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Resumo 

 

Este trabalho tem por finalidade tentar compreender a importância da proposição do tipo 

Indicação (INC) tanto como fator efetivo de aprimoramento das políticas públicas desenvolvidas 

pelo Governo Federal, quanto como instrumento útil para produzir benefícios eleitorais aos seus 

autores, Deputados Federais no exercício do mandato na 1ª Sessão legislativa da 55ª Legislatura 

(2015). 

Respeitado o princípio da independência e harmonia entre os Poderes, regimentalmente é 

permitido aos Deputados enviarem sugestões ao Poder Executivo visando a adoção de ações 

pontuais (geralmente resultantes de demandas originadas em suas bases eleitorais) próprias das 

atribuições daquele Poder.  

Em que pese contemplarem as mais diversas áreas de atuação sob responsabilidade do 

Poder Executivo, como educação, esportes, saneamento e cultura, entre outras, teremos como 

foco as proposições do tipo Indicação sobre o tema saúde que, de alguma maneira, estiveram 

vinculadas ao enfrentamento de uma anunciada epidemia internacional de doenças tropicais 

transmitidas pelo mosquito aedes aegypti que poderia atingir o país às vésperas dos grandes 

eventos esportivos de 2016, utilizando por base explicativa principal a teoria da Conexão 

Eleitoral desenvolvida por David Mayhew. 

Palavras-Chave: Indicação, Deputados, políticas públicas, saúde, epidemia, sugestões. 
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INTRODUÇÃO 

Os conceitos mais modernos de democracia nos apontam para um arranjo institucional 

entre agentes públicos para a tomada de decisões políticas de interesse da cidadania. Todo esse 

arranjo reveste-se de legitimidade por consequência do cumprimento da ordem constitucional 

vigente, que, no modelo democrático, tende a descentralizar o exercício do poder, distribuindo-o 

de maneira a favorecer o equilíbrio entre as partes da elite política dominante, para que ocorra um 

controle mútuo entre estas que não permita o surgimento de um poder absoluto. 

Tal mecanismo, conhecido como “checks and balances” ou “freios e contrapesos”, foi 

inicialmente desenvolvido por Montesquieu em seu livro “O espírito das Leis”, publicado em 

1748, e vem sendo aprofundado e aperfeiçoado no decorrer do tempo, sempre visando impedir 

excessos decorrentes de uma possível concentração de poder. 

Dessa forma, a teoria democrática contemporânea chegou a duas grandes modalidades de 

controle (vertical e horizontal), denominadas “accountability”. 

Accountability é um conceito relativamente recente, aplicado inicialmente aos processos 

de gestão da iniciativa privada como forma de maximizar o aproveitamento de seus recursos e 

sempre buscar maior eficiência dos seus meios de produção. 

Aproveitado e adaptado pelo poder público, este conceito de gestão tem relação direta 

com a necessidade de administração e prestação de contas do uso dos recursos públicos de forma 

eficaz e transparente, conjugado com a obrigação de atender aos anseios e aspirações da 

sociedade, em acordo com o que estabelecem os conceitos da democracia representativa liberal. 

No âmbito público, em resumo, a accountability vertical é aquela que promove a interação 

entre eleitos e seus eleitores, com o objetivo de estabelecer um controle social sobre os agentes 

públicos tomadores de decisões. Já o accountability horizontal faz referência ao controle 

institucional, neste caso, mais diretamente vinculado ao equilíbrio entre os poderes constituídos. 

Neste particular, destaca-se o importante papel exercido pelo Poder Legislativo enquanto 

esfera de representação popular e mediante uma de suas funções por excelência, que é a 

fiscalização da ação governamental, sempre em conjunto com o acompanhamento da 

implementação de suas políticas públicas.  
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Por acumular fortes aspectos tanto do accountability vertical, quanto do accountability 

horizontal, constitui-se espaço privilegiado às atividades de controle estatal e à manifestação da 

vontade popular, o que o torna mais transparente e suscetível as movimentações da sociedade, 

tendo em vista que se origina de acirradas disputas eleitorais periódicas. 

A partir de tais considerações iniciais é que questionaremos a constante necessidade que 

os parlamentares têm, independente do posicionamento ideológico que ocupem em relação ao 

Governo, de demonstrar capacidade de trabalhar para atender às principais demandas de seus 

eleitores. Outra variável a ser analisada são os efeitos do acompanhamento das atividades 

legislativas pela imprensa, com a recorrente publicação de relatórios que “medem” a 

“produtividade” dos parlamentares, cujos resultados podem levar a interpretações distorcidas, 

tendo em vista que a atividade política se reveste de características singulares. 

Nesse contexto é que surge a proposição objeto de nossa análise, a do tipo Indicação 

.  

Em que pese funcionar como instrumento de colaboração entre os Poderes, respeitado o 

princípio da independência e da harmonia, a grande quantidade de proposições deste tipo, 

apresentadas no âmbito da Câmara dos Deputados, merece ter verificada sua eficácia nas ações 

governamentais, sem deixar de considerar seu impacto nos índices de produção parlamentar de 

seus subscritores.  

Tentaremos também verificar se existe correlação entre o aproveitamento ou não das 

ideias encaminhadas ao Poder Executivo e o posicionamento ideológico de seus autores em 

relação ao Governo, tentando definir a real efetividade da proposição em comento. 

Os fundamentos teóricos que serão utilizados para chegar a possíveis respostas aos 

questionamentos supramencionados são: 

 Principal:  a teoria da Conexão Eleitoral, de David Mayhew (1974).  

 Acessórios: o estudo “Representação: palavras, instituições e ideias”, de Hanna 

Fenichel Pitkin (1972) e o “Discurso aos eleitores de Bristol”, de Edmund Burke 

(1774).  

Quanto à metodologia, será traçado um panorama histórico da Indicação no Parlamento 

brasileiro desde o período imperial, dando ênfase à evolução de sua utilização na Câmara dos 
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Deputados1 a partir da Constituição Federal de 1988, destacando, nesse contexto, a 1ª Sessão 

Legislativa da 55ª Legislatura (2015/2016), especialmente nas políticas públicas de saúde, tendo 

em vista as dificuldades enfrentadas pelo país no ano de 2015 no que tange a uma iminente 

epidemia internacional de doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti, como dengue, 

chikungunya e, principalmente, a febre causada pelo zika vírus, associada aos casos de 

microcefalia em bebês, que poderia comprometer os esforços para promover os Jogos Olímpicos 

de 2016. 

Serão utilizadas pesquisas bibliográficas em obras de pesquisadores, juristas, sociólogos e 

intelectuais, através de livros, artigos, legislação e meio eletrônico, principalmente no Sistema de 

Informações Legislativas da Câmara dos Deputados (SILEG), o que possibilitará destacar alguns 

dados quantitativos e qualitativos.  

Portanto, a presente pesquisa pretende se lançar sobre esse problema de modo a responder 

a seguinte pergunta: 

Em que medida a apresentação reiterada de proposições do tipo Indicação por parte 

dos Deputados pode contribuir para o aprimoramento das políticas públicas desenvolvidas 

pelo Governo Federal na área da saúde? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 O Regimento Interno do Senado Federal (Resolução do Senado Federal nº 93, de 1970) não permite que sejam 

encaminhadas Indicações a outros Poderes, estando as referidas proposições restritas ao âmbito interno daquela Casa 

Legislativa. 
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1 Histórico da proposição do tipo Indicação (INC) no âmbito do Poder 

Legislativo Federal 

1.1 Antes da CF 88  

Percorrendo a história poderemos verificar que a proposição do tipo Indicação encontra-se 

prevista em todos os Regimentos Internos da Câmara dos Deputados editados, desde os 

primórdios do Parlamento brasileiro, ainda no período imperial. 

Porém, nestes quase duzentos anos de existência, sua aplicação sofreu algumas 

modificações e adaptações às realidades constitucionais e legais nacionais. 

Já em 1826, o primeiro Regimento Interno da Câmara que se tem notícia, preconizava em 

seu item 149 e seguintes (destaque para a possibilidade de ser encaminhada ou não às comissões 

pertinentes à matéria): 

 

“149. As Indicaçoens só poderão ser feitas pelos Membros da Camara, 

por escrito, asignadas por elles, e para o exercicio de alguma das 

attribuiçoens da Camara. 

150. Feita a primeira leitura dellas no tempo, e pela forma que se 

declara no Artigo 71, serão registradas em Livro para isso determinado, 

e reservadas para a segunda leitura, quando lhes competir. 

151. Para fazer se a segunda leitura, medearão tres dias, pelo menos, 

excepto o cazo de urgencia, decedido por votação.  

152. Feita a segunda leitura, a Camara deliberará sem discussão, se a 

Indicação deve, ou não ser remettida a huma Commissão, a que 

pertencer por seu objecto. (grifo nosso) 

153. Se decidir se, que não seja remettida á Commissão, o Presidente 

porá logo a votos se he, ou não objecto de deliberação.  

154. Quando fôr remettida a Commissão, depois que esta der o seu 

parecer, a Camara decidirá á vista delle, sem preceder discussão, se he 

ou não objecto de deliberação.  

155. Decidido, que a Indicação he objecto de deliberação entrará na 

destribuição diaria dos trabalhos pela ordem da sua antiguidade, ou 

importancia.” (PACHECO e RICCI, 2017, p. 482-483) 
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O procedimento adotado na tramitação da Indicação permaneceu praticamente inalterado 

nos Regimentos Internos seguintes, de 1831, 1870, 1891 e 1904 tornando-se obrigatória apenas a 

faculdade de encaminhá-la ou não à Comissão, conforme poderemos ver no texto abaixo, 

correspondente ao Regimento Interno da Câmara, de 1831. 

 

“Art. 123. As indicações só poderão feitas pelos membros da Camara 

por escripto, e assignadas por elles; lidas na Mesa em dia para isso 

destinado, como os projectos, serão independente de votação, 

remettidas á Comissão, (grifo nosso) á que por sua natureza 

pertencerem, praticando-se como nos artigos 67 e 68. 

Art. 124. A Commissão, á vista da matéria da indicação, interporá sobre 

ella o seu parecer, a cerca do qual se praticará da mesma forma que 

sobre os mais pareceres de Commissões.” (PACHECO e RICCI, 2017, 

p. 482) 

 

Somente no Regimento Interno da Câmara editado em 1928 é que surge uma evolução 

procedimental da proposição, conferindo-lhe o caráter sugestivo que permanece até os dias 

atuais. Outra inovação notada foi a estipulação de prazo para manifestação da comissão a qual 

porventura a proposição tenha sido distribuída: 

 

Art. 230. Indicação é a proposição com que um Deputado suggere a 

manifestação da Camara, ou de suas Commissões, sobre determinado 

assumpto. 

§ 1º As indicações serão redigidas por escripto, em termos explicitos e 

em fórma syntetica, e assignadas pelos seus Autores. 

§ 2º As indicações recebidas pela Mesa serão lidas em summula, 

despachadas ás Commissões com que tiverem correlação e mandadas 

publicar, na integra, na acta impressa dos trabalhos da Camara. 

§ 3º As indicações independerão de qualquer julgamento preliminar da 

Camara. 

Art. 231. A Commissão que receber uma indicação deverá interpôr 

parecer no prazo de 10 dias. (grifo nosso) 

§ 1º A indicação e o seu respectivo parecer serão sujeitos a uma 

discussão unica.     
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§ 2º Si á indicação fôr apresentada emenda, (grifo nosso) para que esta 

tenha parecer voltará á Commissão. 

§ 3º Este segundo parecer terá uma discussão. 

Art. 232. Si o parecer de uma Commissão sobre uma indicação concluir 

por um projecto de lei, ou resolução, e fôr approvado pela Camara, o 

projecto seguirá os tramites regimentaes a que se acham subordinadas 

as proposições dessa natureza.” (PACHECO e RICCI, 2017, p. 481-

482) 

 

As regras supracitadas foram reproduzidas quase que na íntegra na edição regimental 

editada em 1934, com a exceção do disposto no Art. 231 e seus parágrafos, justamente o que 

disciplinava prazo para emissão de parecer, emendamento e discussão.  

No Regimento Interno da Câmara de 1947 mais um passo foi dado rumo ao 

aperfeiçoamento da tramitação da Indicação, através de um maior detalhamento, com destaque 

para a evidenciação do retorno do prazo para oferecimento de parecer e da possibilidade do 

oferecimento de emendas. 

 

“Art. 98. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a 

manifestação da Câmara, ou de suas Comissões, acêrca de determinado 

assunto, tendente à elaboração de proposição sôbre matéria de 

competência da Câmara. 

§ 1º As indicações serão redigidas por escrito, em têrmos explícitos e em 

forma sintética, assinadas pelo Autor. 

§ 2º As indicações recebidas pela Mesa, e lidas em súmula, serão 

despachadas, obrigatoriamente, às Comissões com que tiverem 

correlação e mandadas publicar, integralmente, na ata dos trabalhos da 

Câmara. 

§ 3º As indicações independem de qualquer julgamento preliminar da 

Câmara. 

§ 4º A Commissão que receber uma indicação deverá interpôr parecer 

dentro do prazo de 10 dias. (grifo nosso) 

§ 5º A indicação e o respectivo parecer serão sujeitos a discussão única. 

§ 6º Se à indicação fôr apresentada emenda, (grifo nosso) para que 

esta tenha parecer, voltará à Comissão. 

§ 7º Êste segundo parecer sofrerá discussão suplementar. 
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§ 8º Se a Comissão, ao opinar sôbre indicação, concluir por projeto, 

seguirá êste os trâmites regimentais, que disciplinam as proposições de 

igual natureza.” (PACHECO e RICCI, 2017, p. 481) 

 

O Regimento Interno da Câmara de 1949, em linhas gerais, mantém a essência conceitual 

da Indicação, tendo o prazo para apresentação de parecer sido aumentado para 20 dias e surgido a 

figura do arquivamento e a consequente comunicação ao autor para providências que julgar 

convenientes. 

 

“Art. 94. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a 

manifestação de uma ou mais Comissões, acêrca de determinado 

assunto, visando à elaboração de projeto sôbre matéria de iniciativa da 

Câmara. 

§ 1º As indicações, recebidas pela Mesa e lidas em súmula, serão 

despachadas às Comissões e mandadas à publicação, no "Diário do 

Congresso Nacional", sem dependerem de julgamento preliminar do 

Plenário. 

§ 2º Os pareceres referentes a indicações deverão ser interpostos no 

prazo de vinte dias. (grifo nosso) 

§ 3º Se qualquer Comissão, que tiver de opinar sôbre indicação, 

concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá êste os trâmites 

regimentais. 

§ 4º Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido [pelo oferecimento de 

projeto], o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, 

determinará o arquivamento da indicação, a cujo autor dará 

conhecimento do fato, para que êste, se quiser, ofereça projeto próprio 

à consideração do Plenário.” (grifo nosso) (PACHECO e RICCI, 2017, 

p. 480) 

 

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados editado em 1955 nos apresenta 

originalmente as vedações que ainda hoje aparecem, em termos análogos, no Regimento Interno 
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do Senado Federal e que apareciam no primeiro Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

após o período da redemocratização2, conforme poderemos verificar mais adiante. 

Tais vedações, também reproduzidas no estatuto que passou a viger em 1972, 

estabeleciam a impossibilidade do uso das Indicações para interpretação e aplicação da lei ou 

manifestação sobre ato de qualquer Poder por Comissão da Câmara, além de impedir que as 

sugestões constantes da proposição pudessem ser encaminhadas a Poder ou Órgão estranho ao 

Legislativo. 

Apenas a título de ilustração, vejamos o texto que constava do Regimento Interno da 

Câmara de 1972: 

 

“Art. 126. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a 

manifestação de uma ou mais Comissões, acerca de determinado 

assunto, visando à elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da 

Câmara. 

§ 1º As indicações, recebidas pela Mesa e lidas em súmula, serão 

mandadas a publicação, no Diário do Congresso Nacional e 

encaminhadas às Comissões competentes sem dependerem de 

julgamento preliminar do Plenário. 

§ 2º Os pareceres referentes a indicações deverão ser proferidos no 

prazo de vinte dias, prorrogável a critério da Presidência; 

§ 3º Se qualquer Comissão, que tiver de opinar sobre indicação, 

concluir pelo oferecimento de projeto, seguirá este os trâmites 

regimentais. 

§ 4º Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido[pelo oferecimento de 

projeto], o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, 

determinará o arquivamento da indicação, a cujo Autor dará 

conhecimento para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à 

consideração do Plenário. 

§ 5º Não serão aceitas, como indicação, as que objetivem: 

a) consulta a qualquer Comissão sobre interpretação e aplicação da 

lei; 

                                                 
2 Antes das alterações efetuadas pela Resolução nº 10/1991, que previu a possibilidade das Indicações serem 

encaminhadas a outros Poderes. 



17 

 

b) consulta a qualquer Comissão sobre ato de qualquer Poder, ou de 

seus órgãos; 

c) sugestão, ou conselho, a qualquer Poder, ou órgãos seus, no sentido 

de motivar determinado ato, ou de efetuá-lo de determinada maneira. 

(grifo nosso) (PACHECO e RICCI, 2017, p. 479-480) 

 

Este é o panorama da proposição do tipo Indicação até o advento da Constituição Federal 

de 1988. 

 

1.2 Depois da CF 88   

O Capítulo I do Título IV da Constituição Federal de 1988, que aborda a Organização dos 

Poderes com ênfase no Poder Legislativo, Seção VIII (Do Processo Legislativo), trata das 

espécies normativas primárias: 

 

  “Seção VIII 

Do Processo Legislativo 

 

Subseção I 

Disposição Geral 

 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de:  

 

I - emendas à Constituição;  

II - leis complementares;  

III - leis ordinárias;  

IV - leis delegadas;  

V - medidas provisórias;  

VI - decretos legislativos;  

VII - resoluções.  

 

Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 

alteração e consolidação das leis.” (BRASIL, Constituição Federal de 

1988) 

 

Todas as normas jurídicas constantes do rol acima são resultantes do processo legislativo 

constitucional, o que não ocorre com a Indicação que, na esfera Federal, é encontrada somente 
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nos Regimentos Internos das duas Casas que constituem o Poder legislativo: Câmara dos 

Deputados e Senado Federal. Por conseguinte, não se trata de norma jurídica. 

Na Câmara dos Deputados iremos encontrar este tipo de proposição no Título IV do atual 

Regimento Interno (RICD), no qual há uma referência genérica no §1º do Art. 100 e um Capítulo 

específico (III), disciplinando suas características e estabelecendo critérios. 

Os dois incisos contidos no caput do Art. 113 resumem: 

 

    “Capítulo III 

    Das Indicações 

 

Art. 113. Indicação é a proposição através da qual o deputado: 

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a realização de ato 

administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua 

iniciativa exclusiva;3 

 

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de 

determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de 

iniciativa da Câmara.” (BRASIL, Resolução nº 17, de 1989 da Câmara dos 

Deputados) 

 

As definições acima permitem que classifiquemos as Indicações no âmbito da Câmara dos 

Deputados como externas (I) e internas (II).  

Com relação às internas vamos nos abster de tecer comentários, pois não se referem ao 

relacionamento entre os Poderes Executivo e Legislativo, objeto principal da presente análise.  

Já no que tange às externas, buscaremos explorar suas motivações e consequências através 

da análise das informações disponíveis, levando em consideração seu caráter sugestivo, que pode 

ensejar, inclusive, que não sejam adotadas ou sequer respondidas pelo Poder ao qual são 

encaminhadas.  

                                                 
3 Inovação decorrente da aprovação da Resolução nº 10/1991.  
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CARNEIRO, SANTOS e NÓBREGA NETTO em seu “Curso de Regimento Interno”, 4ª 

Ed., páginas 275-277, já nos apontam algumas observações importantes no que concerne às 

Indicações externas previstas no Regimento da Câmara dos Deputados, quando registram que 

estas são importantes instrumentos para o exercício da atividade parlamentar, na medida em que 

permitem o encaminhamento de sugestões a outro Poder. 

Nesse aspecto, ressaltam que a sua grande maioria tem como destino o Poder Executivo, 

de forma genérica, encaminhadas à Presidência da República via Casa Civil, ou mais 

especificamente a seus diversos órgãos (Ministérios) e respectivas autoridades. 

Outro ponto destacado pelos referidos autores é o entendimento atual da Câmara dos 

Deputados que não admite o encaminhamento de Indicações às autarquias federais, com exceção 

do Banco Central do Brasil, cujo Presidente detém o status de Ministro. 

Importante salientar que o Regimento Interno do Senado Federal (RISF) também prevê as 

Indicações, mas as classifica como proposições de natureza interna apenas, vedando sua 

utilização como forma de sugerir ou aconselhar outro Poder, conforme consta do seu Artigo 225: 

 

“Seção IV 

Das Indicações 

 

Art. 224. Indicação corresponde a sugestão de Senador ou comissão 

para que o assunto, nela focalizado, seja objeto de providência ou 

estudo pelo órgão competente da Casa, com a finalidade do seu 

esclarecimento ou formulação de proposição legislativa. 

Art. 225. A indicação não poderá conter: (grifo nosso) 

I – consulta a qualquer comissão sobre: 

a) interpretação ou aplicação de lei; 

b) ato de outro Poder; 

II – sugestão ou conselho a qualquer Poder.“ (grifo nosso) (BRASIL, 

Resolução nº 93, de 1970 do Senado Federal) 
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 Cabe destacar que no Regimento Interno da Câmara dos Deputados editado pouco depois 

da promulgação da CF-88 (Resolução nº 17, de 1989)4, a Indicação tinha objetivos mais 

parecidos com os que ora vigem no Senado, pois também era vedada a aceitação destas 

proposições nos seguintes casos:  

 

 

Capítulo III 

Das Indicações 

 

 Art. 113. ............................................................................... 

.............................................................................................. 

      § 5º Não serão aceitas, como indicação, proposições que objetivem: 

(grifo nosso) 

I - consulta a Comissão sobre interpretação e aplicação de lei; 

II - consulta a Comissão sobre ato de qualquer Poder, de seus órgãos e 

autoridades; 

III - sugestão, ou conselho, a qualquer Poder, a seus órgãos ou 

autoridades, no sentido de motivar determinado ato, ou de efetuá-lo de 

determinada maneira. (grifo nosso) (BRASIL, Resolução nº 17, de 1989 da 

Câmara dos Deputados) 

 

Por hora, deixaremos de tentar identificar os motivos que levaram os Deputados a 

promoverem essa alteração no Regimento da Câmara Baixa, possibilitando que a proposição do 

tipo Indicação pudesse também ser utilizada como instrumento de atuação externa, devendo nos 

atermos a tais motivações no momento oportuno. 

                                                 
4 O texto atual, resultante da entrada em vigor da Resolução nº 10, de 1991, já prevê a Indicação externa. 
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2 Estudos e Teorias Políticas que podem justificar as formas de atuação 

parlamentar 

2.1 O Estudo de Hanna Pitkin 

Hanna Pitkin em seu trabalho REPRESENTAÇÃO: PALAVRAS, INSTITUIÇÕES E 

IDEIAS, busca encontrar o conceito ideal para a palavra “representação”. Para tanto, faz um 

passeio por seu desenvolvimento histórico-etimológico, traçando comparações semânticas de 

seus significados nas línguas inglesa, alemã e francesa, entre outras, no decorrer do tempo.  

Nesta primeira parte, suas inferências apontam que tal vocábulo somente alcançou 

conotação política em meados do século XVII, em meio a inúmeras transformações ocorridas no 

parlamento, instituição à época ainda em desenvolvimento e que, em sua concepção mais 

comum, objetivava reunir cavaleiros e burgueses com o Rei para que fossem trazidas ao 

conhecimento do monarca a situação e as reivindicações de suas províncias, o que, de certa 

maneira, tornava estes “representantes” como que fossem “servidores, delegados ou procuradores 

de suas comunidades”.  

Neste particular podemos traçar um paralelo com a atual Indicação, pois a apresentação 

desta pelo parlamentar geralmente tem por objetivo levar os problemas de sua base ao 

conhecimento do Poder competente para adotar determinada providência. 

Mais adiante foi desenvolvida a ideia de que os membros do Parlamento teriam uma 

“missão maior” do que apresentar queixas de suas comunidades particulares, mas que deveriam 

atuar para a nação como um todo em busca de satisfazer principalmente interesses coletivos. 

Eis que surge, já nos séculos XVIII e XIX (momento de efervescência das grandes 

revoluções democráticas e das lutas políticas e institucionais), aprofundamento na teoria política 

da discussão sobre as funções legislativas e executivas, trazendo à luz a “polêmica sobre o 

mandato e a independência” e a relação entre a representação e a democracia, cujo principal 

expoente foi Edmund Burke. 

Burke defendia que o fato de ter sido eleito por determinado público, não necessariamente 

vincularia sua atuação à vontade do seu eleitorado, originando assim a grande distinção entre o 

mandato representativo (o que hoje conhecemos como independente ou de opinião) e o mandato 

imperativo (PITKIN, 1972, Tradução de Lourdes Santos Machado). 
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2.2 O discurso de Edmund Burke 

Os eventos que ensejaram a eleição de Edmund Burke para o parlamento inglês, em 

novembro de 1774, como um dos representantes da cidade de Bristol, fizeram com que este se 

sentisse muito orgulhoso por assumir tão nobre missão de representar parcela do eleitorado junto 

aos poderes constituídos. Este sentimento o inspirou a escrever um discurso de agradecimento e, 

ao mesmo tempo, de exposição de seu entendimento sobre a natureza das atividades políticas que 

passaria a desempenhar.  

O fato de Burke não ser um dos três candidatos originais que disputavam as duas vagas 

disponíveis no pleito, de apenas ter assumido essa condição tardiamente (por decisão judicial 

após a desistência de um dos concorrentes) e bem depois do início do processo eleitoral e, 

principalmente, por não ser nativo de Bristol (era morador de Yorkshire, distante cerca de 300Km 

da cidade pela qual foi eleito), o autorizaram a buscar um diálogo franco com seus interlocutores. 

A alocução de Burke dedicou-se em sua maior parte a mostrar sua gratidão aos eleitores 

pela confiança nele depositada, apesar das circunstâncias, a saudar a atuação dos representantes 

do Rei, que funcionavam como juízes eleitorais e cuja decisão permitiu que concorresse mesmo 

extemporaneamente e, em menor medida, a tripudiar sobre o insucesso do candidato derrotado 

(terceiro colocado).  

Neste momento Burke destacou seu comprometimento em honrar o povo de Bristol, 

mesmo sem conhecer bem a localidade, manifestou a intenção de fazer justiça aos direitos dos 

homens livres da cidade e afirmou ser suficientemente qualificado para a função, dado seu 

temperamento.  

Porém, no último terço do texto, Burke se dedicou a apresentar considerações particulares 

sobre o caráter de suas novas atribuições e os princípios que iriam balizar sua atuação como 

parlamentar, ou seja, a parte que mais interessa a este trabalho, pois daí decorre a mudança 

paradigmática acerca do comportamento dos mandatários em sua relação com o público que o 

conduziu àquela posição. 

Em contraposição ao adversário derrotado, Burke discordava do senso comum à época, 

que fazia do eleito um mero transmissor das vontades e necessidades da população de seu reduto, 

o que o tornaria um simples intermediador subserviente. Respeitava o direito que cada um possui 



23 

 

de expor sua opinião, de discutir e de deliberar, inerente a todos os cidadãos, direito este que o 

representante deveria ouvir e considerar com seriedade, mas não obedecer cegamente como se 

fosse uma instrução impositiva. E alegava que tal pensamento reinante era decorrente daquilo que 

acreditava ser um erro na interpretação da Constituição vigente, que deveria ser vista sempre com 

olhar crítico e considerando o equilíbrio entre os poderes, pois este é seu espírito. 

Para Burke, o Parlamento não deveria ser um lugar onde os representantes dos mais 

variados recantos do país agissem como defensores dos diversos interesses locais em um 

ambiente de disputa para assegurar benefícios para uns em detrimento de outros. Na sua visão, o 

Parlamento seria um lugar de busca pelo bem comum de toda a nação, portanto suas deliberações 

deveriam considerar o interesse da totalidade da população. 

Assegurando que jamais abandonaria a postura respeitosa e franca na comunicação com 

seus eleitores, reforçou suas convicções ao exemplificar que a eleição de um membro por Bristol 

não o tornava um membro de Bristol, mas um membro do Parlamento. 

Conclui dizendo que jamais fez promessas falsas aos seus eleitores durante a campanha, a 

não ser se esforçar para cumprir bem o seu dever, ressaltando que ser um bom parlamentar não 

seria uma tarefa fácil diante da tentação de ter uma atuação submissa e servil em busca de 

popularidade, o que não seria o seu caso (BURKE, 1774, Tradução de Gustavo Biscaia de 

Lacerda e revisão da tradução de Leonardo Biscaia). 

 

2.3 A Teoria da Conexão Eleitoral de David Mayhew 

Com o acelerado desenvolvimento da ciência política, mormente na segunda metade do 

século XX, vários teóricos buscaram explicar o parlamento e o papel dos parlamentares através 

de diversas teorias, dentre as quais a Teoria da conexão eleitoral, desenvolvida pelo cientista 

político americano, David Mayhew, e que também podemos aplicar ao presente caso.  

Ao verificar que a grande maioria dos parlamentares do Congresso Americano, escopo 

sobre o qual desenvolveu sua teoria, era composta por políticos advindos de legislaturas 

anteriores, o autor firmou convicção sobre a necessidade que estes tinham de se 

“profissionalizar” com o objetivo de constituírem carreiras políticas estáveis e sólidas, o que os 

conduziria à contínuas reeleições, independentemente de outros fins que a atividade lhes permita 
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alcançar. Tal raciocínio pode perfeitamente ser aplicado à realidade brasileira, quando facilmente 

identificamos trajetórias políticas iniciadas em âmbito municipal e que vão, em seguida, galgando 

funções legislativas estaduais e federais, como forma de alcançar posteriormente cargos no Poder 

Executivo. 

Mayhew considera que os congressistas exercem papel de protagonismo na cena política, 

em detrimento aos partidos, tendo em vista a forma como são conquistadas as indicações para 

concorrer aos cargos, que necessariamente passa pela formação de uma base de apoio.  

Tal posicionamento se vê refletido no trabalho de Nelson Rojas de Carvalho, quando este 

associa a tendência à personalização do voto no Brasil como decorrência lógica do sistema 

eleitoral proporcional aqui adotado, ou seja, o de lista aberta, condicionando os esforços pessoais 

dos Deputados como determinante para o êxito eleitoral (CARVALHO, 2003).  

Neste ponto cabe também mencionar a divergência existente entre Mayhew e Anthony 

Downs, para quem o protagonismo da política eleitoral seria exercido pelos partidos. Isto se dá 

pela diferença existente entre os sistemas eleitorais inglês e americano. Enquanto o primeiro 

exige uma rígida disciplina partidária e parlamentar visando a sustentação do Gabinete, o 

segundo não possui este tipo de obrigação, o que torna o parlamentar relativamente independente 

(MAYHEW, 1974. Tradução de Carlos Leonardo Bastos). 

Mayhew esclarece que, em busca de aumentar as chances de reeleição, o ator político 

divide-se basicamente entre três atividades distintas, todas úteis eleitoralmente, a saber:  

 

2.3.1 Publicidade (advertising) 

É a tentativa de difundir seu nome entre o eleitorado (tomando o cuidado de evitar 

questões polêmicas), visando tornar-se conhecido das pessoas que possam lhe ajudar a 

conquistar/reconquistar uma cadeira no Parlamento.  

Para tanto faz-se necessário que qualidades pessoais como experiência, sinceridade e 

independência, entre outras, sejam ressaltadas, o que confere vantagem aos deputados no 

exercício do mandato, que utilizam todos os recursos disponíveis que facilitem sua comunicação 

com o eleitor presente e futuro, que Mayhew classifica como “franking privilege” (no caso do 
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brasileiro, cotas postal, telefônica e de impressão) para desenvolverem atividades que 

potencializem a divulgação de sua imagem, dentre as quais encontram-se: distribuição de 

informativos que prestem contas das atividades do mandato, envio de cartas aos eleitores 

aniversariantes, aparição em programas de rádio e televisão, visitas periódicas aos seus distritos 

eleitorais (bases), comparecimento a eventos de confraternização e outras atividades afins, sendo 

certo que algumas das rotinas anteriormente expostas obedecem um tipo de padrão enquanto 

outras não (MAYHEW, 1974. Tradução de Carlos Leonardo Bastos).  

 

2.3.2 Busca de crédito (credit claiming) 

A teoria desenvolvida por Mayhew destaca ainda esta segunda categoria de ação, à qual o 

parlamentar deve se dedicar para alcançar seu maior objetivo, conforme já explicitamos 

anteriormente. Trata-se de demonstrar sua força na consecução de benefícios particulares a 

indivíduos, grupos ou até mesmo à sua base eleitoral como um todo, principalmente junto ao 

Governo (Poder Executivo), a quem, constitucionalmente, cabe a atribuição de administrar os 

recursos disponíveis em busca do bem comum da nação.  

O eleitor, considerando-se diretamente representado por determinado parlamentar, lhe 

encaminha diversas demandas, que podem ou não figurar na esfera de competência do 

Parlamento. Isto ocorre porque este normalmente não tem um conhecimento muito aprofundado 

sobre a divisão dos Poderes numa democracia, nem sobre como se dão as atividades 

parlamentares. Diante de tais demandas o congressista não pode se manter inerte. Faz todos os 

esforços para atender às solicitações e, ao final, beneficiar-se por ter “conseguido” atendê-las, 

procurando sempre deixar claro que sua atuação foi determinante para o êxito. 

No entendimento de Nelson Rojas de Carvalho, mais uma vez adquire grande relevância a 

capacidade que cada Deputado tem de proporcionar benefícios desagregados, individualizados, 

particularizados, de acordo com seus interesses. Com esta intenção, o referido autor ressalta que 

os gabinetes parlamentares geralmente dispõem de profissionais treinados para atender às 

demandas de suas bases eleitorais, num comportamento parecido com um serviço de despachante 

na intermediação entre interesses paroquiais e o Poder Público (CARVALHO, 2003). 
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Tal postura vai ao encontro daquilo que Mayhew classifica como “credit claiming”, ou, 

numa tradução aproximada, “busca de crédito”. Toda ação parlamentar que resulte em benefício 

particular para seu eleitor, deve ser creditada à força que este ator político teria junto às instâncias 

governamentais e órgãos públicos, sempre visando aumentar sua credibilidade.  

 Podemos citar como exemplos a construção e reforma de prédios públicos (escolas, postos 

de saúde, quadras de esporte, etc.), o reforço dos recursos humanos necessários ao funcionamento 

de tais instalações públicas (em âmbito externo), a apresentação de projetos de Lei e congêneres 

visando o atendimento a situações diversas, a alocação de verbas orçamentárias via emendas 

parlamentares para determinadas ações do interesse da coletividade (âmbito interno), entre outras 

ações (MAYHEW, 1974. Tradução de Carlos Leonardo Bastos). 

 Importante salientar que o parlamentar não deve “abusar” desse tipo de atuação, sob pena 

desta, em algum momento, soar inverossímil e comprometer todo o esforço feito para angariar a 

confiança do eleitor (MAYHEW, 1974. Tradução de Carlos Leonardo Bastos). 

 

2.3.3 Tomada de posição (position taking) 

O último ponto de apoio deste tripé-estratégia elaborado por Mayhew consiste na 

manifestação das posições do parlamentar perante o eleitorado e a “opinião pública”, que possui 

grande poder de influenciar o senso comum da cidadania.  

Suas opiniões acerca de temas que o cidadão considera importantes podem lhe favorecer 

eleitoralmente. Em vista disso o parlamentar sempre procura posicionar-se de forma que seja 

agradável ao seu público-alvo, quer seja nas votações que realiza nas comissões temáticas ou 

mesmo em plenário, quer seja divulgando sua linha de pensamento através da publicação de 

artigos, da concessão de entrevistas e do envio de cartas, por exemplo. 

Acerca deste tópico, Nelson Rojas de Carvalho constata que, apesar de relevante para a 

consecução de objetivos eleitorais, os parlamentares brasileiros são menos demandados por suas 

posições sobre temas de grande interesse social, muito em razão do pouco conhecimento dos 

eleitores acerca do funcionamento do Parlamento (CARVALHO, 2003) 
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De acordo com Mayhew, a estrutura de funcionamento do parlamento com plenário e 

comissões, confere ao parlamentar uma certa versatilidade quando precisa se manifestar acerca de 

temas polêmicos. Segundo o raciocínio do autor, é possível que o congressista vote de uma 

maneira no colegiado menor e adote postura contrária na votação final. Tal mudança de posição 

pode ser justificada por diferentes motivos, desde que tendente a recolocar o parlamentar em 

sintonia com seu eleitor. 

Diante disso, Mayhew aponta que um dos caminhos mais “seguros” para o parlamentar na 

tomada de posição é ser conservador, abrindo-se a novas possibilidades com muito cuidado e, 

apenas, se for necessário (risco de não permanência no Parlamento por um conjunto de posições 

superado), em busca de uma correção de rumos, pois é muito difícil aferir as consequências 

eleitorais deste tipo de ação. 

Daí, Mayhew conclui, em resumo, que as atividades parlamentares giram em torno da 

publicidade (disseminar seu nome e criar imagem favorável, mantendo vivo o elo entre 

representante e representado), a busca de crédito (mostrar que é responsável por alguma ação do 

Governo) e a tomada de decisões (manifestar sua posição em temas de interesse dos eleitores). 

O autor ainda associou os mencionados tipos de atividade aos membros do Congresso 

Americano. Segundo ele, os Senadores, por seu acesso mais facilitado à mídia, e os Deputados 

com eleitorado progressista (classe média) enfatizariam a tomada de posições. Já os Deputados 

cujo eleitorado é mais conservador prefeririam focar sua atuação na busca de créditos pela 

consecução de benefícios particulares.  

Cumpre ressaltar que mesmo promovendo as associações acima demonstradas, todas 

compatíveis com a realidade brasileira, a teoria da Conexão Eleitoral enfatiza a essencialidade 

permanente das três atividades para a maioria dos parlamentares (MAYHEW, 1974. Tradução de 

Carlos Leonardo Bastos). 
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3 Produção Parlamentar versus Accountability Vertical5 

 Após pouco mais de duas décadas sofrendo com as dificuldades decorrentes do regime de 

exceção inaugurado em 1964, ventos democráticos sopraram sobre o Brasil e trouxeram consigo 

um clima favorável que resultou na inauguração de um novo período denominado 

“redemocratização”6. Liberdades restabelecidas, direitos sociais privilegiados e fortalecimento 

das instituições democráticas foram alguns dos anseios da sociedade consolidados na festejada 

Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã.  

Porém, entre as mais diversas inovações, foram também incorporados ao texto 

constitucional princípios incidentes sobre a Administração Pública, dentre os quais destacam-se a 

publicidade e a transparência, tudo em decorrência do regular funcionamento do Estado 

Democrático de Direito. 

Tais novidades trouxeram importantes consequências sobre os caminhos da democracia 

brasileira, estimulando a participação popular em relação à coisa pública e fortalecendo os 

mecanismos de controle social. A sociedade é literalmente chamada a participar dos rumos do 

Estado. 

O quadro ora estabelecido nos permite entender a realidade dos mandatos parlamentares 

atuais. Há uma clara tendência de maior participação do eleitor, que mais do que antes se sente 

“co-mandatário” e partícipe da definição das linhas de atuação de seu representante 

(principalmente após o advento das novas formas de comunicação introduzidas pela internet). A 

postura daquele revela-se ativa, na medida em que considera o mandato uma “extensão” do seu 

direito à cidadania, ao qual traz demandas e espera respostas. 

Atualmente é muito comum que os mandatos parlamentares ampliem os espaços para 

prestação de contas de suas atividades, com a publicação e distribuição de informativos 

impressos, transmissões ao vivo das atividades diárias do Parlamento via TV, Internet, aplicativos 

                                                 
5 Segundo Luís Felipe Miguel, a accountability diz respeito à capacidade que os constituintes têm de impor sanções 

aos governantes, notadamente reconduzindo ao cargo aqueles que se desincumbem bem de sua missão e destituindo 

os que possuem desempenho insatisfatório. Inclui a prestação de contas dos detentores de mandato e o veredicto 

popular sobre essa prestação de contas. É algo que depende de mecanismos institucionais, sobretudo da existência de 

eleições competitivas periódicas, e que é exercido pelo povo. (http://www.redalyc.org/html/238/23802504/) 

6 Movimento Diretas Já surgiu em 1985. 
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em smartphones, posts explicitando seus posicionamentos acerca dos variados temas objeto das 

deliberações legislativas nas redes sociais, etc. A própria Câmara dos Deputados já disponibiliza 

recursos informacionais nesse sentido, como o Infoleg7 e o Dados Abertos.8 

Por outro lado, os detentores de mandato têm suas razões para estimular essa interação 

com seus eleitores, quer seja por motivos meramente ideológicos (no caso dos mandatos 

independentes) e/ou eleitorais, favorecendo a existência de uma relação comparável ao 

mutualismo9. 

As intenções de cada parte envolvida nessa relação são diferentes, mas buscam atender 

interesses específicos e complementares entre si. O eleitor, ao agir como demandante/fiscalizador 

da atuação do “seu” parlamentar, exigindo que este trabalhe para atender seus pleitos, exerce o 

chamado accountability vertical, forçando-o a produzir resultados que satisfaçam as expectativas 

daquele grupo que o alçou a tal condição.  

A partir deste raciocínio é possível compreender a grande preocupação que todo 

parlamentar tem com os resultados quantitativos de sua atuação legislativa, tendo em vista que 

estes podem ser traduzidos pelo eleitorado como sinônimo da dedicação e do trabalho exigíveis 

de um representante do povo. 

Some-se a isto a prática relativamente recente adotada pela imprensa e sindicatos, entre 

outros órgãos interessados na atuação do Parlamento, que é a divulgação de resultados 

quantitativos/qualitativos, em forma de relatórios, geralmente publicados no final de cada ano 

civil, dos quais constam informações detalhadas tanto sobre o número de proposições 

apresentadas por cada parlamentar, quanto seu posicionamento em questões consideradas 

importantes para a sociedade.  

                                                 
7 Aplicativo para smartphones e tablets com informações das atividades legislativas da Câmara dos Deputados. 

Apresenta informações detalhadas sobre deputados, sessões no plenário Ulysses Guimarães, reuniões nas comissões, 

proposições e legislação. 

8 O serviço de Dados Abertos - Legislativo disponibiliza uma coleção de funcionalidades que permite o acesso direto 

aos dados legislativos produzidos na Câmara dos Deputados como dados sobre deputados, órgãos legislativos, 

proposições, sessões plenárias e reuniões de comissões. 

9 eco associação entre dois seres vivos, na qual ambos são beneficiados, resultando frequentemente em dependência 

mútua. 
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Tais práticas reforçam ainda mais o accountability vertical. Resultados pífios nestas 

apurações poderiam sinalizar ao eleitor que seu parlamentar não estaria à altura, ensejando efeitos 

nocivos sobre as condutas destacadas por David Mayhew em sua teoria: publicidade, busca de 

crédito e tomada de decisão, todas visando o objetivo maior da reeleição. 

Acreditamos que a proposição do tipo Indicação exerça papel importante nessa 

intermediação de interesses. 
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4 Contextualizando o ano de 2015 

Em 2007, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou oficialmente, em 

Copenhague, na Dinamarca, que o Rio de Janeiro seria a cidade sede dos Jogos Olímpicos de 

2016. Após quatro frustradas tentativas, pela primeira vez na história, uma capital da América 

Latina alcançava essa conquista. 

À época, o projeto para a realização dos Jogos previa investimentos da ordem de R$28,8 

bilhões, principalmente em infraestrutura urbana e instalações esportivas, valor que cresceu 

aproximadamente R$ 10 bilhões pouco antes do início dos eventos. Os encargos pela organização 

foram compartilhados por cada uma das três esferas de Governo (Federal, Estadual e Municipal) 

nos sete anos de preparação, segundo a Matriz de Responsabilidades Olímpica. 

No ano de 2015, mesmo com os atrasos na execução das obras, os constantes aumentos de 

custos e havendo dúvidas acerca do legado que a realização dos Jogos prometia gerar, todo o país 

estava positivamente impactado pelo clima olímpico e só não contava com o surgimento de um 

problema de saúde pública que poderia frustrar todos os esforços empreendidos desde 2007: o 

substancial aumento do número de casos de doenças transmitidas pelo vetor aedes aegypti na 

América Latina, em particular no Brasil. 

As primeiras notícias sobre o incremento no número de casos começaram a ser divulgadas 

pela imprensa já na primeira metade do ano de 2015, com destaque para a associação dos casos 

de microcefalia em recém-nascidos ao vírus zika, um dos três transmitidos pelo mosquito aedes 

aegypti. A partir desse momento as autoridades começaram a se mobilizar para dar respostas 

rápidas e eficazes à nação, esforço este que culminou com a publicação da Portaria nº 1.813, de 

11 de novembro de 2015, do Ministério da Saúde, que “Declara Emergência em Saúde Pública de 

importância Nacional (ESPIN) por alteração do padrão de ocorrência de microcefalias no Brasil.” 

 Esta política pública previu várias medidas de enfrentamento ao problema, dentre as quais 

destacavam-se o estabelecimento do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 

(COES), a articulação com gestores de saúde estaduais, distritais e municipais, a aquisição de 

bens e contratação de serviços necessários para a atuação na ESPIN e a possibilidade do 

acionamento da Força Nacional do Sistema Único de Saúde, entre outras. 
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 Já como desdobramento do ocorrido em 2015, matéria publicada no site UOL no início de 

2016 sob o título “Cientistas americanos pedem cancelamento de Olimpíada por vírus zika”, 

menciona que os pesquisadores Arthur Caplan e Lee Igel, da Universidade de Nova York 

“assinaram uma coluna na Revista Forbes pedindo o cancelamento dos Jogos por conta da 

epidemia”, em que fazem vários alertas e críticas ao COI por permitir a realização dos Jogos 

nesse contexto de insegurança sanitária. 

 Diante do exposto, cabe um questionamento: O Poder Legislativo poderia permanecer 

inerte diante dos fatos acima expostos, motivo de preocupação para a população e até para a 

comunidade internacional? 

Antes de tentarmos responder à pergunta acima formulada, vamos tecer algumas 

considerações acerca de políticas públicas, seus fundamentos e aplicações. 

Podemos considerar as políticas públicas como o conjunto de ações e decisões do governo 

para fazer frente aos grandes problemas públicos, quer sejam de caráter estrutural (saúde, meio-

ambiente, educação...) ou emergencial. Este conceito vem se desenvolvendo desde o advento da 

Guerra Fria, a partir da intervenção de grupos interdisciplinares que buscaram conferir um caráter 

racional à formulação das decisões governamentais. 

 Tais processos (formulação de políticas públicas) revelam-se cada vez mais complexos, 

extensos e variados, vez que precisam conjugar a distribuição ou redistribuição dos recursos 

disponíveis com as expectativas e necessidades dos diversos grupos da sociedade, sempre 

visando a execução de atividades que privilegiem uma gestão mais eficiente. 

 À primeira vista, neste cenário destaca-se a suposta predominância do Poder Executivo, 

como detentor de grande parte das prerrogativas administrativas que lhe são conferidas pela 

Constituição Federal de 1988, nestas iniciativas. Tal percepção encontra amparo no leque de 

possibilidades à disposição do Governo na divisão de poder configurada em nossa democracia: 

exclusividade na iniciativa de matérias orçamentárias, solicitação de urgência em matérias de seu 

interesse e edição de medidas provisórias, entre outras, características que reforçam o que 

chamamos de poder de agenda do Executivo no Parlamento. 

 O Legislativo, composto por membros eleitos pelo povo, deveria exercer o protagonismo 

do poder político estatal, mas, por sua diversidade, encontra dificuldades na assunção desse 
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mister. O que pode parecer, a olhos menos atentos, tratar-se de passividade ou inoperância, na 

verdade é o reflexo da falta de agilidade do Parlamento na resposta às demandas sociais. 

 Neste sentido podemos asseverar que, além da aprovação de Leis, como legitimadoras do 

controle político, existem vários instrumentos à disposição do Poder Legislativo, espécie de caixa 

de ressonância das aspirações populares, para que este desempenhe com eficácia seu papel 

decisivo na condução das políticas públicas, entre os quais destacam-se as Comissões 

Parlamentares de Inquérito (CPI’s), a discussão e aprovação do Orçamento, a sustação de atos 

normativos do Executivo ou até mesmo a rejeição de Medida Provisória (MPV) ou Projetos de 

Lei de Conversão (PLV’s) delas decorrentes. 

Após tais considerações acerca de políticas públicas governamentais, podemos voltar à 

pergunta anteriormente de maneira reformulada:  

Ante a grave questão de saúde pública enfrentada pelo país no período pré-Jogos 

Olímpicos de 2016, qual o comportamento que poderíamos esperar do Poder Legislativo? 

E ainda: 

É possível incluir a proposição do tipo Indicação no rol dos instrumentos à disposição do 

Poder Legislativo em sua missão responsiva às demandas originadas da sociedade? 

Para responder à primeira pergunta, precisamos entender que com o decorrer da história 

houve uma crescente potencialização da capacidade de representação do Poder Legislativo. Os 

mandatos parlamentares assumiram características diversas que os identificaram ora como 

imperativos (guiados principalmente pelo interesse de seus eleitores), ora como representativos 

ou independentes (orientados pelo interesse de toda a comunidade nacional).  

Independentemente do tipo característico ao qual se amolda cada mandato, nenhum deles 

pode fugir à responsabilidade do atendimento aos clamores sociais. 

Conforme vimos anteriormente, os membros do Poder Legislativo, de maneira individual 

ou coletiva, exercem papel fundamental na condução de determinadas políticas públicas.  

Dessa forma, podemos afirmar preliminarmente que a postura do Parlamento, por ocasião 

dos fatos ocorridos entre meados e o final do ano de 2015, deveria se revestir muito mais de 

proatividade do que reatividade. Ademais, no que tange às proposições do tipo Indicação 
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apresentadas no período, quando passarmos a analisar os dados qualitativos e quantitativos 

coletados junto ao SILEG, ainda será possível tirar novas conclusões. 

Para que a segunda pergunta seja respondida com melhor fundamento precisaremos voltar 

um pouco no tempo e rever as circunstâncias que ensejaram as alterações regimentais da Câmara 

dos Deputados, poucos anos depois da entrada em vigor da atual Constituição Federal. 

Como pudemos verificar ao longo da exposição sobre a evolução histórica dos 

Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, o primeiro documento deste tipo pós CF-88, foi 

a Resolução nº 17, editada no mês de setembro de 1989. Sob uma nova ordem constitucional é 

justificável que fosse necessário promover várias alterações visando a adaptação a este novo 

período. Porém, a prática mostrou que havia problemas e, exatos dois anos após sua entrada em 

vigor, os senhores Deputados Miro Teixeira e Nelson Jobim, resolveram apresentar o Projeto de 

Resolução (PRC) nº 59, de 1991, que tinha por principal objetivo inverter o fluxo de tramitação 

das proposições na Casa. Se antes as proposições passavam primeiramente pelas Comissões de 

Constituição e Justiça e de Redação (CCJR)10 e de Finanças e Tributação (CFT) para análise dos 

aspectos de admissibilidade constitucional ou jurídica e de adequação financeira e orçamentária, 

respectivamente, para somente depois serem submetidas à apreciação das comissões de mérito, 

este percurso revelou-se prejudicial ao andamento dos trabalhos da Câmara, pois ocasionava um 

represamento de projetos nestes dois primeiros corpos técnicos, responsáveis por analisar quase 

todas as proposições em tramitação, o que inocorria com as demais comissões, devido à natureza 

de suas atribuições. 

O relator designado para emitir parecer ao referido PRC na CCJR, Dep. José Luiz Clerot, 

concluiu por um substitutivo que, além de promover algumas adequações visando o 

aperfeiçoamento do texto original, inovou ao inserir uma nova lógica às proposições do tipo 

Indicação, que sequer eram objeto de análise originalmente, conforme poderemos constatar a 

partir de um trecho de seu voto11. 

 

                                                 
10 Denominação anterior da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. 

11 Disponível em http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=235677 
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“Por outro lado, estamos introduzindo uma ampliação do 

instituto regimental da “indicação”, de modo a possibilitar, através 

dele, que os Parlamentares encaminhem ao Poder competente 

sugestões acerca de matérias de iniciativa legislativa a eles reservada. 

(grifo nosso) 

Através do novo tipo de Indicação, o Deputado poderá, por 

exemplo, sugerir a criação de uma escola agrícola, a edificação de um 

posto de saúde ou a reconstrução de uma ponte, matérias que, entre 

tantas outras, são objeto de reivindicações apresentadas pelos eleitores, 

às quais hoje procuram atender através da apresentação de projetos de 

lei, na sua maioria, contendo vício de iniciativa legislativa. Tais 

proposições, apresentadas em grande número, constituem-se, hoje, 

num dos principais entraves ao trabalho das comissões. (grifos nossos) 

Acreditamos, assim, estarmos contribuindo para a agilização 

do processo legislativo e abreviando a solução de importantes questões 

de interesse da sociedade brasileira.” (grifo nosso) 

 

Submetido ao Plenário, o substitutivo foi aprovado e transformou-se na Resolução nº 10, 

de 1991, cujas determinações foram incorporadas ao Regimento Interno da Câmara e vigoram até 

os dias atuais. 

Diante dos argumentos que embasaram as modificações promovidas ao Regimento 

Interno da Câmara à época, em resposta à segunda pergunta, podemos afirmar que SIM, é 

possível incluir a proposição do tipo Indicação no rol dos instrumentos à disposição do Poder 

Legislativo em sua missão responsiva às demandas originadas da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

5 Análise das informações 

Conforme ressaltamos anteriormente, o objetivo do presente trabalho é tentar explicar os 

motivos que levaram os parlamentares nas últimas legislaturas a utilizarem a proposição do tipo 

indicação com tamanha recorrência e quais seriam os efeitos que esta prática poderia produzir. 

Para alcançar este fim tomamos por base os subsídios constantes do Sistema de Informações 

Legislativas da Câmara dos Deputados (SILEG) referentes às proposições apresentadas na 1ª 

Sessão Legislativa da 55ª legislatura. 

Num primeiro momento, visando parametrizar quantitativamente a evolução deste tipo de 

proposição desde o advento da Constituição Federal de 1988, foi feito levantamento dos totais 

anuais em números absolutos, conforme poderemos observar no gráfico abaixo: 

 

 

Gráfico 1: Indicações apresentadas na Câmara dos Deputados entre 1989 e 2015. 

Fonte: Sistema de Informação Legislativa (SILEG) 

 

Observa-se no quadro acima um incremento gradual e substancial dos números desde 

1992 (possivelmente resultante da alteração processada no Regimento Interno no final do ano de 
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1991 pela Resolução nº 10), cujo ápice se deu no ano de 2005, a partir do qual ocorreu redução 

nominal e variações para mais e para menos nas legislaturas posteriores, até 2015, Sessão 

Legislativa em que se baseia esta pesquisa, onde foram apresentadas 2029 (duas mil e vinte e 

nove) destas proposições.  

Em seguida, para delimitar ainda mais seu escopo e tornar a pesquisa a mais específica 

possível, alguns filtros foram aplicados, sendo o primeiro deles o que ensejou a busca de todas as 

proposições deste tipo apresentadas pelos Deputados na 1ª Sessão Legislativa da 55ª Legislatura 

(2015) indexadas ao tema “saúde” pelos critérios do SILEG. 

Ao final dessa busca foram encontradas 461 (quatrocentas e sessenta e uma) proposições 

do tipo Indicação, que foram classificadas com base no campo “Situação na CD”, objetivando 

identificar o “nível de atendimento” do Poder Executivo às demandas encaminhadas pelo Poder 

Legislativo, não considerando se as medidas solicitadas foram efetivamente implementadas ou 

não, mas apenas o simples fato de se dar uma “satisfação” ao parlamentar, o que resultou no 

gráfico abaixo, representativo das Indicações “Com resposta” e “Sem resposta”: 
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Gráfico 2: Indicações indexadas ao tema saúde apresentadas na Câmara dos Deputados em 2015. 

Fonte: Sistema de Informação Legislativa (SILEG) 
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Em novo esforço para chegar ao ponto específico da pesquisa, que tem por referência a 

iminente epidemia de doenças tropicais transmitidas pelo mosquito aedes aegypti que se 

aproximava da América do Sul em 2015, ano preparatório para os Jogos Olímpicos de 2016, na 

cidade do Rio de Janeiro, procurou-se refinar um pouco mais os parâmetros de busca suportados 

pelo SILEG e novo filtro foi aplicado aos 461 resultados (Indicações 2015 – Tema Saúde), dessa 

vez incluindo as palavras específicas: “aedes”, “dengue”, “zika” e “chikungunya”, todas 

associadas à epidemia, vinculadas ao mês de apresentação12, com o resultado a seguir 

demonstrado. 

 Foram identificadas 92 (noventa e duas) Indicações que continham um ou mais de um dos 

termos acima referidos, segundo a parametrização do SILEG, dentre as quais uma defecção pôde 

ser localizada e descartada13, restando ao final 91 (noventa e uma), sendo 89 (oitenta e nove) com 

resposta e 2 (duas) sem resposta; 
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Gráfico 3: Indicações apresentadas na Câmara dos Deputados em 2015, que continham  

os termos específicos “aedes”, “dengue”, “zika” e “chikungunya”. 

Fonte: Sistema de Informação Legislativa (SILEG) 

                                                 
12 Esta vinculação foi acrescida para tentar associar o momento da apresentação da Indicação com as notícias 

veiculadas na imprensa sobre a iminente epidemia. 

13 INC nº 382/2015, de autoria da Dep. Mara Gabrilli, que “Sugere o registro da doença Cavernoma Cerebral no 

âmbito da Rede Nacional de Pesquisas em Doenças Negligenciadas”, assunto sem vínculo algum com a pesquisa. 
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Importante também salientar que das 91 (noventa e uma) Indicações referidas, 89 são de 

autoria de parlamentares e apenas 2 (duas) são de autoria de Comissão. 

 Outra variável que procuramos identificar foi uma possível relação entre as profissões dos 

autores das Indicações com o tema abordado “saúde”. Para tanto foi elaborada a seguinte tabela, 

que mostra que dos 11 (onze) parlamentares autores de Indicações (optamos por não identificá-

los), 4 (quatro) são médicos e foram responsáveis por 81 (oitenta e uma) delas, o que corresponde 

a 89% (oitenta e nove por cento) do total: 

 

Vinculação partidária dos autores das Indicações em estudo 

Autor Partido UF INC 

CSSF - - 2 

Dep. A PSD AL 1 

Dep. B PSDB MT 1 

Dep. C PPS AM 1 

Dep. D PSB PR 1 

Dep. E PPS PR 73 

Dep. F PPS GO 1 

Dep. G PDT MG 6 

Dep. H PRB RJ 1 

Dep. I PSD PB 2 

Dep. J PPS BA 1 

Dep. L PTB PE 1 

   
 

Total 
  

91 

 

Tabela 1: Informações relativas aos autores de Indicações apresentadas na Câmara dos Deputados em 2015, que 

continham os termos específicos “aedes”, “dengue”, “zika” e “chikungunya”. 

Fonte: Sistema de Informação Legislativa (SILEG) 

 

Se formos associar ao posicionamento ideológico de cada autor enquanto governo ou 

oposição14, encontraremos a seguinte situação: 

                                                 
14 Classificação feita a partir da composição das chapas que disputaram o pleito nacional de 2014: Governo (PT, 

PMDB, PSD, PP, PR, PROS, PDT, PCdoB e PRB – Apoiaram Dilma Rousseff), Oposição (PSDB, PMN, SD, DEM, 

PEN, PTN, PTB, PTC e PTdoB – Apoiaram Aécio Neves e PPS e PSB – Apoiaram Marina Silva) 
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Gráfico 4: Agrupamento de parlamentares em relação ao Governo no ano de 2015. 

Fonte: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/476548-COM-BASE-MENOR,-NOVO-

GOVERNO-DILMA-FICARA-MAIS-DEPENDENTE-DE-OUTROS-PARTIDOS.html 

 

Nesse particular, cumpre comentar as palavras de Nelson Rojas de Carvalho sobre 

universalismo e paroquialismo em seu livro “E no início eram as bases” (CARVALHO, 2003). 

Segundo o referido autor, em que pese não ser possível projetar um modelo teórico único para 

entender o Legislativo brasileiro, é possível dizer que deputados de oposição seriam mais 

inclinados a políticas universalistas, numa estratégia que, de acordo com a teoria da Conexão 

Eleitoral, estaria associada à tomada de posição, enquanto deputados ligados ao Governo, 

tenderiam a se orientar pelo paroquialismo legislativo, numa tática mais aproximada à busca de 

crédito, também segundo a teoria de Mayhew. 

Por fim, procuramos aplicar mais um critério para classificar as Indicações apresentadas, 

tentando estabelecer seus níveis de agregação e efeitos. Apropriando-nos em parte da tipologia 

criada por Taylor-Robinson e Diaz (apud NETO e SANTOS) para classificar uma proposição, 

que poderá ser definida como local, regional ou nacional15, quanto aos níveis de agregação, e 

benéfica ou onerante16, quanto aos seus efeitos, conforme definições abaixo: 

                                                 
15 Foram desconsiderados os critérios Individual (alvo único ou poucos indivíduos) e Setorial (tem por objeto um 

determinado setor da economia ou ramo de atividade profissional), por não interessarem ao estudo; 

16 Foram desconsiderados os critérios Mista (são os que ao mesmo tempo beneficiam umas pessoas e oneram outras) 

e Neutra (comemoram um acontecimento específico), por não interessarem ao estudo; 
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CRITÉRIOS NÍVEL DE AGREGAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

LOCAL: Refere-se a um único Município ou um pequeno número, mas não à totalidade dos 

municípios de um Estado, Região ou País; 

REGIONAL: Refere-se a um ou alguns Estados ou Regiões do País, mas não à totalidade das 

Regiões do País; 

NACIONAL: Afeta indiscriminadamente todos os grupos de cidadãos, Municípios, Estados e 

Regiões; 

CRITÉRIOS EFEITOS DAS PROPOSIÇÕES 

BENÉFICA: Concede benefícios a um indivíduo, uma Prefeitura, uma Região, um grupo social 

ou ao País como um todo; 

ONERANTE: Impõe ônus financeiros ou regulatórios.  

 Após aplicados os critérios acima descritos, chegamos ao resultado constante do gráfico 

abaixo. Quanto à agregação encontramos 75 (setenta e cinco) locais, 3 (três) regionais e 13 (treze) 

nacionais. Quanto aos efeitos encontramos 90 (noventa) benéficas e apenas 1 (uma) onerante. 

 

75

2 1

13

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Local/Benéfica Regional/Benéfica Regional/Onerante Nacional/Benéfica

Classificação Agregação/Efeitos

 

 

Gráfico 5: Classificação das Indicações apresentadas na Câmara dos Deputados em 2015,  

que continham os termos específicos “aedes”, “dengue”, “zika” e “chikungunya”,  

segundo os critérios utilizados por Amorim Neto e Fabiano Santos. 
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Considerando que aproximadamente 85% das Indicações objeto desse estudo são locais 

ou regionais (associadas ao paroquialismo) e apenas cerca de 15% delas são de caráter nacional 

(associadas ao universalismo), poderíamos concluir que este instrumento legislativo seria mais 

adequado à estratégia de busca de crédito. Porém, existem pontos fora do padrão que precisam 

ser destacados, como por exemplo a situação referente ao “Deputado E”, constante de tabela 

anteriormente exibida. Lendo cada uma das 73 Indicações apresentadas por este parlamentar, 

identificamos que 72 delas possuíam o mesmo objeto. A diferença era o público-alvo: o referido 

parlamentar preferiu fazer uma Indicação para cada um dos 72 municípios de suas bases, 

provavelmente no intuito de obter algum retorno eleitoral. Esta informação ficou mais clara 

quando verificamos que o mesmo disputou e venceu, em 2016, as eleições para Prefeito de um 

grande munícipio do Estado do Paraná, cuja Região Metropolitana é composta por 26 municípios, 

dos quais 25 foram contemplados. Observando o mapa daquela unidade federativa também 

verificamos que todos os demais municípios contemplados circundam a referida Região 

Metropolitana, o que pode revelar a intenção do autor das Indicações buscar objetivos políticos 

maiores no futuro. Todo o exposto sugere que este mandato poderia ser qualificado como do tipo 

imperativo. 

 De outro lado, dentre os cerca de 15% de Indicações restantes, destacamos a situação 

referente ao “Deputado G”, que apresentou 6 proposições (5, se consideradas apenas as com 

resposta), todas classificadas como de caráter nacional (associadas ao universalismo), o que pode 

revelar intenção inversa ao do seu colega paranaense e colocar seu mandato como sendo do tipo 

representativo.  

Aqui, considero importante discorrer acerca das respostas enviadas pelo Poder Executivo 

às sugestões dos parlamentares. Identificamos que independentemente do tipo de Indicação 

encaminhada, as respostas obedecem um padrão que geralmente remete ora à impossibilidade do 

atendimento da demanda, ora para a informação de que a medida sugerida já foi ou está sendo de 

alguma maneira implementada pelo Governo. A exceção que vislumbramos nesse universo de 91 

Indicações cujo tema estivesse associado ao escopo da pesquisa foi uma das apresentadas pelo 

“Deputado G”. Através da proposição referida o Deputado sugere o envio de proposta de criação 

de código CID 10 específico para FEBRE ou DOENÇA POR ZIKA VÍRUS, para o Update 

Reference Committee - URC, junto à Organização Mundial de Saúde - OMS. No ofício resposta 

o Ministério da Saúde informa que a providência já foi adotada, o que sugere o possível 
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acolhimento de sugestão pelo Executivo, tendo em vista que a data da Indicação é anterior à 

adoção da medida. Importante salientar que o ofício resposta deixa claro que já havia esforços 

anteriores de outras instituições no mesmo sentido. Pode ter havido senso de oportunidade do 

autor ou coincidência de propósitos. Neste caso podemos inferir que houve relativa efetividade de 

uma contribuição do Poder Legislativo no aperfeiçoamento de uma política pública 

implementada pelo Poder Executivo. 
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CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve por principal objetivo verificar efetividade da utilização da 

proposição do tipo Indicação como instrumento de colaboração entre os Poderes Executivo e 

Legislativo, mais precisamente visando o aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde, e, ao 

mesmo tempo, suas funções acessórias nas atividades parlamentares no âmbito da Câmara dos 

Deputados. 

 O corte analítico específico se limitou a todas as proposições deste tipo indexadas ao 

tema saúde e apresentadas no ano de 2015, cuja motivação principal foi a ameaça da iminente 

epidemia internacional de doenças como dengue, zika e chikungunya (todas transmitidas pelo 

mosquito aedes aegypti) às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. 

Em que pese termos verificado no decorrer desta dissertação que se trata de um recurso do 

processo legislativo utilizado há bastante tempo, nas mais diversas fases do Parlamento 

brasileiro, a proposição do tipo Indicação não resulta em norma jurídica.  Talvez tenha sido este o 

motivo que a tornou um assunto pouco abordado pelos pesquisadores brasileiros. 

Os procedimentos a ela aplicáveis sofreram variações de acordo com cada época, 

conforme foi demonstrado em sua evolução histórica. Porém, a grande reviravolta ocorreu de fato 

a partir de 1991, ano em que foi promovida uma mudança fundamental para que pudéssemos hoje 

compreender a principal aplicação deste tipo de proposição na Câmara dos Deputados. Tal fato é 

explicado pela intenção do legislador de ter à disposição um instrumento que lhe permitisse 

interagir com os outros Poderes, sem que fossem desrespeitados os princípios da harmonia e da 

independência entre os mesmos. 

            Sua crescente utilização a partir de 1991 teve como principal motivo a possibilidade que 

os representantes do povo teriam de dar vazão às inúmeras demandas recebidas da sociedade, 

mais precisamente seus eleitores, prática decorrente do accountability vertical, mesmo que estas 

não estivessem na esfera de atribuições do Poder Legislativo. Acabou se tornando um desafogo, 

um desaguadouro de tantas e tantas solicitações de providências não legislativas que chegavam 

ao Parlamento. 

            De outro lado, o controle mais aproximado e atento das atividades parlamentares por parte 

da sociedade tem exigido que os deputados mostrem trabalho e uma das formas mais simples de 
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alcançar este objetivo se dá por intermédio da apresentação de proposições, situação em que a 

Indicação se encaixa muito bem. 

Iniciativa de fácil desembaraço interno, consiste na protocolização da “sugestão”, que é 

despachada pelo Presidente da Casa e encaminhada pela 1ª Secretaria ao destino desejado sem 

maiores dificuldades. No contexto em que foram estudadas as Indicações geralmente receberam 

como resposta que já havia algum tipo de ação governamental em andamento para que a mesma 

fosse satisfeita. 

Porém, notamos que o simples fato de ser encaminhada a quem competia agir já se 

constitui importante fator de proveito para os objetivos eleitorais do parlamentar, o que vai ao 

encontro do que acredita David Mayhew, em sua teoria da conexão eleitoral, principalmente às 

concernentes aos mandatários cujas Indicações receberam a classificação local ou 

regional/benéfica, segundo o juízo crítico ora utilizado.  

É o que se viu refletido na atuação de um único parlamentar que apresentou 73 

Indicações, sendo 72 delas com a mesma sugestão, mas destinados a vários municípios distintos. 

Neste caso o referido parlamentar poderia ter optado por apresentar apenas uma Indicação tendo 

o seu Estado de origem como destinatário, mas preferiu encaminhar pedidos similares 

individualmente. 

Exceção foi identificada no escopo analisado, tendo esta ficado vinculada a um deputado, 

o qual podemos considerar seu mandato representativo (ou de opinião), pois assenhora-se das 

características detalhadas por Edmund Burke em seu “Discurso aos Eleitores de Bristol”. No 

presente caso todas as cinco iniciativas propostas pelo referido parlamentar foram classificadas 

como nacionais/benéficas, também de acordo com os critérios adotados. 

Outra peculiaridade notada foi a total desvinculação do envio das respostas por parte do 

Poder Executivo com o posicionamento ideológico dos autores das Indicações, pois sua 

influência se revelou desprezível para determinar o grau de atendimento das sugestões. 

Independente de quem apresenta a Indicação, quer seja da base do Governo ou da oposição, 

praticamente todas as sugestões foram respondidas, mesmo que seguindo quase sempre o mesmo 

padrão de respostas.  

Aqui cabe observar que não dispomos de informações suficientes que nos permitam 

afirmar que as Indicações encaminhadas pelo Legislativo ao Executivo em 2015 tenham 
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contribuído efetivamente para o aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde desenvolvidas 

pelo Governo Federal por ocasião do enfrentamento à crescente incidência das doenças 

transmitidas pelo mosquito aedes aegypti em território brasileiro. 

Por fim, cabe assinalar que a proposição do tipo Indicação possui limitações do ponto de 

vista prático, mas exerce um papel importante no relacionamento entre os Poderes Legislativo e 

Executivo (o encaminhamento de demandas sociais diretas ao Poder Executivo), mesmo sem 

termos como medir sua eficácia nas ações governamentais, pois permite uma interação mínima 

entre estes, o que contribui para o equilíbrio do sistema democrático.  
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