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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem por objetivo analisar o papel desempenhado pela oposição e 

pela minoria nas decisões democráticas tomadas pelo Plenário da Câmara dos Deputados no 

que concerne à votação de matérias que não são consensuais. Observou-se que, apesar de 

estar em menor número, os parlamentares contrários à orientação do Governo conseguem 

dificultar a votação das matérias e, em alguns casos, impedir a aprovação das mesmas. O foco 

para este estudo foi a votação do Projeto de Lei Complementar nº 306, de 2008, que cria a 

Contribuição Social da Saúde (CSS), onde foi possível constatar que, mesmo com todo o 

interesse na aprovação da matéria, o Governo não conseguiu fazê-la prosperar. Até onde isso 

ocorreu pelos instrumentos de obstrução à disposição da oposição e até onde o mérito da 

matéria influenciou uma postura dissidente entre os deputados da base é o que será 

demonstrado ao longo do trabalho.     

 

Palavras-chaves: Obstrução, Oposição, Contribuição Social da Saúde.  

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

This research has the objective of analyzing the role performed by the opposition 

and by the minority in democratic decisions taken by the Plenary of the Chamber of 

Representatives concerning the voting of matters that are not consensual.  It was observed that 

despite of being the smaller number, the Representatives voting contrary to the Government’s 

orientation are going to complicate the voting of the matters and in some cases, even stop 

their approval.  The main focus of this  study was the voting of Project of Law nº 306, of 

2008, that creates the Social Health Contribution (CSS), in which was possible to analyze that 

even with all the Government’s effort towards the approval, the matter didn’t prosper. It will 

be demonstrated in this project if the fail of the matter occurred by means used by the 

Government’s opposition or if it was merit of the matter influencing a dissident posture 

among the Representatives of the base. 

  

Key words: Obstruction, Opposition, Social Health Contribution  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Como Estado Democrático Direito, o Brasil tem suas normas legais elaboradas 

através de um processo legislativo positivado, bem especificado e que garante voz a todos os 

diferentes matizes sociais representados no Poder Legislativo. Ainda que o Governo conte 

com uma maioria expressiva dentro do Parlamento, a atuação dos partidos e parlamentares da 

base aliada não pode ocorrer de modo a esmagar as vozes dissidentes, as minorias.  

Nesse sentido, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD) estabelece 

uma série de procedimentos que devem ser observados ao longo das deliberações e votações 

da Casa. Tais procedimentos são imprescindíveis principalmente quando o assunto em tela é 

polêmico e conseqüentemente não será objeto de consenso entre os líderes partidários.  

Natural seria imaginar que nesse momento de discórdia, a base governista, pela 

vantagem numérica, vencesse o embate facilmente. No entanto, o que observamos é a 

oposição conseguir frear matérias importantes para o Governo, seja rejeitando os projetos, 

seja protelando indefinidamente sua votação. A força política da oposição é observada no 

trâmite do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 306, de 2008, que dispõe sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente por Estados, Distrito Federal, Municípios e União em 

ações e serviços públicos de saúde, os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 

saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três 

esferas de governo. Fundamentalmente, tal proposição visa instituir a Contribuição Social da 

Saúde (CSS), em substituição à extinta Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF). A tramitação legislativa e o debate político em torno desta proposição é o 

objeto da pesquisa.  

A instituição da CSS é de grande relevância para o Governo Federal que perdeu, 

com o fim da CPMF, cerca de R$ 40 bilhões por ano de arrecadação. Ainda assim, a 

proposição, que tramita em regime de urgência constitucional, está há mais de um ano na 

Câmara dos Deputados, sem qualquer previsão de ser apreciada.  

Diante da constatação de que a oposição, ainda que minoria, guarda em si uma 

força capaz de paralisar o processo legislativo, de fazer o Governo recuar, de arquivar 

matérias de interesse da máquina estatal, propôs-se a realização esta pesquisa com o objetivo 

de mapear os mecanismos que garantem voz à oposição e fazem com que esta tenha real 

poder para sentar à mesa de negociações e também pautar a agenda legislativa nacional.  
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Ao longo deste trabalho, buscamos responder também questões mais objetivas, 

especialmente concernentes à contribuição da obstrução para o fortalecimento do processo 

democrático do embate entre os partidos da base (maioria) e os de oposição (minoria) 

representados na Câmara dos Deputados; a real força desse instrumento diante de assuntos 

tidos como essenciais pelo Governo; no caso concreto, de que forma ocorreram as discussões 

e votações do PLP nº 306, de 2008, quais as razões que levaram a oposição a se posicionar 

contrariamente à matéria e como o Governo tenta contornar o impasse. 

Para o desenvolvimento do trabalho, recorremos à pesquisa bibliográfica e 

documental, tendo por base o registro das sessões em que o PLP nº 306, de 2008, esteve 

pautado, com seus respectivos desdobramentos e também artigos de jornais publicados no 

período.  

A presente investigação é estruturada em três capítulos assim divididos: 

O primeiro, trata do Poder Legislativo e do Processo de Deliberação Parlamentar, 

no qual são discutidos representação político-partidária e soberania popular, a legitimidade 

dos processos de deliberação política e a relação entre minoria/maioria e situação/oposição 

nas sociedades democráticas contemporâneas. 

O segundo capítulo é dedicado aos conceitos de Oposição e Minoria, o papel que 

ambas desempenham no processo de deliberação política, a conformação dos direitos das 

minorias e, mais detalhadamente, como se dá, à luz do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados, a atuação parlamentar da oposição e da obstrução parlamentar.  

O terceiro capítulo aborda especificamente a tramitação do PLP nº 306, de 2008, 

que institui a CSS para verificar as teses levantadas ao longo do trabalho e também confirmar 

a força e a relevância da minoria para o processo legislativo democrático. Para tanto, 

iniciamos com um breve histórico da extinta e polêmica CPMF, a fim de contextualizar o 

debate político, considerando ter sido esta a origem da proposta para criação da CSS. Em 

seguida, analisamos a deliberação legislativa – ainda não concluída - na Câmara dos 

Deputados, identificando as sessões em que a matéria esteve pautada e mapeando os 

procedimentos utilizados com base no Regimento Interno da Casa, as estratégias regimentais 

adotadas pelo Governo e pela Oposição, notadamente as mais diretamente vinculadas às 

atividades de obstrução, além das manifestações políticas em Plenário mais destacadas para 

compreensão das posições políticas em antagonismos, dos principais pontos de divergência e 

suas justificativas. Realizamos ainda uma análise dos desdobramentos do assunto nas matérias 

e artigos publicados pelos jornais de maior circulação nacional naquele período.  



11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PODER LEGISLATIVO E DELIBERAÇÃO PARLAMENTAR 
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1.1 O Poder Legislativo nas Democracias Contemporâneas 

 

 

Compreender a importância do Poder Legislativo e, consequentemente, a 

atuação dos partidos de oposição para as democracias modernas exige primeiramente 

entendermos como aconteceu, ao longo dos séculos, a construção dos Estados Modernos, 

especificamente o Estado Democrático de Direito. Para tanto partiremos dos três grandes 

paradigmas de direito e de organização política: o Estado de Direito, o Estado de Bem-Estar 

Social e o Estado Democrático de Direito, os quais para Menelick Carvalho Netto (2002) 

“tendencialmente se sucedem, em processo de superação e subsunção
1
”.   

Anteriormente aos Estados de Direito, nos Estados Absolutistas, o monarca 

mandava e desmandava. O monarca não só fazia as leis ao seu bel prazer, como podia alterá-

las no momento em que desejasse. Apesar de toda a insegurança jurídica gerada, essa 

realidade não era questionada, pois, além dos costumes e tradições sociais, o cargo do 

monarca era visto como fruto da vontade divina. Com a crise da sociedade feudal, esse 

modelo é questionado e busca-se o mínimo de estabilidade e legitimidade nas leis 

estabelecidas, ainda que estas estivessem longe de abarcar a vontade social. Surge assim o 

Estado de Direito ou Estados Nacionais, essencialmente laicos, com leis que regem a todos 

os cidadãos e principalmente regulam a ação dos governantes. Desta maneira,  

o direito [passa então a ser visto] como um sistema normativo 

de regras gerais e abstratas, válidas universalmente para todos 

os membros da sociedade. O direito público, no entanto, 

deveria assegurar (...) o não retorno ao absolutismo (...) 

mediante a limitação do Estado à lei e a adoção do princípio 

da separação dos Poderes que (...) sempre deveria requerer, no 

mínimo, também a aprovação da representação censitária da 

“melhor sociedade” no processo de elaboração dessas mesmas 

leis
2
. (grifo nosso) 

Apesar de todos os cidadãos serem considerados iguais perante à lei, ou seja, 

não há mais privilégios de nascimento, sendo todos donos de si e livres para subirem 

socialmente a partir de seu trabalho e ganhos financeiros (nascimento do capitalismo), ainda 

assim existem diferenças sociais marcantes. A elaboração das leis, por exemplo, fica a cargo 

da “melhor sociedade”, quer dizer, aquelas pessoas cultural e economicamente mais 

abastadas. O exercício do voto exigia uma renda mínima e havia também a fixação de renda 

                                                           
1
 CARVALHO NETTO, M. 2002, p. 237 

2
 CARVALHO NETTO, M. 2002, p. 239 e 240.  
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censitariamente escalonada para a proposição de candidatura à cargos públicos nas esferas 

regional, nacional e local.   

Habermas deixa claro que a principal mudança que se observa na relação 

público-privado é a de que os cidadãos, agora portadores de direitos e cônscios destes, passam 

a gozar de “proteção do governo para realizar seus interesses privados dentro dos limites 

traçados pelos estatutos legais, e isso inclui proteção contra intervenções governamentais
3
”. E 

a forma que os cidadãos tem para defender seus direitos é justamente  com o Parlamento, com 

a eleição de corpos parlamentares e com a composição do governo, que serão diretamente 

influenciados pelos interesses dessa sociedade nascente que se refletirá diretamente na forma 

como a administração estatal é conduzida. O processo político, especialmente dentro do 

Parlamento, é determinado pelo embate entre as coletividades sociais, que agem para manter e 

obter posições de poder. Dessa forma, o que os parlamentares buscam é se perpetuar no 

poder, atendendo diretamente aquela maioria social que irá lhe garantir votos, conforme 

explicado por Habermas: “nas eleições, os eleitores expressam suas preferências. Suas 

decisões ao votar têm a mesma estrutura dos atos de escolha feitos pelos participantes de um 

mercado
4
”.   

Portanto, podemos observar que, em seu primeiro momento, o Poder 

Legislativo não objetivava representar a todos os segmentos sociais, mas apenas garantir que 

as ações do Estado estivessem limitadas à legislação em vigor e que esta representasse uma 

ordem jurídica liberal, permitindo o crescimento do mercado econômico. Dessa maneira, é 

possível afirmar que a atuação de uma maioria e minoria parlamentar se limitava muito mais 

entre aqueles que defendiam a nova ordem mercantilista e liberal que estava nascendo 

(maioria) e aqueles que ainda buscavam garantir o direito absoluto do rei (minoria). Apesar de 

existir a possibilidade de se recorre à Justiça para questionar qualquer irregularidade no 

processo legislativo, ao juiz cabia apenas reproduzir a letra da lei, sem qualquer juízo de valor 

frente ao caso a ele apresentado
5
.   

Toda essa liberalidade acaba gerando uma exploração de mão de obra e um 

enriquecimento astronômico da classe burguesa, gerando uma desigualdade social gigantesca. 

Começa a haver questionamento acerca dessa realidade e surgem pensadores como Carl Marx 

que passam a defender a mudança do estado no sentido de proteger os trabalhadores contra a 

                                                           
3
 HABERMAS, J. 1995, p. 109. 

4
 HABERMAS, J. 1995, p. 110. 

5
 Conforme definido por Montesquieu, “o juiz é a boca da lei”, ou seja, não deve expressar suas opiniões ao 

proferir uma sentença sob pena de comprometer a estabilidade da legislação. Assim, as decisões deviam ser 

fixas, não levando em conta o caso específico, mas apenas e tão somente limitando-se a aplicação fria da lei.   
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exploração do capital econômico. As idéias socialistas, comunistas e anarquistas ganham 

terreno e com as mudanças surgidas com a 1º Guerra Mundial, dá-se início assim ao Estado 

Social ou Estado do Bem-Estar Social, que se caracteriza pelo intervencionismo do Estado na 

vida social e principalmente na econômica, os direitos individuais são redefinidos e os 

coletivos e sociais passam a ser valorizados pela nova ordem social. As leis passam a 

privilegiar os social e economicamente mais fracos, trazendo para o Estado a responsabilidade 

pela saúde, educação e previdência da sociedade (clientelismo). Segundo Habermas, nesse 

período “os membros da comunidade se tornam conscientes de que dependem uns dos 

outros”, “a política é concebida como uma disputa em torno de questões de valor e não 

meramente de questões de preferência
6
”. O que para o autor é uma utopia, já que o processo 

democrático dependeria das virtudes dos cidadãos realmente comprometidos com o bem-estar 

público. 

Mesmo não tendo aderido ao socialismo, o Brasil também adotou os ideais do 

Estado Social em sua legislação, tendo como expoente máximo o presidente Getúlio Vargas, 

que adotou bem a figura paternalista do Estado
7
. O presidente era conhecido inclusive como 

pai dos pobres graças a suas políticas paternalistas. É nesse período que o Brasil ganha suas 

leis trabalhistas (Consolidação das Leis do Trabalho - CLT) e também vive momentos de 

perseguição aos partidos de oposição ao regime, principalmente ao Partido Comunista 

Brasileiro.  

O modelo do Estado Social começa a ser questionado com o fim da 2ª Guerra 

Mundial. Os abusos realizados nos campos de concentração e a crise econômica levam ao 

reposicionamento das forças sociais e o Estado interventor é fortemente criticado. A 

sociedade civil se organiza e passa a cobrar responsabilização do Estado por muitos de seus 

problemas em áreas como meio ambiente e direitos de consumo. Os direitos individuais são 

“retomados como direitos de participação no debate público que informa e conforma a 

soberania democrática de um novo paradigma constitucional de Estado Democrático de 

Direito e seu direito participativo, pluralista e aberto”
8
. Em síntese, o Estado Democrático de 

Direito é uma simbiose das idéias liberais (Estado de Direito) e sociais (Estado Social), como 

atesta Habermas:  

                                                           
6
 HABERMAS, J. 1995, p. 108 e 110. 

7
 A Constituição Federal de 1937 retrata bem essa fase, conhecida como polaca, por ter sido baseada na 

constituição polonesa, tem traços fascistas. As principais mudanças sofridas no país foram o fortalecimento do 

poder presidencial, a extinção do Legislativo e a subordinação do Judiciário ao Executivo. 
8
 CARVALHO NETTO, M. 2002, p. 244 
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a teoria do discurso reveste o processo democrático de 

conotações normativas mais fortes que as encontradas no 

modelo liberal, entretanto mais fracas que as do modelo 

republicano. Uma vez mais ela retira elementos de ambos, 

combinando-os de uma maneira nova. Em consonância com o 

republicanismo a teoria do discurso dá destaque ao processo 

de formação política da vontade e da opinião, sem, no entanto, 

considerar a Constituição como elemento secundário. Ao 

contrário, concebe os princípios do Estado constitucional como 

resposta consistente à questão de como podem ser 

institucionalizadas as exigentes formas comunicativas de uma 

formação democrática da vontade e da opinião
9
.    

 

Para Lúcia Avelar (2002), essa participação política está diretamente ligada 

com a idéia de soberania popular e é “instrumento de legitimação e fortalecimento das 

instituições democráticas e de ampliação dos direitos de cidadania
10

". E é justamente no 

Legislativo que essa participação democrática se concretiza. A elaboração das leis passa a ter 

a participação ativa das diversas vozes sociais através de seus representantes eleitos pelo voto 

direto e também pela publicidade do processo legislativo. Tal afirmação é corroborada por 

Habermas que afirma que a opinião pública gera influência, que se transforma em poder 

comunicativo por meio das eleições políticas e esse poder comunicativo por sua vez será 

transformado em poder administrativo através da legislação.   

Além disso, o imenso pluralismo partidário existente hoje no Brasil permite 

maior representação de interesses específicos dos cidadãos. Outra questão importante é a de 

que uma lei só será realmente colocada em prática pelos cidadãos se estes sentirem que são 

parte dela. Daí a necessidade da busca do consenso entre os diversos interesses sociais 

representados no Parlamento. As vozes dissonantes não podem simplesmente ser esmagadas 

por uma maioria, precisam ser ao menos ouvidas, precisam que algumas concessões sejam 

feitas para acomodar também seus interesses na nova legislação, caso contrário, como bem 

definido no jargão popular, a lei não “pega”. “Por sua própria estrutura, as leis são 

determinadas pela questão de saber que normas os cidadão desejam adotar para regular sua 

vida comum
11

”, como disse Habermas. Nesse sentido, entre outros objetivos, o processo 

legislativo democrático visa exatamente assegurar a participação de todos os partidos políticos 

no Parlamento, especialmente aqueles que compõem a minoria. 

                                                           
9
 HABERMAS, J. 1995, p. 117. 

10
 AVELAR, L. 2002, p. 261. 

11
 HABERMAS, J. 1995, p. 112. 
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1.2 O Processo Legislativo Democrático 

 

 

Segundo Cristiano Viveiros de Carvalho (2002), sob o ponto de vista político, 

o processo legislativo pode ser conceituado como “sistema destinado a organizar a 

deliberação sobre valores, para extrair uma conclusão a respeito de determinada expectativa 

social de normatização
12

”. É essa sistematização que imprime legitimidade à norma e permite 

que o cidadão se reconheça como parte de sua elaboração. Habermas chega a afirmar que é 

durante o processo legislativo democrático que a soberania popular toma forma jurídica
13

. 

Também aos olhos de Derly Barreto e Silva Filho (2003) a processualidade é de suma 

importância. Os autores afirmam que  

na seara do Poder Legislativo, a processualidade sobreleva em 

importância, porque é ela que empresta legitimidade 

democrática à vontade normativa do Estado, emanada, 

necessariamente de um corpo de representantes dos mais 

diversos segmentos da sociedade. Um ato legislativo forjado 

sem discussão, sem participação da minoria, sem deliberação 

da maioria, sem publicidade, é um ato ilegítimo, autoritário, 

ofensor dos princípios da Democracia, da igualdade e do 

devido processo legal
14

. 

 

Logo, para ter validade e, principalmente, aceitação pública, uma lei precisa 

seguir todas as exigências estabelecidas tanto pela Constituição quanto pelo Regimento 

Interno da Casa Legislativa em que tramita. O respeito a esse rito processual interessa a todos, 

principalmente às minorias que, somente assim, tem garantido seus direitos constitucionais
15

. 

Em síntese, trata-se das seguintes etapas
16

: instaurativa, deliberativa e confirmatória. Em 

todas essas fases a publicidade deve ser respeitada a fim de que todo o cidadão, seja direta ou 

indiretamente (através da mídia, por exemplo), tome conhecimento e possa acompanhar de 

perto o trâmite da matéria. No art. 59 da Constituição Federal estão relacionadas as 

proposições integrantes do processo legislativo brasileiro, a saber: emendas à Constituição; 
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 CARVALHO, C. 2002, p. 64 
13

 HABERMAS, J. 1996, p. 83 
14

 BARRETO, D., FILHO, S., 2003, p. 138  
15

 O próprio Kelsen (2003; p. 183) afirma que uma lei aprovada simplesmente por maioria simples poderia 

facilmente invadir, contra a vontade da minoria, os seu interesses garantidos pela Constituição. Dessa maneira, o 

autor explica que todas as minorias sociais e não só as parlamentares tem interesse na constitucionalidade das 

leis e, portanto, no respeito ao devido processo legislativo.  
16

 De acordo com denominação adotada por Cristiano Viveiros de Carvalho (2002, p. 73 e 74). 
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leis complementares, ordinárias e delegadas; medidas provisórias; decretos legislativos; e 

resoluções.  

 A primeira fase, chamada instaurativa, refere-se basicamente ao momento de 

propositura do projeto de lei. Cabe à Mesa recebê-la, numerá-la e encaminhar para a 

Presidência a fim de ser realizado um exame preliminar de admissibilidade da matéria. Em 

sendo aceita, a matéria será despachada para análise das comissões competentes. O art. 61 da 

Constituição Federal explicita quais agentes são competentes para iniciar o processo 

legislativo (membros ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do 

Congresso Nacional, Presidente da República, Supremo Tribunal Federal e Tribunais 

Superiores, Procurador-Geral da República, e cidadãos
17

), e, no caso, do Presidente da 

República, quais assuntos são de sua competência exclusiva (§ 1º), além das Medidas 

Provisórias e leis orçamentárias que encontram-se previstos nos art. 62 e 165, 

respectivamente. 

Já a fase deliberativa, encerra o momento de apresentação de emendas, 

discussão (comissões e Plenário) e votação. No momento da deliberação, a natureza da 

matéria a ser votada, implicará diretamente no quorum exigido. Se o que estiver sendo votado 

for, por exemplo, uma Proposta de Emenda Constitucional, haverá necessidade da aprovação 

por 3/5 dos presentes no universo da maioria absoluta dos membros da Casa (quorum 

qualificado). Já no caso de Projeto de Lei a votação pode ser feita por maioria simples
18

.  

Encerrada a tramitação nas duas Casas legislativas, inicia-se a fase 

confirmatória com sanção
19

 e, se for o caso, veto presidencial. Significa dizer que a matéria 

será submetida à concordância (sanção) do Presidente da República em relação ao texto 

aprovado no Congresso Nacional. Para tanto, o Chefe do Executivo dispõe de 15 dias úteis 

para se manifestar (sanção expressa), caso contrário, o projeto será sancionado tacitamente. 

 Se não concordar com a matéria aprovada, o Presidente pode manifestar sua 

discordância vetando-a parcial (artigos) ou totalmente com a apresentação expressa dos 

motivos que o levaram a tal decisão.  Importante ressaltar que o veto é irretratável, ou seja, 

                                                           
17

Em 2001, a Câmara dos Deputados criou a Comissão de Participação Legislativa para facilitar a participação 

da sociedade no processo legislativo. As propostas são apresentadas à comissão, sem a necessidade de que seja 

cumprida a exigência constitucional de número mínimo de assinaturas. O colegiado discute a sugestão e, em 

sendo aprovada, será subscrita pela CLP.   
18

 De acordo com o art. 24, II, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, dependendo da natureza da 

matéria não é necessário nem mesmo a apreciação pelo Plenário, sendo a tramitação concluída no âmbito das 

comissões pertinentes.  
19

 Exceto quando se tratar de matérias como Emenda à Constituição (promulgada pelo Congresso Nacional) e 

dos Acordos Internacionais, que entram no universo jurídico brasileiro através de Decreto Legislativo, matéria 

que não exige análise do Executivo.  
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não pode ser desfeito, e seus efeitos são suspensivos, uma vez que a legislação é promulgada 

excluindo-se apenas a parte vetada (veto parcial). 

No caso de veto, o projeto retorna ao Congresso Nacional, onde será analisado 

pelas duas Casas em sessão conjunta, podendo ser mantido ou rejeitado. Para tanto é 

necessário a maioria absoluta dos Deputados e dos Senadores, em escrutínio secreto. Com a 

derrubada do veto, a matéria é reencaminhada ao Presidente da República para promulgação. 

Se isso não ocorrer no prazo de 48 horas, caberá ao Presidente do Senado Federal fazê-lo em 

igual período (art. 66, § 7º CF/88)
 20

.  

Como o Legislativo Federal brasileiro é bicameral, encontraremos na 

Constituição não só atribuições específicas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 

mas também momentos em que as Casas devem atuar conjuntamente, caso da sessão para 

derrubada de veto, discussão e votação do orçamento e de promulgação de Emenda 

Constitucional. No entanto, em regra as duas Casas trabalham separadamente, trabalhando 

hora como Casa iniciadora do processo legislativo, ora como revisora, conforme fluxograma
21

 

a seguir:  
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 Para o constitucionalista Alexandre de Moraes (2009, p. 644-660), o processo legislativo se divide nas fases 

introdutória (iniciativa), constitutiva (discussão, votação, sanção e veto) e complementar (promulgação e 

publicação).  
21

 CARNEIRO, A., SANTOS, L., NETTO, M. 2007, p. 61. 
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De acordo com Cristiano Carvalho (2002), o processo legislativo brasileiro 

recebe grande influência das organizações partidárias presentes nas duas Casas. Elas não só 

servirão como controle dos atos legislativos, impedindo a supremacia de determinados grupos 

políticos, como podem comprometer a independência entre os órgãos políticos do Estado. 

Isso porque, em muitas votações importantes, os partidos tendem a negociar seu apoio 

político com o Governo Federal em troca de cargos na administração ou liberação de 

emendas parlamentares. Como bem explicitado por Habermas 

o exigido equilíbrio entre interesses concorrentes dá-se como 

um compromisso entre partidos, que pode basear-se em 

ameaças mútuas. Um tipo legítimo de negociação certamente 

depende de uma regulamentação prévia em termos justos para 

se atingirem resultados aceitáveis para todos os partidos, com 

base em suas diferentes preferências. (...) Na política 

legislativa, o fornecimento de informação e a escolha racional 

de estratégias estão entrelaçados com o equilíbrio de 

interesses
22

.  

 

Desta forma, observamos que o processo legislativo nada mais é do que um 

regulador para a formação do consenso, objetivando a preservação do princípio democrático 

que só será alcançado garantindo-se a “preponderância da vontade da maioria, a proteção do 

direito da participação da minoria e a publicidade
23

”. Somente com o respeito a estes 

princípios é que as normas elaboradas e promulgadas serão reconhecidas e legitimadas pelos 

cidadãos.     

 

                                                           
22

 HABERMAS, J. 1995, p. 114. 
23

 CARVALHO, C. 2002, p. 119. 
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CAPÍTULO II 

OPOSIÇÃO POLÍTICA E DIREITOS DA MINORIA 
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2.1 Papel da Oposição no Processo de Deliberação Política 

 

 

De acordo com o Dicionário Aurélio, oposição significa ser contrário, um 

obstáculo a algo ou alguém e em termos políticos trata-se de partido(s) político(s) contrário(s) 

ao governo (1986, p. 1228)
24

. Ao definirmos oposição, consequentemente estamos falando 

também de minoria, uma vez que ambos os conceitos encontram-se intimamente ligados. No 

entanto, é importante frisar que ser minoria não significa necessariamente ser oposição. 

Quando nos referimos às minorias sociais, por exemplo, estamos falando de parcelas 

historicamente preteridas por um determinado grupo dominante. Nessa seara, incluem-se 

negros, mulheres, portadores de necessidades especiais e pobres, apenas para ficarmos nos 

mais conhecidos. Esses grupos não se opõem às políticas governamentais, apenas lutam para 

que estas os incluam nas mesmas condições que fazem com os demais cidadãos. Mas ao 

tratarmos de minoria parlamentar, objeto de estudo deste trabalho, estamos invariavelmente 

falando dos partidos de oposição. Isso porque, o próprio Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados assim a determina:  

Art. 13. Constitui a Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar 

integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa, 

considerando-se Minoria a representação imediatamente 

inferior que, em relação ao Governo, expresse posição diversa 

da Maioria. 

Parágrafo único. Se nenhuma representação atingir a maioria 

absoluta, assume as funções regimentais e constitucionais da 

Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar que tiver o maior 

número de representantes. (grifo nosso) 

 

De acordo com Cristiano Viveiro de Carvalho (2002), a participação dessa 

minoria parlamentar no processo de elaboração das leis é fundamental para garantir a 

legitimidade das decisões tomadas: 

Ao garantirem a participação da minoria no processo políticos, 

as normas do processo legislativo trabalham também em favor 

da legitimidade do sistema jurídico e das decisões normativas: 

em primeiro lugar, reforçando a aceitação dos resultados da 

produção normativa; em segundo lugar, obrigando à formação 

de uma maioria verdadeira, para deliberar, ou seja, 

cristalizando as opiniões dispersas na sociedade, até 

sedimentar uma decisão efetivamente majoritária; em terceiro 

lugar, apresentando alternativas para discussão e deliberação, 

de maneira a aperfeiçoar o processo de escolha; em quarto 
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 FERREIRA, A. 2. ed. 40. imp. 1986. Verbete: oposição. 
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lugar, permitido à minoria colocar-se como alternativa viável 

de Governo, de maneira a induzir o respeito às regras da ética 

e da justiça; finalmente, explicitando as posições em confronto 

para o público externo ao Parlamento, caso em que favorece a 

publicidade e o controle dos representantes pelo eleitorado
25

.   

 

O autor explica que, apesar de minoria estar ligada à um grupo de 

representantes parlamentares que não alcançaram número suficiente para fazer valer sua 

vontade, não podemos entender que esse grupo seja único e que estará sempre em 

desvantagem numérica.  

Ao contrário, pode acontecer de existirem várias “minoria”, 

várias correntes políticas ou grupos de interesse, e que esses 

vários grupos, eventualmente, em determinados casos 

concretos, conseguem reunir forças em torno de um objetivo 

circunstancial para compor a “maioria”, enquanto em outras 

matérias não conseguem amealhar apoio suficiente 
26

.   

 

No entanto, como lembra Lílian Emerique (2006), o direito de oposição não se 

limita apenas aos partidos políticos e nem pode ser reduzido à definição de oposição 

parlamentar
27

. Para ela, oposição e governo nada mais são do que os “dois lados de uma 

mesma moeda”, tendo em vista que o “direito de oposição expressa a unidade do poder 

político democraticamente estruturado” já que sua “efetivação acontece em contraposição à 

atividade de governo e se manifesta na coexistência do governo e da oposição”.  

Lidando assim no âmbito político, precisamos lembrar que, ainda que o 

Governo tenha direito a implementar seu programa político que foi apoiado majoritária e 

democraticamente, a oposição não pode, num regime democrático, ser esmagada por este 

Governo, sendo exatamente por isso assegurada e protegida sua existência e atuação pela 

Constituição Federal e pelos Regimentos Internos das duas Casas do Parlamento brasileiro
28

. 

Nesse mesmo sentido, Hans Kelsen (2003) assegura que o papel essencial da jurisdição 

constitucional é defender os interesses da minoria e dessa forma a própria essência da 

democracia que não está na “na onipotência da maioria, mas no compromisso constante entre os 

grupos representados no Parlamento pela maioria e pela minoria, e por conseguinte na paz social”
29

. 
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 CARVALHO, C. 2002, p. 63. 
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 CARVALHO, C. 2002, p. 63. É importante salientar ainda que embora não haja correlação entre as minorias 

parlamentares e as minorias sociais, é de se supor que, em razão de sua desvantagem política na sociedade, tal 

realidade se refletirá também em desvantagem de representação no Parlamento.  
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 EMERIQUE, L., 2006, p. 17. 
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 Tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal asseguram em seus Regimentos Internos o espaço 

para o funcionamento institucional e político da Minoria e dos partidos de oposição. No entanto, em nosso 

trabalho, apenas analisaremos como isso acontece na primeira delas.  
29

 KELSEN, H., 2003, p. 183. 
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Não resta dúvida, portanto, que o principal valor do processo democrático é a 

garantia da participação popular, dos diversos setores sociais, nas decisões relevantes do país. 

Ao escolher seus representantes, o cidadão está garantindo que suas opiniões e crenças sejam 

consideradas no momento da elaboração das leis e na formatação de programas 

governamentais. Nesse processo, os partidos de oposição funcionam como fiscalizadores e 

também como contraponto à idéia dominante.  

Para Lílian Emerique (2006, p. 9), a atuação da oposição está diretamente 

relacionada com ao pluralismo político assegurado em nossa Constituição. De acordo com a 

autora: 

A democracia pluralista não tem por escopo a unanimidade. 

Sua finalidade é promover uma institucionalização da 

divergência, isto é, permitir que representantes dos diferentes 

interesses gozem de liberdade para fomentar a sua causa, 

desde que em consonância com os meios legais e democráticos.  

 

Emerique vai ainda mais longe ao afirmar que sem a oposição um Estado não  

conta com uma “autêntica legitimidade democrática”
30

. A democracia é basicamente 

fundamentada no embate institucionalizado entre maioria e minoria, oposição e situação, e a 

busca e conseqüente obtenção do consenso entre as posições desses dois grupos. Se não 

ocorresse dessa forma, viveríamos sob um regime autoritário, onde os mais fortes (maioria) 

dominam o cenário nacional sem sequer se preocuparem em ouvirem as vozes dissonantes.  

Corroborando esta tese, Kelsen (2003) afirma ser fundamental para o Estado 

Democrático que sua jurisdição constitucional esteja bem organizada e que quanto mais 

democrática a sociedade for, maior deve ser o controle em torno dos atos institucionais, isso 

porque   

Garantindo a elaboração constitucional das leis, e em 

particular sua constitucionalidade material, ela é um meio de 

proteção eficaz da minoria contra os atropelos da maioria. 

[uma vez que] (...) certas questões fundamentais só podem ser 

solucionadas em acordo com a minoria: a maioria simples não 

tem, pelo menos em certas matérias, o direito de impor a sua 

vontade à minoria
31

.  

 

O autor defende o equilíbrio constitucional para o embate de forças entre a 

minoria e maioria. Segundo ele, o simples fato de haver garantia constitucional para que a 

minoria recorra à Justiça para fazer valer seus direitos é suficiente para frear a maioria de 
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qualquer desejo de violar esses interesses, impedindo assim uma ditadura da maioria, que 

segundo ele é “não menos perigosa para a paz social que a da minoria
32
”. 

À oposição cabe fiscalizar e controlar as atividades e ações do Governo 

Federal, seja por meio de sua atividade parlamentar (com as Comissões Parlamentares de 

Inquérito, por exemplo), seja contribuindo para a formação da opinião pública. Essa função 

está explicitada na Constituição Federal no art. 49, X, como competência exclusiva do 

Congresso Nacional. Com isso espera-se, não um boicote institucionalizado ao governo, mas 

sim uma contribuição responsável, a obtenção real de um consenso, onde a sociedade receba 

serviços e programas de maior qualidade.  

Caso isso não ocorra ou mesmo não seja possível, há sempre a possibilidade de 

renovação do poder na próxima eleição. Talvez esse seja o principal papel da oposição no 

regime democrático, servir como uma alternativa realmente viável para a alternância do 

partido que se encontra no poder. Desta forma, a oposição representa uma esperança para o 

cidadão que pode esperar que a cada quatro anos está em suas mãos validar ou substituir o seu 

representante eleito. Significa dizer ainda que ao criticar o governo, a oposição quer acima de 

tudo mostrar que é capaz de governar com mais competência, que dispõe de programas mais 

consistentes de atuação e que é sem dúvida uma alternativa realmente viável. Como afirma 

Lílian Emerique, “o processo democrático consolida-se através da alternância do poder e a 

oposição adquire mais consistência nos seus projetos à medida que vislumbra reais condições 

de alcançar o poder pela vias democráticas convencionais”
33

.  

Além das duas funções apontadas acima, à oposição cabe ainda dissentir, ou 

seja, a atividade básica de opor-se. No entanto, não podemos esquecer que não se trata de uma 

oposição inconseqüente, de discordar pelo simples fato de ser contra, mas antes trata-se da 

busca responsável de um consenso que realmente vise a garantir a representação de toda a 

pluralidade social e que, consequentemente, resulte em leis e programas governamentais mais 

consistentes e próximos do que a sociedade realmente necessita.    
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2.2 Direitos da Minoria  

 

 

O Brasil vive um período de estabilidade democrática relativamente curto, 

tendo nossa Constituição Federal pouco mais de 20 anos. A Constituição-cidadã garante a 

atuação das minorias e dos partidos de oposição no seu texto constitucional, ainda que isso 

não ocorra de maneira direta. Não existe um capítulo ou artigo específico sobre o assunto, 

mas tais garantias existem ao longo do texto constitucional: livre manifestação do pensamento 

(art. 5., IV), liberdade de manifestação política (art. 5., VIII), igualdade de todos perante a lei 

(art. 5. caput), direito de reunião (art. 5., XVI, XVII), a expressão (art. 5., IX), a garantia de 

que todos podem chegar ao Poder, respeitadas as exigências constitucionais (Capítulo IV – 

dos direitos políticos) e a organização partidária (Capítulo V – dos partidos políticos).  

Além disso, no primeiro artigo da Carta Magna estão listados os fundamentos 

da República Brasileira e, dentre eles, a pluralidade política (art. 1, V). Dessa forma, fica clara 

a importância da oposição para a composição democrática de nosso país, uma vez que esta 

está na própria razão de ser do Estado Brasileiro.  

No entanto, para compreendermos como esses direitos efetivamente acontecem 

no âmbito parlamentar e de que forma a atuação política da oposição/minoria resulta na 

formação de um consenso para elaboração das leis (tanto pela negociação quanto pela 

resistência), precisamos conhecer a fundo as “regras do jogo”, tanto do ponto de vista 

constitucional quanto do regimental. 

Na Constituição Federal, sob o título “Da Organização dos Poderes”, 

encontramos artigos destinados à estruturação e funcionamento do Parlamento Brasileiro e, 

consequentemente, referentes a correlação de forças entre a minoria e maioria, garantindo 

assim que nenhum dos lados seja privilegiado injustamente. No art. 47 CF/88, por exemplo, 

está determinado que, salvo disposição constitucional em contrário, todas as decisões tomadas 

no Plenário e nas comissões devem ocorrer pela maioria dos votos, presente a maioria 

absoluta dos membros da Casa. Precisamos lembrar que em muitos momentos, essa maioria 

só é constituída com a presença dos parlamentares de partidos de oposição, o que significa 

dizer que em caso de obstrução, a minoria pode atrasar ou impedir o início do processo 

deliberativo até que seja construído um consenso em torno daquilo que esta defende.  
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Ao tratar do poder de investigação do Poder Legislativo (art. 58, § 3º, CF/88), 

entendido pelo Supremo Tribunal Federal como um direito essencialmente da minoria, a Carta 

Magna estabelece parâmetros de fácil alcance para os partidos de oposição (fato determinado, 

prazo certo e assinatura de um terço dos membros da Casa). Em muitos casos, no entanto, os 

partidos da base de apoio ao governo utilizam-se de manobras para inviabilizar a instalação 

das Comissões Parlamentares de Inquérito, obrigando os partidos minoritários a recorrerem ao 

STF para a garantia desse direito. Em reiteradas decisões sobre o assunto, a Corte Suprema 

não só determina a imediata instalação dos trabalhos como reitera que “preenchidos os 

requisitos constitucionais (CF, art. 58, §3º), impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, 

que não depende, por isso mesmo, da vontade aquiescente da maioria legislativa
34

”. O referido 

acórdão, referente a decisão proferida no Mandado de Segurança nº 24831-9/DF, deixa nítido a visão 

do Supremo Tribunal em relação à importância da oposição para a democracia brasileira, ao afirmar 

que  

Existe, no sistema político-jurídico brasileiro, um verdadeiro 

estatuto constitucional das minorias parlamentares, cujas 

prerrogativas – notadamente aquelas pertinentes ao direito de 

investigar – devem ser preservadas pelo Poder Judiciário, a 

quem incumbe proclamar o alto significado que assume, para o 

regime democrático, a essencialidade da proteção jurisdicional 

a ser dispensada ao direito de oposição, analisado na 

perspectiva da prática republicana das instituições 

parlamentares.(...) O direito de oposição, especialmente aquele 

reconhecido às minorias legislativas, para que não se 

transforme numa promessa constitucional inconseqüente, há de 

ser aparelhado com instrumentos de atuação que viabilizem a 

sua prática efetiva e concreta. (grifo nosso) 

 

Além disso, todos os parlamentares são invioláveis por suas palavras no 

exercício da atividade (art. 53 CF/88). Essa garantia constitucional de poder se expressar 

livremente dá aos parlamentares oposicionistas a tranqüilidade para defenderem seus pontos 

de vista sem temer retaliações. A Carta Magna garante ainda em seu art. 58, §§ 1º e 4º, que 

tanto as Mesas quanto as comissões parlamentares terão assegurada a proporcionalidade 

partidária de forma a refletirem o melhor possível a composição existente no Parlamento. Até 

mesmo o órgão consultivo do Presidente da República (art. 89, IV, CF/88) tem um assento 

reservado ao líder da minoria, garantindo assim a participação direta dessa parcela também 

nas discussões das ações governamentais.     

Alguns autores, no entanto, acreditam ser uma deficiência o fato de os direitos 

da minoria e de os partidos de oposição não estarem sistematizados no âmbito constitucional. 
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É o caso de Derly Barreto e Silva Filho (2003) que chegam mesmo a afirmar que o país está a 

meio passo de ser uma autêntica democracia parlamentar uma vez que se optou por deixar 

para os regimentos internos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a tarefa de 

discriminar a atuação parlamentar da minoria e dos partidos de oposição. Para os autores isso 

fragiliza a prática legislativa tendo em vista não se tratar de uma legislação rígida como é o 

caso da Constituição Federal e seria fruto da própria história política do país, onde a maioria 

reluta, escancaradamente, em aceitar a minoria como um grupo que titulariza o direito de 

dissentir politicamente
35

. Desta forma, os regimentos tornaram-se muito mais do 

normatizadores das atividades internas das casas legislativas, pois    

Observa-se, então, que, sob o primado da Constituição de 

1988, os regimentos não são apenas instrumentos de ordenação 

de relações internas das Casas Legislativas (...). As normas 

regimentais transpõem a área doméstica (...) para se projetar, 

também, pela sociedade e por outros órgãos constitucionais
36

”.  

 

Sendo assim, por serem a concretização da Constituição e, portanto, expressão 

do princípio democrático, os regimentos internos “possuem juridicidade. Seus comandos 

obrigam. Vinculam o legislador, que não pode alterá-los, senão pelo processo 

regimentalmente fixado
37

”. Podemos afirmar assim que, ainda que não contenham a rigidez 

do texto constitucional, os regimentos internos são imprescindíveis para o livre exercício da 

pluralidade política, uma vez que apenas por meio deles o processo democrático é 

efetivamente realizado.  

Se assim não fosse os atos do legislador seriam fruto da 

desordem, e não da disciplina; conseqüência da tirania das 

agremiações majoritárias, e não produto da deliberação 

segundo regras preordenadas a garantir o caráter plural da 

vontade parlamentar, com a consideração e ponderação de 

interesses políticos, econômicos, sociais e culturais 

ontologicamente divergentes”
38

. 

 

Podemos concluir então que muito mais do que ordenar os trabalhos 

parlamentares, os regimentos internos tem como principal objetivo salvaguardar a atuação da 

minoria, impedindo assim que todo o processo democrático de elaboração das leis seja 

corrompido pelos interesses e desmandos da maioria. Não podemos esquecer, no entanto, que, 

ao final do processo deliberativo, o que irá prevalecer será a vontade da maioria, mas com a 

                                                           
35

 BARRETO, D. FILHO, S., 2003, p. 75. 
36

 BARRETO, D. FILHO, S., 2003, p. 83. 
37

 BARRETO, D. FILHO, S., 2003, p. 141. 
38

 BARRETO, D. FILHO, S., 2003, p. 143. 



28  

existência e participação da minoria neste processo teremos decisões mais comedidas e 

afastadas do autoritarismo certeiro do jogo onde apenas um lado tem espaço para se 

pronunciar.   

Dessa maneira, ao analisarmos o Regimento Interno da Câmara dos Deputados 

(RICD) percebemos que a minoria não só tem garantidos seus direitos de voz e 

voto/participação no Parlamento, como também a sua existência funcional na estrutura da 

instituição, que lhe assegura prerrogativas específicas e estrutura administrativa (Liderança da 

Minoria)
39

. 

Tendo em vista, portanto, que os partidos de oposição/minoria irão atuar no 

Parlamento de modo a representarem um contraponto ao pensamento majoritário e a 

buscarem o consenso nas decisões tomadas na Casa, levando-se em conta assim os diversos 

matizes sociais ali representados, podemos resumir sua atuação da seguinte forma: debate das 

proposições (arts. 171, § 1º, 172, 174 RICD), fiscalização (Proposta de Fiscalização e 

Controle – PFC, prevista no arts. 60 e 61 RICD: realização de Audiência Pública e Pedido de 

Informação – art. 50 CF/88 e art. 223 RICD), investigação (Comissão Parlamentar de 

Inquérito – CPI, prevista no art. 58, § 3º, CF/88 e garantia de funcionamento no art. 262, V, 

RICD) e registro de posição (votação nominal – art. 185, §§ 3º e 4º - e obstrução – art. 82, § 

6º)
40

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Assim, a Minoria (que pode ser constituída tanto por um partido quanto por um bloco partidário) dispõe de 

espaço físico para sua Liderança, corpo de assessores à disposição da bancada e todas as demais prerrogativas 

regimentais concedidas aos líderes da Maioria e dos demais partidos com representação na Casa, como fazer uso 

da palavra durante as sessões do Plenário (art. 10, I, e art. 66, §§ 1 e 3º), encaminhar votações e requerer 

verificação desta (art. 10, III e IV), integrar o Colégio de Líderes (art. 20). 
40

 Tal visão é compartilhada por Barreto e Silva Filho (2003, p. 131), ao afirmar que “a solicitação de verificação 

de votação, o direito de obstrução, o requerimento de destaque, o uso da palavra, a proposição de emenda 

supressiva, o pedido de adiamento de votação, entre outros são institutos de extração regimental. Todos servindo 

de garantia as minorias”. 
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2.3 Obstrução Parlamentar 

 

 

Como observamos anteriormente, o sistema constitucional brasileiro transfere 

aos textos regimentais a materialização de suas determinações para a garantia da atuação dos 

partidos de oposição e das minorias parlamentares. O respeito a tais direitos é, sem dúvida, o 

fundamento do princípio democrático. Entre os direitos da minoria, assegurado pelo 

Regimento Interno da Câmara, está o direito à obstrução. Segundo o art. 82, § 6º, do texto 

regimental, é considerada legítima a obstrução “aprovada pela bancada ou pelas lideranças e 

comunicada à Mesa”. Esta é, sem dúvida, a forma mais evidente de se obstruir os trabalhos da 

Casa, no entanto, está limitada às ausências nas votações.   

Tendo em vista que podemos definir obstrução parlamentar como o uso de 

prerrogativas regimentais (ou estratégias políticas) no sentido de impedir ou retardar o 

processo legislativo (ou a vitória da maioria), precisamos analisar os demais recursos que são 

utilizados e que colaboram neste intuito.  

Outro ponto que devemos ter em mente é que a obstrução é um instrumento 

político, portanto, a disposição de todos os agentes legislativos, logo, mesmo sendo um direito 

de minoria, não é sua exclusividade, sendo utilizado também, ainda que em raríssimas 

exceções, pelos partidos da base aliada. No caso dos partidos de oposição, o uso de 

instrumentos protelatórios tem como objetivo marcar sua posição no cenário político nacional, 

levar o Governo a negociar determinado ponto da proposição, chamar a atenção para 

determinada matéria que está para ser aprovada e, em alguns casos, obter a derrota desta 

iniciativa. 

Para analisarmos melhor os instrumentos regimentais utilizados para protelar a 

conclusão da votação de uma matéria, optamos por um quadro explicativo tendo em vista a 

complexidade da questão. Na prática, não existe uma ordem pré-estabelecida para a adoção 

dessas ações, mas por questões didáticas vamos apresentá-las como se houvesse esse fio 

condutor. Cada um desses instrumentos será utilizado conforme a natureza da matéria que 

está em votação e pode ser adotado todas as vezes que o projeto figurar na pauta de votações 

do Plenário.    
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APRECIAÇÃO EM PLENÁRIO 

 

Início da Sessão 

Protelar registro de presença Para ter início, a sessão precisa do registro de 1/10 do 

número de deputados, correspondente a 52 parlamentares 

(art. 79, § 2º).  

Já a Ordem do Dia só poderá ser iniciada com a presença 

da maioria absoluta dos parlamentares (257), caso 

contrário não poderá haver deliberação e a sessão segue 

apenas com comunicações parlamentares. (art. 83). 

Leitura da Ata da sessão anterior Normalmente, tendo em vista a entrega dos avulsos, a 

leitura da ata é dispensada.  

A fim de protelar a sessão, solicita-se a leitura da ata com 

base no art. 80 do RICD. 

Votação da Ata da sessão 

anterior 

O mesmo art. 80 determina que o Presidente considerará 

a ata aprovada independentemente de votação. Neste 

caso, é feito um requerimento solicitando a votação do 

documento.  

Solicitação de novo painel De acordo com o art. 66, III, a ordem do dia deve ter 

duração de três horas, prorrogável por mais uma hora.  

Findo esse prazo e havendo matérias a serem votadas, 

pode ser convocada nova sessão para fazê-lo. Se não 

houver acordo de lideranças, o painel da sessão anterior é 

zerado e há necessidade de cumprimento dos quoruns 

estipulados nos art. 79, § 2º e 83.  

 

Ao ser anunciada a Ordem do Dia 

Requerimentos de Preferência Solicitação para inversão da ordem da pauta de votação, 

conforme previsto no art. 83, V, parágrafo único, II, a.  

No caso de haver mais de cinco Requerimentos de 

Preferência sobre a Mesa, o art. 160 estabelece que o 

Presidente pode consultar o Plenário sobre a 

possibilidade de alteração na Ordem do Dia. Se a 
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proposta for aceita, os requerimentos serão apreciados na 

ordem em que foram apresentados. Caso contrário, serão 

arquivados e a ordem do dia permanece inalterada.  

 

No momento do anúncio da matéria 

Requerimento de Retirada de 

Pauta 

De acordo com o art. 83, V, parágrafo único, II, c; e art. 

101, I, a, 1.  

Pedido de prazo pelo Relator No caso de matérias urgentes e de Medidas Provisórias, 

findo o prazo de apreciação pela(s) comissão(ões) 

competente(s), a proposição pode ser incluída na Ordem 

do Dia pendente de parecer.  

O relator será designado em Plenário pelo Presidente para 

tanto e pode, se julgar conveniente, solicitar o prazo de 

uma sessão para elaboração de seu parecer (art. 157, § 

2º).  

 

Leitura do parecer do relator (em caso de parecer pendente) 

Pedido de prazo pelos Líderes No caso de projetos urgentes e de Medidas Provisórias, 

onde o relator foi designado para proferir parecer em 

Plenário, podem o Líderes requererem prazo de uma 

sessão para melhor analisarem a matéria e votá-la com 

conhecimento de causa.   

 

Discussão 

Requerimento de Adiamento de 

Discussão 

Art. 101, I, a, 2 e art. 177. Os requerimentos podem 

solicitar adiamento da discussão de uma a dez sessões 

(começa-se a votação pelo requerimento de maior 

tempo), e no caso de matérias urgentes esse prazo fica 

limitado a duas sessões.  

Requerimento de Discussão por 

Partes 

Art. 101, I, a, 2. Em sendo aprovada a discussão por 

partes, cada uma delas pode contar com o 

encaminhamento de votação de por parte de dois 

oradores, um contra e um a favor (art. Art. 192, § 6º).  
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O deputado que desejar falar, pode fazê-lo na discussão 

de cada uma delas, pela metade do prazo fixado para o 

projeto, ou seja, cerca de três minutos (art. 174, § 3º). 

Discussão da matéria Cada orador dispõe de cinco minutos para discutir a 

matéria e três minutos em se tratando de matéria urgente 

(art. 178, § 2º e art. 157, § 3º). 

Requerimento de Encerramento 

de Discussão e do 

Encaminhamento 

Para tanto, é necessário que tenham discutido a matéria, 

no mínimo, quatro oradores (art. 178, § 3º) para 

proposições em trâmite normal e, no caso de projetos 

com urgência, seis oradores (art. 157, § 3º). 

Encaminhamento de votação  O encaminhamento deve ser feito por no mínimo quatro 

oradores que dispõem de cinco minutos (art. 192).  

 

Votação 

Requerimento de Adiamento da 

Votação 

Art. 193. Não pode ser superior a cinco sessões. 

Requerimento de Votação por 

Partes 

Art. 192, § 6º  

Votação do Parecer (no caso de 

Projeto de Lei de Conversão) 

Pressupostos constitucionais (favoráveis)  

Votação do Parecer (no caso de 

Projeto de Lei de Conversão) 

Pressupostos constitucionais (contrários)  

Votação do parecer (no caso de 

Projeto de Lei de Conversão) 

Mérito  

Requerimento de Destaque de 

Preferência 

No caso de matéria com Substitutivo, poderá ser 

solicitado a preferência para votação do projeto principal. 

Somente com a rejeição deste é que passaria-se a 

apreciação do Substitutivo (art. 160).  

Votação de Emendas 

Aglutinativas 

Art. 122 

Votação dos Destaques Simples/ 

Requerimento de votação em 

Globo 

Art. 161 e 162 
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Encaminhamento e Votação dos 

Destaques para Votação em 

Separado 

Art. 162, VI e VII 

 

Redação Final 

Votação das Emendas de 

Redação 

Arts. 118, § 8º; e 120, III, § 2º 

Votação da Redação Final Art. 198 

 

Em cada votação, os líderes partidários tem o direito de orientar suas bancadas 

com o encaminhamento do voto e requerendo a votação nominal para verificação do 

resultado, isso respeitando-se o interstício de uma hora entre um requerimento e outro (art. 

185, § 4º). Além disso, a qualquer momento da sessão podem fazer uso da Comunicação de 

Liderança (arts. 66, § 1º e 89) pelo tempo destinado a sua bancada, levantar questões de 

ordem (art. 95) e reclamações (art. 96)
41

. 

O uso desses instrumentos protelatórios fica mais evidente quando analisamos 

o desenrolar da tramitação de uma matéria polêmica. No próximo capítulo nos dedicaremos 

ao estudo da votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 306, de 2008, que ainda não 

foi concluída, para entendermos melhor a força da obstrução parlamentar. 

                                                           
41

 No caso de reclamação e questão de ordem, qualquer deputado é competente para fazê-las durante a sessão. 
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CAPÍTULO III 

CSS: O PODER DA MINORIA 
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3.1 Um Breve Histórico da CPMF 

 

O Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 306, de 2008, dispõe sobre os valores 

mínimos a serem aplicados anualmente por Estados, Distrito Federal, Municípios e União em 

ações e serviços públicos de saúde, os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 

saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três 

esferas de governo e, fundamentalmente, institui a Contribuição Social da Saúde (CSS), em 

substituição à Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Apesar de 

sua aprovação ser prioritária para o Governo, que perdeu cerca de R$ 40 bilhões de 

arrecadação por ano com a extinção da CPMF, até hoje o projeto continua parado na Câmara 

dos Deputados, sem qualquer possibilidade de avançar
42

.  As razões são políticas, uma vez 

que a oposição encampou uma obstrução irredutível em relação à matéria e, com o apoio 

irrestrito da opinião pública, os próprios parlamentares da base aliada acabaram recuando a 

fim de evitarem o desgaste entre seus eleitores
43

. 

No entanto, para entendermos a dimensão desse embate e o apoio dado pela 

opinião pública contrariamente à matéria, precisamos remontar ao início do problema, quando 

a CPMF foi inicialmente instituída, ainda com o nome de Imposto Provisório sobre 

Movimentação Financeira (IPMF). O imposto foi criado em 1993, pela Lei Complementar nº 

77, 13 de julho de 1993, durante o Governo Fernando Henrique Cardoso por sugestão do 

então Ministro da Saúde Adib Jatene, a fim de que fosse gerado recursos extras para aplicação 

na saúde. A alíquota de 0,25% incidia sobre todas as movimentações financeiras realizadas no 

sistema bancário nacional e deveria durar até 31 de dezembro de 1994.  

Em 1996, é aprovada a Emenda Constitucional nº 12, de 1996, que incluiu o 

art. 74 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias permitindo que a União estabeleça 

a CPMF sobre as movimentações financeiras para financiar ações e serviços de saúde por 

meio do Fundo Nacional de Saúde. Por determinação do § 1º deste artigo, foi promulgada a 

                                                           
42

 Matéria publicada pelo site G1, das Organizações Globo, em 03 de agosto de 2009 demonstra a disposição do 

Governo em instituir a CSS. Segundo o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a “verdade nua e crua é que o 

Brasil e a Saúde precisam desses recursos”. No entanto, o Chefe do Executivo Federal deixou bem claro que só 

se envolverá no debate da proposta se houver apoio político nacional, ou seja, se prefeitos e governadores se 

envolverem diretamente na mobilização para aprovação do projeto. O Governo quer evitar desgaste semelhante 

ao ocorrido na votação da CPMF em 2007 quando a oposição no Senado Federal rejeitou o projeto, mesmo 

depois de o Presidente assinar documento se comprometendo a investir a arrecadação do tributo apenas na área 

da saúde.   



36  

Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, prevendo a cobrança da CPMF por treze meses, com 

alíquota de 0,20%. O prazo foi prorrogado pela Lei nº 9.539, de 12 de dezembro de 1997, para 

vigorar até 21 de janeiro de 1999, a fim de respeitar o limite de no máximo dois anos para a 

cobrança do tributo.  

Logo no início de 1999, o Governo consegue aprovar uma nova Emenda 

Constitucional (EC nº 21/99), prorrogando por mais 36 meses a cobrança da CPMF, com 

alíquota de 0,38% para os primeiros 12 meses e o restante com alíquota de 0,30%, nos moldes 

da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996. O aumento da arrecadação em relação a alíquota 

anterior (0,20%), deveria ser destinado ao custeio da previdência social. Em 13 de junho de 

2002 novamente é promulgada Emenda Constitucional (EC nº 37/02) prorrogando a vigência 

da CPMF e alterando a alíquota de cobrança e a destinação do tributo. Segundo a nova 

determinação, a CPMF passa a vigorar até 31 de dezembro de 2004. Nos exercícios 

financeiros de 2002 e 2003, a alíquota era de 0,38% (sendo 0,20% para o Fundo Nacional de 

Saúde, 0,10% para custeio da Previdência Social e 0,08% para o Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza). Em 2004, a alíquota seria diminuída para 0,08% e destinada apenas 

para o combate à pobreza. No entanto, em 31 de dezembro de 2003, é promulgada a Emenda 

Constitucional nº 42/03 que prorroga a cobrança da CPMF até 31 de dezembro de 2007 e 

estabelece a alíquota de 0,38%.  

No início de 2007, o Executivo encaminha ao Congresso Nacional Proposta de 

Emenda Constitucional (PEC nº 50/07), prorrogando novamente a CPMF, desta vez até 31 de 

dezembro de 2011
44

.  Como sua base de apoio na Câmara dos Deputados é maior, o Governo 

consegue a aprovação da proposição na Casa
45

, mas é derrotado no Senado Federal
46

. Ali os 

partidos de oposição iniciaram o movimento “Xô CPMF!” com o intuito de chamar a atenção 

da opinião pública para o debate que era travado no Parlamento e também conseguir a pressão 

necessária para que a proposta não fosse adiante. O Governo ainda tentou costurar um acordo 

                                                                                                                                                                                     
43

 David Mayhew ao elaborar a teoria da “Conexão Eleitoral” (1974) demonstra que o trabalho e o 

comportamento dos parlamentares no Legislativo estão totalmente voltados para sua reeleição. É a busca deste 

objetivo que molda sua atuação enquanto parlamentar.    
44

 A proposta também prorrogava até 31 de dezembro de 2011 a Desvinculação de Receitas da União (DRU), 

dispositivo que permite ao Executivo manejar livremente 20% das receitas vinculadas constitucionalmente, 

como as destinadas à saúde e à educação. Essa parte da matéria foi aprovada nas duas Casas e promulgada como 

EC nº 56/07.  
45

 A matéria foi aprovada em primeiro turno (19 de agosto de 2007) por 338 votos favoráveis, 117 contrários e 

duas abstenções. Já em segundo turno (9 de setembro de 2007), a matéria foi aprovada por 333 votos favoráveis, 

113 contrários e duas abstenções.  
46

 A PEC que prorrogava a CPMF foi rejeitada por não ter sido atingido o quorum exigido para aprovação. 

Votaram favorável à matéria 45 senadores, enquanto 34 foram contrários. No entanto, eram necessários 49 votos 

a favor. 
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com a oposição, mas não obteve sucesso. Em uma ação extrema, chegou a encaminhar um 

documento ao Senado se comprometendo a destinar os recursos da CPMF exclusivamente 

para a área da saúde. Mesmo assim foi derrotado.  

O maior desgaste junto à sociedade foi justamente a desconfiguração da 

proposta original. Quando foi criada, a CPMF, como o próprio nome dizia, era um tributo 

provisório, mas acabou se tornando permanente diante de tantas prorrogações, muitas delas 

inclusive tiveram sua constitucionalidade questionada na Justiça. O objetivo inicial também 

foi abandonado, uma vez que o tributo da saúde acabou custeando despesas da previdência 

social, dos programas de erradicação da pobreza e até mesmo o pagamento da dívida pública 

(superávit primário). A carga tributária do país, que já é uma das mais altas do mundo, foi 

acrescida, mas os resultados práticos para a população ficaram aquém do esperado.  Logo, não 

havia o menor apoio da sociedade para a aprovação da matéria e, nem mesmo, disposição para 

convencê-la da importância dos recursos para a saúde. 

Além do desgaste com a opinião pública, a decisão do Governo de prorrogar a 

CPMF também gerou conflitos no Congresso Nacional. Ao rejeitar a proposta do Executivo, o 

Senado Federal passou a ser visto com bons olhos pela sociedade, enquanto a Câmara dos 

Deputados arcou sozinha com o ônus de sustentar os projetos indigestos do Governo e seus 

parlamentares passaram a ser vistos com desconfiança por seu eleitorado.  
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3.2 CSS: a oposição se faz ouvir 

 

Com a extinção da CPMF em 31 de dezembro de 2007, o Governo Federal 

perdeu cerca de R$ 40 bilhões de arrecadação anual. Como forma de substituir o tributo 

perdido, é proposta a instituição da Contribuição Social da Saúde (CSS). A medida, no 

entanto, não é de autoria direta do Executivo. Em 12 de maio de 2008, a Câmara recebeu, para 

ser submetido à revisão, o Projeto de Lei do Senado nº 121, de 2007 – Complementar que 

regulamenta a Emenda Constitucional nº 29, de 2000, dispondo “dos valores mínimos a serem 

aplicados anualmente por Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações e serviços 

públicos de saúde, os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as 

normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de 

governo”.  

Na Casa, a proposição passou a tramitar como Projeto de Lei Complementar 

(PLP) nº 306, de 2008, em regime de prioridade
47

 e despachada para análise das Comissões de 

Seguridade Social e Família (CSSF), de Finanças e Tributação
48

 (CFT) e de Constituição e 

Justiça e de Cidadania
49

 (CCJC). No entanto, em 13 de maio de 2008, os líderes apresentam 

Requerimento
50

 alterando o regime de tramitação. A matéria passa a ser urgente, ou seja, 

passa a tramitar nas comissões competentes ao mesmo tempo, sendo incluída na pauta de 

votações do Plenário em no máximo duas sessões com ou sem parecer
51

.   

Designado relator pela CFT, o deputado petista Pepe Vargas (RS) adota um 

Substitutivo em relação ao projeto original instituindo a chamada Contribuição Social da 

Saúde (CSS), nos mesmos moldes da CPMF. Segundo o parlamentar, tal medida se justifica 

porque  

no que se refere à adequação orçamentária e financeira, o 

Projeto de Lei Complementar (306/2008) sob comento define 

que a União aplicará anualmente pelo menos 10% das receitas 

correntes brutas para área de saúde até 2011, sendo que, no 

mínimo, 8,5% da referida receita, deve ser gasta já no exercício 

de 2008. Esse dispositivo cria despesa continuada de caráter 

obrigatório, caracterizada como uma despesa permanente que 

pressiona os orçamentos públicos por mais de um exercício. 

                                                           
47

 Art. 151, II, RICD.  
48

 Mérito e para análise da adequação financeira e orçamentária nas contas públicas (art. 54 RICD)  
49

 Análise da constitucionalidade (art. 54 RICD) 
50

 Aprovado em 14 de maio de 2008 pela maioria absoluta dos Deputados (art. 155 RICD) 
51

 Art. 157 RICD. O parecer da CSSF foi aprovado no colegiado, enquanto os da CFT e da CCJC foram 

proferidos em Plenário. O pedido de urgência foi apoiado por todos os líderes partidários tendo em vista a 

relevância e a necessidade de se regulamentar a EC 29/00.  
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Nesse sentido contraria a legislação fiscal, sobretudo a Lei 

Complementar Nº 101 de 4 de maio de 2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal – LRF). No seu art. 17, a LRF dispõe 

que os atos que criarem despesa obrigatória de caráter 

continuado, além da estimativa de seu impacto orçamentário-

financeiro, deverão demonstrar a origem dos recursos para o 

seu custeio e devem, ainda, ser acompanhados pela 

comprovação de que a despesa criada não afetará as metas de 

resultados fiscais.  

Esses requisitos não são satisfeitos no projeto em comento. 

Deste modo, considerando a responsabilidade política da 

Câmara dos Deputados com a área da saúde, os Líderes das 

bancadas do PT, PMDB, PSB, PDT, PC do B, PR, PTB e PP 
(base aliada), optaram por elaborar esse Substitutivo a fim de 

adequar a matéria, do ponto de vista orçamentário e 

financeiro. Com a finalidade de harmonizar a regulamentação 

da Emenda nº 29, de 2000, aos princípios norteadores da 

responsabilidade fiscal, a alteração proposta cria, com 

fundamento no § 4º do art. 195 e § 1º do art. 198 da 

Constituição Federal, a Contribuição Social para a Saúde 

(CSS), visando ao financiamento das ações e serviços públicos 

de saúde exclusivamente. (...) 

A Contribuição Social para a Saúde terá uma alíquota de 0,1%, 

tendo as mesmas características de incidência tributária da 

extinta Contribuição Provisório sobre Movimentação 

Financeira – CPMF, com a diferença que sua arrecadação está 

totalmente vinculada ao custeio das despesas na área de 

saúde. (...) 

A Emenda proposta na forma deste Substitutivo Global têm 

como objetivo, entre outros, criar a Contribuição Social para a 

Saúde, de  caráter permanente para financiar ações e serviços 

públicos de saúde, tendo em vista a carência crônica de 

recursos para a referida área
52

. (Grifo nosso)  

 

Em síntese, o dispositivo inserido pelo relator e objeto de toda a discórdia diz o 

seguinte
53

: 

 

Art. 1º Esta Lei Complementar institui: 

(...) 

II – com base no §4º do art. 195 da Constituição Federal, a 

Contribuição Social para a Saúde – CSS incidente sobre 

movimentação ou transmissão de valores e de créditos e 

direitos de natureza financeira, como fonte adicional aos 

recursos de que trata o caput do art. 5º. 

§ 1º Para o efeito do disposto no inciso II do caput, considera-

se movimentação ou transmissão de valores e de créditos e 
                                                           
52

 Parecer apresentado ao Projeto de Lei Complementar nº 306, de 2008, pelo Deputado Pepe Vargas como 

relator pela Comissão de Finanças e Tributação no Plenário da Câmara dos Deputados em 4 de junho de 2008. 
53

 A CSS é tratada na verdade, ao longo de 16 artigos (art. 12 ao 28) do Substitutivo que definem desde a base de 

cálculo do imposto, qual sua incidência e a competência para sua fiscalização.   
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direitos de natureza financeira, qualquer operação liquidada 

ou lançamento realizado pelas instituições referidas no art. 12, 

que representem circulação escritural ou física de moeda, e de 

que resulte ou não transferência de titularidade dos mesmos 

valores, créditos e direitos
54

.  
 

Os partidos de oposição iniciaram então obstrução à matéria que teve 

dificuldades para tramitar. Ao todo, entre sessões ordinárias e extraordinárias, o projeto esteve 

na pauta 23 vezes (entre os dias 28 de maio de 2008 e 16 de julho de 2008), mas só foi 

efetivamente deliberado em seis delas. As razões foram várias: em três sessões
55

 houve 

acordo dos líderes partidários para a retirada de pauta; em sete delas ocorreu o encerramento 

da sessão
56

; em nove sessões o projeto não pôde ser objeto de deliberação em razão de 

Medidas Provisórias que trancavam a pauta
57

; uma vez por solicitação do relator da Comissão 

de Seguridade Social e Família a fim de elaborar parecer às emendas de Plenário
58

; e uma vez 

por falta de quórum (obstrução)
59

.  

Conforme o quadro disposto a seguir, podemos observar que a oposição 

trabalhou arduamente para retardar a aprovação da matéria. Os partidos valeram-se de 

diversos instrumentos regimentais como requerimentos de adiamento de discussão e de 

votação, de retirada de pauta, de preferência de votação; para discussão e votação por grupo 

de artigo; buscaram consumir o tempo de cada sessão com comunicações de liderança (para 

cada partido de oposição e da Minoria), discussão dos requerimentos e da matéria principal e 

com o encaminhamento de votação (simbólica e nominal); apresentaram diversas Questões de 

Ordem e Recursos contra decisões da Presidência; e solicitaram verificação de todas as 

votações (respeitado o interstício regimental de uma hora)
60

. Além disso, os partidos da 

oposição estiveram em obstrução em todas as votações nominais (exceto a do último 

destaque) e a cada nova sessão realizada no mesmo dia, foi solicitado um novo painel.  

                                                           
54

 Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 306, de 2008 - Comissão de Finanças e Tributação.  
55

 Realizadas em 28/05/2008, 3/06/2008 e 17/06/2008, todas extraordinárias. Tendo em vista a reiterada 

obstrução da oposição, os líderes retiraram a matéria de pauta no intuito de construir um acordo para a votação.  
56

 Em 28/05/2008 (ordinária) e nas extraordinárias de 4/06/2008 (duas), 10/06/2008, 11/06/2008 (duas) e 

18/06/2008. As sessões ordinárias devem ter a duração de cinco horas (art. 66 RICD) e as extraordinárias de 

quatro horas (art. 67 RICD), prorrogáveis por mais uma hora.     
57

 Sessões ordinárias de 3/06/2008, 17/06/2008 e 15/07/2008; e nas extraordinárias de 1/07/2008, 2/07/2008, 

8/07/2008, 9/07/2008, 15/07/2008 e 16/07/2008. 
58

 Na terceira sessão extraordinária de 4/06/2008, a pedido do Deputado Rafael Guerra (PSDB/MG), relator do 

projeto pela CSSF, mas membro de um partido da oposição, razão pela qual foi feito o requerimento de 

adiamento.  
59

 Por razões políticas os partidos da base de apoio ao Governo (maioria) decidiram obstruir a votação do último 

destaque e esvaziaram a sessão, impedindo assim que a votação fosse concluída. Desde então, cerca de um ano e 

meio, a matéria não foi mais pautada.  
60

 Informações detalhadas de cada um desses instrumentos regimentais constam da página 33 de nosso trabalho.  
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Data da 

Sessão 
Duração Principais Ações 

28/05/2008 

ordinária 

5 horas 

- Requerimento de Preferência para votação nº 1 (PLP é o 

último item) – Rejeitado – Pedido de verificação - 

Rejeitado  

- Requerimento de Preferência para votação nº 2 - Rejeitado 

- Requerimento de Preferência para votação nº 3 - Rejeitado 

- Requerimento de Preferência para votação nº 4 - Rejeitado 

- Requerimento de Quebra de Interstício para o 

Requerimento de Preferência nº 5 - Rejeitado 

- Requerimento (base) de Preferência para votação nº 5 (para 

que o PLP 306/2008 seja o primeiro item da pauta) – 

Aprovado – Pedido de verificação – Aprovado 

- Requerimento da Liderança do DEM para realização de 

sessão extraordinária sem o PLP 306/2008 – não chegou a 

ser votado em razão do término da sessão. 

28/05/2008 

extraordinária 

3h01m 
- Encerrada por acordo dos líderes partidários

61
.  

3/06/2008 

ordinária 

6 horas 

- O PLP nº 306, de 2008, não foi apreciado em razão da não 

conclusão da MPV nº 424, de 2008, que trancava a pauta. 

A oposição utilizou todos os instrumentos regimentais 

possíveis para impedir que essa matéria fosse votada. 

3/06/2008 

extraordinária 

58 

minutos - Encerrada por acordo dos líderes partidários. 

                                                           
61

 Conforme matéria publicada no Jornal Estado de São Paulo, em 29 de maio de 2008, sob o título Base vê 

dissidências e adia votação de nova CPMF, os governistas recuaram ao perceberem que dentro da própria base 

havia resistência à votação do projeto, além disso, “as manobras da oposição abortaram a votação”. No entanto, 

o Jornal O Globo, na matéria Governo libera mais emendas, e oposição diz que objetivo é aprovar CSS, traz 

dados de que, coincidentemente, o número de emendas liberadas pelo Governo teria crescido justamente neste 

período de discussão do novo imposto. 
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Data da 

Sessão 
Duração Principais Ações 

4/06/2008 

extraordinária 

4 horas 

- Requerimento da Liderança do Governo para sessão 

extraordinária só com o PLP nº 306, de 2008, na pauta – 

Líder do DEM levanta questão de ordem que não é acatada 

– votação do requerimento: Aprovado – Pedido de 

verificação – Aprovado. 

- Requerimento de Preferência (base) para que o PLP nº 306, 

de 2008,  seja o primeiro item desta sessão – por acordo a 

votação foi nominal. 

- Encerramento da sessão (decurso de tempo).  

4/06/2008 

extraordinária 

5h17m 

- Foram apresentados três Requerimentos pelo PPS para a 

inclusão de matérias diversas (duas Medidas Provisórias e 

uma PEC) na Ordem do Dia. A Presidência não acolheu 

nenhum dos pedidos. 

- Leitura do parecer proferido em Plenário pela Comissão de 

Finanças e Tributação – o Líder do DEM solicita que a 

leitura seja mais lenta. O relator termina a leitura em 

1h40m (uma hora e quarenta minutos) – o Líder do DEM 

pede tempo para compreensão do parecer e recebe 20 

minutos.  

- Com base no art. 95, § 7º, RICD, o Líder do DEM tem 

direito a 10 minutos para discutir a questão.  

- Requerimento de Retirada de Pauta – Rejeitado – Pedido 

de verificação – Rejeitado. 

- Leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania – Requerimento para votação nominal do 

próximo requerimento – Rejeitado – Requerimento de 

Adiamento da Discussão por duas sessões – Rejeitado – 

Requerimento de Adiamento de Discussão por uma sessão 
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Data da 

Sessão 
Duração Principais Ações 

– Rejeitado – Requerimento para Discussão por Grupo de 

Artigo - Rejeitado. 

- Discussão do PLP nº 306, de 2008. 

- Requerimento de Encerramento da Discussão (base) – 

Aprovado – Pedido de Verificação – Aprovado. 

- Encerramento da Sessão (decurso de tempo) 

4/06/2008 

extraordinária  

1h20m 

- Foram apresentados seis Requerimentos para Realização de 

Sessão Extraordinária – todos foram prejudicados pela 

Presidência.  

- Votação do PLP nº 306, de 2008. 

- Requerimento de Retirada de Pauta – Rejeitado – 

Verificação – Rejeitado. 

- Apresentação de nove Emendas de Plenário ao Substitutivo 

(as duas primeiras, de autoria dos Deputados Antônio 

Carlos Magalhães Neto (DEM/BA) e Fernando Coruja 

(PPS/SC) são substitutivas globais, resgatando o PLP 

original do Senado Federal).  

- O relator da CSSF, Dep. Rafael Guerra (PSDB/MG), pede 

adiamento de uma sessão para proferir parecer sobre as 

emendas – Deferido. 

- Encerramento da sessão, uma vez que o PLP nº 306, de 

2008, era o único item da pauta. 

10/06/2008 

extraordinária 

4h28m 

- Requerimento de Retirada de Pauta – Rejeitado – 

Verificação – Rejeitado. 

- Proferido parecer às emendas pela CSSF (aprova as duas 
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Data da 

Sessão 
Duração Principais Ações 

primeiras emendas). 

- Proferido parecer às emendas pela CFT (rejeita todas as 

emendas da oposição – nº 1, 2, 5, 6 e 9). 

- Proferido parecer às emendas pela CCJC (rejeita apenas a 

de nº 6 por inconstitucionalidade).  

- Requerimento de Adiamento de Votação por duas sessões 

– Rejeitado 

- Requerimento de Adiamento de Votação por uma sessão – 

Rejeitado. 

- Encerramento da sessão (decurso de tempo) 

11/06/2008 

extraordinária 

5h02m 

- Requerimento de Retirada de Pauta – Rejeitado. 

- Recurso do Líder do DEM e outros 53 deputados contra o 

Parecer (CFT) de inadequação financeira à Emenda de 

Plenário nº 1 – Rejeitado – Pedido de Verificação – 

Rejeitado. 

- Foram apresentados ainda três Questões de Ordem 

(respondidas pela Presidência) que originaram três 

Recursos à CCJC.  

- Requerimento de Quebra de Interstício – Rejeitado 

- Requerimento de Votação de Artigo por Artigo – Rejeitado 

- Requerimento de Preferência para PLP original antes do 

Substitutivo da CFT – Rejeitado 

- Requerimento de Preferência para o Substitutivo da CSSF 

antes do Substitutivo da CFT – Rejeitado – Pedido de 

Verificação – Rejeitado 
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Data da 

Sessão 
Duração Principais Ações 

- Encerramento da sessão (decurso de tempo) 

11/06/2008 

extraordinária 

5h04m 

- Requerimento de Retirada de Pauta – Rejeitado – Pedido 

de Verificação – Rejeitado 

- Votação do Substitutivo da CFT, ressalvados os destaques 

– Aprovado por 288 votos sim, 124 não, 4 abstenções  

- Requerimento para Votação dos Destaques Simples em 

Globo (base) – Aprovado – Pedido de Verificação – 

Aprovado 

- Os Requerimentos de Destaque Simples, votados em 

globo, são rejeitados.  

- Votação do Destaque para Votação em Separado (DVS) nº 

1 (mantido o texto por 259 votos sim, 159 não e 2 

abstenções) 

- Encerramento da sessão (decurso de tempo) 

11/06/2008 

extraordinária 

1h26m 

- Requerimento de Retirada de Pauta – depois de todos os 

encaminhamentos o autor (PPS), retira a matéria. 

- Requerimento de Retirada de Pauta (DEM) – aprovado por 

acordo tendo em vista início da sessão do Congresso 

Nacional. 

17/06/2008 

ordinária 

6h20m 

- O PLP nº 306, de 2008, não foi apreciado em razão da não 

conclusão da MPV nº 425, de 2008, que trancava a pauta. 

A oposição utilizou todos os instrumentos regimentais 

possíveis para impedir essa matéria fosse votada. 

17/06/2008 

extraordinária 

41 

minutos 

- Solicitação de leitura da Ata da sessão anterior. 

- Por acordo dos líderes votou-se apenas a MPV nº 425, de 
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Data da 

Sessão 
Duração Principais Ações 

2008. 

18/06/2008 

extraordinária 

3h52m 

- Requerimento de Retirada de Pauta – Rejeitado – Pedido 

de Verificação – Rejeitado. 

- Votação do DVS nº 2 (mantido o texto por 291 votos sim e 

84 não). 

- Encerramento da sessão (decurso de tempo). 

18/06/2008 

extraordinária 

4h54m 

- Leitura da Ata da sessão anterior. 

- Requerimento de Retirada de Pauta – Rejeitado – Pedido 

de Verificação – Rejeitado. 

- Votação do DVS nº 3 (mantido o texto por 291 votos sim, 

44 não e 1 abstenção). 

- Votação do DVS nº 4 (rejeitado o destaque por 107 votos 

sim, 262 não e 2 abstenções). 

- Votação do DVS nº 5 de autoria da Liderança do DEM que 

suprime o art. 16 (base de cálculo da CSS) do Substitutivo 

ao PLP nº 306, de 2008 – os partidos da base aliada ao 

Governo obstruem a votação, enquanto os partidos de 

oposição encaminham o voto favorável (resultado 3 votos 

pela manutenção do texto, 63 não e 6 abstenções).  

- A sessão é encerrada por falta de quorum.  

24/06/2008 

ordinária 

6h12m -  O PLP nº 306, de 2008, não foi apreciado em razão de 

acordo entre os líderes.  

O PLP nº 306, de 2008, foi pautado para as sessões de 1, 2, 8, 9, 15 e 16 de julho de 2008, 

mas em todas elas haviam Medidas Provisórias trancando a pauta e em face da não 

conclusão dessas matérias, o PLP não pôde ser apreciado novamente.  
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Sem dúvida, a oposição conseguiu retardar ao máximo a votação da matéria, 

apesar de todos os esforços da base aliada em encerrar acelerar o processo. Isso é claramente 

observado pelos discursos dos deputados da base que insistiam em dizer que a oposição 

atrasava a regulamentação da Emenda 29 e, consequentemente, prejudicavam os cidadãos 

brasileiros que dependem do SUS. O Deputado Maurício Rands (PT/PE) chegou mesmo a 

afirmar que o Regimento Interno precisa ser melhor interpretado a fim de não impedir a 

votação célere de matérias importantes
62

.   

É importante ressaltar também que, assim como a oposição utilizou os recursos 

regimentais para adiar a votação do projeto, os partidos da base também o fizeram. Basta 

observar que 60,87% das sessões realizadas onde o PLP esteve pautado foram extraordinárias, 

garantindo que, uma vez atingido o quórum para início da ordem do dia, podia-se iniciar 

imediatamente a deliberação em torno da matéria
63

. Além disso, no último destaque ao PLP 

(Destaque para Votação em Separado nº 5 de autoria da Liderança do Democratas), tanto por 

avaliar que seria derrotado no Senado Federal
64

 quanto pela falta de disposição dos deputados 

governistas em arcar com o ônus junto à sociedade pela aprovação do novo imposto, o 

Governo obstruiu a votação e esvaziou o Plenário, não permitindo assim a conclusão da 

matéria pela Câmara dos Deputados. 

Diante da análise do quadro descritivo, podemos observar que as sessões mais 

importantes de toda a tramitação apresentada são, sem dúvida, as realizadas em 4 de junho, 

quando o Substitutivo da Comissão de Finanças e Tributação foi aprovado; 11 de junho, 

quando os destaques começam a ser apreciados; e 18 de junho, quando a votação dos 

destaques é interrompida por obstrução da base governista.  

A sessão do dia 4, por exemplo, foi bastante tensa tendo em vista a mobilização 

organizada pelos partidos de oposição que distribuíram faixas de “Xô, CPMF!” pelo Plenário 

da Casa. Em discurso, o Líder do PTB, Dep. Jovair Arantes (GO) chegou a acusar a TV 

Câmara de estar cobrindo a sessão de forma tendenciosa, uma vez que “de todos os ângulos a 

                                                           
62

 Notas Taquigráficas, sessão nº 132.2.53.0, de 10 jun. 2008, p. 176. 
63

 Pelo Regimento Interno (art. 66, I a III, RICD), obrigatoriamente a sessão ordinária deve ser dividida em 

Pequeno Expediente (com duração de sessenta minutos), Grande Expediente (pelo tempo improrrogável de 

cinqüenta minutos) e Ordem do Dia (assim que atingido o quórum, com duração de três horas, prorrogáveis por 

mais uma). Já para a sessão extraordinária, o Regimento determina apenas sua duração (quatro horas) e que só 

será objeto de discussão e votação a matéria constante da Ordem do Dia, de acordo com a pauta divulgada 

anteriormente (art. 67 RICD).  
64

 Em função do processo legislativo bicameral, por tratar-se de uma matéria de autoria do Senado Federal, a 

Câmara dos Deputados deve analisar o PLP nº 306, de 2008, em caráter revisor, e em caso de alteração, como 
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gente vê na televisão: Xô, CPMF”
65

. No dia seguinte, os principais jornais do país afirmavam 

que CSS só não foi aprovada graças a uma manobra da oposição, que através do relator pela 

Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) Rafael Guerra (PSDB/MG) pediu prazo de 

uma sessão para a análise e elaboração do parecer para as nove emendas de Plenário. As 

notícias informavam ainda que o Governo trabalhava pesadamente junto aos aliados com a 

liberação das emendas parlamentares. De acordo com o Jornal do Brasil, em Manobra da 

oposição adia criação de tributo, de 05 de junho de 2008, o “Palácio do Planalto liberou mais 

de R$ 140 milhões em emendas (...). O montante é o dobro do total do mês anterior”. No 

mesmo sentido, são as matérias publicadas pelos jornais Gazeta Mercantil, Valor Econômico, 

Folha de São Paulo e Correio Braziliense. Em 5 de junho, o Jornal Estado de São Paulo 

publicou matéria sobre a disposição dos senadores em relação à Contribuição. Mesmo os 

parlamentares da base deram entrevista afirmando que não aprovariam um novo imposto para 

o país
66

.  

Já a sessão de 11 de junho foi marcada pela repercussão da votação no dia 

anterior do Destaque para Votação em Separado (DVS) nº 1, da Liderança dos Democratas, 

que retirava do texto do Substitutivo o inciso II do art. 1º que estabelece a Contribuição Social 

para a Saúde. Apesar de ter sido mantido o texto, a oposição não se sentiu derrotada, tendo em 

vista a apertada margem pela qual o dispositivo foi aprovado: 

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM-

BA.Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Sras 

e Srs. Parlamentares, é evidente que neste momento só nos 

resta comemorar.(...) Todos sabem que há 3 semanas o 

Governo já cantava vitória. (...) Quando abrimos o painel de 

votações, ali estavam cravados 259 votos. O Governo precisava 

de 257 para aprovar o substitutivo do Deputado Pepe Vargas e, 

especialmente, o novo imposto e teve apenas 2 votos a mais. 

Vejam os senhores: 2 votos a mais, com toda a máquina 

funcionando para cooptar os Parlamentares e construir uma 

maioria que não passa dos limites desta Casa, porque é 

minoria nas ruas do Brasil
67

.  

 

O SR. ZENALDO COUTINHO (PSDB-PA. Como Líder. Sem 

revisão do orador) – (...) Se a última votação deixou um 

gostinho de vitória na base do Governo, foi com cheiro de 

derrota, porque nos parece que uma vitória tão apertada (...) é 

uma prévia do que vai acontecer no Senado. Se aqui na 

                                                                                                                                                                                     

ocorreu com a inclusão da CSS, a matéria deve retornar à Casa iniciadora para aprovação ou rejeição da 

mudança proposta.  
65

 Notas Taquigráficas, sessão nº 126.2.53.0, 04 jun. 2008, p. 333. 
66

 SAMARCO, Christiane. FORMENTI, Lígia. Senado ensaia resistência igual à que barrou CPMF. Estado de 

São Paulo, Brasília, 05 jun. 2008, seção Nacional, p. A6 
67

 Notas Taquigráficas, sessão nº 135.2.53.0, 11 jun. 2008, p. 56-58. 
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Câmara onde o rolo compressor é muito forte, grande, intenso, 

a dificuldade foi enorme, imagino as dificuldades que o 

Governo enfrentará no Senado. Como aqui a maioria ajoelhou-

se frente ao império do Executivo, que impôs sua vontade de 

maneia oblíqua, indireta, transversal para que o ônus da 

criação do imposto recaia sobre esta Casa. (...) Nós, da 

Oposição, mesmo tendo sido derrotados numericamente, não 

nos sentimos politicamente derrotados.(...) Nessa direção, 

quero enaltecer e cumprimentar inúmeros Parlamentares que 

compõem partidos da base do Governo que (...) se uniram aos 

Parlamentares da Oposição e vieram cerrar fileiras conosco
68

. 

(Grifo nosso) 
 

Esse sentimento da oposição tem razão de ser. Em matéria publicada no dia 12 

de junho de 2008, no Jornal Correio Braziliense, intitulada Adiamento no Senado, o jornalista 

Gustavo Krieger afirma que a disposição do Governo é engavetar a matéria e voltar a discuti-

la apenas após as eleições de outubro. Até lá, a proposta seria melhor discutida e os valores a 

serem destinados para a saúde claramente estabelecidos
69

.   

Na sessão de 18 de junho de 2008 fica confirmado o que os jornais e os 

partidos de oposição vinham afirmando: o Governo abandona a votação do projeto e 

manifesta disposição em votá-lo somente após as eleições municipais de outubro. Os partidos 

da base obstruem os trabalhos como conseqüência direta tanto da certeza de que o projeto 

seria rejeitado pelo Senado, assim como ocorreu com a CPMF, quanto do mal estar entre os 

deputados governistas por terem que arcar sozinhos com o ônus de aprovarem um novo 

imposto, rechaçado pela maioria da população, enquanto os senadores saem como defensores 

da sociedade: 

 O SR. RAFAEL GUERRA (PSDB-MG. Sem revisão do 

orador) – (...) No entanto, há agora, num primeiro momento, 

um conflito entre Câmara e Senado. O Líder do Governo no 

Senado disse que não vota o projeto antes das eleições, para 

não constranger a base. Os Líderes do Governo na Câmara (...) 

aqui estão fazendo o oposto: estão constrangendo os 

Deputados, forçando-os a, em troca de outros favores, aprovar 

um projeto que não interessa à Nação, um projeto que aumenta 

ainda mais a carga tributária neste País, que já é recorde
70

 . 

 

O SR. ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES NETO (DEM-

BA.Como Líder. Sem revisão do orador) – Se nós queremos 

acelerar a votação é porque estamos seguros e convictos de 

nossa vitória no Senado Federal. (...) Mais mérito terão os 
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 Notas Taquigráficas, sessão nº 135.2.53.0, 11 jun. 2008, p. 79-81. 
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 KRIEGER, Gustavo. Adiamento no Senado. Correio Braziliense, 12 JUN. 2008, seção Política, p. 8/9 
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 Notas Taquigráficas, sessão nº 144.2.53.0, 18 jun. 2008, p. 103-104. 
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Parlamentares que votaram na semana passada a favor da 

criação da CSS e, que nesta semana, mudarem de posição
71

.  

 

Desde então, a matéria não foi mais pautada. Até 2 de dezembro de 2009, já 

haviam sido apresentados sete requerimentos de inclusão na pauta e mesmo assim não há 

previsão para a conclusão da votação. Apesar do interesse do Governo na aprovação do novo 

imposto continuar elevado, o Presidente da República já deixou bem claro que não quer sobre 

ele o desgaste da matéria
72

.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Como observamos, a atuação dos partidos de oposição na democracia brasileira 

está amparada na Carta Magna do país, mas principalmente nos Regimentos Internos das 

Casas Legislativas. São nesses diplomas legais que o desejo do legislador originário se 

concretiza e a participação de todos na elaboração das leis é institucionalizada e torna-se 

realidade. O principal objetivo, não é só organizar o processo de elaboração de leis, mas 

acima de tudo permitir que o processo seja legítimo e que os representados possam se 

reconhecer na legislação criada e efetivamente adotá-la no seu dia a dia.  

Nesse sentido, o papel da oposição é justamente garantir que o Parlamento 

ouça as vozes dissonantes da sociedade e chegue a um consenso no momento da elaboração 

das leis, ao invés de simplesmente permitir que o resultado final reflita apenas a vontade da 

maioria. No entanto, não é de se esperar e nem mesmo desejável, que a minoria subverta a 

ordem estabelecida, se tornando um entrave para a execução dos planos de Governo. À 

minoria cabe dissentir, fiscalizar e discutir, com vistas à obtenção do consenso em torno de 

matérias pontuais.  

Contudo, nos momentos críticos, cabe também a esta minoria o direito de 

espernear, se posicionar contrária às decisões que estão para serem tomadas e literalmente 

lutar pelas propostas que acredita serem mais pertinentes. Isso só será possível e trará em si 

legitimidade se forem respeitados as normas estabelecidas no Regimento Interno da Casa, já 

que são nos momentos de crise que tais procedimentos são ainda mais desejáveis. Desta 

forma, é através de instrumentos próprios, legítimos, que a oposição é capaz de engessar o 

processo de tramitação de determinado projeto, obrigando assim que a maioria trabalhe por  

um consenso. Além disso, entendemos como papel primordial da oposição, a busca do 

diálogo freqüente com a sociedade, ou seja, cabe a ela, garantir que os atos a serem 

formalizados no Parlamento cheguem até a sociedade, sejam discutidos com os cidadãos, para 

que essa oposição possa realmente ser reconhecida como legítima, responsável e consciente.  

Em nosso estudo, procuramos demonstrar tal papel pela análise de um caso 

concreto. A tramitação do Projeto de Lei Complementar nº 306, de 2008, é sem dúvida um 

ótimo exemplo. Apesar da clara rejeição da sociedade à criação de um novo tributo, o 

Governo, insatisfeito com a perda de uma receita garantida, por ser descontado direto na 

fonte, e bastante considerável, na ordem de R$ 40 bilhões/ano, transforma uma proposta 
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consistente e que conta com o apoio de todas as parcelas sociais, qual seja, a regulamentação 

da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, que trata da distribuição dos recursos para a Saúde 

em todos os entes federativos, em um projeto polêmico e que rapidamente ganhou a antipatia 

de todos. No enxerto colocado no projeto, fica instituída a Contribuição Social para a Saúde – 

CSS, que na verdade nada mais é do que uma roupagem nova para o velho imposto do 

cheque, como ficou conhecida a CPMF no país.  

Diante dos pontos analisados e discutidos neste estudo, não há dúvidas de que a 

atuação dos partidos de oposição foi decisiva para fazer com que o Governo recuasse ou ao 

menos postergasse a adoção de tal medida. Ficou comprovado que a atuação consistente e 

amparada pelos instrumentos regimentais de obstrução são capazes sim de fazer o Governo e 

sua maioria parlamentar recuar no intuito de repensar e negociar o que está sendo proposto.  

Inicialmente, para conseguir maioria em sua proposta de criação da CSS, o 

Governo teve que negociar com os líderes partidários que lhe dão sustentação política na 

Câmara dos Deputados, cedendo na questão da partilha do imposto para estados e municípios, 

além de liberar um número recorde de emendas para que os parlamentares se entendessem 

com suas bases eleitorais, justificando assim o apoio a uma matéria tão indesejada para a 

população.  

Mesmo com todo esse empenho, o Governo esbarrou na intransigência da 

oposição nesta matéria, que reiteradamente obstruiu os trabalhos seja com a apresentação de 

requerimentos ou com o consumo do tempo das sessões. A questão é que essa postura  

impediu a votação da matéria, mudou o foco da discussão, saindo do antro do Parlamento e 

transportando-a para junto da sociedade, ao que se destaque nesse particular também o 

trabalho da imprensa livre de nosso país.  

O movimento “Xô, CPMF!” garantiu os olhares externos para o Parlamento, 

numa demonstração clara de que estava sendo travada uma guerra entre forças políticas 

aparentemente desproporcionais, mas que se mostraram equilibradas diante das normas 

regimentais, que amplamente garantem o direito de atuação das minorias. A pressão da 

sociedade e a divulgação de matérias na imprensa sobre os acordos que eram fechados em 

torno da proposta foram constantes, de maneira que muitos parlamentares da base governista 

se sentiram obrigados a recuar em suas posições. O Governo sentiu a dissidência dentro de 

sua própria base de apoio na Câmara e vislumbrou a possibilidade real de ser novamente 

derrotado numa votação importante no Senado Federal. Diante de tal realidade, assistimos à 

obstrução de uma votação importante para o Governo ser realizada pela própria base 

governista.  
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Já são quase dois anos desde que os parlamentares governistas abandonaram a 

sessão de votação do último Destaque ao PLP nº 306, de 2008. O Governo demonstra 

claramente sua insatisfação com tal situação e a vontade de terminar a votação o quanto antes, 

mas também não quer assumir o ônus de votar matéria tão indigesta diante da provável 

resposta a vir das urnas em caso de sua aprovação.  

Não há qualquer perspectiva de votação da matéria, uma vez que a oposição 

continua firme na sua decisão de obstruir os trabalhos – situação que lhe permite se apresentar 

concretamente como uma alternativa ao Governo atual – e os parlamentares da base se 

recusam a assumir a responsabilidade pela aprovação do novo imposto. A possibilidade que 

se desenha é que o Governo aguarde a composição de um novo Congresso Nacional (próxima 

legislatura), com a esperança de que ocorra uma alteração na  correlação de forças. Não resta 

dúvidas, portanto, de que a Oposição, ainda que minoria, tem voz ativa em nossa democracia 

e consegue sim se fazer ouvir!   
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