresentado tem como objetivo a identificação das competências essenciais e dos requisitos básicos neces-
sários à concepção de um sistema de inteligência na organização do poder legislativo, sobretudo no que tange à gestão da 
informação para o processo decisório da Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF. O processo de coleta, tratamento, 
bem como a análise de grandes quantidades de dados disponíveis para uso no âmbito do processo legislativo, são desa-
fios à efetividade da decisão dos gestores. A problemática também se caracteriza pelos inúmeros requisitos tecnológicos 
existentes, dentre eles: o documento eletrônico; as bases de dados públicas, abertas, ou restritas abarrotadas de dados; a 
grande quantidade de informações não estruturadas disponíveis online; e os sistemas de informação gerencial ultrapassa-
dos. Desse modo, a integração dos aspectos tecnológicos e de insumos humanos qualificados justifica o estudo de quais 
competências essenciais devem apoiar a gestão da informação no contexto do processo legislativo, a fim de fornecer 
subsídios para a concepção de um sistema de inteligência que apoie a decisão estratégica. A Metodologia empregada é 
composta de duas etapas: 1- Preparação para o diagnóstico situacional, que consiste na análise de documentos técnicos, 
legislação e manuais administrativos do processo legislativo da CLDF; e 2- Diagnóstico situacional do processo legislativo 
da CLDF que foi subdividido em duas partes: Parte 1: análise SWOT dos processos de gestão da informação da CLDF. A 
análise SWOT consiste no levantamento de forças e fraquezas do ambiente interno, ameaças e oportunidades do ambiente 
externo. Este procedimento metodológico visa garantir a compreensão das variáveis internas e externas que impactam 
a gestão da informação da Câmara Legislativa. A técnica também será utilizada para coletar os requisitos necessários ao 
estabelecimento de fluxos de processos e à formulação do plano de inteligência aplicado ao processo legislativo; e Parte 
2: aplicação de entrevista estruturada junto aos colaboradores e aos principais gestores da CLDF, com vistas a levantar o 
perfil de uso da informação, bem como os insumos, as demandas e as fontes de consulta, e ainda apoiar as decisões acerca 
da proposição de requisitos na concepção de um sistema de inteligência. Os resultados a serem obtidos com a proposta 
apontam para estudos que buscam atualizar a abordagem tradicional da gestão da informação, ou seja, os processos 
tradicionais de coleta, processamento e disseminação passam a ser considerados como parte da gestão estratégica. Antes 
o interesse por estudos relativos aos processos de busca e recuperação de informação estava circunscrito a alguns grupos 
de profissionais, notadamente bibliotecários, mas hoje permeiam as preocupações dos formuladores de políticas empre-
sariais. Finalmente, identificamos dois pressupostos de contribuição com a pesquisa: I. A determinação das competências 
essenciais necessárias à concepção de um sistema de inteligência passa pelo estudo das necessidades informação dos usu-
ários; e II. Os resultados obtidos com um sistema de inteligência, assim como a determinação das competências essenciais 
necessárias à concepção dos mesmos, são mais efetivos quando estão voltados para áreas específicas, tal como proposto 
no projeto ora apresentado: sistema de inteligência aplicado ao processo legislativo da CLDF.

GESTãO ESTRATÉGICA EM PARLAMEnTOS: PERSPECTIVA COMPARADA
Maria Raquel Mesquita Melo, Fabiano Peruzzo Schwartz, Juliana Werneck de Souza, André Sathler Guimarães

Palavras-chave: Gestão Legislativa, Estratégia, Poder Legislativo.

O trabalho tem como objetivo realizar estudos comparativos sobre gestão estratégica no Poder Legislativo, seja no âmbi-
to nacional (experiências das Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores), seja no âmbito internacional. A gestão 
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estratégica passou a ser uma necessidade imprescindível para o setor público em um cenário no qual o Estado precisa 
responder e antecipar as demandas dos cidadãos, além de se sujeitar ao controle social, o que significa uma prestação de 
contas abrangente. Transplantada para o setor público e, particularmente, o Poder Legislativo, a estratégia é uma ferra-
menta conceitual necessária para responder a duas questões essenciais: qual a direção na qual o Poder Legislativo deve 
avançar e como mobilizar as pessoas nessa direção. Adotar a perspectiva da gestão estratégica no setor público é relevante 
do ponto de vista prático e teórico. Na prática, sua adoção é importante por possibilitar a melhoria dos resultados das 
Instituições Públicas e a modernização dos sistemas de serviço público. Na teoria, a gestão estratégica do setor público 
dialoga com os esforços de teorizar o Estado, inclusive as vertentes que adotam o conceito de administração pública 
como um fenômeno burocrático. Os estudos teóricos sobre gestão estratégica como ferramenta gerencial no setor público 
também podem contribuir, ainda que modestamente, para as tentativas de que o Estado se planeje para um horizonte de 
prazo mais dilatado e se torne mais capaz de melhorar seu desempenho, incrementar as inovações e até mesmo imple-
mentar processos radicais de mudança. Outra contribuição teórica dos estudos sobre gestão estratégica no setor público, 
no que tange particularmente ao Poder Legislativo, é a possibilidade de modelar questões sobre o poder e a operação do 
mecanismo de checks and balances a partir de novos ângulos. Além disso, entende-se que estudos dessa natureza podem 
contribuir para o fortalecimento da imagem do Legislativo, como um Poder que também se (pré)ocupa com o uso racional 
dos recursos e com a aplicação dos princípios constitucionais relacionados à administração pública. A metodologia utili-
zada foi a comparativa, com instrumentos quantitativos e qualitativos. Foi aplicado questionário estruturado às câmara 
municipais das capitais brasileiras, às assembleias legislativas, ao Senado Federal e a parlamentos ao redor do mundo. 
O questionário trouxe também questões abertas, utilizadas na perspectiva qualitativa. Os resultados demonstram 
tratar-se de tema ainda incipiente nos parlamentos, embora se constatem elementos que ressaltam a importância do 
mesmo para a gestão legislativa.

DIVERSIDADE E InCLUSãO nA CÂMARA DOS DEPUTADOS:  
IGUALDADE DE OPORTUnIDADES PARA MULHERES E HOMEnS
Amanda Zauli, Candyce da Cruz Rocha, Claudio Vaz Torres

Palavras-chave: diversidade, gênero, insclusão, igualdade, ascensão na carreira.

A globalização acarretou intensas mudanças nas organizações, e o lócus organizacional passou a abrigar indivíduos de 
diversas nacionalidades e de culturas diferentes. A diversidade cultural passou a ser importante característica da força de 
trabalho das organizações. No contexto de mudanças, percebe-se que, apesar do aumento do número de Mulheres que 
entram no mercado de trabalho, elas ainda se deparam com diversas formas de discriminação e exclusão, como rendi-
mentos menores e menos oportunidades de ascensão profissional. O objetivo desta pesquisa é analisar as oportunidades 
que a Mulher tem de ascensão na carreira, em termos de igualdade na ocupação de cargos de alta chefia na Câmara dos 
Deputados. Entre novembro de 2005 e janeiro de 2006, realizou-se pesquisa de campo com os servidores do quadro efe-
tivo da Casa, e a amostra abrangeu 1.320 respondentes. Construiu-se survey para analisar a atitude dos respondentes em 
relação às possibilidades e aos limites de ascensão da Mulher na estrutura de cargos da organização, denominado Escala de 
Percepção de Igualdade de Oportunidades entre Mulheres e Homens. O questionário constou de 34 itens atitudinais, com 
escala de resposta Likert, e 7 itens sobre dados demográficos. A coleta de dados, do tipo censitária, foi feita por meio da 
rede interna de computadores da Câmara dos Deputados, e o questionário foi enviado por e-mail aos 3.597 servidores do 
quadro efetivo da organização. Na época, verificou-se que as oportunidades de ocupar cargo de alta chefia eram menores 
para as Mulheres do que para os homens, e, além de haver maior quantidade de gerentes do sexo masculino, os servidores, 
em especial as Mulheres que não ocupavam posto de mando, percebiam que não havia igualdade de oportunidades entre 
funcionários de ambos os sexos. Atualmente, cerca de 15 mil pessoas, entre servidores efetivos, ocupantes de cargo de na-
tureza especial e secretários parlamentares, fazem parte do corpo funcional da Câmara dos Deputados, das quais 7 mil são 
mulheres, cerca de 48%. Neste ano, A Casa aderiu ao Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça da Secretaria de Políticas 
para as Mulheres da Presidência da República (SPM). Como uma das ações do Programa é a criação de Grupo de Pesquisa 
e Extensão (GPE), no âmbito do Programa de Pós-Graduação da Câmara dos Deputados, sobre equidade e diversidade 
no serviço público, pretende-se repetir o estudo em 2012. A Escala de Percepção de Igualdade de Oportunidades entre 
Mulheres e Homens será aperfeiçoada, para se revisarem alguns itens do questionário. A coleta de dados será refeita, com 
vistas a, num estudo longitudinal, analisar se houve mudança na percepção dos servidores e funcionários da organização 
quanto às possibilidades e aos limites de ascensão da Mulher na estrutura de cargos da organização.
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PARLAMEnTOS ESTRAnGEIROS E ASSEMBLEIAS ESTADUAIS nO BRASIL:  
SUBSÍDIOS PARA A InTERPRETAçãO ESPACIAL DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Valério Augusto Soares de Medeiros, Izabela Rebelo Miquelino Tomé, Thaísa Marques Leite

Palavras-chave: Câmara dos Deputados, plano diretor, parlamentos, estudo comparado, Técnica de Análise Dimensional.

A pesquisa trata de estudo comparado entre as estruturas espaciais de Casas Legislativas (estaduais e internacionais), 
com o intuito de confrontar o contexto da Câmara dos Deputados num panorama de órgãos congêneres. São exploradas 
aproximações entre Parlamentos, o que tem se confirmado útil para a compreensão da variável espacial em edifícios com-
plexos. A discussão integra a etapa da pesquisa de repertório do Plano Diretor de Uso dos Espaços, desenvolvida segundo a 
Técnica de Análise Dimensional (Holanda e Kohlsdorf, 1995; Holanda, 2010), o que permite a verificação/identificação das 
melhores práticas. A pesquisa é de natureza exploratória e não probabilística e procura estabelecer referência entre pares. 
A seleção dos exemplares que integram a discussão resulta prioritariamente da disponibilidade de dados oficiais (a) nas 
páginas (sítios eletrônicos) das instituições, (b) em documentos publicados pelos correspondentes órgãos, (c) bem como 
fornecidos pelas unidades técnicas responsáveis nos Parlamentos. As informações de cada instituição foram compiladas, 
organizadas e descritas esquematicamente de acordo com as seguintes categorias de investigação: Informações Gerais; 
Perfil; Informações sobre Edifícios e Síntese das Características Espaciais e Síntese Numérica, contemplando a consolidação 
das mais emblemáticas feições espaciais do conjunto edificado da instituição, bem como: (1) total de Parlamentares; (2) razão 
entre número de habitantes por Parlamentar; (3) área construída total do Complexo Arquitetônico; (4) área construída por 
Parlamentar; (5) área dos gabinetes parlamentares; (6) quantidade máxima possível de colaboradores/assistentes por Parla-
mentar; (7) razão entre número de funcionários por Parlamentar; e (8) razão entre colaboradores/assistentes parlamentares 
por Parlamentar. Os resultados apontaram que são características compartilhadas entre a Câmara dos Deputados e grande 
parte das instituições analisadas: (1) presença de edifício (usualmente a sede da Casa Legislativa) – ou de vários edifícios 
integrantes do Complexo Arquitetônico – de interesse patrimonial; (2) os Conjuntos Arquitetônicos das Casas Legislativas 
têm significativa complexidade espacial, resultante da existência de dois ou mais edifícios integrantes da instituição; (3) os 
Complexos Arquitetônicos usualmente estão situados na área central das cidades, revelando-se emblemáticos conjuntos 
da esfera urbana; (4) a análise da amostra permitiu identificar uma clara relação entre edifícios integrantes das Casas 
Legislativas e atividades específicas – o que revela a demarcação de claras vocações entre os espaços construídos; e (5) em 
vários dos casos, a situação dos Complexos Arquitetônicos na mancha urbana corresponde a áreas de grande capilaridade 
na cidade e no seu centro, o que implica farta oferta de transportes públicos para atender a edificação. A despeito das 
distintas escalas físicas e processos históricos/políticos associados a cada uma das Casas, parecer haver um conjunto de 
características comuns que existem nos correspondentes Complexos Arquitetônicos. A natureza legislativa dos espaços, a 
carga simbólica afim e a dimensão dos Conjuntos Edificados são de tal maneira próximos que legitimam assumir a existên-
cia de robusta semelhança entre Casas Legislativas no Brasil e ao redor do mundo – o que independe, inclusive, do sistema 
vigente, seja ele unicameral ou bicameral. Significa, por outro lado, a possibilidade de compartilhamento de experiências e 
ações de benchmarking a produzir ações de planejamento de maior efetividade – inclusive sobre os espaços físicos.
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MESA 4
Coordenador: Júlio Roberto de Souza Pinto

O nOVO MAnDADO DE InJUnçãO nA JURISPRUDÊnCIA  
DO SUPREMO TRIBUnAL FEDERAL – EVOLUçãO?
Taísa Maria Viana Anchieta

Palavras-chave: Divisão dos Poderes; Ativismo Judicial; Princípio da Democracia; Proibição do “non liquet”; Poder Legisla-
tivo; Supremo Tribunal Federal.

O objetivo deste estudo consiste em examinar a legitimidade de o Supremo Tribunal Federal regulamentar direitos objeto 
de Mandado de Injunção – MI. Justifica-se tal pesquisa diante da possível ofensa ao princípio da divisão dos poderes. 
Tem-se como finalidade, também, a iniciativa de se tentar um diálogo acerca das possibilidades do Poder Legislativo em 
casos de inércia.

Havendo um direito fundamental que depende de lei para seu exercício, ainda não editada, cabe MI ou Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. O MI, especificamente, tem por finalidade assegurar o exercício de um direito subjetivo.

Em 1990, decidiu-se (MI 107-DF) ser o Mandado de Injunção auto-executável, ainda que carente de regulamentação, 
inclusive processual, tendo em vista o § 1º do art. 5º da Constituição Federal. Aplicaram-se, por analogia, os procedimentos 
do Mandado de Segurança. 

Havia duas possibilidades colocadas pelo Min. Moreira Alves: a) o Mandado de Injunção é ação que se propõe contra o 
Poder, órgão, entidade ou autoridade omissos quanto à norma regulamentadora necessária à viabilização do exercício dos 
direitos, garantias e prerrogativas a que alude o artigo 5º, LXXI, e se destina a obter uma sentença que declara a ocorrência 
da omissão inconstitucional, ou marque prazo para que isso não ocorra, a fim de que adotem as providências necessárias à 
eliminação dessa omissão; e b) o Mandado de Injunção é ação que se propõe contra pessoa jurídica de direito público ou 
o particular a que incumbe a observância do dever jurídico correspondente ao direito subjetivo, garantia ou prerrogativa 
cujo exercício está inviabilizado pela omissão regulamentadora, e que culmina com sentença constitutiva em favor do 
autor, viabilizando-lhe esse exercício, com a sua regulamentação.

No exame da primeira orientação, o Ministro alertou que continuam inviabilizados os direitos do autor do MI. Por outro 
lado, ponderou que não seria lícito “ao intérprete adotar exegese que conduza a resultado a que não se chega sequer em 
países, como os Estados Unidos da América do Norte”, já que nunca se permitiu ao “Judiciário o poder de regulamentar 
texto constitucional”. Decidiu-se, portanto, naquela ocasião, pela orientação mais passiva. O Supremo passaria a dar ciência 
ao Legislativo da declaração de omissão inconstitucional. 

As questões jurídicas envolvidas na análise de um Mandado de Injunção são várias, especialmente o princípio da divisão 
dos Poderes, da democracia, da reserva legal (inciso II do art. 5º) e a proibição do non liquet.

A pergunta que se faz é: o Judiciário, carente de representatividade, pelo princípio democrático, pode “legislar” para solucionar 
a questão suscitada no MI? Pretende-se levantar a discussão sobre o tema e avaliar os diferentes pontos de vista resultantes. 

Para tanto, buscam-se referências teórico-metodológicas presentes na jurisprudência da corte constitucional e na litera-
tura. Os principais resultados são evidenciados pela prática, constantes da doutrina recente da corte constitucional, que 
adota hoje uma posição mais ativista, como se decidiu no MI 670/ES, no qual o STF regulamentou, por analogia, o direito 
de greve dos servidores públicos.
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OS PRInCÍPIOS DO PROCESSO LEGISLATIVO E A EMEnDA  
DE REDAçãO DO SEnADO AO PROJETO DE LEI FICHA LIMPA
Thamara Dutra Ribeiro

Palavras-chave: princípios, processo legislativo, Lei Ficha Limpa.

Os princípios são são normas gerais, abstratas, fundamentais, fontes primeiras das regras que regem um contexto e são 
importantes porque delimitam uma ideia que fundamenta e unifica um sistema. Sua aplicação no processo legislativo 
auxilia a compreensão das regras que regem a deliberação política nas Casas Legislativas. O estudo proposto visa definir 
o que são princípios e qual sua validade no estudo do processo legislativo. Estuda-se inicialmente a evolução do Estado e 
particularmente do Poder Legislativo para situar o leitor quanto sua importância e de suas regras, com base nos estudos 
de Joseph Schumpeter, Norberto Bobbio e Robert Dahl. Posteriormente, propõe-se a delimitação do que são princípios e 
quais os mais caros ao processo legislativo, definindo o princípio democrático (e correlatos) e o princípio do bicameralismo 
como pontos de partida, a partir da leitura de Fabio Almeida Lopes, Guilherme Ribeiro e Paloma Biglino Campos. Após 
essa explanação, procura-se aplicar o referencial teórico à tramitação do projeto de lei da “Ficha Limpa”, focando na emen-
da de redação do Senado Federal como possível afronta aos princípios citados. Essa discussão ainda é abordada segundo 
as ações propostas ao Poder Judiciário e as respostas dos tribunais à questão. Conclui-se que a importância dos princípios 
é assegurar o correto jogo político entre seus atores e que as decisões sejam legítimas e aceitas por todos socialmente, o 
que não ocorreu com a emenda de redação do Senado Federal ao projeto de lei da “Ficha Limpa”, que não obedeceu ao 
princípio democrático e bicameral.

“TODAS”?! AS MUTAçÕES nA InTERPRETAçãO DO SOBRESTAMEnTO DE PAUTA  
PREVISTO nA PARTE FInAL DO § 6º DO ARTIGO 62 DA COnSTITUIçãO FEDERAL.
Fabio Almeida Lopes

Palavras-chave: Processo Legislativo, Sobrestamento, Medidas Provisórias, Interpretação Constitucional, Questão de 
Ordem, Tramitação.

O artigo tem por objetivo analisar, em quase onze anos de vigência da Emenda Constitucional 32, as diversas interpre-
tações do sobrestamento de pauta em função da não apreciação de medidas provisórias em até 45 dias contados de sua 
publicação. Em março de 2012, decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade 
tornou imprescindível o parecer votado por comissão mista previamente à apreciação das Casas do Congresso Nacional. 
Tal julgamento levou a uma Decisão da Presidência da Câmara dos Deputados que reduziu o já restrito espectro de maté-
rias efetivamente sujeitas ao mandamento constitucional de trancar a pauta para outras deliberações. Nesse sentido, 
após breve introdução da Medida Provisória como instrumento legislativo, proceder-se-á à análise da parte final do § 6º 
do artigo 62 do texto constitucional e do significado jurídico de seus termos. Vencidos esses pressupostos, o trabalho 
centra forças em recuperar, a partir de pesquisa documental em notas taquigráficas e no banco de questões de ordem da 
Câmara dos Deputados, os sucessivos recortes que mitigaram o sobrestamento originalmente proposto, em que contexto 
eles ocorreram e os instrumentos processuais utilizados, corroborando uma visão do Processo Legislativo na intercessão 
entre a Ciência Política, o Direito e os estudos Técnicos. Por fim, buscar-se-á evidenciar quais são “todas” as deliberações 
efetivamente sobrestadas dentro do universo legislativo, conforme a compreensão mais recente: a apreciação em Plenário 
de projetos de lei ordinária, destes ainda excetuados os que versem sobre temas elencados nos dispositivos constantes 
do § 1º do artigo 62 e, mesmo vencido o prazo de 45 dias, apenas após a apreciação da medida provisória pela respectiva 
comissão mista e seu envio à Câmara dos Deputados.

APLICAçãO DA LEI MARIA DA PEnHA E SUAS REPERCUSSÕES nAS POSSÍVEIS ALTERAçÕES LEGISLATIVAS
Adilson José Paulo Barbosa, Eneida Vinhaes Bello Dultra

Palavras-chave: Ação Penal, Lei Maria da Penha, Constitucionalidade, STF.

Dentre as muitas questões polêmicas levantadas a partir da promulgação e aplicação efetiva da Lei Maria da Penha-LMP, 
além do questionamento sobre sua própria constitucionalidade, destaca-se o conflito sobre a aplicação dos seus Arts. 41 e 
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16, elaborados com a finalidade explícita de impedir que a mulher, coagida pela violência psicológica ou física do agressor, 
desistisse (ou fosse obrigada a desistir) da busca pela proteção estatal e institucional dos poderes públicos constituídos, 
como vinha ocorrendo nos julgamentos realizados nos chamados “Juizados Criminais”. O Art. 41 proibiu, expressamente, a 
aplicação da Lei 9.099, de 1995, que criou Juizados Especiais criminais, para os crimes praticados com violência doméstica 
e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, o que significa dizer que institutos como o da transação 
penal e da suspensão do processo não poderiam ser aplicados. Por sua vez, o Art. 16 estabeleceu que nas ações penais 
públicas condicionadas à representação da ofendida só será admitida a renúncia à Representação perante o juiz, em audi-
ência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvida o Ministério Público. Como 
lembra o juiz Fausto Rodrigues Lima, apesar da medida ter como finalidade evitar a coação psicológica ou física da mulher, 
perigosamente, alguns usavam o dispositivo para obrigar as vítimas a participar de audiência para ratificar a representação 
anteriormente prestada na polícia; outros o invocavam, erroneamente, para exigir representação das vítimas do crime 
de lesão corporal. Tendo a polêmica sido levada ao STF, este, por unanimidade, declarou a constitucionalidade da Lei 
11.340/2006, e, por maioria absoluta, reconheceu a natureza publica incondicionada da ação penal nos casos de lesão 
corporal praticada mediante violência doméstica. O STF reconheceu que, ao estabelecer medidas especiais de proteção, 
assistência e punição, tomando como base o gênero da vítima, o legislador teria utilizado meio adequado e necessário para 
fomentar o fim traçado pelo §8º do art. 226 da Constituição Federal, não sendo desproporcional ou ilegítimo o uso do 
sexo como critério de diferenciação, visto que a mulher seria eminentemente vulnerável no tocante a constrangimentos 
físicos, morais e psicológicos sofridos em âmbito privado. O GPE tem o objetivo de analisar as iniciativas e proposições 
legislativas em tramitação nesta Casa pretendendo observar e alterar a LMP e agrega, nessa fase da pesquisa, a observação 
da aplicação da lei pelo Poder Judiciário. As recentes interpretações, em especial esta proferida pelo STF, tem constado das 
discussões da CPMI instalada pelo Congresso Nacional para investigar a violência contra a mulher no Brasil que, recente-
mente, definiu pela instalação de um Grupo de Trabalho para apresentar à Relatora reflexões, análises e encaminhamentos 
sobre a legislação vigente, as alterações possíveis e, eventualmente, necessárias para o aprimoramento do marco legal que 
permitirá ao Brasil manter-se na vanguarda do arcabouço normativo bem referenciado internacionalmente alcançado 
desde a adoção da LMP, além da busca pela maior efetividade social da norma. As leituras e sugestões sobre aplicação e 
possibilidades ou não de alteração da Lei serão fundamentais para legitimar os trabalhos do Legislativo e aproximar seus 
resultados dos anseios sociais.
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MESA 5
Coordenador: Ricardo Chaves de Rezende Martins

O USO DE COnTEÚDOS CULTURAIS E EDUCATIVOS PELO PÚBLICO DA TV CÂMARA:  
ESTUDO SOBRE O PROJETO BAIXE E USE
Ana Marúsia Pinheiro Lima Meneguin, Antonio Teixeira de Barros

Palavras-chave: Comunicação; Conteúdos culturais e educativos; Educação difusa; Internet; TV Câmara.

Este estudo sobre o projeto Baixe e Use, da TV Câmara, tem por objetivo avaliar como se dá a produção, o uso, o com-
partilhamento e a retroalimentação de conteúdos audiovisuais culturais e educativos, envolvendo uma emissora pública 
legislativa e um segmento da sociedade, a comunidade escolar e acadêmica. A partir da centralidade da TV no cenário 
sociocultural contemporâneo e a dimensão cultural das emissoras institucionais, destaca-se o conceito de educação difusa, 
inserida nas relações sociais do cotidiano. A metodologia consiste em pesquisa bibliográfica, documental e análise de 
conteúdo. Os dados foram compilados com base nas ferramentas do Google Analytics. 

Em 2002, a TV Câmara começou a transmitir a programação e a publicar os vídeos produzidos em sua página na internet, 
para que o cidadão pudesse assistir no próprio site ou baixar para seu computador. A internet também representou uma 
forma de capilarizar a transmissão da emissora. Em 2009, foi criado o Baixe e Use, para atender à demanda mensal de 
pedidos de cópia de suas produções especiais, sendo a comunidade escolar e acadêmica um dos principais interessados. A 
diferença é que a coleção Baixe e Use tem resolução de imagem superior, compatível com exibição pública. Não é neces-
sário fazer cadastro nem inscrição, apenas aceitar os termos de uso da Licença Geral Pública – todos os vídeos do Baixe e 
Use são livres de pagamento pela utilização.

O período analisado compreende dez meses: de julho de 2011 a abril de 2012, para garantir homogeneidade na análise, 
uma vez que houve mudança na plataforma de internet da emissora. Assim, optou-se pelo recorte temporal com a siste-
mática vigente. A análise abrange o percentual de downloads em relação às pagewiews do site e uma classificação temática 
dos vídeos mais baixados. No período analisado foram realizados 33.276 downloads, sendo 15% dos vídeos do Baixe e Use, 
cujo acervo é formado predominantemente por conteúdos informativos e culturais.

O número de downloads não está atrelado inteiramente ao tráfego do site. O aumento regular e constante de cópias sugere 
fidelização dos receptores antigos e também entrada de novos usuários, denotando a disseminação do serviço e o atingimen-
to de novos públicos. O download também presume uma relação de mais esforço, apropriação e uso por parte do cidadão.

Com base nas mensagens do Fale Conosco da TV Câmara, traçou-se um perfil dos usuários, as categorias de vídeos mais 
solicitados e as finalidades.

As conclusões reforçam os pressupostos da centralidade da televisão no contexto cultural contemporâneo e seus processos 
de mediatização, além da eficácia simbólica de sua programação, devido a seu poder de inserção nas relações sociais do 
cotidiano. O Baixe e Use representa um exemplo de como as emissoras institucionais redefinem e atualizam sua função edu-
cativa como expressão da matriz racional iluminista da programação televisiva . O uso dos conteúdos pelos receptores da TV 
Câmara também reforça os pressupostos dos estudos culturais acerca da interdependência entre as instâncias de produção e 
recepção televisiva. Reiteram-se as interfaces entre TV e escola, política e educação, narrativas culturais e tecnologias.

COMPARTILHAMEnTO DE COnHECIMEnTO EnTRE ESTUDAnTES DE CURSOS  
DE ESPECIALIZAçãO – ESTUDO DE CASO nA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Maria Alice Gomes de Oliveira, Cristina Jacobson Jácomo Cinnanti, Roberto Campos da Rocha Miranda

Palavras-chave: Gestão do Conhecimento, motivação para compartilhamento, redes sociais de trabalho, Especialização, 
Câmara dos Deputados.
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Em janeiro de 2005, foi aprovado pelo Ministério da Educação o Programa de Pós-Graduação Centro de Formação, Treina-
mento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, abrindo espaço para que cursos de especialização viessem a ampliar 
a experiência profissional dos servidores da Casa e de instituições parceiras, em conhecer e vivenciar o Poder Legislativo. 
Assim, o presente trabalho tem como objetivo investigar quais fatores atuam como motivadores para que estudantes de 
cursos de pós-graduação latu senso – especialização – compartilhem conhecimentos entre si de maneira espontânea, levan-
do o grupo a criar uma efetiva rede social de trabalho em uma organização pública do Legislativo. As teorias envolvidas no 
estudo abrangem: Gestão do Conhecimento (Nonaka e Takeuchi), Comunidades de Prática (Wenger), Redes Sociais (Milroy 
e Gordon, Gloor) e Motivação (Ipe, Bock, Schwartz, Vroom, Alderfer). Os objetivos específicos do trabalho envolvem três 
pontos: (i) identificar as diferenças e semelhanças no processo de compartilhamento de conhecimento entre os estudantes 
de três diferentes cursos de Pós – Graduação da Câmara dos Deputados, (ii) avaliar as teorias da motivação aplicadas ao 
compartilhamento de conhecimento, neste caso particular, e (iii) identificar os fatores que motivam o compartilhamento de 
conhecimento envolvendo os colegas de curso de maneira a verificar a formação de uma possível rede social de trabalho. A 
metodologia utilizada envolveu uma pesquisa com 81 alunos, de três cursos de especialização diferentes: Instituições e Proces-
sos Políticos do Legislativo (30 alunos), Processo Legislativo (30 alunos) e Gestão Pública Legislativa (21 alunos). O tratamento 
de dados utilizou recursos da estatística descritiva para analisar os dados coletados (média, desvio-padrão e coeficiente de 
variação). Os principais resultados sugerem que o relacionamento entre os membros do grupo e o sentimento de autoestima 
dos indivíduos foram os fatores mais importantes para explicar o compartilhamento de conhecimento entre os estudantes 
dos cursos já citados. Além disso, observou-se que as teorias da Psicologia podem contribuir para o trabalho de compreensão 
do fenômeno de compartilhamento de conhecimento e formação de redes sociais.

EDUCAçãO PARA A DEMOCRACIA nA CÂMARA DOS DEPUTADOS:  
DEFInIçãO DE COMPETÊnCIAS
Thaís da Costa Picchi, Alexandre Ventura Caçador Carvalho, Gilson Vasconcelos Dobbin, Hérycka Sereno Neves da Rocha, Ma-
ria Alice Gomes de Oliveira, Raquel Braga Rodrigues

Palavras-chave: Democracia, Democracia e Participação, Educação para a Democracia, Educação Legislativa, Competências.

A educação para democracia é caracterizada como o conjunto de ações e programas desenvolvidos pelos poderes e órgãos 
públicos no sentido da apropriação – tanto por parte de seus próprios agentes quanto da sociedade – de práticas, conheci-
mentos e valores para a manutenção da democracia. Parlamentos de todo o mundo vêm buscando ampliar suas atividades 
para além da formação de seu próprio quadro e tomando para si a função de preparar o cidadão para viver em um regime 
democrático. Ainda assim, é recente a implementação por parte das Casas Legislativas de ações sistematizadas de educação 
política. Dentro do processo de elaboração de um programa educacional a definição das competências baseia os objetivos 
instrucionais. A literatura de treinamento e desenvolvimento traz a definição dos objetivos de uma capacitação como o passo 
inicial do processo de planejamento pedagógico do curso. Sendo assim, é fundamental na escolha das estratégias educacionais, 
conteúdos, divulgação etc para que o evento educativo consiga alcançar os resultados desejados. Diante disso, esta pesquisa 
pretende discutir e refletir sobre a educação para a democracia e definir as competências e os objetivos instrucionais globais 
de programas de capacitação da Casa voltados para essa área. O presente trabalho traz os resultados preliminares da primeira 
fase do projeto do grupo de pesquisa, tendo como objetivo específico o de extrair da literatura especializada as competências 
(conhecimentos, habilidades e atitudes) para ações de Educação para a Democracia com foco no poder legislativo. Para tal, 
utilizou-se do método de organização temática e teórica do conteúdo em categorias de análise. Esta técnica consiste em des-
cobrir categorias ou classes pertinentes de objetos, de ações, de pessoas ou de acontecimentos e definir as suas propriedades, 
a partir das quais se constrói um sistema ou um conjunto de relações entre essas classes. Os resultados obtidos formam uma 
lista das competências identificadas ou inferidas da literatura divididas em categorias para uma futura consolidação e redação 
no formato indicado pela literatura que consiste em um verbo de ação, condição e critério.

EDUCOMUnICAçãO PARA A DEMOCRACIA:  
O PROGRAMA PLEnARInHO E O nÍVEL DE LETRAMEnTO POLÍTICO InFAnTO-JUVEnIL
Lucio Meireles Martins

Palavras-chave: educação política; educomunicação; mídia-educação; letramento político; Plenarinho; Câmara dos Deputados.

O trabalho analisa o letramento político infanto-juvenil (7 a 14 anos) a partir do estudo do caso do Plenarinho, programa 
permanente da Câmara dos Deputados. O Plenarinho desenvolve ações educomunicativas voltadas à educação políti-
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ca por meio de estratégias de comunicação dirigida e aproximativa, o que inclui um site (www.plenarinho.gov.br). Uma 
outra ação é o Eleitor Mirim – edição 2010 aqui enfocado. Este projeto é implementado nos anos eleitorais por meio do 
incentivo e orientação para práticas pedagógicas por professores do ensino fundamental. As temáticas abordadas são: 
política, democracia, cidadania e legislativo. Os professores inscritos e selecionados em 2010 foram orientados a aplicar um 
questionário estruturado abordando as temáticas do projeto, o que resultou numa amostragem de 300 crianças de quatro 
cidades brasileiras. Os dados foram analisados por meio de abordagens e técnicas metodológicas da análise de conteúdo e 
da teoria fundamentada nos dados. Busca-se em conhecimentos teóricos de diferentes áreas, referências para a compreen-
são do problema estudado. Nesse sentido, a mídia-educação e da educomunicação, foram abordadas devido ao perfil do 
projeto e dada a centralidade da mídia na formação cultural brasileira. Outro campo teórico utilizado foi a cultura política, 
com ênfase na vertente culturalista. Essa área contribui para o entendimento dos processos relacionados à formação dos 
conhecimentos, crenças e sentimentos que conformam os valores políticos. Evidencia-se que a formação dessa cultura 
ocorre de forma dinâmica, desde a infância, nas interações entre gerações, na escola e na relação com o Estado. Essa mesma 
intenção está presente no terceiro campo teórico presente neste estudo – educação política. Essa linha de estudo justifica 
os esforços realizados pela Câmara dos Deputados por meio do projeto Plenarinho, pois apresentam a educação política 
como uma regra da coletividade perante cada indivíduo, apontada como imprescindível para a formação do cidadão 
ativo e para o aprimoramento da democracia. A análise das manifestações das crianças acerca de democracia e política 
indicam uma realidade de desconhecimento, desinteresse e até mesmo aversão quanto a esses assuntos, de forma correlata 
ao já observado entre brasileiros adultos por estudos culturalistas. Percebe-se nesses resultados que a formação política 
não vem sendo priorizada nas escolas e no ambiente familiar, sendo uma temática pouco ou não abordada. As crianças 
apresentam conhecimentos não sistematizados acerca da política influenciados por conteúdos televisivos das campanhas 
eleitorais. Grande parte desse público não percebe a relação da política com a vida cotidiana. Conclui-se pela necessidade 
da ampliação da atuação da Câmara dos Deputados quanto à sua função educativa tanto no âmbito administrativo como 
legislativo. Sugere-se a alteração na legislação de educação para priorizar a formação política. Apesar da complexidade 
existente entre a educação formal e a construção dos valores políticos na vida adulta, destaca-se a escola como o locus 
privilegiado para a formação de um cidadão consciente e participativo na política.
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MESA 6
Coordenador: Giovana Dal Bianco Perlin

A VISãO DE GEnITORES A RESPEITO DO LÚDICO nO PROCESSO DE  
EnSInO E APREnDIZAGEM: UM ESTUDO nA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Eglacir Fátima de Sena Freire

Palavras-chave: lúdico, educação infantil, genitores, Câmara dos Deputados.

Este estudo objetiva conhecer a visão de pais e mães, servidores da Câmara dos Deputados, com, no mínimo uma graduação 
e com filhos matriculados na Educação Infantil, a respeito da importância do lúdico no processo de ensino e aprendizagem. A 
pesquisa foi desenvolvida a partir da pesquisa bibliográfica e mediante a aplicação de questionário. Educadores, utilizando-se 
dos mais variados meios de comunicação, preconizam a importância do lúdico no desenvolvimento infantil. Não se trata mais 
de afirmar a importância do lúdico, e sim compreender a respeito da distância entre o conhecimento científico produzido e 
a postura dos genitores, que eventualmente distorcem o conceito de brincar, associando brincadeira à perda de tempo. Co-
nhecer a visão dos genitores a respeito da importância do lúdico na Educação Infantil poderá direcionar novas ações para que 
as crianças possam exercer, com o apoio pleno de seus familiares, o brincar na Educação Infantil como mola propulsora para 
o desenvolvimento harmonioso do ser. Neste sentido, são objetivos desta pesquisa conhecer a visão dos genitores a respeito 
da importância do lúdico na Educação Infantil; quantificar a média de livros de cunho científico que os genitores já leram 
a respeito da importância do lúdico na Educação Infantil; obter informações a respeito de outras fontes de conhecimento 
que os genitores utilizam para melhor compreender a importância do brincar na Educação Infantil; conhecer a percepção 
dos genitores sobre o brincar na Educação Infantil e sobre as escolas que priorizam o brincar em sua proposta; verificar se há 
diferença de gêneros no reconhecimento do brincar como supedâneo para o desenvolvimento integral da criança de 0 a 6 
anos. Os dados obtidos nesta pesquisa revelam que os genitores, em sua ampla maioria, valorizam o brincar, porém, pouco 
conhecem a respeito da proposta pedagógica da escola em que a criança está matriculada; quase não brincam com seus filhos 
e quase nunca oportunizam momentos lúdicos espontâneos ou programados. Conclui-se que, para os genitores, brincar pode 
até não ser “perda de tempo”, mas indica que os genitores não possuem “tempo para gastar” com seus filhos, não desejam que 
as escolas “gastem o tempo da criança com brincadeiras” e que não houve aprendizagem a respeito da importância do lúdico 
na Educação Infantil por parte da população pesquisada.

TEORIA E PRÁTICA DA ATUAçãO DAS FREnTES PARLAMEnTARES: 
O CASO DA FREnTE PARLAMEnTAR MISTA DE EDUCAçãO EM 2011
Eliane de Oliveira, Jairo Luis Brod

Palavras-chave: Câmara dos Deputados, Frente Parlamentar, Conexão Eleitoral, Ação Coletiva, Teoria Racional,Teoria 
da Visibilidade.

Este traballho tem como objetivo descrever o papel e a atuação da frente parlamentar mista de educação na 54º legislatu-
ra, em 2011. Para elaboração da presente monografia foi feito um estudo de caso, analisando a forma de atuação da frente 
parlamentar de educação a fim de se verificar se ela tem cumprido sua meta estatutária e se essa atuação proporciona 
maior visibilidade aos seus integrantes. Pretende-se chegar a uma resposta a respeito dos benefícios que podem ser alcan-
çados pelas ações da frente parlamentar de educação.
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POLÍTICAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊnCIA: A PARTICIPAçãO DO PARLAMEnTO E DA SOCIEDADE CIVIL
Adriana Resende Monteiro

Palavras-chave: Pessoas com deficiência, Parlamento; sociedade civil; políticas públicas.

O objetivo desse artigo foi analisar o lugar da temática da deficiência na agenda de discussão e na agenda decisional no 
Poder Legislativo e sua relação com a sociedade civil para influenciar a elaboração e a implementação de políticas públicas 
para pessoas com deficiência no Brasil. Foram realizadas entrevistas, divididas em dois grupos. O grupo de parlamentares 
incluiu seis deputados e dois senadores de três legislaturas: 52ª (2003-2007), 53ª (2007-2011) e 54ª (2011-2015). O segundo 
grupo reuniu representantes da sociedade civil. Diante dos conceitos estudados, verifica-se que a atuação das próprias 
pessoas com deficiência, de seus familiares ou de profissionais estreitamente ligados à questão promoveu avanços signi-
ficativos na luta desse segmento da população. Um dos conceitos mais evidentes foi a presença de policy entrepreneurs, 
termo usado por John Kingdon em 1984 para identificar pessoas ou grupos que se mobilizam em prol de uma causa e, 
a partir dessa mobilização, tornam possível a implementação de uma política pública, em determinado momento 
ou conjuntura propícia às mudanças, chamada de policy window (janela de oportunidade política). A Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) é a prova de que a existência de uma policy window pode levantar uma 
questão e transformá-la em problema, digno da busca de alternativas claras. Outro conceito é o de policy image, elabora-
do por Baumgartner e Jones. Historicamente, a legislação foi se modificando na direção de práticas menos excludentes. 
Passou-se da imagem individual de coitadinho à de um problema social, pois a deficiência começou a ser considerada 
em relação ao ambiente e foram promovidas as adaptações necessárias para garantir igualdade socioeconômica entre 
pessoas com e sem deficiência. A mídia é um ator essencial nesse processo. A imagem de uma política pode ser definida ou 
alterada por dados veiculados nos veículos impressos, televisão, e fundamentalmente pela Internet, por meio de sites de 
notícias, blogs ou redes sociais. Identificamos atores de diferentes coalizões – atores com e sem deficiência e, dentro dessas, 
algumas subcoalizões: integrantes da sociedade civil com e sem deficiência (estes com atuação profissional e militante); 
parlamentares com deficiência; parlamentares sem deficiência, militantes em função de familiares e parlamentares sem 
deficiência, militantes em virtude da profissão. Entre os parlamentares com deficiência, todos são deficientes físicos, e entre 
os parlamentares sem deficiência, a maioria se envolveu de alguma forma, por motivos familiares ou profissionais, com a 
questão da deficiência intelectual. No caso dos representantes da sociedade civil, o segmento também é dividido: foram 
entrevistados um deficiente visual, uma advogada sem deficiência que trabalha com deficientes auditivos e um dirigente 
de ONG ligada a deficientes físicos, não deficiente. Em relação a temas, as opiniões também diferem. Na educação, a crença 
profunda é que a pessoa com deficiência tem direito a ser incluída no meio educacional, porém as crenças políticas diferem 
quanto à necessidade de frequentar uma escola especializada ou escolas regulares. Como aspecto secundário, há escolas 
regulares que têm classes separadas para “deficientes”, outras que oferecem diferentes linguagens de aprendizado, porém 
junto com outras crianças.

A ATUAçãO POLÍTICA DA LIDERAnçA DO GOVRnO nA CAMARA DOS DEPUTADOS
Rosangela Auxiliadora Gonçalves Lemes

Palavras-chave: Lider do Governo; Líder; Liderança; Atuação Política; Executivo-Legislativo.

Observa-se no Parlamento Brasileiro, um ator com importante papel no cenário político da Câmara dos Deputados: o Líder do 
Governo. O presente trabalho visa estudar a importância da atuação política do Líder do Governo na Câmara dos Deputados. 
O objeto de pesquisa consubistancia-se no estudo da história do parlamento brasileiro, na análise dos regimentos internos 
da Câmara dos Deputados e identificação do surgimento do Líder do Governo. Diante de tão imprescidível atuação parla-
mentar verificou-se importante, expor suas pregorrativas tanto regimental quanto política. Foi realizado um levantamento 
histórico da base normativa e entrevistas livres para idenficar o papel desse imprescindível ator e assim descrever sobre 
seu papel na política brasileira. Pôde ser verificado que o Líder do Governo além de desenvolver um trabalho de convenci-
mento dos demais parlamentares, se posiciona contra o Governo e atua politicamente no Executivo a favor do Legislativo.
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MESA 7
Coordenador: Marcos César de Farias Mognatti

PESQUISA SOBRE A ESTRUTURA DE COnTROLES InTERnOS
Christian Terns Arial, Denis Urazato Pereira, Gilson Silva Filho, Maristela Paiva

Palavras-chave: Coso, controles internos, auditoria interna, estrutura de controles internos, gestão pública.

O Modelo Coso para avaliação de controles internos foi concebido com a finalidade de estudar as causas da ocorrência 
de fraudes em relatórios financeiros e contábeis e desenvolver recomendações para empresas públicas e seus auditores 
independentes e para as instituições educativas. O COSO é uma entidade sem fins lucrativos, dedicada à melhoria dos 
relatórios financeiros através da ética, efetividade dos controles internos e governança corporativa. O Tribunal de Contas 
da União – TCU vem incluindo, nos últimos dois exercícios, solicitação de manifestação do Gestor sobre a estrutura de 
controles internos, utilizando abordagem do modelo Coso (Decisões Normativas TCU 107/2010 e 110/2010), demandan-
do um suporte de conhecimento e capacidade de avaliação que atualmente não estão de pronto disponíveis. Também no 
Relatório de Auditoria de Gestão, que compete à Secretaria de Controle Interno – Secin, o TCU está solicitando avaliação 
sobre o expresso no Relatório de Gestão. A Secin, detentora de reserva técnica de conhecimento sobre o assunto, busca 
orientar a Casa sobre os fundamentos do Coso e também obter dados que permitam atender às demandas do TCU, porém 
carece de uma metodologia definida para efetivamente aplicar o modelo Coso na avaliação dos controles internos, razão 
pela qual propôs a realização de estudos teóricos e práticos na forma de Grupo de Pesquisa e Extensão – GPE. Nesse 
contexto, o GPE atuou na orientação aos gestores da Casa com a organização e apresentação de conteúdo sobre o Coso 
para o Comitê de Gestão Estratégica, auxiliando na construção de informações prestadas ao TCU. Por outro lado, o GPE 
realizou pesquisa de campo inédita em dois órgãos internos com o objetivo de identificar a percepção dos servidores 
sobre os conceitos e sobre a organização dos controles internos administrativos nas respectivas áreas, e ainda confrontar 
essa percepção com a dos gestores. A metodologia do trabalho de pesquisa consistiu em selecionar servidores dos órgãos 
escolhidos, oferecer esclarecimentos quanto aos conceitos envolvidos e quanto às finalidades do trabalho, e aplicar ques-
tionário, elaborado com base nos quesitos do TCU, porém customizados ao ambiente de trabalho da Casa. Os servidores 
selecionados foram divididos em dois grupos: servidores com função de chefia, nos mais diversos níveis, – “dirigentes” – e 
servidores sem função de chefia – “servidores” –, com questionários diferentes. Foram distribuídos, nos dois órgãos, 72 
questionários, dos quais obtivemos 65 respostas, ou 90,28% de retorno. As respostas indicam, de modo geral, concordância 
expressiva com a aplicação das afirmações sobre a estrutura de controles internos, tendo em vista a concentração de respostas 
tipo “4 – concordo totalmente”. Essa concordância denota a percepção positiva dos servidores e dirigentes com relação 
aos controles internos administrativos.

O PAPEL DOS ATORES InSTITUCIOnAIS nA APROVAçãO DE EMEnDAS  
ORçAMEnTÁRIAS DE BAnCADAS ESTADUAIS EnTRE 2007 E 2011
Rodrigo Barbosa de Oliveira

Palavras-chave: Orçamento público, emendas orçamentárias, atores institucionais, emendas de bancadas estaduais.

Este trabalho tem por objeto analisar como os atores institucionais, em especial, o presidente e o relator-geral da Comissão 
Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização – CMO, influenciaram na aprovação das emendas de suas respectivas 
bancadas estaduais no período de 2007 a 2011. A escolha do período justifica-se pelo início da vigência da Resolução nº 
1/2006-CN, alterando os critérios de emendamento às propostas de lei orçamentárias. Verifica-se a hipótese de que as 
funções de presidente e de relator-geral na CMO são decisivas para compreender os acréscimos de valores aprovados pelas 
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bancadas estaduais da qual pertencem. Objetiva-se analisar como tais atores institucionais atuam para obter tais dotações 
orçamentárias. Para tanto, faz-se uma revisão bibliográfica referente a aspectos das correntes institucionalistas nas Ciências 
Políticas, às normas orçamentárias vigentes e às funções dos parlamentares no processo de aprovação de emendas de ban-
cadas estaduais, bem como uma pesquisa documental dos relatórios da CMO e dos PLOAs aprovados, entre 2007 e 2011, 
destacando os dados orçamentários aprovados para as bancadas estaduais. E, em análise preliminar, os dados justificam 
a hipótese formulada. Constata-se que há um relativo aumento das emendas aprovadas pelas bancadas estaduais que 
tiveram representantes ocupando funções de atores institucionais na CMO no período analisado. Comprova-se que os cri-
térios estabelecidos na Res. nº1/2006-CN, para a alocação de emendas de bancadas, mais especificamente, pela proporção 
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, da média histórica de atendimento das respectivas bancadas 
e da população residente estimada, não são suficientes para justificar as expressivas variações encontradas nas dotações 
aprovadas para as bancadas entre 2007 e 2011, cujos relatores-gerais e/ou presidentes eram integrantes.

COMPATIBILIZAçãO DOS PROCESSOS LEGISLATIVO E ORçAMEnTÁRIO:  
EVOLUçãO HISTÓRICA E PROSPECTIVAS
Eber Zoehler Santa Helena, Eugênio Greggianin, Francisco Lúcio Pereira Filho, Salvador Roque Batista Júnior, Vander Gontijo, 
Mônica P. W. Lobato Santos

Palavras-chave: compatibilização e adequação orçamentária das alterações legislativas, processo legislativo, processo or-
çamentário, equilíbrio fiscal.

A compatibilização do processo legislativo ordinário, gerador de normas permanentes com impacto nas finanças públicas, 
com o processo legislativo orçamentário, editor de normas financeiras periódicas, dá-se pela observância recíproca dos limites 
impostos por ambos. O controle da geração de despesas obrigatórias e de renúncias de receitas pelo processo legislativo 
ordinário dá-se pelo exame de adequação orçamentária e financeira das alterações na legislação permanente, procedimento 
de admissibilidade de natureza terminativa, exclusivo da Câmara dos Deputados na esfera federal. Esse procedimento 
legislativo evolui desde o Regimento da Câmara dos Deputados de 1899 e hoje insere-se em inúmeras normas, desde o 
foro constitucional, expresso nos arts. 167, II, 169, § 1º, 195, § 5º, e outros, passando pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
e alcançando a esfera infralegal. Desde a Lei de Diretrizes Orçamentárias da União para 2011, as LDOs possuem capítulo 
próprio para o tema, aprimorado a cada nova edição pelo Congresso Nacional. O presente estudo busca demonstrar essa 
evolução histórica e suas prospectivas quanto aos últimos avanços na busca do tão almejado equilíbrio fiscal, intimamente 
vinculado à compatibilização dos processos legislativos ordinário e orçamentário.

O SISTEMA DE PLAnEJAMEnTO E O AnEXO DE METAS E  
PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORçAMEnTÁRIAS
Vander Gontijo

Palavras-chave: Planejamento, orçamento, diretrizes orçamentárias, metas e prioridades.

No Brasil, tanto o planejamento como o orçamento são exigidos da administração pública pela Constituição Federal de 
1988 (CF 88). O planejamento é determinante (Art. 174 da CF 88) e a atividade orçamentária é obrigatória (Inciso III do 
Art. 165 da CF 88). Entretanto, apesar de esses dispositivos estarem em artigos, capítulos e títulos diferentes, planejamento 
e orçamento constituem um único sistema. O Sistema Planejamento e Orçamento Federal (SPOF) que está instituído e 
organizado na Lei nº 10.180, de 2001. Esse sistema constitui-se, em razão da ausência de instrumentos previstos no § 4º 
do art. 165 da CF 88, no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) (Incisos I, II e III do art. 165 da CF 88). O funcionamento do SPOF é simples. O PPA apresenta os objetivos e as 
metas do planejamento de médio-prazo para a administração pública. A LOA executa anualmente as ações necessárias 
ao funcionamento da máquina pública e ao atingimento das metas e objetivos fixados no PPA. A LDO, além de outras 
atribuições, desempenha um papel de ligação entre esses dois instrumentos. Do universo de ações constantes do PPA, 
a LDO seleciona aquelas que deverão merecer prioridade no orçamento do exercício a que se refere. O sistema torna-se 
lógico e ressalta a utilidade da LDO. Assim, demonstrada a importância teórica do Anexo de Metas e Prioridades (AMP) e 
tendo em vista a recente polêmica envolvendo a ausência desse anexo nas propostas e nas leis de diretrizes orçamentárias, 
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escolhemos, como objetivo deste trabalho verificar se o referido anexo vinha cumprindo o desempenho dele esperado. 
Nesta etapa procuramos identificar na literatura as avaliações já feitas por especialistas em planejamento e orçamento. 
Observamos que a maioria dos estudos aponta dificuldades, falhas e fragilidades no AMP. Recomendamos, em primeiro 
lugar, aprofundar o diagnóstico sobre a funcionalidade do AMP. Em segundo lugar, consideramos fundamental revitalizar o 
papel da LDO como ligação entre o PPA e a LOA, o que se materializaria na exigência constitucional de que a LDO porte as 
prioridades e metas do orçamento e que as mesmas sejam definitivamente executadas no exercício seguinte. Ou seja, para 
que o planejamento de médio prazo tenha êxito a LDO tem de fazer sua parte. Caso contrário, ou não temos um “sistema”, 
ou a LDO não deve continuar no sistema.
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MESA 8
Coordenador: Marilene Carneiro Matos

A MÍDIA E A COnSTRUçãO DA REALIDADE POLÍTICA:  
A IMAGEM DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO nA IMPREnSA
Malena Rehbein Rodrigues

Palavras-chave: mídia e política, jornalismo político, imprensa e democracia, Legislativo.

O desenvolvimento das comunicações, ao interferir no cotidiano – lugar privilegiado para a análise da sociabilidade – 
aumentando a velocidade dos acontecimentos e o processo de construção da realidade (agora em constante transformação) 
–, atinge necessariamente o imaginário social, como local onde a realidade se sendimenta com o tempo. Isso também ocorre 
com a realidade política. Com o objetivo de identificar a realidade política criada pelos principais jornais nacionais, analisamos 
os mais lidos pela sociedade, e também os mais consultados por políticos: Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo e O Globo. 
Foram analisadas 1768 notícias, que compõem o conjunto de matérias sobre política nacional veiculada nos cadernos dos jor-
nais avaliados, nos meses de maio de 1995, 2001, 2003 e 2005, alternadamente, períodos de calmaria e crise dos dois principais 
governos pós-redemocratização no Brasil (Lula e FHC). Os eixos de análise foram: locais de cobertura política; temas; e fontes 
que aparecem na cobertura de política nacional (poderes Executivo e Legislativo).

Percebemos que a realidade política criada é bem restrita e, logo, enviesada, em relação a tudo que de fato ocorre na cena 
política nacional. A partir dela, entende-se facilmente o imaginário politico brasileiro marcado pela baixa confiança no Legis-
lativo e pela corrupção, ainda que obviamente esses jornais sejam uma pequena parte que coopera para a formação do 
imaginário e da memória coletiva. Percebe-se uma forte rejeição combinada à crescente desconfiança quanto às atividades 
e instituições políticas. E pesquisas revelam que, de fato, o apoio ao regime democrático, no Brasil, diminui monotonica-
mente com o aumento da desconfiança dos cidadãos em instituições públicas. Donde conclui-se que a realidade restrita e/ou 
enviesada pode ter resultados amplos na desconstrução da política no imaginário brasileiro.

RELAçÕES BUROCRÁTICAS nO FUnCIOnAMEnTO DA SECOM DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Cristiane Brum Bernardes

Palavras-chave: Câmara dos Deputados, Secom, burocracia, mídias legislativas, comunicação institucional.

A influência da organização burocrática nas atividades da Secretaria de Comunicação (Secom) da Câmara dos Deputados é o 
foco deste trabalho. A reflexão sobre limitações e condicionantes da organização burocrática em relação à comunicação e 
sobre o embate entre as práticas jornalísticas e as atividades de comunicação institucional conduz à conclusão sobre o caráter 
híbrido da comunicação realizada pela instituição, fruto da mistura de técnicas jornalísticas e de divulgação institucional.

A coleta dos dados empíricos foi realizada entre janeiro de 2007 e março de 2010. A metodologia desenvolvida inclui a 
técnica da observação-participante, com o registro de informações em um Diário de Bordo e o acesso a documentos de 
gestão da Secom. A pesquisadora também realizou entrevistas em profundidade com 43 profissionais da Secom, como 
parte do estudo de caso.

A localização exata da Secom na estrutura administrativa da Câmara é um fator que complica as relações com os demais 
setores. Por não estar subordinada à estrutura administrativa da Casa e não se reportar diretamente ao Diretor Geral, o 
órgão tem uma interlocução mais direta com o Presidente e com a Mesa Diretora da Casa. 

A cobertura midiática da Câmara, por sua vez, dá visibilidade a disputas internas da burocracia por mais recursos, materiais 
e humanos. Profissionais apontam, por exemplo, a incompreensão dos demais servidores da Câmara sobre o papel da Secom 
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e, paradoxalmente, arrogância dos jornalistas em relação ao pessoal administrativo, demonstrando as tensões entre as 
culturas jornalística e institucional. Ou seja, enquanto os jornalistas enxergam o Parlamento, primordialmente, como uma 
fonte privilegiada de informações, os demais servidores têm uma visão “sagrada” do Poder Legislativo, por seu simbolismo 
como instituição-base da democracia. 

A dualidade de visões também transparece nas diferenças captadas entre as atividades de relações públicas e de jor-
nalismo. Enquanto os relações públicas e servidores administrativos acham que os veículos legislativos devem melhorar 
a imagem da Câmara dos Deputados – opinião compartilhada pelos deputados – os jornalistas acham que as mídias 
legislativas devem levar informações relevantes sobre a Câmara para a população, inclusive informações negativas para a 
imagem da instituição ou de seus integrantes. 

Outra dificuldade é a adaptação de profissionais treinados no mercado à estrutura do serviço público. A burocracia 
e os entraves administrativos para realização de tarefas cotidianas do jornalismo são citados como grandes dificuldades 
encontradas no trabalho. O sentimento do “funcionalismo público” e seu ritmo considerado lento, em contraste com a 
identidade dos profissionais de comunicação, acelerada e imediatista, desagrada os jornalistas, especialmente aqueles que 
já trabalharam na iniciativa privada.

Em suma, há uma disputa constante da Secom, não apenas com o parlamentar – que exerce o papel duplo de “patrão” e 
fonte de informação –, mas também com os próprios colegas de outros setores da Câmara para definição do que merece 
ser divulgado sobre a instituição.

O PARADOXO “ACESSO VS. COnFIDEnCIALIDADE” nA CÂMARA DOS DEPUTADOS  
– InFORMAçãO E DEMOCRACIA
João Luiz Pereira Marciano, Ivette Kafure Muñoz, Ana Lidia Gomes Gama, Gustavo Vasconcelos Cavalcante

Palavras-chave: informação; democracia; usabilidade; segurança da informação; percepção; redes.

A constante utilização de recursos automatizados para a criação, acesso, disseminação e uso da informação tem trazido 
incontáveis vantagens, tanto sob o ponto de vista da abrangência e do alcance dos usuários quanto da quantidade 
de informação que se pode tornar disponível. Estes recursos são particularmente úteis para uma instituição como a Câ-
mara dos Deputados, palco de debates de interesse e relevância nacionais e constantemente submetida a demandas por 
transparência. Por outro lado, dadas as especificidades do processo legislativo e dos trâmites administrativos, um volume 
considerável de informações é passível da aplicação de critérios de segurança. Assim, diversas questões se interpõem,  tais 
como: Quais são os meios preferenciais de divulgação de informações pela Casa, em termos de utilidade, abrangência  e 
efetividade? Em que as informações divulgadas atingem os objetivos a que se propõem? Os meios de acesso que estão 
disponíveis são adequados? Qual é a percepção dos usuários acerca dos controles a que as informações que circulam na 
Casa estão submetidas? Em que medida a implementação de políticas de segurança da informação pode se mostrar eficaz? 
A percepção dos usuários sobre as políticas de segurança da informação está relacionada a sua eficácia? A fim de responder 
a estas perguntas, serão conduzidas diversas pesquisas, dentre as quais: survey junto aos servidores da Casa para aferir sua 
percepção acerca da Lei de Acesso á informação (Lei 12.527/2011) e normas internas relacionadas (em especial o Ato da 
Mesa no. 45/2012), e análise quantitativa dos pedidos de informação à Casa, decorrentes da Lei e dos atos correlatos.

ACESSO À InFORMAçãO: ASPECTOS TEÓRICOS
Terezinha Elisabeth Silva, Thiago Gomes Eirão, Déborah Cristina Godoy da Fonseca, Marta Macedo Kerr Pinheiro, Rapahel da 
Silva Cavalcanti, Bruno Paiva Menezes

Palavras-chave: Política de informação, acesso à informação, Lei 12.527/2011.

Desenvolvido no âmbito do Projeto de Pesquisa “Acesso à informação: ações e estratégias da Câmara dos Deputados para 
atender à Lei 12.527/2011”, este trabalho visa cumprir um dos objetivos do projeto em relação ao aporte teórico para 
adensamento da pesquisa, que tem por objetivo principal analisar políticas e estratégias empreendidas pela Câmara dos 
Deputados para atender à referida Lei. Entende-se como fundamental o ato de pensar criticamente, adensar e ampliar o 
entendimento da Ciência da Informação no campo dos estudos do Legislativo, fomentando a produção sobre a temática 
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em canais formais e informais de comunicação profissionais e científicos da área, em âmbito local, nacional e internacional. 
O levantamento de literatura foi realizado principalmente na área de Ciência da Informação, mas contempla algumas áreas 
correlatas, com foco nos seguintes temas: política de informação, estado informacional, acesso à informação, transparência 
das ações governamentais, Open Archives Initiative. Os estudos teóricos até o momento empreendidos pelo grupo de pes-
quisa, portanto iniciais, foram desenvolvidos com o enfoque na mudança de paradigma apresentado pela Lei 12.527/2011 
e seu reflexo na relação entre Estado e cidadão, englobando as seguintes categorias de análise: conceitos de informação, 
política de informação, regime de informação, governo/governança/governabilidade, governo eletrônico, assimetria de 
informação. Os dados preliminares apontam para uma convergência de políticas de vários países para um mesmo ponto, 
indicando incremento de transparência e aumento da divulgação ativa de suas informações. Além disso, observa-se nessas 
políticas, aspectos similares aos defendidos pelas políticas de acesso aberto implementadas nos âmbitos acadêmico e 
científico desde o início da década de 1990.
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MESA 9
Coordenador: Casimiro Pedro da Silva Neto 

A LEGISLATURA DO GOLPE: PERFIL DOS DEPUTADOS DA 42ª LEGISLATURA (1963-1966)
Paulo Roberto de Núñez Soares, Lorenza Cardoso Costa

Palavras-chave: Perfi, Deputados, Golpe, 1964.

O presidente João Goulart foi deposto por um golpe militar em 1964. O Parlamento brasileiro tomou medidas que buscaram 
legitimar a nova ordem estabelecida. Nosso trabalho pretende identificar as características daquela Câmara dos Deputados 
para relacioná-la à atitude institucional adotada. O levantamento do perfil dos deputados da 42ª legislatura contribuirá 
para o entendimento do papel da Câmara nos eventos da época. Nosso problema desdobra-se em duas questões: o perfil 
dos Deputados da 42ª legislatura e a relação entre este perfil e a atuação da Câmara no golpe militar de 1964. A documentação 
referente aos Deputados brasileiros está disponível em perfis e dicionários biográficos. Nosso trabalho será organizar 
esses dados de modo a estabelecer as características distintivas da legislatura que se estendeu de 1963 a 1966 e relacioná-las ao 
evento político mais marcante daquele período, a destituição do presidente João Goulart. Pretendemos levantar o perfil da 
42ª legislatura destacando três aspectos: 1) Distribuição das forças partidárias; 2) Perfil social, ordenado a partir das profissões, 
relacionando-as à filiação partidária e campo político-ideológico do deputado; e 3) Tendências ideológicas. Como produto, 
pretendemos a construção de uma tipologia específica para caracterizar a atuação da Câmara dos Deputados naquele 
contexto histórico. Acreditamos que este perfil poderá auxiliar a constituição de um modelo de análise para a atuação da 
Câmara em outros contextos.

DILEMAS InSTITUCIOnAIS E CEnÁRIOS POLÍTICOS: AnÁLISE DO DISCURSO DA  
ALTERAçãO DO SOBRESTAMEnTO DA PAUTA nA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Lucas Cordova Machado

Palavras-chave: Processo legislativo. Questão de ordem. Análise do discurso. Discurso político.

Analisa a Questão de Ordem (QO) 411/09, respondida por Michel Temer, então Presidente da Câmara dos Deputados, que 
alterou o entendimento a respeito do sobrestamento da pauta na Câmara. A opção pela análise de uma questão de ordem 
justifica-se pelo entendimento de que se trata de um dos instrumentos regimentais mais legítimos e definidores do processo 
legislativo, pois tem o potencial de orientar os caminhos de uma proposição e criar jurisprudência legislativa, podendo até 
mesmo definir os rumos da atividade parlamentar, como é o caso da QO 411/09. O estudo pretende, a partir da abordagem 
teórica e metodológica da vertente francesa da análise do discurso, desvelar as relações de poder no plano das formações 
discursivas e suas respectivas formações ideológicas no interior do Legislativo vis-à-vis o Executivo, com ênfase no poder de 
agenda e no equilíbrio entre os Poderes da República. Para tanto, propõe-se analisar pronunciamentos proferidos em Plenário 
por ocasião da supracitada Questão de Ordem, tendo como referência o discurso político como cena teatral indicado por 
Charaudeau, de forma a tentar fornecer novos elementos interpretativos aos dilemas institucionais e às escolhas políticas dos 
atores envolvidos nesse debate. Conclui que as estratégias discursivas empregadas pelos atores políticos evidenciaram o pro-
cesso de significação, circulação e entrecruzamento dos saberes a respeito da relação institucional entre os Poderes, apontados 
pelo posicionamento político dos atores envolvidos na cena teatral e seus respectivos pronunciamentos sobre a interação 
com o Executivo. A análise do discurso contribuiu para a compreensão do contexto social da produção discursiva da QO e 
da alteração do sobrestamento da pauta, além de reiterar a ideia de que a formação discursiva está intimamente relacionada 
à prática institucional das relações de poder dentro e fora da Câmara dos Deputados. Os embates dos pronunciamentos 
evidenciam esta premissa. Além disso, a análise da QO foi capaz de revelar a força política e retórica dos pronunciamentos 
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em Plenário no sentido de modificar e, sobretudo, legitimar o entendimento sobre o trancamento da pauta. Ao utilizar a 
análise do discurso, tendo como pano de fundo o processo legislativo, direito constitucional e a ciência política, pretendeu-se 
dar novo enfoque à temática do sobrestamento da pauta e, dessa forma, tentar fornecer novos elementos interpretativos aos 
dilemas institucionais e às escolhas políticas dos atores envolvidos nesse contexto.

A CPMI CACHOEIRA E OS nOVOS PROCEDIMEnTOS InVESTIGATIVOS DO PARLAMEnTO
Rebeca de Souza Leão Albuquerque

Palavras-chave: CPMI, Processo Legislativo, Procedimento, Investigação Cachoeira.

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que atualmente investiga a organização criminosa do Sr. Carlos Cacho-
eira é de uma peculiaridade imensa para a história dos inquéritos legislativos no Brasil. Ela não foi criada como instrumento 
da minoria no Parlamento para fiscalizar atos ou fatos que envolvem o Governo, mas sim por partidos da base governista, 
numa conjuntura política atípica, estabelecendo procedimentos legislativos novos, alguns dos quais ainda em curso, que 
merecem ser estudados. Ao contrário das investigações feitas pelos órgãos de controle e dos julgamentos normalmente 
realizados pelo Judiciário, os inquéritos legislativos são feitos com intenso escrutínio público e sob a pressão legítima dos 
diferentes grupos políticos presentes no Congresso Nacional. Conforme estabelece a Constituição Federal, as CPIs devem 
orientar-se por fatos determinados. Esta CPMI foi especificamente constituída para investigar a organização criminosa do 
Sr. Carlinhos Cachoeira. O desafio político está na manutenção deste foco. A partir disso, existem meios e regras procedimentais 
e processuais legislativos que são utilizados para guiar os trabalhos da Comissão. São os procedimentos e processos 
existentes e os novos estabelecidos nesta CPMI, instrumento que em si já configura função atípica do Poder Legislativo em 
um sistema de freios e contrapesos, que deverão ser estudados neste artigo.

DISQUE 100: UMA AnÁLISE DE JAnEIRO A OUTUBRO DE 2010
Mariza Helena Ferreira

Palavras-chave: Disque 100; violações; crianças e adolescentes; enfrentamento.

Este trabalho buscou desnudar uma política pública originária da necessidade do enfrentamento da cultura de violência 
contra crianças e adolescentes existente em território brasileiro no período de janeiro a outubro de 2010. Os abusos, 
o tráfico nacional e internacional para exploração sexual, a tortura, as agressões físicas e psicológicas, o trabalho infantil, 
os assassinatos e os desaparecimentos de crianças e adolescentes são algumas das faces dessa violência.A autora propôs-se 
a investigar o tema em virtude das inúmeras denúncias de violaçãodos direitos humanos infanto-juvenis que chegam à 
Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados – CDHM e da necessidade de se buscar formas de 
se combater essa prática. Utilizou-se de pesquisas bibliográficas e de campo, de participação em seminários e audiências 
públicas promovidas pela CDHM, de análise de legislação, de acesso a inúmeros artigos veiculados pela internet através 
de renomadas instituições e de defensores dos direitos de crianças e sobretudo de dados e de informações do Serviço 
Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ao termo dos estudos, das coletas de dados e 
das entrevistas, pôde-se constatar deficiências no sistema de garantias que impossibilitam o cumprimento prático da 
doutrina da proteção integral a crianças e adolescentes. Contudo, o Disque Denúncia Nacional, enquanto porta de entrada 
dessas informações, demonstrou ser um instrumento imprescindível posto que faz o papel de um núcleo coletador de 
informações da base populacional de todas as unidades da federação o que propicia elementos para um diagnóstico social 
e a implementação de políticas e legislação para a correção dessas distorções. Seja na coleta dos dados que permitem a 
formulação de novas políticas públicas, seja no repensar da atual legislação ou na implementação de ambas ou ainda, na busca 
por um caminho que erradique plenamente qualquer violação aos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, o estudo 
percebeu as deficiências da Rede de Proteção, mais especificamente a fragilidade dos Conselhos Tutelares, de suas competências 
e falsa autonomia para atuação em favor de crianças e adolescentes.
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MESA 10
Coordenador: Márcia Rodrigues da Cruz

PESQUISA DOCUMEnTAL nO COnGRESSO nACIOnAL:   
O CASO DA REFORMA TRABALHISTA nO GOVERnO FHC (1995-2002)
Luiz Henrique Vogel

Palavras-chave: Legislação trabalhista, neoliberalismo, Poder Executivo Federal, Congresso Nacional.

Ao longo do século XX, o Direito do Trabalho esteve associado a um arranjo político e social cujos sentidos estavam vinculados, 
entre outros aspectos, à “civilização” das relações de classe e à reprodução do capitalismo na vigência da democracia liberal, no 
âmbito dos Estados nacionais. O propósito desta pesquisa é investigar como ocorreu o processo de deslocamento e rein-
terpretação desses sentidos (equivalente à codificação da razão do mais forte), no contexto da forte hegemonia política da 
coalizão de centro-direita que governou o país entre 1995 e 2002. Nesse período, o Poder Executivo Federal, as principais 
organizações patronais, setores importantes da mídia impressa e a Força Sindical estiveram empenhados na promoção 
de profunda alteração dos traços centrais do modelo brasileiro de relações de trabalho, no qual a lei é  mais importante 
na definição dos direitos substantivos do trabalho do que os contratos coletivos. Para justificar politicamente essas alte-
rações, o Poder Executivo e seus apoiadores apontaram a responsabilidade do modelo legislado pelos elevados custos 
do emprego formal, a perda de competitividade da indústria, o aumento da informalidade e do desemprego durante o 
governo FHC. Por meio da análise do conteúdo das justificativas dos projetos encaminhados ao Congresso Nacional pelo 
Poder Executivo, das manifestações de suas principais lideranças e dos apoiadores na mídia e no meio sindical, a pesquisa 
busca interpretar o sentido político dessa leitura, apresentada como se fosse solução “técnica” e “modernizante” para uma 
legislação que estaria “ultrapassada”. Consideramos que a reforma trabalhista tinha claros propósitos políticos pois, além 
de repassar aos trabalhadores os custos do ajuste econômico nos anos 90, permitiu justificar na cena pública a retração do 
papel do Estado, bem como fortalecer o apoio de setores importantes do patronato a esse projeto político.

InTERAçÕES EnTRE O LEGISLATIVO E O EXECUTIVO FEDERAL  
nA PRODUçãO DE EMEnDAS COnSTITUCIOnAIS nO BRASIL
Fábio de Barros Correia Gomes

Palavras-chave: Executivo, Legislativo, Produção Legislativa, Emenda Constitucional, Câmara dos Deputados.

Objetivo e justificativa – É disseminada a percepção de que o Executivo predomina na produção legislativa. Contudo, existem 
diferentes vias no sistema de produção legislativa brasileiro e naquela de maior hierarquia, a contitucional, o Executivo 
não dispõe dos mesmos recursos (como a urgência e o veto presidencial) que nas demais vias (complementar e ordinária) 
para influenciar na tramitação. A proposta de emenda à Constituição (PEC)  requer a formação de comissão temporária 
especial e, ainda, apreciação pelo plenário de cada Casa em dois turnos de votação. É o único tipo de proposição legislativa 
cuja votação exige uma supermaioria para aprovação (três quintos dos votos em cada Casa). Desse modo, seria razoável 
supor uma atuação mais autônoma do Legislativo nessa via.

Método – Foi observada a evolução histórica de utilização de PEC desde o século XX e analisadas todas as PEC que ingres-
saram na Câmara dos Deputados entre 1999 e 2006 (duas legislaturas), segundo autoria, conteúdo e destino.

Resultados – A utilização da via constitucional encontra-se em expansão. Entre 1926 e 1963, foram produzidas apenas 
9 emendas constitucionais (EC) e entre 1964 e 1985, 43 EC. Desde 1992, foram produzidas 70 EC, com uma aceleração 
ocorrendo a partir de 1995, após a revisão constitucional de 1993.
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Entre 1999 e 2006, 94,4% das PEC foram apresentadas por deputados, 4% por senadores e 1,6% pelo Executivo. Os temas 
mais abordados foram da área social (39,2%), seguidos dos das áreas: político-institucional (26,5%), administrativa (22,0%), 
econômica (12,2%) e de homenagens ou simbólicos (0,1%). A participação do Executivo concentrou-se (mais da metade) 
na área social e as PEC da área político-institucional foram exclusivamente iniciadas por parlamentares. Apenas quatro PEC 
de autoria de comissões foram detectadas, todas de comissões temporárias.

Das 1,188 PEC apresentadas, 1,8% foram convertidas em EC (21, sendo três de deputados, 11 de senadores e 7 do Execu-
tivo). O Legislativo foi autor de 66,7% das EC (nenhuma de autoria de comissão), sendo que os senadores foram autores 
de 52,4%. Embora o Executivo não tenha predominado quantitativamente, apresentou a maior taxa de sucesso, 36,8% 
(contra 0,3% dos deputados e 2,2% dos senadores). A área social foi a que produziu o maior número de EC (71,4%), 
seguindo-se a econômica (14,3%), administrativa (9,5%), político-institucional (4,8%) e nenhuma sobre homenagens ou 
temas simbólicos. Somando-se as EC do Executivo às dos parlamentares da coalizão, esta predominou amplamente, com 
90,5% da autoria da produção nessa via. O comprometimento do orçamento federal esteve presente em 10 das EC (sendo 
6 do Executivo e as demais, de parlamentares da coalizão). As EC do Executivo tramitaram em média por 315 dias, as de 
senadores por 1.323 dias e as de deputado por 985 dias. 

A liderança do Legislativo não pode ser sugerida apenas pelo significativo achado de predominância do Legislativo como 
autor de mais normas na via constitucional. No caso, a constatação de que a coalizão obteve elevada taxa de dominância 
torna improvável uma predominância ou liderança autônoma do Legislativo, sendo mais coerente que esse achado reflita 
a lógica do presidencialismo de coalizão.

PARTICIPAçãO DO PODER LEGISLATIVO nA FISCALIZAçãO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Dorgil Marinho da Silva Brandão, Sandra Silva de Sousa

Palavras-chave: Poder Legislativo; Políticas Públicas; Fiscalização Legislativa; Monografias Legislativas; Educação Legislativa; 
Formação Legislativa.

Resumo: O trabalho de pesquisa e extensão desse grupo visa reunir em um arquivo digital o conhecimento produzido, no âmbito 
do Poder Legislativo, especialmente na Câmara dos Deputados, acerca das políticas públicas e da participação do Legislativo 
na fiscalização dessas políticas. Inicialmente, o Grupo fará uma revisão da literatura sobre Políticas Públicas e Órgãos.

Legislativos ou Fiscalizadores, tendo como base a referência bibliográfica aposta nos trabalhos monográficos da I Turma 
da Especialização em Legislativo e Políticas Públicas oferecidas pelo Cefor, cuja formatura se deu em maio de 2011, mas 
não se restringindo necessariamente a essa referência. Concomitante, serão abordados estudos de políticas públicas espe-
cíficas, para reunir elementos fáticos e documentais, com o objetivo de formar um banco de dados e de hipóteses, com 
menção a conclusões, acerca da interação do Legislativo, notadamente a Câmara dos Deputados, com as políticas públicas 
estudadas. Para compreender o papel fiscalizador do Legislativo no âmbito estadual e municipal, será enfocada, quando à 
fiscalização de políticas públicas, a produção da Câmara Legislativa do DF, que tem em seu escopo abordagens de caráter 
estadual e municipal, e, para enriquecer o arquivo, a produção, relativamente a políticas públicas, de um órgão de controle 
interno de atividade amplamente reconhecida, a Controladoria-Geral da União. O ponto de partida serão as políticas 
específicas escolhidas pelos trabalhos monográficos da mencionada Turma de Especialistas. O arquivo digital fruto desses 
esforços incluirá uma menção do grupo sobre o aperfeiçoamento da ação fiscalizadora do Poder Legislativo.

COnSEQUÊnCIAS DA JURISPRUDÊnCIA DO STF nA TRAMITAçãO  
DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS nO COnGRESSO nACIOnAL
Thamara Dutra Ribeiro

Palavras-chave: Processo Legislativo, Jurisprudência Supremo Tribunal Federal, Três Poderes, Ação Direta de Inconstitucio-
naldiade, Medida Provisória.

O estudo pretende definir a origem, evolução e como as Medidas Provisórias tramitam no Congresso Nacional brasileiro 
atualmente. Após essa contextualização, o foco do estudo passa às decisões do Supremo Tribunal Federal acerca dos 
requisitos constitucionais caros a essa espécie normativa. O objetivo é apreciar as consequências da jurisprudência para a 
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tramitação das Medidas Provisórias no Congresso Nacional, observando o fenômeno Processo Legislativo sob perspectiva 
interdisciplinar na interseção Ciência Política-Direito-Técnica Legislativa. Uma vez que as medidas provisórias são um 
instrumento do Poder Executivo para legislar, pretende-se observar a relação entre os Três Poderes da República, concen-
trando a análise no processo legislativo e nas alterações dadas por decisões do Poder Judiciário acerca de requisitos 
constitucionais das Medidas Provisórias e seu rito legislativo próprio. Tendo sido analisadas dezoito decisões do Supremo 
Tribunal Federal em Ações Diretas de Inconstitucionalidade e Mandados de Segurança, pôde-se observar a correlação 
entre os julgamentos da Corte e as consequentes decisões de diferentes Presidentes da Câmara dos Deputados visando 
adequar a interpretação das normas de tramitação legislativa. Nesse sentido, destacam-se as decisões da ADI 4.048, que 
limitou a edição de medidas provisórias de crédito extraordinário, e da ADI 4.029, que normatizou o pronunciamento das 
comissões mistas previamente à apreciação pelos plenários das Casas do Congresso Nacional.


	A4_Arte para capa
	Caderno de Resumos.pdf

