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RESUMO 

 

MACEDO, S. M. Deliberação e barganha nas audiências públicas das comissões 
permanentes da Câmara dos Deputados. 2018. 146f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasília, 
2018. 
 
  
 Este trabalho busca informações sobre as audiências públicas da Câmara dos 

Deputados sob o ponto de vista da teoria deliberativa. Ou seja, pretende verificar se as 

audiências são instrumentos utilizados pelos deputados para tomar suas decisões com base nas 

melhores justificativas. Mas o jogo político baseado na barganha pura e simples não será 

deixado de lado. Uma das premissas do estudo é a de que as explicações baseadas no novo 

institucionalismo da escolha racional, que trabalha com agentes motivados por preferências 

fixas dentro de regras institucionais restritivas, explicam parte dos resultados políticos. A 

teoria deliberativa, como uma teoria crítica, entraria para indicar desenhos institucionais mais 

favoráveis à democracia. Foi elaborado um banco de dados com informações sobre todas as 

audiências públicas das comissões permanentes realizadas nos anos de 2005, 2009 e 2013. 

Deste banco, foi possível retirar, por exemplo, que os segmentos da sociedade (convidados 

para as audiências) estão bem distribuídos ao longo dos anos; embora exista uma 

preponderância de autoridades do poder Executivo. A motivação principal para as audiências 

é justamente a fiscalização deste poder. Também foi realizada uma análise de dois temas 

debatidos em audiências públicas no período escolhido: meia-entrada para estudantes e 

exploração do pré-sal, com o objetivo de verificar a qualidade da discussão sob a ótica da 

teoria deliberativa. Os resultados mostram que cerca de 20% dos temas discutidos em 

audiências é relativa a projetos em tramitação; o que reduz o caráter deliberativo da discussão. 

A vertente partidária do novo institucionalismo explica melhor o uso das audiências como 

parte da briga entre governo e oposição. Os debates analisados mostram características 

deliberativas como o uso de vários argumentos na defesa de posições e o apelo a tentativas de 

acordo; mas existe um amplo espaço para a melhoria da qualidade da discussão. 

 

Palavras-chave: Audiências públicas. Comissões permanentes. Câmara dos Deputados. Teoria 

deliberativa. Novo institucionalismo. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MACEDO, S. M. Deliberation and bargain in public hearings at the Chamber of Deputies 

standing committees. 2018. 146f. Tese (Doutorado em Ciência Política) – Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasília, 2018. 

 

 

 This paper seeks information on the public hearings of the Chamber of Deputies 

from the point of view of deliberative theory. That is, it seeks to verify whether hearings are 

instruments used by deputies to make their decisions based on the best justifications. But the 

political game based on pure and simple bargaining will not be left out. One of the premisses 

of the study is that explanations based on the new institutionalism of rational choice, which 

works with agents motivated by fixed preferences within restrictive institutional rules, explain 

part of the political results. Deliberative theory, as a critical theory, would enter to indicate 

institutional designs more favorable to democracy. A database was prepared with information 

on all the public hearings of the standing committees held in the years 2005, 2009 and 2013. 

From this bank, it was possible to withdraw, for example, that the segments of society (invited 

to the hearings) are well distributed over the years; although there is a preponderance of 

executive authorities. The main motivation for the hearings is precisely the supervision of this 

power. An analysis of two topics discussed in public hearings was also carried out during the 

period chosen: student half-admission and pre-salt exploration, in order to verify the quality 

of the discussion from the point of view of deliberative theory. The results show that about 

20% of the topics discussed in hearings are relative to projects in process; which reduces the 

deliberative character of the discussion. The partisan strand of the new institutionalism better 

explains the use of hearings as part of the struggle between government and opposition. The 

debates analyzed show deliberative characteristics such as the use of several arguments in the 

defense of positions and the call for agreement attempts; but there is ample scope for 

improving the quality of the discussion. 

 

Key words: Public hearings. Standing committees. Chamber of Deputies. Deliberative theory. 

New Institucionalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A ideia deste trabalho é explorar quais seriam as funções das audiências públicas das 

comissões permanentes da Câmara dos Deputados. A audiências são bastante utilizadas pelos 

deputados e, ao longo do tempo, a tendência é de aumento do uso. Foram 274 em 2005 e 545 

em 2013. Uma hipótese básica é a de que o deputado que requer o encontro quer obter mais 

informações sobre algum assunto e então convida especialistas de fora para falar. Não bastaria 

apenas requerer as informações por escrito. É feita uma audiência na comissão para que o 

assunto possa inclusive ser debatido com os colegas. Esse debate poderá instruir a votação de 

um projeto, ou ajudar a identificar problemas novos que possam ser alvo da ação legislativa, 

ou se tornar uma ação de fiscalização de algum órgão público. 

Mas qual destas funções está mais presente nas audiências promovidas pelas 

comissões permanentes da Câmara dos Deputados? Essa será a pergunta principal da tese. 

Adicionalmente, será possível apontar momentos em que as audiências têm relação com um 

tipo específico de vínculo entre o parlamentar e o seu eleitorado. Ou de que maneira a 

dinâmica atual das audiências contribui para o aperfeiçoamento da democracia brasileira. 

O trabalho busca dialogar com duas teorias aparentemente conflitantes nos modelos 

que oferecem para explicar a ação política. O primeiro capítulo, de revisão da literatura, 

buscará situar como a teoria deliberativa da democracia e o novo institucionalismo costumam 

explicar esta ação. A teoria deliberativa parte da premissa de que as pessoas sentam para 

discutir, buscando pontos em comum; e até podem alterar seus pontos de vista iniciais durante 

a discussão. Elas seriam convencidas por argumentos melhores que os seus. Já o novo 

institucionalismo trabalha com preferências fixas dos agentes com vistas a sua reeleição. Eles 

somente atuariam conforme as regras institucionais para alcançar seus objetivos iniciais. As 

audiências públicas seriam apenas uma parte desse jogo, movido pela barganha e pelo voto 

majoritário. 

Parte dos estudos na Ciência Política brasileira mostra que o Legislativo opera 

segundo uma lógica partidária para fazer valer as suas demandas no jogo de cooperação com 

o Executivo. As hipóteses do trabalho, portanto, buscam, de um lado, ressaltar a grande 

contribuição que o novo institucionalismo oferece à Ciência Política ao propor que: 1) As 

audiências públicas das comissões são, principalmente, palco de disputa partidária. Os ganhos 

informacionais em torno dos projetos de lei teriam menos relevância. Desta proposição, 

decorre a segunda hipótese: 2) Por não terem o objetivo informacional em primeiro plano, as 

audiências públicas têm uma baixa qualidade deliberativa no sentido do desenvolvimento das 
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políticas públicas. Mas, para o eleitor, as posições políticas de cada partido ficariam mais 

claras, o que seria uma forma de deliberação. De outro lado, a tese é exploratória no sentido 

de buscar dados sobre os elementos deliberativos que o mecanismo de audiências públicas 

proporciona. É preciso ter em perspectiva que a teoria deliberativa da democracia é uma teoria 

crítica, normativa, que cuida de prescrever novos caminhos.  

Na revisão da literatura, será desenvolvida a ideia de que o novo institucionalismo 

oferece boas explicações para a realidade; mas pouco teria a dizer sobre os seus momentos de 

inflexão, de mudança. A teoria deliberativa da democracia, por sua vez, estaria mais bem 

equipada para tratar de momentos fundadores ou para apontar a necessidade de reformas. 

Desta forma, a análise das audiências públicas das comissões permanentes é um ponto 

interessante porque discutir temas que irão a voto é a essência mesma do processo 

deliberativo. Mas, se elas são encaradas como um mero obstáculo em direção ao momento do 

voto – que é a agregação das preferências iniciais -, o debate terá cumprido alguma função? 

Ou ainda: Existe espaço para deliberação por argumentos dentro do Congresso? 

Como é fácil imaginar que as pessoas não funcionam de uma forma só o tempo todo, é 

quase automático responder que existe espaço sim. Alguns dirão que se o espaço é muito 

pequeno, de nada adianta. Ou seja, seria talvez uma ingenuidade realçar momentos 

deliberativos se eles não têm uma real consequência para as políticas públicas. O trabalho se 

mostraria ainda mais infrutífero para outros que interpretam os fatos recentes da política 

brasileira como uma prova de que os políticos não só não pensam no bem comum como 

querem apenas tirar proveito pessoal da política. Neste ponto, este estudo mostra sim um lado 

diferente da política praticada no país. Um lado que pode ser ampliado se o que se quer é mais 

participação da população nos rumos das políticas. 

Por considerar que os estudos institucionalistas relativos ao Congresso brasileiro têm 

explicado bem o comportamento dos agentes e os resultados obtidos por esta ação, este 

trabalho se concentrará mais na literatura relacionada ao deliberacionismo, menos utilizada 

nos estudos legislativos. Ou seja, a ideia é reunir elementos das duas teorias para falar dos 

resultados alcançados pelas audiências públicas para os deputados. De um lado, as audiências 

comporiam um palco de disputa partidária ao serem direcionadas para a fiscalização de atos 

do Executivo, por exemplo. Neste sentido, é importante para os partidos controlar as 

comissões mais importantes e, indiretamente, as audiências realizadas por elas. De outro, elas 

vão existir para discutir projetos que serão submetidos a voto. A tese separa então este tipo de 

audiência – de projetos - para a análise do seu caráter deliberativo porque, neste caso, é 

possível avaliar se a decisão final tem alguma relação com a discussão prévia.  
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Portanto, o objetivo é mostrar se há deliberação ou não nas audiências de projetos 

porque são justamente as decisões sobre projetos as mais caras para os institucionalistas. Elas 

revelariam mais sobre o jogo de poder dos partidos no Congresso. A teoria deliberativa de 

certa forma relativiza esta influência ao colocar foco nos argumentos dos deputados e de 

participantes de audiências para a decisão sobre as proposições. Portanto, não há uma negação 

da possibilidade de deliberação em outros tipos de audiência. Mas, do ponto de vista da 

Ciência Política, os processos decisivos seriam mais significativos. Até se coloca a 

perspectiva de que audiências de fiscalização do Executivo, marcadas por posições fortes de 

governo e oposição, possam funcionar para a deliberação mais geral do cenário eleitoral. 

Também é necessário pontuar aqui que o presente estudo pretende ser uma 

contribuição nova ao comparar as características das audiências públicas de todas as 

comissões permanentes. Muller e Meireles (2014) fizeram trabalhos sobre a composição das 

comissões. Outros autores buscaram aprofundar a dinâmica de atuação dos deputados dentro 

de comissões específicas, como é o caso de Ricci e Lemos (2004) com a Comissão de 

Agricultura. Mas poucas são as referências às audiências públicas e, muito menos, em um 

universo tão amplo. 

O capítulo 2 faz uma análise quase que descritiva das audiências públicas das 

comissões permanentes da Câmara dos Deputados em três anos selecionados: 2005, 2009 e 

2013. Estes são os penúltimos anos de três legislaturas; anos não eleitorais, de maior produção 

legislativa, e que já contariam com uma experiência prévia dos deputados novatos. O objetivo 

é mostrar como as audiências funcionam, quem é convidado para as audiências, quais são os 

motivos apresentados pelos parlamentares para as solicitarem. O motivo mais relevante para o 

estudo será o debate marcado para a discussão de projetos em tramitação. A discussão dos 

dados busca destacar aspectos das duas teorias mobilizadas durante todo o estudo. 

O capítulo 3 foca o debate da audiência pública. Aqui o objetivo é tentar replicar 

modelos de análise deliberativa utilizados em outros estudos nas audiências feitas pelas 

comissões. Ou seja, avaliar a qualidade do debate, se ele apresenta algumas das características 

apontadas na teoria para classificar uma discussão como deliberativa. Foram selecionados 

dois debates: um sobre o projeto que regulamentou a meia-entrada para estudantes e outro 

sobre as propostas de regulação da exploração do pré-sal. O estudo de caso do pré-sal buscará 

características deliberativas em um debate de um assunto polêmico e marcado pela disputa 

governo e oposição. As teorias deliberativas, como será visto mais adiante, defendem que 

existe mais deliberação em assuntos de menor potencial de conflito. É o que será buscado 

então com a análise do caso da meia-entrada.  
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Na parte conclusiva da tese, serão discutidos os argumentos que mostram o que pode 

ser considerado correto para as duas hipóteses levantadas. De certa forma, as hipóteses serão 

comprovadas apenas parcialmente porque a ideia é mostrar o papel complementar que a teoria 

deliberativa pode ter para as explicações da ação política, e em particular, da ação legislativa. 

Como teoria normativa, o deliberacionismo poderia então melhorar estas ações ao indicar 

procedimentos mais eficazes para o debate. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 Novo institucionalismo 

 

 Sem fazer recurso a nenhuma teoria, um observador externo talvez associasse as 

audiências públicas que as comissões permanentes da Câmara dos Deputados realizam com 

uma necessidade de obter informações para a análise dos projetos em tramitação, seja de 

especialistas ou mesmo de grupos interessados ou afetados por aquelas prováveis novas leis. 

Ou seja, escutar essas pessoas faria com que a deliberação se tornasse mais fácil, já que mais 

argumentos seriam colocados em perspectiva. A hipótese aqui é que existe uma deliberação a 

ser tomada e que ela se dará em torno dos melhores argumentos. Mas também é possível 

imaginar a situação em que as audiências seriam apenas uma espécie de prestação de contas 

dos deputados em relação aos grupos que os apoiaram nas eleições. Neste caso, ela 

funcionaria mais como uma amplificação da vontade destes grupos que, de resto, já seria de 

conhecimento dos deputados. 

 Se a função das audiências fosse tão formal, por que estes grupos se dariam ao 

trabalho de participar de uma audiência? Como as audiências são abertas ao público e à mídia, 

a chance de que a discussão tenha alguma repercussão pode ser importante para grupos que 

geralmente não têm espaço no debate mais geral da sociedade. Mas também persiste a ideia 

de que os grupos de interesse e os próprios deputados podem querer influenciar a decisão dos 

demais parlamentares, mesmo sabendo que eles já devem ter uma posição formada a respeito.  

 Ocorre que as audiências públicas realizadas pelas comissões permanentes não servem 

apenas para tratar de projetos em tramitação. Elas podem servir para fiscalizar ações do 

Executivo já em curso ou até tratar de algum assunto que não vem sendo objeto de nenhuma 

ação governamental. De fato, pelo estudo realizado, a maior parte das audiências se refere a 

questionamentos sobre o trabalho do Executivo. São em menor número, os debates para tratar 

de projetos em tramitação, como será visto mais adiante. Desta forma, é possível pensar que 

tanto os deputados quanto os grupos que se envolvem nestas audiências também podem estar 

querendo influenciar não a deliberação interna, mas a externa. Ou seja, pressionar o Executivo 

para mudar alguma ação ou até mesmo defender a sua manutenção, caso ela esteja sob ataque.  

Nesse sentido, as audiências públicas se tornam um grande espaço para reivindicações, 

tomadas de posição, lutas partidárias. No entanto, de pouco adiantaria usar este espaço para 

falar com o Executivo se apenas o Executivo ouvisse. Para isso, bastaria mandar um ofício. E 

o interesse aqui é fazer com que o Executivo atue e não apenas leia um papel. E então a 
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pressão do debate ampliado é que cumpriria essa função. Há uma atenção especial da 

estrutura organizacional da Câmara para que todas as audiências sejam divulgadas pelos 

veículos de comunicação da própria casa legislativa ou pela internet. Os deputados também 

buscam se conectar com a mídia comercial, repercutindo assuntos que ela mesma propôs ou 

sugerindo temas para audiências que deverão render espaço na imprensa. Estes dados também 

serão alvo de detalhamento mais à frente. 

Há quem diga que, de qualquer jeito, o debate realizado pelos deputados ocorrerá 

sempre sob a forma de tomada de posições. Ou seja, cada um já sabe o que quer e existe 

apenas uma explanação desses posicionamentos sem a preocupação de mostrar argumentos 

que os fundamentem. Não se quer convencer ninguém porque a premissa é de que ninguém 

abrirá mão dos seus interesses. Essa noção crua da política é dada pela teoria do novo 

institucionalismo da escolha racional. O novo institucionalismo, como explicam Hall e Taylor 

(1996), busca revelar o papel das instituições nos resultados sociais e políticos e surgiu como 

uma reação às explicações baseadas apenas no comportamento dos agentes. A explicação 

dada pelo novo institucionalismo histórico, por exemplo, é o de que as instituições são 

organizações formais que refletem as estruturas sociais e econômicas de um dado momento. 

A ideia é a de que elas servem aos interesses dos grupos privilegiados; mas podem ser 

modificadas pela ação decorrente delas mesmas ou por novas ideias e pelo desenvolvimento 

econômico. 

A visão sociológica do novo institucionalismo explica o formato das instituições por 

meio da cultura de cada povo. A instituição molda as escolhas dos indivíduos porque está 

relacionada à imagem que eles têm deles mesmos. Elas só mudariam para melhorar a 

aquisição das metas da sociedade em questão. O novo institucionalismo da escolha racional, 

segundo Hall e Taylor, nasce da observação do Congresso norte-americano. A pergunta é: se 

os deputados buscam o melhor para si, como conseguem aprovar tantas coisas de maneira 

majoritária? A teoria afirma que os atores têm sim preferências fixas, mas a política 

organizada institucionalmente por meio de regras e procedimentos é que reduz os problemas 

de ação coletiva, condicionando o comportamento por meio de constrangimentos ou 

restrições. Cada um age estrategicamente, como em um jogo, calculando resultados a partir 

das suas preferências e das preferências dos outros. Desta forma, a instituição só muda 

quando é necessário facilitar os ganhos das trocas. 

Shepsle (1989) também afirma que escolher uma instituição é como escolher um jogo. 

Nós escolhemos a melhor jogada dadas as condições e as informações que temos. O objetivo 

pode ser desde a cooperação para atingir uma meta ou a distribuição de bens. Para analisar 
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uma instituição, o cientista político deve saber quais são as regras do jogo, quem são os 

jogadores, quais são as coalizões decisivas para efetuar mudanças. 

Hall e Taylor, assim como Andrews (2005), desconfiam, porém, da visão limitada da 

ação humana apresentada pela escolha racional. E acreditam que as equações elaboradas pela 

pesquisa empírica do campo, criadas para a medição das preferências, podem se basear em 

escolhas arbitrárias por parte dos pesquisadores. Eles também criticam o novo 

institucionalismo histórico por ser funcionalista ao explicar as origens de uma instituição 

pelos efeitos que serão observados a partir da sua existência. Ocorre que o mundo social 

pressupõe consequências imprevistas e aí fica complicado deduzir origens de consequências. 

Os autores acreditam que os efeitos poderiam explicar mais a persistência das instituições que 

suas origens. Para criar instituições que atendessem os desígnios almejados, os atores teriam 

que ser altamente capacitados para prever efeitos: 
Mesmo que, sem dúvida, exista um elemento de propósito para a criação 
institucional, análises deste tipo frequentemente oferecem assunções heróicas sobre 
a presciência dos atores históricos e sua capacidade de controlar o curso dos eventos. 
Em alguns casos, eles também imputam certas intenções para os atores históricos 
que, em uma análise mais aprofundada, podem ser vistos atuando a partir de 
motivações muito mais complexas1 (HALL; TAYLOR, 1996, p. 952, tradução 
nossa). 

 
Em apoio ao individualismo metodológico, utilizado pelos teóricos da escolha 

racional, Adam Przeworski (1988) lembra, porém, que a falha do marxismo, por exemplo, era 

não abordar as ações das pessoas que fazem a história. As teorias da história, como é a teoria 

marxista, fornecem explicações sobre o surgimento das instituições, como continuam a 

funcionar e as consequências do seu fim para os conflitos futuros. Mas Przeworski vê 

dificuldades em uma teoria que tente explicar a história por meio das ações de indivíduos 

racionais e voltados para a realização de objetivos fixos. 

A crítica marxista ao individualismo metodológico se concentra na ideia de que as 

preferências não são universais nem estáveis, mas contingentes. E o interesse próprio não 

caracteriza a preferência de todas as pessoas, pois elas também podem ser altruístas ou 

ideológicas. Outro pressuposto é o de que a ação racional nem sempre é possível.  
O comportamento eleitoral fornece exemplos claros: as pessoas votam às vezes por 
lealdade de classe, às vezes como católicas, às vezes como sulistas ou como 
mulheres, e outras vezes como indivíduos calculando livremente qual partido tem 
mais probabilidades de fazer coisas em seu proveito (PRZEWORSKI, 1988, p. 12). 
 

1 O texto em língua estrangeira é: “Although there is undoubtedly a purposive element to institucional creation, 
such analyses often entail heroic assumptions about the prescience of historical actors and their capacity to 
control the course of events. In some cases, they also impute overly simple intentions to historical actors who, on 
closer inspection, may be seen to be operating from a much more complex set of motivations”. 
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Uma vez formadas as preferências, segundo Przeworski, as pessoas agem 

racionalmente com base nelas. Mas estas preferências estariam sempre se alterando com o 

tempo, mudando o jogo. “Assim, o que há de errado com o individualismo metodológico, em 

minha opinião, não é a idéia de que as ações coletivas devem ser explicadas com recurso à 

racionalidade individual, mas a ideia de que a sociedade é uma coleção de indivíduos não 

diferenciados e não relacionados.” (PRZEWORSKI, 1988, p. 12). A ação racional explicaria, 

portanto, como os trabalhadores saberiam que os seus ganhos serão maiores se lutarem contra 

os capitalistas em vez de tentarem competir entre si. 
 
 

1.2 Democracia deliberativa 

 

E é com base nestas motivações complexas que a teoria da democracia deliberativa vai 

trabalhar. Ao contrário da perspectiva da escolha racional, onde as preferências são fixas e o 

problema é como lidar com elas para chegar a um resultado coletivo; os teóricos deliberativos 

partem da ideia de que as pessoas podem sim mudar suas preferências, dependendo da 

qualidade do debate que é realizado. Neste sentido, as audiências públicas das comissões 

permanentes ganhariam um contorno diferenciado. Os participantes do debate teriam 

incentivos para se prepararem e apresentarem os melhores argumentos porque eles seriam 

levados em consideração de alguma forma. Voltamos então ao início deste capítulo, quando 

foi sugerido que esta talvez fosse a noção mais intuitiva do que seja um debate. Para que 

debater se já soubéssemos o resultado? 

 Gutmann e Thompson (2004) lembram que a ideia de discutir os problemas em 

público como uma ideia democrática aparece em pensadores diversos como John Stuart Mill e 

John Dewey. Mais recentemente, Jürgen Habermas é o filósofo que vai tratar das práticas 

deste ideal deliberativo, situando esse processo como uma mediação necessária em relação à 

soberania popular. Também John Rawls (1997), ao descrever como seria a construção da 

estrutura básica das sociedades – como são as constituições – coloca bastante peso na ideia de 

um procedimento deliberativo ideal. Ele parte da premissa de que todos têm um senso de 

justiça e uma concepção de bem. Rawls imagina um ponto de partida onde as pessoas se 

reúnem para deliberar sobre essa estrutura. Nesta posição original, as pessoas usam o 

chamado véu da ignorância, que é uma tentativa de anular as particularidades (conhecimento 

sobre circunstâncias pessoais e da sociedade em que vivem) que podem fazer com que as elas 

decidam em seu benefício e não no sentido de beneficiar a todos de maneira igual. Como 
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ninguém vai querer perder, a ideia é que todos vão decidir no sentido de assegurar a igualdade 

de oportunidades. Enfim, Rawls se preocupa com uma estrutura básica de sociedade que 

garanta a todos oportunidades iguais de se desenvolverem. O conceito de justo precede o de 

bem. “Um sistema social justo define o escopo no âmbito do qual os indivíduos devem 

desenvolver seus objetivos, e oferece uma estrutura de direitos e oportunidades e meios de 

satisfação pelos quais e dentro dos quais esses fins podem ser equitativamente perseguidos” 

(RAWLS, 1997, p. 34). 

Já Gutmann e Thompson (2004) definem democracia deliberativa como uma forma de 

governo na qual cidadãos livres e iguais (e seus representantes) justificam suas decisões em 

um processo no qual oferecem razões que são mutuamente aceitas e acessíveis com o objetivo 

de obter conclusões que valem no presente para todos, mas que estão abertas para mudanças 

no futuro. A ideia aqui é que a barganha e o voto não são suficientes para lidar com questões 

complexas como são as questões morais, por exemplo. O fato de não serem suficientes, 

porém, mostra que também há espaço para estas outras formas de decisão dentro do processo 

deliberativo. 

Conforme Dryzek (2000), as teorias deliberativas tiveram um impulso na década de 90 

com base nesta ideia de que é possível mudar as preferências das pessoas a partir de uma 

argumentação racional. Desde que as falas não sejam acompanhadas de coerção, vários 

autores defendem que a deliberação pode ocorrer com diferentes tipos de discurso como 

retórica, testemunho e humor. Entre as maiores críticas, está a ideia de que as teorias não 

considerariam os lugares de fala de cada um. Ou seja, pessoas de faixas de renda menores, por 

exemplo, teriam menos equipamentos culturais para desenvolver argumentos válidos para 

determinadas situações; ou teriam menos tempo ou interesse para esse desenvolvimento. 

Ao desenvolver sua teoria sobre a ação comunicativa, Habermas (2003) defende a 

ideia de que a fonte de legitimidade política não pode ser a vontade individual do cidadão e 

nem a agregação destas vontades. É preciso que haja um processo comunicativo, onde as 

opiniões possam ser formadas por meio do debate público. A ideia é que as normas têm mais 

aceitação quando são discutidas e aprovadas pela comunidade que será afetada por elas. 

Calhoun (1996) lembra que Habermas também se ampara nas instituições para que as 

dificuldades da ação coletiva sejam contornadas. Mas exige que todas elas – partidos, 

agências paraestatais e burocracias de todo tipo – sejam democráticas interna e externamente, 

ou seja, sujeitas à crítica do público.  

Na prática, Habermas acredita que o melhor argumento surgirá num processo 

deliberativo. As pessoas buscariam orientações de valor generalizáveis que possam ser aceitas 
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por todos com o fim de regulamentar alguma coisa. "Um interesse pode ser descrito como 

orientação de valores quando é partilhado por outros integrantes em situações parecidas." 

(HABERMAS, 2002, p. 97, grifo do autor). Para que esta comunhão possa ser alcançada, 

porém, é uma meta a situação ideal de fala na qual os envolvidos 1) previnem uma ruptura 

racionalmente imotivada da controvérsia; 2) asseguram liberdade de escolhas e consideração 

de todas as informações e 3) excluem a coerção. Já Fraser (1996) adiciona a necessidade de 

uma igualdade social entre as pessoas.  

 Dryzek (2000) explica, porém, que não é necessário exigir tanto da teoria. Ele lembra 

que, Habermas, em seus estudos mais recentes, afirma que a discussão informal no âmbito da 

esfera pública – que pode ser entendida como a sociedade civil – é transformada em poder 

comunicativo através, por exemplo, das eleições. Thompson (2008) assinala que o processo 

deliberativo é permeado de interações políticas baseadas no interesse dos agentes e em outras 

situações que não são relativas às discussões de temas propriamente ditas. A teoria 

deliberativa, portanto, procura atuar sobre o processo de decisão, mostrando de que formas ele 

poderia ser chamado de legítimo. Uma característica importante é a justificação mútua. Os 

presentes têm que apresentar seus argumentos e responder os argumentos apresentados por 

seus oponentes. Eles também devem estar abertos para ceder em alguns aspectos para ganhar 

em outros, o que Thompson chama de acomodação. Outra característica é a participação 

igualitária que requer regras que impeçam um grupo ou pessoa de dominar o processo de 

deliberação. Uma vez iniciado o processo, porém, não é esperado que os agentes sejam 

inteiramente racionais; o que faria com que a teoria não se aplicasse a nenhuma situação. 
Teóricos deliberativos diferem sobre qual é a razão adequada, sobre o tamanho dos 
fóruns de discussão, se as normas procedimentais são suficientes, e sobre a fixação 
do consenso como uma meta. Mas eles concordam em rejeitar concepções de 
democracia que baseiam a política somente no poder ou no interesse, agregação de 
preferências, e teorias competitivas da tradição de pesquisadores como Schumpeter e 
Downs2 (THOMPSON, 2008, p. 498, tradução nossa). 
 

 Ainda é necessário ressaltar outras duas características do processo democrático que o 

tornariam mais deliberativo: o respeito mútuo e a reciprocidade. Gutmann e Thompson (2004) 

explicam que o primeiro realmente requer uma atitude favorável a uma interação construtiva 

com pessoas com as quais não concordamos. O que faz Sanders (1997) chamar a teoria de 

antirrevolucionária. Já a reciprocidade seria o suporte que os cidadãos dariam a leis definidas 

2 O texto em língua estrangeira é: “Deliberative theorists differ to some extent on what counts as na adequate 
reason, how extensive the reason-giving forum should be, whether procedural norms are suficient, and the 
desirability of consensus as a goal. But they agree in rejecting conceptions of democracy that bases politics only 
on power or interest, aggregation of preferences, and competitive theories in the tradition of writers such as 
Schumpeter and Downs”. 
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de maneira deliberativa. “A descoberta da verdade na ciência requer replicabilidade, o que 

demanda demonstração pública. A descoberta da justiça na ética política requer reciprocidade, 

o que demanda deliberação pública3.” (GUTMANN; THOMPSON, 2004, p. 101, tradução 

nossa). Durante o debate deliberativo, a reciprocidade também se refere à referência que os 

debatedores fazem aos argumentos de outros participantes. 

A qualidade das políticas produzidas é medida mais pelo bom andamento do debate 

que pelo resultado em si. O objetivo é obter um consenso possível ou pelo menos um 

compromisso. Raciocinando apenas com o espaço deliberativo do Legislativo, como o 

processo de representação restringe os participantes da discussão, uma característica desejável 

seria manter o debate aberto ao escrutínio da população de maneira direta ou pela mídia. 

Thompson (2008) defende que o ideal é a replicação do processo deliberativo nas variadas 

instâncias de decisão dentro de uma sociedade em vez de focar o processo apenas para alguns 

corpos como o próprio Legislativo.  

 O debate público é necessário porque ele esclarece. O objetivo é o consenso, mas 

como ele geralmente é raro, as decisões sempre têm um caráter provisório porque os 

entendimentos podem mudar novamente. A prática da deliberação envolve algumas 

características que facilitam os resultados, no entendimento de Gutmann e Thompson (2004). 

“A prática da economia do desacordo moral promove o valor do respeito mútuo (importante 

para a democracia deliberativa). Ao lidar com os seus desacordos, os cidadãos e seus 

representantes podem continuar trabalhando juntos para encontrar um pensamento comum 

[...]4.” (GUTMANN; THOMPSON, 2004, p. 7, tradução nossa). Chambers (2009) adiciona 

outros ganhos como revelar argumentos fracos e premissas inaceitáveis, forçar o interlocutor a 

rever reivindicações indefensáveis, facilitar a troca de informações e encorajar a reflexividade 

dos participantes. Habermas (2006), por sua vez, destaca três etapas desse processo: a 

mobilização de questões relevantes e a informação sobre elas; a elaboração de argumentos 

contrários e favoráveis de maneira discursiva; e a geração de atitudes sim e não que 

determinam o resultado. 

Susan Stokes (1998) afirma que a deliberação pode ter alguns bons efeitos mínimos 

como o de afastar um pouco os cidadãos de seus interesses paroquiais, estimular uma 

mentalidade comunitária e aumentar a quantidade e a variedade de informações para uma 

3 O texto em língua estrangeira é: “A finding of truth in science requires replicability, which calls por public 
demonstration. A finding of justice in political ethics requires reciprocity, which calls for public deliberation”. 
4 O texto em língua estrangeira é: “Practicing the economy of moral disagreement promotes the value of mutual 
respect (which is at the core of deliberative democracy). By economizing on their disagreements, citizens and 
their representatives can continue to work together to find common ground [...]”. 
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decisão coletiva. Mas ela sugere algumas regras para isso. Uma delas é que, no debate 

político, é interessante que existam tantos partidos quantas forem as correntes de pensamento 

da sociedade. A pesquisadora também realça a questão da mídia, afirmando que, muitas 

vezes, essa atividade ofereceria falsas interpretações sobre o que a população quer. O remédio 

seria o estímulo à competição entre estruturas de mídia para encorajar análises dissonantes. 

Outra recomendação de Stokes é a capacitação para a deliberação das associações de pessoas 

de baixa renda; além da transparência sobre as fontes das informações repassadas por 

corporações e lobbies aos políticos e ao público em geral.  

Outro valor cultivado por esses teóricos é a legitimidade das decisões tomadas de 

maneira deliberativa. Gutmann e Thompson (2004) dão o exemplo de questões relacionadas à 

escassez de recursos. Eles citam o exemplo de uma decisão sobre quem deve ser selecionado 

primeiro em uma fila de transplantes de órgãos. Existiria uma aceitação maior de uma decisão 

difícil, mas que levou em consideração vários pontos de vista; a uma que obedeceu apenas a 

interesses específicos. Neste sentido, a democracia deliberativa seria uma teoria de segunda 

ordem. Isso porque as teorias de primeira ordem são mais afirmativas ao rejeitar alternativas 

de procedimento. É o que faz o utilitarismo quando nega valor ao que não seja feito para 

maximizar os ganhos da troca. A deliberação seria então um instrumento necessário para 

resolver os conflitos gerados pelas teorias de primeira ordem. 

A questão da racionalidade voltada para os fins, explicada também em Weber (2004), 

não é abandonada. Para Habermas (2003), esse tipo de ação, que tem a ver com a barganha 

política, é a ação estratégica. Ela ocorreria paralelamente a uma ação voltada para uma 

tentativa de consenso, que é a ação comunicativa. A eficácia de uma lei dependeria tanto da 

sua facticidade quanto da sua legitimidade. Conforme explica Andrews (2005): 
Habermas busca conciliar o modelo liberal, em que o Estado é o garantidor das 
liberdades individuais, com o modelo republicano, no qual a comunidade política é 
considerada a fonte da legitimidade. O modelo procedimental de democracia 
apresentado por ele considera que as duas orientações seriam necessárias nas 
sociedades complexas. Em síntese, as leis precisam de procedimentos democráticos 
que as tornem legítimas, e a eficácia das leis não depende apenas de sua 
legitimidade, mas também da aplicação de sanções (ANDREWS, 2005, p. 274). 

 
De qualquer forma, a justificação deve ser a parte mais importante do debate 

deliberativo. Foi bastante comentada – de maneira negativa - a sessão da Câmara dos 

Deputados do dia 17 de abril de 2016 que aprovou o prosseguimento do processo de 

impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff5. Os deputados justificavam seus 

5 Ver: https://www.cartacapital.com.br/politica/camara-aprova-abertura-de-impeachment-de-dilma. Acesso em 
14 nov 2017. 
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votos por suas famílias, por suas cidades, por Deus; sendo que poucos faziam referência aos 

motivos alegados no processo. A mesma coisa ocorre em sessões de debate parlamentar em 

que oposição e governo se enfrentam em torno de algum tema polêmico. Existe um esforço 

dos deputados e suas assessorias para cunhar algum termo que possa ser facilmente entendido 

pelo público por meio da mídia, mesmo que por si só ele não explique o conteúdo da 

discussão. Muitas vezes, o termo escolhido desqualifica grupos ou pessoas, incentivando o 

desrespeito. 

 

1.3 Uma explicação híbrida 

  

Andrews (2005) critica o institucionalismo por apenas buscar a explicação posterior 

das políticas públicas sem sugerir mudanças que superem os efeitos negativos proporcionados 

pelas regras vigentes. Ou seja, é uma explicação que não trabalha com a normatividade por 

ser fechada em si mesma. A pesquisadora afirma que as instituições podem e devem ser 

mudadas, bastando para isso que a comunidade política chegue a um consenso ou uma 

barganha justa. Do contrário, como explicar a origem mesma das instituições? Para Andrews, 

o novo institucionalismo da escolha racional situa esta origem num acordo inicial que dá aos 

agentes a oportunidade de ganhar ao cooperar. “Entretanto, a cooperação em si mesma não 

pode ser explicada a partir dos pressupostos da escolha racional, em especial quando assume 

orientação epistemológica do individualismo metodológico.” (ANDREWS, 2005, p. 280). 

 Neste trabalho, sugerimos que é possível analisar o sistema político a partir de uma 

visão ampliada da escolha racional ou de uma visão mais realista da democracia deliberativa. 

A própria Andrews é um exemplo da tentativa de explorar estes pontos de contato, 

concedendo, por exemplo, que as pessoas fazem escolhas racionais dentro de normas de 

interação social. Ou seja, podem considerar a reciprocidade, a confiança e a reputação como 

fatores a serem levados em conta; embora dificilmente sejam quantificáveis. De fato, segundo 

a pesquisadora, o novo institucionalismo acaba trabalhando com conceitos como cinismo e 

desconfiança para justificar as ações estratégicas.  
O novo institucionalismo poderia ganhar uma dimensão mais equilibrada e realista, 
caso reintroduzisse a perspectiva da sociologia interpretativa em suas análises. Não 
se trata de descartar a abordagem de escolha racional, mas sim de reconhecer limites 
de seu alcance teórico. Mais do que isso: trata-se de considerar as duas perspectivas 
simultaneamente.” (ANDREWS, 2005, p. 295). 
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Em outras palavras, é o que diz também Mary Douglas (1998). Segundo ela, é 

necessária uma teoria das instituições que modifique a atual visão não sociológica da 

cognição humana e uma teoria cognitiva que reforce a análise institucional. Para a 

pesquisadora, conceitos como solidariedade e cooperação só fazem sentido se as pessoas 

compartilharem categorias de pensamento, o que seria impossível em uma visão individualista 

da ação. Tratando as instituições como convenções humanas, Mary Douglas afirma que elas 

vão desempenhar o mesmo papel que as teorias, eliminando ambiguidades, conferindo 

uniformidade. Mas lembra que a uniformidade não está na natureza, ela é elaborada dentro de 

um esquema coerente.  
Que outrora tenha havido um período de legitimidade inquestionável é uma ideia 
que nossas instituições usam para estigmatizar os elementos subversivos. Por meio 
desse esperto recurso, passa a ideia de que a incoerência e a dúvida são coisas que 
acabam de chegar, juntamente com os bondes e a luz elétrica; são intrusos nada 
naturais naquela confiança primeva na pequena comunidade idílica; porém é mais 
plausível que a história da humanidade esteja repleta, desde o início, de pregos 
cravados nos caixões locais da autoridade (DOUGLAS, 1998, p. 100). 
 

Reis (2002) lembra que a teoria da escolha racional preconiza uma atitude dos agentes 

no sentido de identificar a “estrutura de oportunidades” apresentada com vistas ao melhor 

cálculo. Para que isso aconteça, porém, é necessário especificar as condições em que se 

definem os interesses, o contexto.  
[...] a abordagem da escolha racional, por si mesma, não dispõe do instrumental que 
lhe permita resgatar o contexto. Ela tem o suposto da racionalidade e pode realizar 
um trabalho de natureza dedutiva a partir desse suposto. Mas a informação sobre o 
contexto, e sobre a moldagem que o contexto (especialmente o contexto social) 
realiza sobre o próprio agente individual, quem traz são as ciências sociais 
convencionais: a sociologia, a antropologia, a história... (REIS, 2002, p.49). 
 

De maneira geral, os pesquisadores reconhecem, porém, os problemas de transportar a 

deliberação para o mundo real da política tal como ela é praticada nos parlamentos. Gutmann 

e Thompson (2004) afirmam que não se trata de transformar políticos que têm interesses 

especiais em fiadores do interesse público após um momento de conversa entre eles. Todo um 

cenário tem que ser produzido para tornar esta conversa produtiva. Ele envolve, por exemplo, 

fornecer informações adequadas aos participantes, recursos de compreensão individuais 

semelhantes e regras de convivência como a de respeitar os argumentos dos oponentes. Já a 

concepção de democracia que trata os atores como portadores de preferências fixas considera 

que os argumentos são importantes apenas na medida em que ajudam a prever ou corrigir 

preferências. 

Em um artigo escrito a muitas mãos (MANSBRIDGE et al, 2010), pesquisadores da 

teoria deliberativa aceitam a barganha própria da política e o voto majoritário desde que 
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justificados de maneira deliberativa. Em vez da força do melhor argumento, uma justificação 

mútua que abre espaço para outros tipos de linguagem persuasivas. A ideia aqui é aceitar 

negociações que não sejam, como já dito, coercitivas. A deliberação entraria apenas para 

clarificar o conflito, revelando os pontos de desacordo. Os pesquisadores acreditam que a 

deliberação melhora a barganha e o voto porque os debatedores frequentemente mudam sua 

opinião, ainda que parcialmente, após um debate. “Eles às vezes mudam porque detectam 

erros lógicos de seus argumentos, ou desenvolvem novas perspectivas com a informação que 

recebem; por exemplo, adotando uma visão de mais longo prazo6.” (MANSBRIDGE et al, 

2010, p. 78, tradução nossa). 

O voto seria legítimo quando viesse acompanhado dos conceitos de livre acesso à 

discussão e equilíbrio de poder. Se os procedimentos de votação são adequadamente 

deliberados e adotados em um processo de justificação mútua, e se a votação em si é 

precedida de discussão sobre as opções; então haveria uma desejável formação de vontade 

coletiva. Para Gutmann e Thompson (2004), a deliberação funcionaria como pano de fundo de 

todas as outras atividades políticas (organização, mobilização, barganha, demonstração, 

lobbying, campanhas, levantamento de recursos, votações), pois ofereceria a justificação para 

cada uma delas.  

 

1.4 Críticas ao deliberacionismo 

 

Entre os teóricos deliberativos, existe uma disputa mais fundamental relacionada aos 

que pretendem focar os esforços apenas na questão dos procedimentos necessários para obter 

resultados justos; e os que defendem uma concepção mais substantiva da deliberação, pois 

resultados injustos não seriam justificáveis de nenhuma forma. Gutmann e Thompson (2004) 

sugerem que nada seja separado, pois os resultados, de qualquer forma, seriam sempre 

provisórios. Desta forma, o aborto é uma questão que geraria um debate deliberativo; já a 

discriminação racial, não deveria ser debatida. Bohman (1998), ao defender uma abordagem 

mais procedimental da deliberação, vai dizer que é complicado estabelecer o que não pode ser 

discutido porque alguns princípios podem ferir outros. Isso também seria contrário à atitude 

aberta ao debate proposta anteriormente: 
Como a tolerância, o respeito mútuo é uma concordância em discordar. Mas o 
respeito mútuo requer mais do que a tolerância. Requer uma atitude favorável, uma 

6 O texto em língua estrangeira é: “They sometimes change their minds because they have detected logical 
mistakes in their reasoning, or developed new perspectives on the information they have, for exemple, taking a 
more long-range view”. 
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interação construtiva com as pessoas de quem discordamos. Consiste em uma 
recíproca positiva em relação a cidadãos que manifestam uma excelência de caráter 
que permite a democracia florescer em face a um (ao menos temporariamente) 
conflito moral insolúvel7 (GUTMANN; THOMPSON, 2004, p. 79, tradução nossa). 

  

A busca de resultados consensuais é tratada por alguns críticos como um problema da 

teoria deliberativa da democracia na direção de eliminar as diferenças. Mas os teóricos 

deliberativos assumem que é melhor uma visão mais pluralista do debate, que clarifique os 

desentendimentos sem que as pessoas abram mão de seus compromissos morais mais 

profundos. Outra disputa é sobre quem deve deliberar, considerando a existência de 

representantes eleitos pela população em vários países. Uma forma de ver está relacionada a 

uma ideia de representação que busca submeter o representante aos desejos de seus eleitores 

de forma permanente. Ou seja, estes eleitores teriam que ser consultados a todo momento. 

Outra forma é a participação popular em diferentes fóruns de deliberação que ressoariam até 

as instâncias superiores de decisão. 

Bohman (1996), lembra ainda os críticos que afirmam que o pluralismo de opiniões 

atual dificulta a deliberação: “O ressurgimento do nacionalismo e do fanatismo religioso 

tornam os ideais de uma vontade coletiva e até de uma discussão pública mais remotos que 

nunca8” (Bohman, 1996, p. 2, tradução nossa, grifo do autor). Ele também cita os que 

defendem que os momentos deliberativos estariam restritos às discussões constitucionais ou 

aos debates que precedem a criação de instituições, como em Rawls. Não seriam, portanto, 

para o dia-a-dia da política. Bohman, porém, acredita em uma proposta de democracia radical 

baseada no diálogo entre as pessoas. Segundo ele, mesmo que a deliberação esteja restrita aos 

parlamentos, eles serão representativos se a escolha dos congressistas for baseada em um 

debate público sobre os temas mais importantes para aquela comunidade.  
Esta esfera pública pode incluir audiências públicas e encontros locais com aqueles 
que serão afetados pelas estratégias de solução. Tais audiências públicas já existem 
em muitas instâncias, mas o que falta é uma maneira de torná-las efetivamente 
públicas. Realizar uma audiência não assegura que os agentes que têm poder nas 
instituições vão levá-la em conta. Vários mecanismos podem ser desenvolvidos para 
que as audiências não acabem em não decisões. Administradores podem ser testados 
por meio de declarações públicas que expliquem como as razões públicas expressas 

7 O texto em língua estrangeira é: “Like toleration, mutual respect is a form of agreeing to disagree. But mutual 
respect demands more than toleration. It requires a favorable attitude toward, and constructive interaction with, 
the persons with whom one disagrees. It consists in a reciprocal positive regard of citizens who manifest the 
excellence of character that permits a democracy to flourish in the face of (at least temporarily) irresolvable 
moral conflict”. 
8 O texto em língua estrangeira é: “The resurgence of nationalism and religious fanaticism makes such ideals of a 
general will or even public discussion seem more remote than ever”. 
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pelos afetados pelas políticas foram aproveitadas no processo de decisão9 
(BOHMAN, 1996, p. 190, tradução nossa).  
 

Em relação à participação da população, um argumento contrário é a própria 

dificuldade de sua realização. Como Constant (1985) assinalou, o povo quer poder se ocupar 

das coisas privadas e para isso elege pessoas para gerir os negócios públicos. Para participar 

mais, seria muito importante a criação de um espaço público ampliado de discussão que 

realmente oferecesse as informações necessárias para a deliberação. A imprensa, ou a mídia 

de maneira geral, poderia ser este espaço. Mas Dryzek (2000) acredita que a mídia ensina 

consumismo de maneira muito mais eficiente do que deliberação. Para ele, ainda, o potencial 

que alguns democratas veem na internet tão cedo não será realizado. A publicidade das razões 

também é uma condição essencial para Dryzek, que adiciona a necessidade do seu 

entendimento pelas pessoas comuns. 

Mas há o problema de que nem sempre a publicidade é uma virtude. Chambers (2004) 

diz que, a princípio, a publicidade dos debates torna os argumentos accountable, pois devem 

ser baseados em razões públicas. Mas esse poderia não ser o melhor caminho para algumas 

espécies de júris, reuniões partidárias, negociações de paz e de comércio, comitês de 

admissão, entre outros fóruns. Nesses casos, o uso do argumento racional poderia estar mais 

garantido a portas fechadas onde não é necessário demagogia ou retórica. De qualquer forma, 

a pesquisadora defende que a retórica pode ser produtiva e tem a qualidade da reciprocidade, 

já que o orador que a usa com sucesso conhece sua audiência, seus desejos, medos e 

interesses e usa isso para falar diretamente com ela. A solução seria melhorar a qualidade do 

debate quando realizado em público e aumentar o pluralismo, nos momentos em que ele deve 

ser privado. 

 Assim como os críticos da escolha racional tendem a supervalorizar os preceitos da 

teoria para considerá-la uma impossibilidade real; também os críticos da democracia 

deliberativa partem de uma visão rígida da teoria que torna os seus estudiosos figuras no 

mínimo inocentes. Sanders (1997) afirma, por exemplo, que a deliberação acredita em um 

sentido de comunidade que não estaria presente, pois hoje as pessoas nem se falam mais. Para 

ele, as pessoas ficam fora de controle quando reunidas em massas; são incapazes de um 

argumento racional nesse estado e não veem além dos seus interesses. Ao analisar perfis de 

9 O texto em língua estrangeira é: “This public sphere could include public hearings and local meetings with 
those affected by problem-solving strategies. Such public hearings already exist in many instances, but what is 
lacking is any way to achieve public effectiveness in them. Having a hearing does not ensure uptake by the 
agentes who exercise powers in institutions. Various mechanisms could be developed to ensure that hearings do 
not end in non-decisions. Administrators could be held accountable through public impact statements that would 
state how the public reasons expressed by those affected were taken up in the decision-making process” 
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júris nos Estados Unidos, verifica que os líderes dos grupos (que são eleitos por voto antes do 

início dos procedimentos) são sempre brancos, com curso superior e de mais alta renda. Ou 

seja, um padrão que já influenciaria o andamento dos trabalhos. Sanders chega à conclusão de 

que é necessário buscar primeiro mais inclusão e reconhecimento mútuo antes de defender 

espaços deliberativos onde a igualdade não será alcançada apenas pela participação. 

Ou seja, a democracia deliberativa reforçaria as desigualdades sociais porque apenas 

quem tem mais dinheiro e poder é que seria ouvido ou representado nos fóruns de debate. 

Gutmann e Thompson (2004) relacionam a crítica diretamente ao vínculo do político com o 

poder econômico. Portanto, à questão do financiamento das campanhas eleitorais de 

parlamentares. “Qualquer estratégia bem-sucedida de chegar a alguma política justificável de 

financiamento de campanhas necessita de levantar a questão moral do dinheiro comprar poder 

político10”. (GUTMANN; THOMPSON, 2004, p. 49, tradução nossa). Para eles, apenas uma 

comissão independente da atividade parlamentar poderia cuidar de tal política. Ou seja, 

existem formas de minimizar a influência do poder econômico. 

Sobre a capacidade de todos os cidadãos de falar com a mesma desenvoltura nos 

fóruns, Gutmann e Thompson afirmam que o questionamento é preconceituoso, pois 

subestima a performance de parte da população pelo fato de ter menos recursos. “Os críticos 

tendem a subestimar o fato de que os grupos em desvantagem geralmente se organizam para 

achar representantes em suas próprias fileiras, que são tão eficientes em articular seus 

interesses e ideias, como os representantes encaminhados pelos grupos dominantes11”. 

(GUTMANN; THOMPSON, 2004, p. 50, tradução nossa). 

 De maneira mais cáustica, Santos (2007) também critica a necessidade da teoria 

deliberativa de contar com uma atitude favorável à deliberação por parte das pessoas. Vale a 

pena a transcrição: 
Hoje discute-se a possibilidade de reduzir todas as heterogeneidades materiais a um 
acordo sobre princípios como resultado de um desnudamento contínuo do que há de 
substancialmente idêntico no âmago de reivindicações contraditórias, desde que o 
diálogo prossiga de boa-fé e segundo cânones previamente consentidos. É a doutrina 
do consenso argumentativo, cujo fundamento é radicalmente anti-hobbesiano, para o 
qual, dada a natureza humana, todo conflito real é irreconciliável. Para os adeptos da 
doutrina argumentativa, ao contrário, em boa-fé todos os conflitos comportariam 
uma solução universalmente ótima. O mundo não se altera, altera-se a percepção do 
mundo. É uma hipótese por demonstrar (SANTOS, 2007, p. 58). 
 

10 O texto em língua estrangeira é: “Any successful strategy for arriving at a justifiable policy with regard to 
campaign financing needs to make the moral case against money buying political power”. 
11 O texto em língua estrangeira é: “Critics tend to overlook the fact that disadvantaged groups usually manage to 
find representatives from within their own ranks who are as effective at articulating their interests and ideals as 
the representatives put forward by established groups”. 
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Sunstein (2000) acredita que a deliberação pode ainda favorecer a polarização dentro 

da sociedade, ao encorajar debates que seriam desnecessários e divisivos. Para Miguel (2013), 

o deliberacionismo não é apenas impraticável: 
[...] representa uma utopia infecunda que direciona, de forma equivocada, os 
esforços e aspirações de quem deseja transformar a sociedade. Seus defeitos estão 
ligados à omissão diante de problemas cruciais para a compreensão do mundo 
social. [...] Nenhuma teoria crítica da democracia, comprometida com o resgate do 
valor da autonomia (isto é, da capacidade de produção coletiva das regras sociais), 
pode ignorar a organização do mundo material, o que implica a crítica ao 
capitalismo e à dominação masculina (MIGUEL, 2013, p. 94). 

Chantal Mouffe (2013) também é uma crítica da visão consensualista da teoria 

deliberativa. Ela afirma que o conflito é inerente ao mundo político e que o papel das 

instituições é fazer com que os lados de uma disputa não se tornem inimigos, mas apenas 

adversários. A movimentação dos atores, nesta visão, é uma luta pela conquista de territórios 

em diferentes arenas. O que é visto como uma ordem natural em determinado momento seria 

apenas a sedimentação de práticas hegemônicas em várias instituições. O que abre espaço 

para que uma nova ordem apareça. Para Mouffe, tanto a explicação agregativa da política – 

atores movidos por interesses particulares – quanto a deliberacionista – que valoriza o papel 

da razão e da moral nas decisões – não consideram a questão da formação de identidades 

coletivas, de novas possibilidades hegemônicas. Elas teriam uma visão individualista da ação 

política. 

A construção de uma identidade coletiva, explica Mouffe, requer a demarcação de um 

território: “nós” e “eles”. Mas o conflito não deve ser uma luta pela eliminação do outro, pois 

ambos os lados concordariam com princípios democráticos como liberdade e igualdade; 

divergindo apenas quanto à interpretação destes conceitos. A luta por espaços ocorre dentro 

das instituições. A pesquisadora cita o exemplo do governo Nestor Kirchner na Argentina que 

teria estabelecido uma sinergia com os movimentos sociais para atuar dentro e fora do 

Parlamento com o objetivo de mudar a configuração de poder. Pelas mesmas razões, ela 

critica os diversos movimentos do tipo “Occupy” por adotarem discursos contrários às 

instituições.  

Ou seja, para Mouffe, o processo de convencimento via argumentação colocado pelo 

deliberacionismo é impossível na prática porque pressupõe a construção de um consenso sem 

exclusão. Mas a existência de um poder hegemônico mostraria que a exclusão é natural. Para 

construir seu modelo de luta agonística, Mouffe fala sempre, porém, em identidades coletivas 

oferecendo alternativas claras. Ora, para conquistar posições dentro das fileiras inimigas 

também é necessário pensar em uma ação comunicativa como na teoria deliberativa. Desta 
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forma, o consenso não seria nada mais que uma nova hegemonia, aproximando as duas 

abordagens. De qualquer forma, o trabalho da pesquisadora não detalha quais seriam as ações 

do modelo agonístico. Ou seja, como os atores agem de acordo com a teoria. O esforço de 

desconstrução do modelo deliberativo por parte da pesquisadora não é necessariamente 

seguido de uma nova construção. 

Um contraponto forte às teorias deliberativas são as teorias participativas que 

defendem uma atuação direta dos cidadãos na política. Feres Júnior e Pogrebinschi (2010) 

colocam John Dewey como um dos precursores da democracia participativa, pois este autor 

vinculava a democracia à difusão da ideia de participação nas menores instâncias da vida 

comunitária. Da escola à indústria, a democracia dependeria de uma ampliação da discussão 

sobre os problemas de cada comunidade. A esfera política seria apenas mais uma instância de 

discussão. Portanto, será forte nesta teoria uma atitude mais ativa do cidadão, um 

engajamento cívico. Dewey considerava todos os governos representativos no sentido de que 

todos os indivíduos têm condições de atuar no sentido do interesse público. Mas, segundo 

Feres Júnior e Pogrebinschi, a teoria pressupõe um cidadão ativo, que participe de alguma 

atividade em grupos orientados para ações coletivas de resolução de problemas, uma espécie 

de associativismo.  

Em uma reformulação das ideias de John Dewey, Benjamin Barber (apud FERES 

JÚNIOR E POGREBINSCHI, 2010) defende uma democracia forte (a participativa) em 

oposição a uma democracia fraca, a representativa. “A democracia forte pressuporia a noção 

de autolegislação, isto é, a ideia de que todos os indivíduos são simultaneamente autores e 

destinatários das normas legais e decisões políticas que os afetam, e um sentido de construção 

de comunidade.” (FERES JÚNIOR; POGREBINSCHI, 2010, p. 150-151). Aqui é importante 

que exista uma educação cívica dos cidadãos e que as instituições sejam permeáveis à 

participação. A congregação das pessoas não aconteceria apenas para a resolução de 

problemas específicos, como em Dewey, mas como um modo de vida. No entanto, o caráter 

transformador do debate sobre questões públicas, que parte do conflito para a cooperação, é, 

de alguma maneira, semelhante à busca de razões públicas para a justificação das leis 

proposta pela teoria deliberativa.  

Barber (2003) ressalta a atitude cívica das pessoas com a política sendo exercida no 

dia-a-dia das necessidades de cada um. Segundo ele, o cidadão quer agir certo e não com 

certeza; com razoabilidade e não com cientificidade; superar o conflito e não viver 

eternamente em paz; formular causas comuns e não apagar todas as diferenças. É a 

valorização do cidadão em detrimento da representação política, principalmente quando 



21 
 

estiverem em pauta as políticas mais básicas. “Democracia forte é a política dos amadores, 

onde cada homem é compelido a encontrar cada outro homem sem a intermediação da 

expertise12” (BARBER, 2003, p. 152, tradução nossa). 

Ao imaginar um diálogo entre uma ativista e uma deliberacionista, Iris Young (2014) 

expõe várias das críticas descritas acima, com um foco maior na necessidade de o cidadão não 

se tornar cúmplice de instituições que produzem desigualdades estruturais injustas. 
“[...] atividades de protesto, boicote e interrupção são as mais apropriadas para fazer 
com que os cidadãos pensem seriamente sobre o que até então podem ter 
considerado normal e aceitável. Atividades de deliberação, ao contrário, tendem 
mais a conferir legitimidade a instituições existentes e efetivamente silenciar a 
verdadeira dissidência” (YOUNG, 2014, p. 193). 
 

Segundo Young, o ativista usa palavras de ordem, humor e ironia com o objetivo de 

chamar a atenção de um público mais amplo para problemas institucionais. “Os argumentos 

discursivos, apenas, não têm muita probabilidade de chamar a atenção nem de inspirar ação” 

(YOUNG, 2014, p. 194). Novamente, a pergunta dos defensores do deliberacionismo poderia 

ser: por que a ironia não pode conter argumentos? A resposta é que ela pode. 
“A deliberacão, diz o ativista, e uma atividade de salas de reuniões, comissões 
parlamentares e, às vezes, até dos próprios parlamentos. As elites exercem seu 
poder, em parte, por meio da gestão de ambientes deliberativos. Entre si, participam 
do debate sobre as políticas que sustentarão seu poder e promoverão seus interesses 
coletivos. A entrada nesses ambientes deliberativos geralmente é controlada de 
forma bastante rígida, e os interesses de muitos dos afetados pelas decisões tomadas 
neles muitas vezes não têm voz nem representação. Além disso, os trabalhos dessas 
reuniões não são abertos à observação geral e não há registro público” (YOUNG, 
2014, p. 195-196). 

 

As considerações sobre a transparência das reuniões são críticas procedimentais que 

estão sujeitas a reformas. Enfim, a menos que o ativista de Young pregue uma revolução, 

talvez ele esteja buscando a mesma coisa que os que participam de discussões institucionais. 

Ocorre que os deliberacionistas já estariam partindo da ideia de que o poder é o poder, difícil 

de combater. E procurariam, então, alcançar pequenas vitórias pelos caminhos à disposição. 

Isso não quer dizer que não existam momentos em que a rejeição destes caminhos não seja a 

melhor saída. 

A visão dos adeptos de uma teoria democrática participativa não está tão distante dos 

deliberacionistas ao também considerar que a participação (ou deliberação?) oferece maior 

legitimidade às decisões. Carole Pateman (1992) enfatiza a ideia de que é preciso aprender a 

12 O texto em língua estrangeira é: “Strong democracy is the politics of amateurs, where every man is compelled 
to encounter every other man without the intermediar of expertise”. 
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participar em vários níveis da vida cotidiana, o que é uma ideia também importante para os 

deliberacionistas.  
“A participação promove e desenvolve as próprias qualidades que lhe são 
necessárias; quanto mais os indivíduos participam, melhor capacitados eles se 
tornam para fazê-lo. As hipóteses subsidiárias a respeito da participação são de que 
ela tem um efeito integrativo e de que auxilia a aceitação de decisões coletivas” 
(PATEMAN, 1992, p. 61). 
 

Pateman busca justamente investigar exemplos de participação dos trabalhadores na 

gestão de seu local de trabalho – no caso, a indústria – para verificar as consequências disso 

em termos de produtividade e satisfação com o ambiente. A pesquisadora mostra que o 

trabalho das pessoas de mais baixa renda costuma ser menos participativo, levando o 

indivíduo a adotar os mesmos padrões que demonstra em casa, geralmente mais autoritários. 

Desta forma, o sentimento de “eficiência política” não se desenvolve. Em vez de considerar 

estas causas para a apatia política, os cientistas políticos, na visão de Pateman, simplesmente 

colocam a situação atual como imutável: 
“A teoria democrática não está mais centrada na participação do povo, na 
participação do homem comum, nem se considera mais que a principal virtude de 
um sistema político democrático reside no desenvolvimento das qualidades 
relevantes e necessárias, do ponto de vista político, no indivíduo comum; na teoria 
da democracia contemporânea, o que importa é a participação da elite minoritária, e 
a não-participação do homem comum, apático, com pouco senso de eficácia política, 
é vista como a principal salvaguarda contra a instabilidade” (PATEMAN, 1992, p. 
138-139). 
 

Talvez uma das dificuldades tanto de deliberacionistas quanto de participacionistas 

seja a de lidar com uma redução de expectativas relacionadas a ambas as teorias. Mais à frente 

será dito que a deliberação será melhor em ambientes de conflitos moderados. Mas vai existir 

a situação em que o tema de maior conflito será justamente o mais importante. E aí será 

importante ter respostas sobre como lidar com isso. Talvez alguns participacionistas possam 

concordar com Schumpeter (1961) que defendeu que a substituição da representação pela 

democracia direta não seria factível porque o cidadão comum não se interessaria por todos os 

assuntos. Pateman vai falar na importância de ampliar a participação, até para melhorar o 

processo de escolha dos representantes. 

Thompson (2005) responde os críticos da teoria deliberativa com a afirmação de que a 

teoria está aí justamente para desafiar a realidade atual do sistema político. É uma teoria 

crítica. “A mais promissora abordagem da pesquisa empírica deveria ser continuar a tentativa 

de descobrir as condições pelas quais a democracia deliberativa funciona ou não funciona 
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bem, prestando atenção a como as condições desfavoráveis poderiam ser mudadas13” 

(THOMPSON, 2005, p. 500, tradução nossa). O conflito com os teóricos da participação, 

segundo ele, não tem muita solução porque tanto a participação quanto a deliberação são 

fundamentais para a democracia e cada teoria aponta a falta do seu elemento na outra. A 

teoria seria falha não porque as democracias atuais estariam falhando em realizar os seus 

valores, mas porque um destes valores não poderia ser integralmente realizado sem sacrificar 

o outro. 

Para Bohman (1998), a defesa de um sistema mínimo de deliberação – como são os 

parlamentos - também é importante. Considerar que a esfera pública poderia influenciar em 

alguma coisa da decisão final das instituições, por exemplo. Neste sentido, seria sempre 

importante preparar melhor as pessoas para o momento das eleições; embora nada garanta que 

os representantes eleitos vão atuar conforme anunciaram. 

 

1.5 Deliberação no Legislativo 

 

 Em um livro que reúne diversos ângulos dos estudos legislativos, Bächtiger (2014) 

analisa o debate legislativo sobre três perspectivas. A mais comum é a que não vê muito valor 

nas discussões, que são classificadas como cheap talk. Ou seja, serviriam mais para mostrar o 

painel de divergências entre governo e oposição com propósitos partidários e eleitorais. O 

debate não informará mais do que já será revelado mais tarde durante a votação das matérias. 

No máximo, as informações trocadas podem afetar a decisão apenas quando a distribuição de 

preferências não é similar. Nesta mesma linha, Bächtiger coloca o trabalho de Mayhew, de 

1974, que divide a atividade parlamentar em três objetivos: tomada de posição, reivindicação 

de créditos por ações e propaganda. O cheap talk entraria mais no sentido da tomada de 

posição.  

Mas Bächtiger (2014) também acredita que o debate legislativo pode ser analisado sob 

o ponto de vista de suas normas e convenções, ou seja, do ponto de vista discursivo. E o mais 

importante para ele, sem dúvida, é a análise deliberativa dos debates. Aquela que assume a 

necessidade de uma discussão baseada em razões, informada, respeitosa e orientada para os 

acordos. O pesquisador lembra vários estudos que, trabalhando com esse enfoque, conseguem 

mostrar que, quando as posições não são extremadas, há espaço para menos ação estratégica 

13 O texto em língua estrangeira é: “The most promising approach for empirical research would therefore seem 
to be to continue trying to discover the conditions in which deliberative democracy does and does not work well, 
while paying more attention to the question of to what extent the unfavorable conditions could change”. 
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por parte dos parlamentares. O grande problema é avaliar o que pesou mais na decisão final 

de cada parlamentar ao votar algum assunto. Para isso, a solução pode ser mesmo entrevistar 

cada um deles para ter um contexto geral.  

 Os pesquisadores se dividem entre os que analisam a deliberação dentro da sociedade 

de uma maneira geral e aqueles que se voltam para pequenos espaços, especialmente os 

espaços representativos. Mas como aplicar a teoria da democracia deliberativa a minipúblicos 

como o Legislativo? Goodin (2005) adota um modelo em que a deliberação teria os seus 

momentos dentro do jogo político; pois já sabemos que outras lógicas, em particular a 

barganha, também operam entre os deputados. Raciocinando em relação a democracias 

parlamentaristas – mas que têm grande correspondência no presidencialismo de coalizão – o 

pesquisador desenvolve a ideia de que existem quatro momentos de deliberação na 

democracia representativa. O primeiro seria aquele em que os membros de um partido 

formulam o seu programa. Em seguida, vem o debate parlamentar propriamente dito, onde os 

diversos programas se confrontam. Uma terceira etapa seriam as eleições, onde há uma 

deliberação dos eleitores em torno dos candidatos. Por fim, há o pós-campanha, onde os 

líderes de partidos negociam acordos baseados no total de representantes que cada um elegeu. 

 Goodin defende a visão de que o debate parlamentar não resulta em mudanças de 

posição significativas dos deputados ou senadores. “Os partidos estão apenas fazendo o seu 

papel para a mídia (lobistas no passado, câmeras de TV hoje em dia) e, por meio dela, para o 

eleitorado14”. (GOODIN, 2005, p. 191, tradução nossa).  Mas acredita que o fato de os 

discursos serem baseados em argumentos e contraditórios e de que as regras institucionais 

impõem um certo respeito entre os debatedores faz com que possamos pensar em outras 

possibilidades. 

 Bächtiger et al (2010) usam uma perspectiva diferente e, em vez de falar em 

momentos deliberativos, abordam o debate deliberativo de forma sequencial. O tipo 1 de 

deliberação, tal como preconizado por Habermas, é mais normativo no sentido do discurso 

racional, da distinção entre ação estratégica e ação comunicativa e tem um forte componente 

procedimental. “Nesta visão, deliberação implica em um processo sistemático no qual os 

atores dizem a verdade, justificam suas posições extensivamente, e estão propensos a aceitar a 

força do melhor argumento15”. (BÄCTHIGER, 2010, p. 33, tradução nossa). No tipo 2, a 

deliberação envolveria formas de discurso mais flexíveis, mais ênfase nos resultados que no 

14 O texto em língua estrangeira é: “The various parties are merely making their pitch to the media (lobby 
correspondentes in the old days, television câmeras nowadays), and through them to the electorate at large”. 
15 O texto em língua estrangeira é: “In this view, deliberation implies a systematic process wherein actors tell the 
truth, justify their positions extensively, and are willing to yield to the force of the better argument”. 
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processo, e mais atenção aos constrangimentos do mundo real na realização dos ideais 

normativos. O risco aqui, segundo os próprios pesquisadores, é ampliar demais e tornar a 

teoria tão flexível que admita formas de coerção e de manipulação.  

 Para os pesquisadores, é difícil saber se a justificação das razões estaria ocorrendo 

segundo os ideais do tipo 1. Um orador esperto pode elaborar argumentos sofisticados com o 

objetivo de encobrir fraquezas da ideia principal. Em uma codificação sobre a qualidade do 

debate, esses argumentos poderiam aumentar o score do evento de maneira enviesada. Neste 

caso, é importante ter o contexto da discussão. Um caso oposto é o do debate em que o orador 

deixa de relacionar razões, evidências e conclusões porque parte desse raciocínio é de 

conhecimento geral. Mas isso abaixaria o score de maneira equivocada também. O respeito 

entre os parlamentares, outro ponto a ser medido, pode ser apenas formal, protocolar; 

incluindo elementos de ironia e sarcasmo. 

 Os pesquisadores localizam então o tipo 1 de deliberação em estágios iniciais de 

construção das instituições para contrapor o poder das desigualdades sociais e ajustar a 

capacidade de deliberação dos atores. Os argumentos usados podem então ser mobilizados 

novamente em sequências posteriores no sentido de mantê-los ou reformá-los; ou para 

conectar perspectivas particulares a interesses mais gerais.  
[...] o processo seria chamado de verdadeiramente deliberativo somente quando 
existirem desvios deliberativos com ao menos uma sequência preenchendo os 
padrões do tipo 1 de deliberação; compreendendo racionalidade argumentativa, 
reflexividade e sinceridade. Desta forma, nós esperamos que casos puros do tipo 1 
de deliberação sejam raros, mas importantes eventos no processo deliberativo16. 
(BÄCHTIGER et al, 2010, p. 56, tradução nossa, grifo do autor). 
 

 Outro estudo (BÄCHTIGER et al, 2005) busca saber qual o sistema político mais 

favorável à deliberação. Com base na pesquisa de Lijphart (2003), que faz uma distinção entre 

sistemas competitivos e sistemas consensuais, os pesquisadores comparam debates 

parlamentares de quatro países conforme o DQI (Discourse Quality Index), um modelo de 

avaliação da qualidade do discurso em relação aos princípios deliberativos que será detalhado 

mais à frente. Para simplificar, os sistemas consensuais seriam caracterizados por 

possibilidade de poder de veto dos atores e grandes coalizões; um sistema, portanto, mais 

favorável à negociação entre os parlamentares. Os sistemas competitivos são aqueles em que 

o voto majoritário prevalece. Também é esperado que os sistemas presidencialistas sejam 

mais deliberativos porque a fidelidade partidária seria menor.  

16 O texto em língua estrangeira é: “[...] it would call the process truly deliberative only when there are 
deliberative drifts with at least one sequence fulfilling type 1 standards of deliberation comprising argumentative 
rationality, reflexivity, and suncerity. As such, we expect purê cases of type 1 deliberation to be rare, but 
importante events in a deliberartive process”. 
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 Outra hipótese de Bächtiger et al (2005) é a de que o Senado é mais deliberativo que a 

Câmara por ser menor e ter mandatos maiores. Se o debate é fechado, a deliberação também 

seria favorecida por evitar a pressão de grupos e eleitores; embora o debate aberto possa 

ampliar a possibilidade de justificação racional baseada no bem comum (ou é só retórica?). 

Também há uma premissa de que assuntos menos polarizados seriam mais deliberativos por 

favorecerem o respeito e o consenso. Como vários já citados, os pesquisadores defendem um 

ideal deliberativo fraco, onde existe a barganha e o voto, e onde a deliberação é vista como 

uma via de caminhos mais ou menos deliberativos e não a identificação da verdadeira 

deliberação. Por causa disso, a deliberação não resultaria em mudanças radicais de 

posicionamentos. Ela ajudaria a superar incertezas, clarificar posições, gerar alternativas, ver 

consequências não antecipadas, entender a posição dos demais, estruturar preferências e 

operacionalizar compromissos. 

 Portanto, segundo as premissas destes pesquisadores, as melhores deliberações seriam 

encontradas em sistemas presidencialistas consensuais; sem poder de veto de partidos aliados; 

no Senado; a portas fechadas; e sobre um assunto sobre o qual não há polarização (direitos de 

pessoas com deficiência, crueldade contra animais...). Várias hipóteses são confirmadas pelo 

estudo e o melhor desenho institucional deliberativo proposto pelos pesquisadores seria 

aquele em que as relações entre os atores não fosse tão competitiva, os atores não deveriam 

ter mandatos sujeitos à revogação, os espaços de discussão deveriam ser pequenos e voltados 

para um debate racional e reflexivo, e os atores também deveriam ter a oportunidade de se 

reunir a portas fechadas. 
A prescrição certamente desapontará muitos democratas deliberativos, já que a 
deliberação é mais associada a um modelo de política pré-moderno ou a um clube de 
cavalheiros do que às modernas democracias de massas onde partidos disciplinados 
competem publicamente pelo poder político17. (BÄCHTIGER et al, 2005, p. 236, 
grifo do autor, tradução nossa). 
 

 A conclusão dos pesquisadores, embora seja só uma inferência baseada nos resultados 

alcançados, não reflete o mundo real da política no sentido de que trabalha com um ideal 

deliberativo que minimiza a barganha e o voto, instrumentos levados em conta por outros 

trabalhos. A deliberação poderia ser mais efetiva nas condições prescritas. Mas talvez seja 

mais útil trabalhar com a ideia de elevar a qualidade deliberativa em condições desfavoráveis, 

pois os políticos não são seres iluminados obrigados a tomar a melhor decisão. Eles são 

17 O texto em língua estrangeira é: “This advice will certainly disappoint many deliberative democrats, as 
deliberation seems to be closely associated with a pre-modern and gentlemen’s club model of politics rather than 
with modern mass democracies where disciplined parties publicly compete for political power”. 
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pessoas eleitas para tomar a melhor decisão possível, levando em conta todas as pressões 

públicas. 

Mansbridge (1992) cita casos em que as comissões permanentes do Legislativo norte-

americano mudaram as suas opiniões sobre determinados assuntos após receberem dados 

novos sobre as matérias. Ela afirma, porém, que é necessária alguma dose de espírito público 

para aceitar o debate. Como critérios para o debate, ela sugere a concessão de um tempo 

razoável para os participantes e a igualdade numérica dos lados interessados.  

Com base nestas referências sobre a teoria deliberativa, é possível analisar as 

comissões da Câmara como instâncias deliberativas tanto nas sessões de votação quanto nas 

audiências com convidados de fora. As regras do debate dentro de cada comissão buscam 

assegurar a participação de todos. Alguns deputados falam mais porque são líderes de 

partidos, por exemplo; mas, mais uma vez, todos eles estão representando um grupo maior 

que não se faz presente. Também os convidados representam grupos. As regras garantem 

réplicas e tréplicas com o objetivo de obter a justificação dos argumentos e a resposta aos 

oponentes. Nas audiências, os convidados falam sem interrupção por 15 minutos, respondem 

perguntas, e têm direito a comentários finais após a participação dos deputados. O problema, 

além de saber se estas regras podem ser consideradas suficientes para um modelo deliberativo 

e se funcionam na prática, é colocar em questão a própria representação de deputados e 

convidados em relação aos segmentos que dizem representar.  

A maneira pela qual a sociedade deve ser representada é um ponto de intenso debate 

na Ciência Política. Basicamente, alguns enfatizam a necessidade de ter toda a diversidade 

social representada nos espaços públicos e outros buscam desenvolver a ideia de que o mais 

importante é a prestação de contas do representante perante o representado. Na primeira 

direção, Young (2000) busca justamente mostrar que é insuficiente pensar na eleição como 

um sistema de iguais votando em iguais. Seria necessário ter mecanismos de representação 

que tragam grupos específicos minoritários ao Congresso. “Onde diferenças em capacidades, 

culturas, valores e estilos de comportamento existam entre os grupos, mas alguns destes 

grupos são privilegiados; a aderência rígida ao princípio do tratamento igual tende a perpetuar 

a opressão ou a desvantagem18” (YOUNG, 2000, p.251, tradução nossa). Pitkin (1967) centra 

o seu trabalho, porém, na questão da autorização que o representado dá ao representante para 

agir em seu nome e na prestação de contas deste mandato. 

18 O texto em língua estrangeira é: “Where diferences in capacities, culture, values and behavioral styles exist 
among groups, but some of these groups are privileged, strict adherence to a principle of equal treatment tends to 
perpetuate oppression or disadvantage”. 

                                                           



28 
 

1.5.1 Importância da mídia 

 

Para este trabalho, é importante discutir um pouco a relação entre a mídia e a política 

porque, como será visto mais adiante, os parlamentares justificam muitos dos pedidos de 

audiência pública com base em denúncias focadas no Executivo veiculadas pela mídia. Ocorre 

que a mídia geralmente vê a política sob a ótica da denúncia de deslizes individuais ou 

partidários, deixando de lado a discussão das políticas públicas. Se a mídia não vê interesse 

em políticas, o parlamentar também não tem muitos incentivos para debatê-las. Considerando 

que o objetivo maior do parlamentar é a reeleição e ele precisa, portanto, estar visível para os 

eleitores.  

Outro ponto importante para estudos futuros é a conexão entre a deliberação 

parlamentar e a deliberação da sociedade, ou como uma influencia a outra. Esse é um tema 

para uma análise mais aprofundada, envolvendo a principal correia de transmissão, que é a 

mídia. Boa parte do eventual esforço deliberativo dos parlamentares se enfraquece, por 

exemplo, pela falta de uma reverberação na sociedade do que é discutido no Congresso. 

Muitos são os estudos (CAPELLA; JAMIESON, 1997; CHAMBERS, 2009) que classificam 

a mídia como uma das responsáveis por uma visão cínica da política e, atualmente no Brasil, 

poderíamos acrescentar, odiosa.  

 Chambers (2009) afirma que é mais importante para os profissionais da mídia entreter 

o público, manter o status quo e até evitar riscos.  
A tendência que parece ser a dominante e a mais destrutiva para a retórica 
deliberativa é a tendência de ver todos os políticos através do enquadramento do 
conflito e da estratégia. Quando cada debate político é uma competição pelos 
eleitores e cada discurso é retratado através das lentes das táticas e estratégias, então 
as elites que buscam a cobertura da mídia têm pouco incentivo para ver a 
substância19 (CHAMBERS, 2009, p. 341, tradução nossa). 
 

 Para Capella e Jamieson (1997), a visão de que os parlamentares estão sempre a 

serviço do poder econômico e nunca pensam no bem comum conduz ao que eles chamam de 

espiral do cinismo.  
Fechada dentro de suas premissas reforçadas, o cínico pode interpretar até mesmo 
ações altruístas como tentativas calculadas de criar uma imagem de altruísmo. 
Qualquer ação, mesmo que nobre, pode ser reduzida a uma intenção estratégica. Se 
o voto é consistente com os pontos de vista dos financiadores de campanha, isto 
acontece não porque o membro do Congresso e seus apoiadores têm o mesmo 

19 O texto em língua estrangeira é: “The trend that appears the most dominant and the most destructive of 
deliberative rethoric is the tendency to see all politics through the frame of conflict and strategy. When every 
policy debate is a competition for voters, and every speech is reported through the lens os tactics and strategies, 
then elites seeking media coverage will have little incentive to focus on substance”. 
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pensamento, mas porque a consciência do parlamentar foi comprada20 (CAPELLA; 
JAMIESON, 1997, p. 19, tradução nossa). 
 

 Para os pesquisadores, a mídia deveria ser cética e não cínica. Eles recuperam vários 

estudos que lembram o quanto ela é importante para a circulação de informações que vão 

formar a opinião da sociedade, o que deve se refletir mais tarde nos votos dados nas eleições. 

A mídia não apenas seleciona o que é notícia entre os inúmeros acontecimentos do dia, o que 

é chamado de agenda setting, mas também direciona a maneira de pensar sobre cada assunto, 

que seria o framing.  
Estudiosos da mídia frequentemente atribuem pequenos efeitos à ação midiática. 
Como as notícias poderiam carregar parte da culpa por ativar ou reforçar o cinismo 
quando seus outros efeitos parecem tão pequenos? Uma pista é encontrada na típica 
resposta sobre o porquê uma persuasão é bem-sucedida. A resposta em parte é que a 
persuasão bem-sucedida ocorre quando a mensagem retira vantagem de crenças 
preexistentes do público. Um público que tem aceitado a crença de que as 
autoridades estão agindo em interesse próprio em detrimento do interesse comum 
pode ser facilmente levado a ver promoção pessoal em cada ato político. Quando os 
jornalistas enquadram eventos políticos de maneira estratégica, eles ativam crenças 
existentes e entendimentos; eles não precisam criá-los21 (CAPELLA; JAMIESON, 
1997, p. 207-208, tradução nossa). 
  

Os dois pesquisadores fazem um estudo em que oferecem informações estratégicas e 

substanciais sobre dois assuntos diferentes a um público selecionado. As informações 

estratégicas basicamente seriam aquelas que não tratam do assunto em si, mas das 

articulações de apoio ou rejeição em torno dos temas. Já as informações substanciais são 

baseadas em argumentos contrários e favoráveis. A conclusão a que eles chegam é que as 

informações estratégicas reforçam uma atitude cínica por parte do público.  
Os dados dos nossos estudos indicam que as pessoas têm fortes opiniões sobre as 
práticas da mídia, acreditando que ela escolhe estórias que são mais estratégicas que 
substantivas e, uma vez escolhidas, tendem a direcionar estas estórias em direção a 
um enquadramento mais estratégico e sensacionalista. As mesmas pessoas que têm 
estas opiniões não selecionam estórias com base em manchetes mais estratégicas. 
Ao contrário, suas escolhas parecem ser ditadas mais pelos tópicos do que pelo 
enquadramento22 (CAPELLA; JAMIESON, 1997, p. 227, tradução nossa). 

20 O texto em língua estrangeira é: “Sealed within her own self-reinforcing assumptions, the cynic can interpret 
even selfless actions as calculated attempts to create na image of selflessness. Any action, however noble, can 
bem reduced to some estrategic intent. If a vote is consistent with the views of financial supporters, it was cast 
not because the member of Congress and the supporters are like-minded but because the conscience of the 
representative has been mortgaged”. 
21 O texto em língua estrangeira é: “Media scholars often atribute relatively small effects to the media. How can 
the news be asked to shoulder some of the blame for activating or reinforcing cynicism when its other effects 
seem so minuscule? One answer is found in the typical responses to why persuasion is successful. The answer in 
part is the simple idea that successful persuasion occurs when the message takes advantage of pre-existing 
beliefs in the audience. A public that has accepted the belief that officials are acting in their own self-interest 
rather than in the interests of the common weil can be easily primed to see self-promotion in every political act. 
When journalists frame political events strategically, they activate existing beliefs and understandings; they do 
not need to create them”. 
22 O texto em língua estrangeira é: “The data from our studies indicate that people have strong opinions about 
media practices, believing that they choose stories that are more strategic than substantive and, once chosen, tend 
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 Capella e Jamieson têm o cuidado de afirmar que a mídia não deve, é claro, abandonar 

sua função de cão de guarda do interesse público, ou deixar de seguir o caminho do 

dinheiro23. Eles apenas defendem uma cobertura mais cética que cínica. Isso porque a mídia 

acaba influenciando, por exemplo, a pauta legislativa e até mesmo o interesse dos 

parlamentares em debater temas de forma a privilegiar o conteúdo das propostas.  

Miguel e Máximo (2015) analisaram os discursos dos deputados na Câmara entre 1999 

e 2005 e encontraram menção à mídia em 40,5% das falas da amostra. Em 71% deste total, a 

mídia é referida como fonte de informação confiável. “O ato de chamar a atenção para alguma 

questão social, demonstrando a importância da elaboração de um projeto ou de uma política 

pública, clamando por alguma posição do Congresso sobre tal questão, tem como base os 

fatos ou as perspectivas divulgadas pela mídia, apreendidas como indiscutíveis” (MIGUEL; 

MÁXIMO, 2015, p. 8). Pelo estudo, mais menção à mídia é feita pela oposição. Petistas 

durante o governo Fernando Henrique Cardoso e PSDB e PFL durante o governo Lula. “É um 

indício de que a referência à mídia ocorre, em alguma medida, pelas denúncias que ela 

veicula” (MIGUEL; MÁXIMO, 2015, p. 6). 

 

1.6 Instituições importam 

 

 Ao buscar trabalhar com a ideia de que a política tem momentos deliberativos, mas 

que também opera com a barganha pura e simples e com decisões não consensuais, é 

necessário verificar então em que situações esses momentos deliberativos estão presentes nas 

audiências públicas das comissões da Câmara, o objeto do presente estudo. É uma maneira 

diferente de ver o sistema legislativo. Hoje ele é mais abordado pelos cientistas políticos 

brasileiros conforme os modelos do novo institucionalismo da escolha racional. A teoria é 

amplamente utilizada para explicar a forma como as instituições são organizadas para 

maximizar o objetivo dos atores, que podem ser os deputados, os partidos, ou a preferência 

média do Plenário. São as teorias distributivista (parlamentares interessados em benefícios 

particularistas ou paroquiais), partidária (parlamentares organizados para servir aos interesses 

to slant the stories toward more strategic and sensational frames. The same people who hold these beliefs 
implicitly do not themselves select stories on the basis of more strategic headlines. To the contrary, their choices 
seem dictated more by topic than frame”. 
23 Em nossos dias, principalmente nos canais de jornalismo 24 horas, é mais comum ouvir os chamados 
comentaristas políticos – que ressaltam a visão estratégica dos acontecimentos – que um detalhamento dos 
próprios fatos ocorridos. Como as intervenções são ao vivo, é mais complicado evitar adjetivos ou ter o cuidado 
de não emitir uma opinião precipitada. 

                                                                                                                                                                                     



31 
 

dos partidos) e informacional (parlamentares se especializam e manipulam a informação 

disponível, trabalhando com a perspectiva da votação final em Plenário).  

Mas, para chegar à aplicação que esta teoria teve aqui, é preciso mostrar as origens 

dela na análise do Congresso norte-americano. Segundo Limongi (2010), a área de Estudos 

Legislativos no Brasil é uma importação norte-americana. “A sua constituição no Brasil se dá 

pela referência e assimilação explícita dessa literatura, de tal sorte que a referência a essa 

fonte original é, em certa medida, o que define a área” (LIMONGI, 2010, p. 1). 

No estudo clássico de Fenno (1973) sobre o sistema norte-americano, as comissões 

são consideradas importantes na medida em que proporcionam aos parlamentares a 

oportunidade de buscar a sua reeleição, boas políticas públicas e poder interno. De fato, 

apesar da leitura de uma ação parlamentar individualista feita pelo pesquisador, o que se 

percebe é que estes interesses diferenciados de deputados e senadores fazem com que eles 

adotem ações mais ou menos coletivas, dependendo da comissão escolhida. Ou seja, algumas 

comissões seriam mais distributivistas que outras, por exemplo. 

É o caso, segundo Fenno, na Câmara, das comissões de Interior e Correios. Nestas 

comissões, o objetivo, na época do estudo, era agradar eleitores específicos e assegurar a 

reeleição. É o chamado pão com manteiga. Como exemplos, cita alguns assuntos da 

Comissão de Interior como terras públicas, irrigação, parques nacionais e mineração. O 

conflito aqui é entre os grupos de deputados do Leste (mais preservacionistas) e os do Oeste. 

Já nas comissões de Educação e Trabalho e Relações Exteriores, a ideia era fazer a boa 

política. As discussões são mais controversas e o efeito na reeleição pode ser nulo. São, como 

diz Fenno, parlamentares diferenciados que querem estar onde a ação está. Geralmente, eles 

já atuavam na área antes da carreira parlamentar. Quem quer poder interno, ser influente entre 

os colegas, escolheria as comissões de Despesas ou de Política Tributária. Mas, para escolher 

estas comissões, é preciso ser um deputado experiente, com muitos anos de casa. Uma vez lá, 

contudo, é difícil perder a vaga por causa de regra que privilegia os parlamentares mais 

antigos (seniority). De qualquer forma, o estudo aponta que 81% dos deputados conseguiram 

a comissão que queriam no momento da distribuição.  

Fenno não retira, porém, a importância que as discussões destas duas últimas comissões 

têm para o público externo. Ele lembra que os partidos sabem que a política tributária é um 

tema que propicia identificação partidária e debate nacional. Ou seja, mesmo fazendo uma 

classificação das comissões, o pesquisador afirma que estas fronteiras indicam apenas um 

predomínio de determinada lógica de ação, o que não quer dizer que elas, às vezes, não 

possam se misturar. 
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Do lado do Senado, as estratégias mudam conforme a alteração institucional. Se na 

comissão de Despesas da Câmara os deputados buscavam poder por meio do corte de gastos; 

os senadores, com votações em todo um estado, buscam a reeleição por meio do aumento de 

gastos. As comissões de boas políticas seriam a de Finanças e a de Relações Exteriores. Na 

Câmara, esta última apenas chancela as ajudas externas sugeridas pelo Executivo. No Senado, 

a comissão tem a prerrogativa de ratificar tratados e aprovar designação de diplomatas. Fenno 

adiciona que o tamanho menor do Senado faz com que os senadores atuem de maneira muito 

mais individualista. Se há problemas em uma comissão, um senador sempre pode levar o 

assunto para o Plenário e obstruir a votação. 

Na revisão que fizeram do estudo de Fenno, Aldrich, Perry e Rohde (2013) mostram 

que, ao longo dos anos, os partidos Democrata e Republicano mudaram as regras de indicação 

para as comissões, reduzindo a importância de regras como a da senioridade e aumentando o 

poder dos partidos. Segundo eles, a polarização crescente entre os dois grupos fez com que 

eles se tornassem mais relevantes para a reeleição dos parlamentares, principalmente porque a 

importância deles junto aos eleitores aumentou e também a sua participação no financiamento 

das campanhas.  
Membros de cada partido nas comissões se voltaram para os seus partidos para 
garantir seus objetivos. Porque as preferências dos membros dentro de cada partido 
estavam se tornando mais similares, eles tinham mais confiança que os líderes 
escolhidos para representar seus partidos perseguiriam políticas alinhadas com suas 
escolhas individuais [...]. Se um membro quer ter poder na Casa, ele tem mais 
habilidade de fazer isso como um membro da maioria que da minoria24 (ALDRICH; 
PERRY; ROHDE, 2013, p. 3 e p. 6, tradução nossa).  
 

Então, como acréscimo às três motivações principais dos parlamentares citados por 

Fenno, os pesquisadores apresentam o pertencimento ou a manutenção de um status de 

maioria.  
A emergência disto como uma meta tem tido importantes consequências. Maiorias 
sempre oferecem benefícios, seja em termos de acesso ao poder dentro da Casa, seja 
em termos da realização de boas políticas públicas. De qualquer forma, políticas têm 
se tornado mais centrais para os parlamentares e têm elevado as ações no sentido de 
obter e manter o controle da Casa25 (ALDRICH; PERRY; ROHDE, 2013, p. 27, 
tradução nossa). 
 

24 O texto em língua estrangeira é: “Members of each party on the committees were now turning to their 
respective parties to accomplish their goals. Because the preferences of members within each party were 
becoming more similar, they were more willing to trust that leaders chosen to represent the party would seek 
policies that were in line with the members’ own preferences. [...]. If a member wanted to exercise power in the 
House, he would have more ability to do so as a member of the majority than the minority”. 
25 O texto em língua estrangeira é: “The emergence of this as a goal has had several importante consequences. 
Winning majorities always provided benefits, both in terms of access to power within the House and in terms of 
realizing good public policy. However, policy has become more central to its members, and that has elevated the 
stakes in attaining and maintaining control over the House”. 
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Mas foi um estudo anterior de Cox e McCubbins (2007) que apontou um caminho em 

relação ao peso dos partidos no Congresso norte-americano. Eles afirmam que os partidos 

funcionam como um cartel legislativo, que controla todas as posições-chave das casas 

legislativas.  
Estes cartéis usurpam o poder de criação de regras da Câmara para oferecer aos seus 
membros um poder diferenciado (por exemplo, o poder dos presidentes de 
comissão) e facilitar e estabilizar as trocas legislativas que beneficiem seus 
membros. A maior parte dos esforços do cartel são focados em assegurar o controle 
da agenda legislativa para os seus membros26 (COX; MCCUBBINS, 2007, p. 355, 
tradução nossa). 
 

Nesta perspectiva, o sistema de comissões estaria funcionando da maneira que os 

partidos escolheram, pois eles fixam as jurisdições de cada uma, alocam recursos e indicam os 

membros. Eles também constataram que nem sempre foi assim e que o poder das comissões 

era maior antes da década de 70, como apontava Fenno. E a maior mudança foi em relação 

aos presidentes de comissão, que antes eram mais ou menos fixos pela regra da senioridade. 

Nos anos 70, as preferências dos partidos passaram a ser mais importantes. 

Cox e McCubbins acreditam que os partidos passaram a ser fundamentais para a 

reeleição de seus membros. Entre os testes feitos para cobrir esta hipótese, os pesquisadores 

constaram uma grande fidelidade dos parlamentares às orientações de voto dos líderes. 

Também verificaram que o aumento da lealdade de um membro ao líder (medida pela 

obediência às orientações de voto), aumentava as suas chances de obter sucesso nos pedidos 

de transferência de comissão. No caso das comissões, os partidos vão se preocupar mais com 

as que discutem temas de abrangência nacional. A maneira mais eficiente de regular isso seria 

indicar para a comissão um grupo que seja o mais representativo do partido como um todo. 

Eles dividem as comissões então entre as que lidam com externalidades gerais como a de 

Despesas; as que lidam com externalidades específicas como Agricultura; e as mistas, como a 

de Educação e Trabalho. A classificação foi feita com base no número e na diversidade dos 

grupos que compõem as comissões. 

Como em Aldrich, Perry e Rohde (2013), a importância do partido majoritário é 

destacada, pois o presidente da Câmara tem o poder de colocar ou não temas em pauta. Além 

disso, o partido majoritário conta com outros tipos de privilégios como cadeiras a mais na 

comissão de Despesas, que pode vetar um projeto que trate de um novo programa de gastos; e 

26 O texto em língua estrangeira é: “These cartels usurp the rule-making power oh the House in order to endow 
their members with differential power (e.g., the power of committee chairs) and to facilitate and stabilize 
legislative trades that benefit their members. Most os the cartel’s efforts are focused on securing control of the 
legislative agenda for its members”. 
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cadeiras a mais na Comissão de Regras, que tem o poder de definir como será a tramitação do 

projeto no Plenário. 

Uma outra maneira de ver o Congresso dos Estados Unidos, porém, foi proposta por 

Krehbiel (1991). Ele vai afirmar que as análises usuais sobre o sistema de comissões norte-

americano esquecem que os parlamentares não têm certeza sobre o melhor caminho a tomar 

para atingir seus objetivos. Eles precisam de informações e isso tem um custo. A ideia é que 

os arranjos institucionais oferecem incentivos para a especialização dos representantes e para 

o compartilhamento ou não do trabalho feito com os colegas. O Congresso funcionaria então a 

partir de cinco princípios: 1) a comissão será menos informativa caso a sua preferência esteja 

muito distante da preferência do legislador mediano do Plenário; 2) dentro da comissão 

haverá mais trocas quando as posições forem opostas; 3) regras restritivas de emendamento 

no Plenário podem promover incentivos para a especialização das comissões; 4) quem tem 

posição extremada poderá compartilhar informações se puder se especializar a um custo 

menor que o legislador de posição moderada; e 5) o processo eficiente será aquele em que as 

perdas vão ser distribuídas. 

No caso brasileiro, como destacam alguns estudiosos como Figueiredo e Limongi 

(1998), o sistema de presidencialismo de coalização lembra mais os sistemas europeus que o 

norte-americano e um dos motivos é o baixo poder das comissões. Mattson e Strøm (1995) 

fazem um estudo comparativo de 18 parlamentos europeus que traz características 

semelhantes ao sistema brasileiro. Os pesquisadores buscam avaliar quais funções as 

comissões têm com base na teoria do novo institucionalismo. Uma delas seria a economia de 

custos. Ou seja, quanto mais comissões decidem em paralelo, mais rápidas as decisões e a 

especialização ocorre quando os membros são estáveis. A segunda função são os ganhos das 

trocas entre as comissões com o objetivo de obter votos para projetos diferentes. Uma terceira 

função é a aquisição de informação, já que os membros são selecionados entre os que vão se 

especializar a um baixo custo, ou seja, entre os que têm experiência prévia. Além disso, na 

composição da comissão e de acordo com a perspectiva informacional, isso significa que o 

grupo será composto de especialistas com preferências heterogêneas, o que facilita a 

confiança do Plenário nas suas decisões. A última função é a coordenação partidária, as 

comissões como extensões do partido majoritário. 

A análise quer saber se as comissões são arenas de distribuição de benefícios 

particularistas (distributivista), veículos para aquisição de informação (informacional), ou 

braços dos partidos (partidária). Três vertentes institucionalistas que, como lembram os 

autores, se baseiam no individualismo metodológico e no pressuposto do comportamento 
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racional dos atores. 

Uma primeira divisão funcional é feita para acomodar os sistemas de comissões de cada 

país de acordo com cinco tipos de atribuições: legislativa, financeira, investigativa, 

fiscalizatória e administrativa. Pelo estudo, poucas casas legislativas têm mais de 20 

comissões e o tamanho varia conforme o total de deputados e a necessidade de acomodar 

partidos novos. Embora geralmente seja possível a filiação a várias comissões, os 

parlamentares tendem a fazer parte de apenas uma ou duas. A distribuição das presidências, 

como no Brasil, é acertada em uma reunião de líderes de partidos, mas os pesquisadores 

ressaltam que uma das considerações parece ser a de que a presidência de determinada 

comissão não seja entregue a um partido que ocupe a pasta ministerial correspondente. 

Também de maneira talvez mais próxima a nossa realidade, o fato de o parlamentar ter 

sido presidente da comissão em outro momento (senioridade) não influencia o processo de 

escolha de novos presidentes. Mattsom e Strøm (1995) destacam mais a questão partidária e o 

fato de o parlamentar ser mais experiente de maneira geral.  

Em relação à abertura das audiências ao público, a regra na Europa é que as audiências 

sejam fechadas ao contrário do que ocorre no Brasil. Para os pesquisadores, reuniões abertas 

trariam prejuízo ao caráter informacional dos colegiados (na medida em que diminuem o 

suspense com os não membros) e permitiriam maior controle dos partidos sobre os seus 

membros na comissão. A tendência, porém, é de abertura das audiências com convidados de 

fora do Parlamento porque, segundo os autores, isso ajudaria a formar maiorias e a atrair a 

atenção pública.  

A perspectiva distributivista das comissões europeias é bastante reduzida em algumas 

casas legislativas que, inclusive, têm uma sessão de votação em Plenário antes que a comissão 

possa avaliar a lei em questão. Esse é caso da Câmara baixa do Reino Unido cujas comissões 

são bastante limitadas pela deliberação prévia do Plenário. Com a exceção da Itália, cujo 

sistema de comissões pode iniciar e concluir a análise de determinada legislação sem passar 

pelo Plenário (modelo copiado pelo Brasil, embora o sistema italiano dê mais poder às 

comissões), nos demais países europeus isso não acontece. Analisando todos os aspectos, 

Mattson e Strøm (1995) concluem por uma prevalência da explicação informacional em 

relação às atividades das comissões legislativas europeias. 

 Outros tipos de análises institucionalistas, porém, buscam adicionar subjetividade à 

ação racional dos atores, mostrando que aspectos ligados ao contexto histórico e social dos 

políticos podem ser mais importantes na definição de suas ações que uma simples busca 

imediata de benefícios para seus distritos eleitorais. É o caso de Arnold (1990) que admite que 
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um mesmo parlamentar possa ser orientado por motivações variadas dependendo da situação. 

Segundo ele, os políticos são “parcialmente manipulados pelos líderes de partidos, 

parcialmente constrangidos pela antecipação da reação dos eleitores, e parcialmente agentes 

livres27” (ARNOLD, 1990, p. 5, tradução nossa). Um exemplo da última hipótese é a situação 

em que o político já tem a reeleição garantida. 

 Existe inclusive a possibilidade de que a ausência de ação seja a melhor opção. Arnold 

explica que os custos de políticas sempre geram preferências mais intensas que os benefícios. 

“[...] custos inspiram as pessoas a buscar culpados, enquanto benefícios são geralmente 

apropriados sem um correspondente esforço de recompensar alguém28” (ARNOLD, 1990, p. 

51, tradução nossa). Daí o interesse dos políticos, segundo ele, em apagar os traços de sua 

culpa no primeiro caso ou em simplesmente não fazer nada. A falta de ação deixaria poucas 

pegadas. O pesquisador afirma que estarão em melhor situação os políticos que buscam 

identificar preferências potenciais que podem se transformar em reais, e que buscam os 

chamados públicos desatentos, que não costumam expressar o que querem.  

Neste sentido, as audiências públicas do sistema de comissões legislativo norte-

americano, segundo Arnold, podem ser um atalho para a obtenção de informações sobre as 

preferências da sociedade. Os líderes partidários, nesse esquema, teriam a função de mostrar 

que a aprovação de determinada política não seria prejudicial ao desempenho eleitoral do 

parlamentar. Entre as estratégias dos líderes está a ligação da nova política com algo bem 

conhecido e para o qual haja suporte (ex. defesa nacional sempre pode funcionar como 

justificativa para um novo programa), além da lembrança de que a mídia já esteve atraída pelo 

assunto em algum momento. Neste caso, as audiências públicas surgiriam para dramatizar a 

necessidade de um novo programa e para formar a opinião da sociedade sobre o assunto 

(ARNOLD, 1990). 

No Brasil, embora a teoria informacional seja sempre citada quando se trata das 

comissões, dada a suposta especialização que envolveria os agentes, também é evidenciada a 

força dos partidos no controle das atividades destes colegiados. Os partidos ou as lideranças 

partidárias coordenariam a atividade legislativa e definiriam o que seria votado, orientando os 

resultados das votações. Com o objetivo de facilitar as decisões coletivas que precisam ser 

tomadas e antecipar as ações dos adversários, as duas casas do Congresso se organizam em 

torno das lideranças partidárias e dos seus presidentes que fazem reuniões para definir, por 

27 O texto em língua estrangeira é: “partly manipulated by the actions of coalition leaders, they are partly 
constrained by anticipating the actions of citizens in future elections, and they are partly free agents.” 
28 O texto em língua estrangeira é: “[...] costs inspire people to search for someone to blame, whereas benefits 
are usually enjoyed without a corresponding effort to discover whom to reward.” 
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exemplo, a pauta de votações semanal dos plenários. Nestas reuniões, também é acertado 

como cada votação ocorrerá, se haverá obstrução ou não, entre outras definições. Portanto, 

eventuais interesses particularistas têm que se adequar à lógica partidária. 

O mesmo esquema estaria replicado nas comissões, pois cada comissão é formada de 

maneira proporcional pelos partidos da Casa e os presidentes também são escolhidos de 

maneira proporcional. Os maiores partidos – ou blocos partidários – têm mais presidências e o 

maior escolhe primeiro com qual quer ficar. Geralmente essa escolha inicial recai sobre a 

Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) porque todos os projetos passam por 

ela nem que seja apenas para uma revisão jurídica e constitucional. 

Mas, diferentemente do Congresso norte-americano, no Congresso brasileiro haveria 

uma preponderância do Executivo nas atividades do Legislativo por causa dos poderes 

institucionais que o presidente tem (Pereira e Mueller, 2000). Além disso, as comissões têm 

menos poderes, pois os projetos mais importantes podem ser levados diretamente ao Plenário 

por meio de um pedido de urgência. Segundo Pereira e Mueller, de 1985 a 1998, das 207 

propostas que poderiam ser aprovadas apenas pelas comissões (sem necessidade de ir ao 

Plenário), 96 receberam pedidos de urgência. O que sugere que as que foram aprovadas fora 

do Plenário deveriam ser matérias não controversas. A preponderância do Executivo é 

explicada pelo presidencialismo de coalizão que faz com que o presidente negocie uma ampla 

base de apoio no Congresso com os partidos. Estes partidos operariam então para o Executivo 

com o objetivo de também assegurar ganhos do ponto de vista eleitoral. Pelo estudo citado 

acima, as comissões serviriam apenas para um ganho informacional, reduzindo as incertezas 

sobre as políticas.  

Por outro lado, o sistema de comissões brasileiro pode funcionar como uma instância de 

veto quando a ideia é barrar projetos que não sejam do interesse do Executivo, por exemplo. 

Analisando apenas as votações da Comissão de Agricultura da Câmara, Ricci e Lemos (2004) 

identificam que, em um determinado período, dos 272 casos em que a comissão chega a 

expressar um voto final, em 94 o parecer aprovado é contrário ao mérito. Somados estes 

pareceres com os projetos não votados, o total equivale a 57% das propostas em tramitação na 

comissão. Para os pesquisadores, isso confirmaria o perfil das comissões como uma instância 

de veto. 

Em uma outra análise, também sob o ponto de vista da teoria informacional, Santos 

(2011) conclui que as comissões parlamentares brasileiras desempenham um papel relevante 

para a governabilidade. Elas informariam mais quanto mais distância houver entre a posição 

do Executivo e a do mediano do Plenário. Para facilitar a negociação, os especialistas estão 
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presentes nas comissões. É fácil encontrar, por exemplo; médicos, assistentes sociais e outras 

pessoas ligadas ao setor de saúde e assistência na Comissão de Seguridade Social e Família 

(CSSF). Este caráter informativo também é importante para que haja a aprovação do texto 

sem maiores questionamentos, pois o pressuposto é de que as dúvidas já foram sanadas em 

fases anteriores. Ao analisar os pedidos de urgência para a tramitação de projetos na Câmara, 

o pesquisador verifica que o recurso não é usado em demasia porque são privilegiados os 

consensos formados durante o percurso normal nas comissões.  

Muller e Meireles (2014) apoiam a preponderância da explicação informacional ao 

analisar – com dados estatísticos - a indicação dos membros das comissões pelos partidos. 

Quanto mais importante a comissão, mais deputados fiéis e especializados seriam indicados 

para ela. Mas a análise revela que as explicações distributivistas e partidárias também estão 

presentes, pois algumas comissões teriam a preferência dos partidos de esquerda como 

Educação e Cultura (CEC) e CSSF; enquanto outras, como Agricultura, funcionariam mais 

pela autosseleção. Desta forma, os pesquisadores também incluem uma clivagem ideológica 

dos partidos além da clivagem governo/oposição. As análises ainda mostraram muita variação 

entre as comissões conforme as suas características. Uma comissão mais especializada teria 

mais poder de agenda, por exemplo. Os pesquisadores, no entanto, consideraram os partidos 

de maneira individualizada, ou seja, sem analisar as implicações, por exemplo, da formação 

de blocos partidários no início das legislaturas ou as coalizões governamentais. 

Amorim Neto e Santos (2003) destacam o papel dos partidos nas comissões, até 

mesmo como fontes de informações para os seus deputados (há evidências de um trabalho das 

assessorias dos partidos nas comissões em apoio aos parlamentares), com o objetivo de 

mostrar como permanece importante oferecer ao eleitor diversas opiniões sobre os problemas 

nacionais, panorama que pode ser feito pelo sistema partidário. 

 

1.7 Regras das comissões parlamentares 

 

 Em geral, as comissões parlamentares são instituídas para “estudarem e darem 

pareceres a respeito dos vários assuntos submetidos à apreciação do Legislativo federal”. 

(BALTHAZAR, 2014, p. 409). Mas as atribuições devem ser fixadas nos regimentos internos 

das duas Casas do Congresso. Isso é o que diz o artigo 58 da Constituição, que também define 

que deverão existir comissões permanentes e temporárias. No parágrafo primeiro, é dito que, 

na composição destas comissões, deve ser assegurada, tanto quanto possível, a representação 

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que formam cada Casa. 
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 Também é a Constituição que dá às comissões o poder de deliberar de forma final 

sobre alguns tipos de projetos de lei, sem a necessidade de revisão pelo Plenário, a menos que 

haja recurso de um décimo dos membros da Casa em questão. Mas isso tudo deve se dar 

conforme o regimento interno dispuser. Ou seja, o pleno dos deputados é que delega poder às 

comissões conforme o regimento vigente. Balthazar acredita que esse poder (conclusivo, no 

caso da Câmara, e terminativo, no caso do Senado) das comissões traz maior economia 

processual e eficiência porque as leis teriam conteúdo cada vez mais técnico. Ou seja, um 

grupo menor teria mais capacidade para analisar um texto mais complexo. 

 Além de discutir projetos de lei, o texto constitucional cita que também são atribuições 

das comissões: 1) realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, 2) convocar 

ministros de Estado para prestar informações, 3) receber queixas de qualquer pessoa contra 

atos ou omissões de autoridades e entidades públicas, 4) solicitar depoimento de qualquer 

autoridade ou cidadão, e 5) apreciar programas de obras e planos nacionais, regionais e 

setoriais de desenvolvimento. Em relação às audiências, Balthazar afirma que a Constituição 

indica que devem ser públicas. E não apenas para que qualquer um assista, mas para “[...] 

atender toda e qualquer pessoa que tenha algum esclarecimento ou pedido a fazer”. 

(BALTHAZAR, 2014, p. 413). Já a convocação de ministros é um poder importante atribuído 

às comissões, pois a ausência injustificada é crime de responsabilidade. 

 Tratando especificamente da Câmara dos Deputados, o regimento interno da Casa 

trata das comissões no capítulo IV. As comissões permanentes são definidas como tendo um 

caráter “técnico-legislativo ou especializado” (BRASIL, 2015, p. 39). A finalidade é: “[...] 

apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, assim 

como exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais e a fiscalização 

orçamentária da União, no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação”. 

(BRASIL, 2015, p. 39). Para as temporárias, é dito apenas que são criadas para analisar um 

assunto específico e, obviamente, por prazo determinado. 

 Para a composição das comissões, além de repetir a questão da proporcionalidade, o 

regimento assegura uma vaga a um membro da Minoria. A Maioria é o partido ou bloco 

parlamentar que reúne a maioria absoluta dos membros da Casa. A Minoria é a representação 

imediatamente inferior que, em relação ao governo, expresse posição diversa da Maioria. O 

regimento ainda esclarece que as vagas são dos partidos ou blocos. Portanto, o deputado que 

se desvincula de uma bancada, pode perder o direito à vaga na comissão que estava. 

 Sobre os projetos de lei, o regimento determina que as comissões podem tanto analisar 

projetos de maneira conclusiva quanto discutir e votar projetos sujeitos à deliberação do 
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Plenário conforme distribuição feita pela Mesa da Câmara. Estarão sujeitos ao Plenário: 1) os 

projetos que tramitem de maneira conclusiva nas comissões, mas são alvo de recurso; 2) os de 

lei complementar; 3) os de código; 4) os de iniciativa popular; 5) os de Comissão; 6) os que 

não podem ser delegados (matérias orçamentárias, direitos individuais, organização do Poder 

Judiciário e do Ministério Público; 7) oriundos do Senado ou por ele emendados que tenham 

sido aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas; 8) que tenham recebido pareceres 

divergentes nas comissões; e 9) em regime de urgência. 

 O regimento ainda detalha o leque de atribuições das comissões no sentido da 

fiscalização dos Poderes. É incluído o encaminhamento, por meio da Mesa da Câmara, de 

pedido de informação por escrito a ministros de Estado. As comissões também podem 

fiscalizar a União e as entidades da administração direta e indireta em relação aos seus dados 

contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais. Para isso, podem fazer requerimentos de 

auxílio ao Tribunal de Contas da União. Se o Poder Executivo exorbitar do seu poder de 

regulamentar, a comissão pode sugerir decreto legislativo para sustar a norma. O mais 

comum, porém, é que estes decretos sejam apresentados por um deputado ou grupo de 

deputados. O regimento também abre espaço para a realização, pelas comissões; de 

seminários, palestras e exposições; além das audiências públicas. 

 Com o objetivo de assegurar a questão da proporcionalidade na composição das 

comissões, o regimento torna flexível o número de deputados em cada colegiado. Este número 

é fixado no início de cada legislatura pela Mesa da Câmara e deve ser observado até o seu 

final. Ou seja, mesmo que haja alteração nas bancadas dos partidos por mudança de filiação 

partidária. Pelo regimento, cada comissão tem entre três e 66 deputados. Em junho de 2016, 

existiam 25 comissões permanentes na Câmara com uma composição que variava de 18 a 66 

parlamentares em cada uma29. A indicação dos membros de cada uma foi comandada por três 

blocos de partidos e outros cinco partidos que não se uniram em blocos.  

 Há uma tendência de aumento do número de comissões permanentes, visto que em 

1989 existiam apenas 10. Somente entre 2013 e 2016 foram criadas quatro novas comissões 

porque a Comissão de Turismo e Desporto foi dividida em duas e foram criadas comissões 

para zelar pelos direitos da pessoa com deficiência, do idoso e da mulher. Estas duas últimas 

sofreram bastante resistência em Plenário, pois alguns deputados apontaram que o sistema em 

29 Para um detalhamento desta composição à época, ver: http://www2.camara.leg.br/atividade- 
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/arquivos-destaques/composicao-numerica.pdf. Acesso em: 11 set 
2017. 
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vigor já atendia estas áreas e que o aumento da estrutura da Câmara teria o objetivo apenas de 

elevar o número de cargos dos partidos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017a). Alguns 

ainda disseram que a Comissão da Mulher poderia ser mais um entrave à discussão sobre 

aborto. 

As mudanças também aumentam a carga de atividades dos deputados, que só podem 

ser titulares de uma comissão permanente, à exceção de nove comissões específicas: 

Comissão de Legislação Participativa (CLP), Comissão de Segurança Pública e Combate ao 

Crime Organizado (CSPCCO), Comissão de Cultura (CCULT), Comissão de Defesa dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (CPD), Comissão de Direitos Humanos e Minorias 

(CDHM), Comissão de Esporte (CESPO), Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (CMADS), Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CDREN), 

Comissão de Turismo (CTUR), Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional 

e da Amazônia (CINDRA), Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CIDOSO) e 

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher (CMULHER). Cabe aos líderes de partidos ou 

blocos indicar quem ocupará as vagas em cada comissão. Cada comissão poderá criar até três 

subcomissões permanentes e até três subcomissões especiais para tratar de assuntos 

específicos, mas elas podem apenas aprovar relatórios que estarão sujeitos ao plenário da 

comissão. 

 Os presidentes de comissões e seus três vices são eleitos por um ano pelos colegas de 

comissão. O regimento não fala sobre o partido do presidente, mas um acordo informal entre 

os líderes e o presidente da Câmara acaba destinando as comissões aos partidos conforme o 

peso que cada um tem na Casa. Como a regra é informal, porém, muitas vezes ela é quebrada 

dentro da comissão com a eleição de um deputado de partido diverso ao combinado. De 

qualquer forma, o regimento destaca a questão partidária ao dizer que o presidente perde o 

cargo ao mudar de partido. O regimento cita 23 atribuições dos presidentes de comissões, mas 

é possível destacar: 1) designar relatores de projetos, 2) conceder a palavra aos deputados que 

solicitarem, 3) advertir o orador que se exaltar no decorrer dos debates, 4) resolver questões 

de ordem ou reclamações, 5) elaborar a pauta das reuniões, e 6) convocação de reuniões 

extraordinárias. 

 As reuniões das comissões permanentes não podem coincidir com o horário da Ordem 

do Dia (quando há discussão e votação de propostas) das sessões do Plenário da Câmara. Pelo 

regimento, as comissões devem exclusivamente votar propostas nas terças e quartas-feiras a 

não ser que não existam matérias pendentes. A regra é que as reuniões sejam públicas, mas 

podem ocorrer sessões reservadas a algumas pessoas e reuniões secretas (declaração de 
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guerra, passagem de forças estrangeiras pelo território nacional). Para que a comissão se 

reúna, basta que um número mínimo de deputados esteja na Casa. Para votar, o quórum é 

medido no plenário da comissão. 

  Na prática, é o presidente da comissão quem oferece a ordem de apreciação das 

propostas. O regimento diz que os critérios a serem utilizados são os mesmos do Plenário, 

onde existe um capítulo específico sobre a preferência de propostas. Nele é dito que os 

deputados podem solicitar preferência para projetos específicos no início de cada sessão. Mas 

isso tem que ser votado no plenário da comissão. A ordem da lista inicial, porém, é feita pelo 

presidente. Para evitar que um presidente segure determinado projeto, são fixados prazos para 

a análise das propostas. As matérias que tramitam sem os mecanismos de “urgência” e 

“prioridade” devem ser analisadas em 40 sessões, sendo que o relator tem que oferecer 

parecer na metade deste tempo. Se os prazos se esgotarem e nada acontecer, o autor do 

projeto pode solicitar sua inclusão em pauta. E um terço dos membros da comissão também 

pode requerer a inclusão de determinado projeto na Ordem do Dia de uma comissão, mesmo 

que ele não tenha relator.  

 Cada projeto de lei é analisado, em geral, por três comissões. A comissão de mérito 

que tem relação com o tema em debate, a CCJC e a Comissão de Finanças e Tributação 

(CFT). A CCJC examina a proposta sob o ponto de vista da constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade, adequação ao regimento interno e técnica legislativa, além de examinar o mérito 

quando é o caso. Já a CFT observa se o texto é compatível com a programação orçamentária e 

financeira da União. Ambas podem barrar qualquer projeto por motivos de não adequação.  

As votações nas comissões são por maioria. No processo de votação, o relator tem 

disponibilidade para ler o seu parecer e todos os membros podem falar por até 15 minutos 

cada. Os deputados que não fazem parte do colegiado podem falar por dez minutos. Ao final, 

o relator pode falar por mais 20 minutos para fazer uma réplica do que foi dito e, em seguida, 

ocorre a votação. O relator pode acolher mudanças no texto e deputados insatisfeitos com a 

proposta podem fazer constar em ata seu voto contrário ou até apresentar um relatório 

alternativo, chamado de voto em separado. Qualquer membro da comissão também pode 

pedir mais tempo para analisar a proposta em discussão antes da votação. Com isso, o projeto 

é analisado após mais duas sessões. 

 As audiências públicas são tratadas em um capítulo específico do regimento interno. 

Lá, é dito que as audiências podem ser usadas tanto para instruir propostas em tramitação 

quanto para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes a sua área de atuação. 

Podem ser propostas por deputados da comissão ou “[...] a pedido de entidade interessada”. 



43 
 

(BRASIL, 2015, p. 158). Aprovada a audiência, cabe ao presidente da comissão selecionar os 

convidados e o regimento determina que, havendo polêmica sobre o tema, sejam ouvidas 

diversas correntes de opinião. Cada convidado pode falar por 20 minutos sem apartes. Mas, 

caso o expositor se desvie do assunto ou perturbe a ordem dos trabalhos, o presidente da 

comissão pode fazer uma advertência, cassar a palavra e até retirar o convidado da comissão. 

Após a exposição, os deputados têm até três minutos para seus questionamentos e o 

convidado, o mesmo tempo para responder. O presidente decide se concederá réplicas e 

tréplicas. O acesso do público às reuniões das comissões, tanto de votação quanto de 

audiência, é controlado pela polícia legislativa. A entrada é permitida a qualquer pessoa “[...] 

convenientemente trajada e portando crachá de identificação”. (BRASIL, 2015, p. 163). Mas, 

a juízo do presidente da comissão, os visitantes podem ser retirados caso se comportem de 

forma inconveniente. Além disso, o regimento permite e algumas comissões adotam a prática 

de aprovar regras internas para organizar seus trabalhos, especialmente em relação às 

audiências públicas. 

 Embora não façam parte deste estudo, vale lembrar que a Câmara pode criar 

comissões temporárias que são as Comissões Parlamentares de Inquérito, as especiais e as 

externas. A comissão especial é obrigatória quando forem analisadas Propostas de Emenda à 

Constituição ou projetos de código. Mas o presidente da Câmara pode criar, sozinho, uma 

comissão especial quando a proposta tiver que ser analisada por mais de três comissões 

permanentes em relação ao mérito. Ela também pode ser requerida por um líder ou presidente 

de comissão. Metade dos membros da nova comissão terá que sair das comissões permanentes 

que foram substituídas. 

 Em 2015, a Presidência da Câmara quis imprimir um ritmo mais forte de análise de 

alguns temas e em abril já era possível contar 20 comissões especiais. Além destas, 

funcionavam quatro comissões parlamentares de inquérito, que têm mecanismos especiais de 

investigação, cinco comissões externas, que atuam para verificar in loco algum problema 

específico como as obras da Transposição do Rio São Francisco, e três comissões mistas 

permanentes, que são aquelas conjuntas com o Senado: Comissão Mista de Planos, 

Orçamentos Públicos e Fiscalização, Representação Brasileira no Parlamento do Mercosul, e 

a Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas. 

 

 

 

 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cmo
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cmo
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-mistas/cpcms
http://www.senado.leg.br/atividade/comissoes/comissao.asp?origem=CN&com=1450


44 
 

2 AS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NOS ANOS DE 2005, 2009 E 2013 

 

 Dois aspectos que este trabalho busca medir em relação ao processo deliberativo nas 

audiências públicas das comissões da Câmara é o que motiva os parlamentares a pedir estes 

encontros e quem é convidado. A ideia é saber se a audiência é para auxiliar alguma decisão e 

se há pluralidade de opiniões. Uma tese defendida por Kevin Martin Leyden em 1992 traz 

importantes respostas relacionadas às audiências públicas do Congresso norte-americano que 

ajudaram na elaboração dos formulários do banco de dados do presente trabalho. Leyden 

afirma que as audiências, além de tratarem de legislação nova, são o local para avaliar 

decisões burocráticas tomadas pelo Executivo e reavaliar leis em tramitação. Os três objetivos 

de Fenno (1973) para a atividade parlamentar – reeleição, fazer boa política pública e ter 

influência interna – são confrontados com os dados obtidos pelo pesquisador. 

 Embora as comissões do Congresso norte-americano tenham um papel mais acentuado 

que as do brasileiro em relação às audiências públicas, a constatação da literatura pesquisada 

por Leyden é a mesma do novo institucionalismo da escolha racional para o caso brasileiro. 

As audiências não serviriam para muita coisa, pois cada parlamentar já saberia como agir ao 

ser informado pelo seu eleitorado, pelo seu partido ou pela média das opiniões do Plenário. 

Leyden mobiliza autores, porém, que defendem a ideia de que as audiências são usadas para 

que os deputados expressem sua insatisfação com agências do Executivo. Também poderiam 

servir para tornar o lobby transparente ao colocá-lo para debater em público. Há ainda quem 

acentue o caráter catártico das audiências, para que convidados e parlamentares encenem um 

processo de debate democrático.  

 Leyden quer então testar se os assuntos tratados nas audiências se relacionam de fato 

com uma função fiscalizadora e de controle da burocracia. Além disso, se as audiências têm 

uma função informativa, seria possível verificar pelo menos se existe um equilíbrio entre as 

fontes convidadas. Dada as características do Congresso norte-americano, o pesquisador 

considera que as audiências 1) importam para o processo de informação dos parlamentares; 2) 

podem aumentar ou diminuir o interesse político por meio da coalização de interesses que se 

apresentam; ou pelo interesse dos parlamentares de acordo com a maneira como a mídia cobre 

o assunto, ou pelo modo como as testemunhas se apresentam; 3) não são enviesadas porque as 

regras institucionais evitariam isso; 4) não são jogos de principiante, pois é preciso ser 

organizado para ser convidado; 5) são de muitos tipos e sua importância para os grupos de 

interesse depende da estratégia que eles têm no jogo político.  
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 Leyden analisou uma amostra de 102 audiências da Câmara e do Senado e descobriu 

que 32,4% do total se referia à avaliação de leis ou políticas em implementação. Em seguida, 

com 22,5%, estava a fiscalização das agências governamentais. A terceira colocação ficou 

com a exploração de assuntos novos, 16,7%. O restante da classificação ficou assim: 

discussão de propostas do Executivo que ainda não foram implementadas (8,8%); exame de 

nova legislação (7,8%); discussão orçamentária (4,9%); discussão de nomeações (só no 

Senado, 3,9%); e fiscalização do presidente (2,9%). A maior parte das audiências, portanto, 

teria a função de fiscalização; seja de leis em andamento, presidente ou agências 

governamentais. 

 Em relação a quem foi convidado para as audiências, Leyden classifica as pessoas em 

dois grandes grupos: interesses organizados (64,1%) e outros (35,8%). Neste último, estão o 

Executivo (com 57% do total do grupo) e especialistas (37,8%). A lista de interesses 

organizados é maior e liderada pelas associações de profissionais, negócios ou comércio, com 

24,4% do total. Em seguida, vêm as corporações empresariais (22,8%) e logo atrás, as ONGs, 

com 10,7%.  

 Voltando a Fenno, Leyden classifica as comissões permanentes norte-americanas em 

três tipos conforme o perfil principal dos parlamentares que as procuram. Existiria a comissão 

de prestígio dentro da instituição como a Comissão de Regras, que define a tramitação dos 

projetos; a orientada para a reeleição dos deputados, cujo exemplo seria a subcomissão de 

Agricultura do Senado. E a que é interessada em política pública, cujo exemplo seria a 

Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Os convidados também se distribuiriam 

conforme estes tipos. Assim, têm mais convidados locais em comissões voltadas para os 

eleitores e mais funcionários do governo em comissões do tipo policy. 

 Para desvendar mais informações sobre o processo de escolha dos convidados, Leyden 

entrevista funcionários das comissões encarregados de promover as audiências. Ao contrário 

do processo legislativo brasileiro, onde o parlamentar pode indicar os convidados que deseja e 

os colegas aprovam ou não; no Congresso norte-americano, o staff das comissões se 

encarrega da lista de convidados. A escolha dos temas é feita pelos presidentes de comissões 

em negociação com as subcomissões. O assunto é anunciado publicamente e isso dá início a 

uma procura dos grupos de interesse por um espaço na audiência. Desta forma, ter escritórios 

de lobby em Washington já funcionaria como uma vantagem no relacionamento com os 

funcionários de comissões. 

 Uma das questões de Leyden é se o staff também identificaria os tipos de audiências 

levantados por ele. E a resposta é afirmativa: as audiências são classificadas principalmente 
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em fiscalizadoras, legislativas e as que levantam novos assuntos. Um dos entrevistados cita o 

exemplo de uma audiência do último tipo em que a atriz Meryl Streep foi convidada para falar 

sobre pesticidas. Claramente, a audiência teria sido marcada para atrair a atenção da mídia. 

Alguns funcionários também citam as audiências marcadas para repercutir algo que saiu na 

imprensa. Dada a importância das decisões das comissões norte-americanas no processo 

legislativo, algumas audiências também funcionariam como parte da guerra de posições entre 

as comissões. Ou seja, uma audiência é marcada para mostrar a uma outra comissão que um 

determinado projeto de lei tem implicações em outras áreas que não vêm sendo levadas em 

conta no outro colegiado. 

 Os funcionários entrevistados disseram ainda que não procuram os convidados para as 

audiências porque não teriam tempo para isso. Desta forma, os lobistas profissionais 

aparecem mais porque eles é que procuram se fazer ouvir. Pelas regras institucionais, porém, 

caso a Minoria não fique satisfeita com o equilíbrio da audiência, pode insistir em um dia de 

audiências separado para o seu lado. A situação pode inclusive ser levada a Plenário para 

evitar a aprovação de uma matéria por não ter sido suficientemente discutida. Por conta disso, 

os funcionários buscam ao máximo o equilíbrio de posições.  

 Para mais da metade dos funcionários de comissões ouvidos, as audiências têm uma 

função informacional. O pesquisador também fez entrevistas com grupos de interesse e 

levantou as suas motivações para a participação nas audiências. Eles destacaram, entre outras, 

a possibilidade de influenciar em decisões futuras, a importância de repetir a mensagem do 

grupo, atrair a mídia, colocar um assunto na agenda, mudar uma percepção sobre determinado 

assunto, e influenciar pessoas específicas. Em determinadas situações, a maneira como os 

convidados argumentam também pode ser decisiva.  
Parlamentares podem usar este fórum para medir a intensidade e a sinceridade dos 
depoentes e quais posições se destacam em meio a um testemunho conflituoso [...]. 
Em uma audiência, o que é dito e quem diz pode ser o passo que muda a visão de 
um parlamentar ou solidifica a de outro30 (LEYDEN, 1992, p. 198 e p. 202, tradução 
nossa). 
 

 A atenção da mídia também é frequentemente citada pelos lobistas. Um dos exemplos 

é a introdução da preocupação com o aquecimento global após uma série de audiências 

parlamentares intensamente cobertas pela mídia. Leyden também constatou que as chances de 

participar de uma audiência pública são maiores para quem, além de ter escritório em 

Washington, tem um grande número de funcionários neste escritório e/ou participa dos 

30 O texto em língua estrangeira é: “Interested members could use this forum to gauge the intensity and sincerity 
of witnesses and judge how positions hold up in light of conflicting testimony. [...] At a hearing, what is said and 
who says it may be the impetus that changes a member’s viewpoint or solidifies a member’s position”. 
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comitês de ação política, que são os comitês que reúnem contribuintes de campanhas 

eleitorais.  

 Em outro estudo, Gardner (2007), ao também entrevistar funcionários de comissões 

parlamentares do Congresso norte-americano, afirma que 13 dos 27 entrevistados disseram 

que os partidos orientam as decisões que são tomadas nestes colegiados. Três deram exemplos 

de presidentes de comissões que usam as regras em favor de alguns participantes em 

detrimento de outros, e cinco relataram situações de omissão de informações. O controle das 

comissões pelos partidos seria feito pelos presidentes dos colegiados por meio do poder sobre 

a agenda de reuniões e sobre os funcionários. 

 Para o presente trabalho, foi montado um banco de dados com informações sobre as 

audiências públicas realizadas nas comissões permanentes da Câmara nos anos de 2005, 2009 

e 2013. Ou seja, foram escolhidos os penúltimos anos de três legislaturas com o objetivo de 

fazer uma comparação de mais longo prazo. A justifica para a escolha do penúltimo ano é a 

de que, neste ano, mesmo os deputados de primeira legislatura já teriam alguma experiência 

de Câmara. O penúltimo ano também não é eleitoral, o que evita interrupções para a 

participação de deputados nas campanhas. Os anos selecionados são anos em que o PT estava 

na chefia do Executivo, o que poderia enviesar a tese se a análise fosse voltada para a 

importância dos partidos no controle das ações legislativas. Mas, como o foco é a deliberação, 

este fator não foi considerado relevante. 

 Foi elaborado um formulário com informações sobre cada audiência realizada. Ou 

seja, dados sobre a comissão que promoveu a audiência, a data e um título resumido. Em 

seguida, o partido do presidente da comissão e o partido do autor do requerimento. Em 

relação ao conteúdo da audiência, foram separadas primeiro aquelas que tratam de projetos 

em tramitação. Sobre estas, foi registrado o partido do autor do projeto e se o texto virou lei 

ou não. As informações sobre os partidos destes atores têm a ver com os testes da hipótese de 

controle partidário do funcionamento das comissões; ou seja, se existe preferência ou não para 

autores de requerimento da mesma base política do presidente da comissão, se são pautadas 

audiências de projetos da oposição. 

 Se o assunto não é projeto, o requerimento do pedido da audiência foi consultado no 

sistema informatizado da Câmara dos Deputados para uma avaliação das motivações do autor. 

Ou seja, todos os requerimentos de audiência foram abertos e analisados. Existem espaços 

para classificar a audiência como 1) fiscalização do Executivo, quando se trata de chamar 

alguém do governo federal para explicar um programa ou avaliar uma política, ou ainda 

responder denúncias; 2) fiscalização de governos locais (estadual ou municipal); 3) 
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exploração de tema, quando os deputados se voltam para um assunto novo, ou para o qual 

existe pouca informação; 4) mídia, quando é feita alguma referência explícita a problema 

apontado na imprensa; 5) demanda da sociedade, quando é feita referência a grupos 

interessados na audiência; 6) outros motivos (homenagens, fiscalização de empresas). Como 

se vê, uma mesma audiência pode ter mais de uma motivação de acordo com a classificação 

proposta, fazendo com que os números finais mostrem frequências de respostas. 

 A última classificação do formulário foi quanto aos convidados das audiências. Eles 

foram divididos primeiramente entre os que foram convidados e os que foram convocados, ou 

seja, que tinham obrigação de participar.  Em seguida, é feita a classificação sobre o grupo 

social de cada convidado: 1) empresário, 2) estrangeiros, 3) Executivo municipal, 4) 

Executivo estadual, 5) Executivo federal, 6) Legislativo estadual, 7) Legislativo municipal, 8) 

Justiça, 9) profissionais liberais, 10) Organizações Não Governamentais (ONGs), 11) ministro 

de Estado, 12) Ministério Público, 13) sindicalistas, e 14) Tribunal de Contas da União 

(TCU). Para o Executivo federal, portanto, foi separada a categoria ministro de Estado. 

Fundos de pensão de estatais federais estão em Executivo federal. As associações de prefeitos 

entram na categoria Executivo municipal. A opção do trabalho foi a de ter uma categoria 

única para o setor empresarial, que reúne tanto os sindicatos e associações patronais ou de 

empresas de um setor; quanto empresas individuais, sejam elas industriais, comerciais ou de 

serviços. 

 Já os trabalhadores estão divididos nas categorias sindicalistas e profissionais liberais, 

sendo que a primeira vai reunir apenas os sindicatos e associações de servidores públicos que 

têm esse caráter. Já os profissionais liberais estão nas associações de categorias como 

médicos, advogados, engenheiros, entre outras. Também foram incluídos neste grupo 

personagens diversos, ou pessoas que vão fazer algum testemunho pessoal (por exemplo, pai 

de criança desaparecida); além das organizações de estudantes e especialistas (professores de 

universidades). O grupo ONGs reúne uma parcela mais ampla do que apenas estes tipos de 

associações. Estarão lá, as associações religiosas, indígenas, TVs comunitárias e até torcidas 

organizadas de futebol; além de organizações internacionais como Organização das Nações 

Unidas (ONU) e Organização Internacional do Trabalho (OIT). O objetivo aqui foi apenas o 

de reunir setores que tinham poucos registros em uma mesma classificação, embora eles 

obviamente não sejam ONGs. A categoria estrangeiros se refere apenas a diplomatas de 

outros países, representantes de governos ou de empresas estrangeiros. Os acréscimos à 

categoria ONGs não a tornaram ampla demais porque, na prática, não foram muitos os 

convidados dos setores adicionados. Na categoria Justiça, entraram apenas juízes convidados 
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para falar sobre casos em tramitação. As associações de magistrados foram colocadas em 

profissionais liberais no sentido de estarem sendo ouvidas mais como especialistas nos 

assuntos debatidos. 

 Adicionalmente, foi elaborada uma lista com as entidades convidadas a depor na 

Câmara por ordem de frequência. O objetivo é saber que entidades empresariais, de 

profissionais liberais, sindicalistas e ONGs estão mais presentes na Câmara. Ou seja, as 

categorias relacionadas ao setor governamental não aparecem nesta lista. 

 Em relação às audiências não realizadas, foram coletadas informações sobre os 

pedidos arquivados sem deliberação, os pedidos aprovados sem audiência realizada, e os 

pedidos rejeitados. Neste ponto, foram colhidos ainda dados sobre projetos aprovados em 

comissões nos anos citados e que não passaram por nenhuma audiência pública.  

 Com os dados coletados, várias questões podem ser respondidas ainda que 

parcialmente, sendo que a principal delas é sobre a motivação dos deputados na realização das 

audiências. Outra dúvida é sobre a diversidade de convidados em relação às categorias 

selecionadas. Esta diversidade tem alguma relação com o partido que preside a comissão ou 

com a área temática da comissão? Ter a presidência de uma comissão é importante para um 

partido? A mídia tem um peso importante no agendamento das audiências públicas? 

 Conforme a sugestão de Leyden (1992) e para responder perguntas mais relacionadas 

ao dia-a-dia da promoção das audiências e até impressões sobre o peso dos partidos e das 

entidades nesses eventos, foram entrevistados funcionários de sete comissões - CFT, CSSF, 

CEC, Comissão de Minas e Energia (CME), Comissão de Fiscalização Financeira e Controle 

(CFFC), Comissão de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (CAPADR) e 

Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) - no mês de junho de 

2016. Para eles, foi perguntado: 1) A votação dos requerimentos de audiência ocorre por 

ordem de chegada?, 2) São muitos os casos de requerimentos arquivados ou rejeitados? Qual 

o procedimento?, 3) Existem pedidos de audiências de entidades à comissão?, 4) Os 

convidados de fora vêm à Brasília por conta própria?, 5) Existe limite de convidados?, 6) Os 

deputados que são autores de requerimento geralmente indicam os convidados. Mas o 

presidente da comissão ou os funcionários podem intervir para aumentar a pluralidade, por 

exemplo?, 7) Como são decididas as audiências que serão realizadas entre as já aprovadas? 

Como é a participação do presidente da comissão?, 8) Por que existem poucas audiências 

relativas a projetos em tramitação?, 9) Qual a sua opinião sobre o aumento do número de 

comissões permanentes e de comissões especiais nos últimos anos? 
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 A pergunta número 8 surgiu da tabulação de alguns resultados parciais do banco de 

dados. Já a pergunta 9 é especialmente importante dado o aumento expressivo do total de 

comissões especiais na gestão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (2015-2016), e do 

total de permanentes em 2016. Como já foi dito, as comissões especiais são criadas para dar 

parecer sobre Propostas de Emenda à Constituição e projetos de código. Mas também surgem 

quando um projeto precisa passar por mais de três comissões que devem analisar o mérito do 

texto, ou ainda por requerimento de líder ou presidente de comissão interessada. Outra 

possibilidade é a iniciativa particular do presidente da Câmara. Em relação às permanentes, 

em 2015 foi criada a CPD; e em 2016, a CIDOSO e a CMULHER. O que ocorre é que todas 

estas comissões novas acabam concorrendo com o trabalho das comissões anteriores. 

 

2.1 Perfil dos convidados 

 

 Como já explicitado, uma boa parte da pesquisa empírica consistiu em uma espécie de 

mapeamento das audiências públicas das comissões permanentes da Câmara nos anos de 

2005, 2009 e 2013. A ideia foi obter informações sobre quem participa das audiências, quem 

as solicita e qual é o motivo alegado nos requerimentos. O Gráfico 1 mostra totais de 

convidados e de audiências nos três anos, que já evidenciam um crescimento ao longo dos 

anos. Em 2005, foram 274 audiências e em 2013, 545. Ou seja, um aumento de quase 100%. 

 

Grafico 1 – Totais de audiências e de convidados 

 
Fonte: A autora, 2017. 
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De maneira geral, autoridades do poder Executivo predominam entre os convidados 

para as audiências nos três anos avaliados, seguidas pelas categorias empresários, 

profissionais liberais, ONGs e sindicalistas. O Executivo predomina na soma de convidados 

do período analisado para 14 das 20 comissões31 (Gráfico 2). Em termos de igualdade de 

participação da sociedade nos debates, um dos requisitos da teoria deliberativa da democracia, 

a excessiva presença do Executivo poderia configurar um indicador negativo, no sentido de 

que a Câmara deveria abrir espaços proporcionais aos pesos dos diversos segmentos da 

população. Ou seja, o poder público deveria ter uma presença menor que a sociedade civil.  

Ocorre que o próprio presidente da República é um representante da sociedade civil e,  

 

 Gráfico 2 – Convidados das audiências  

Fonte: A autora, 2017. 

 

de alguma maneira, a questão da representação parlamentar complica a ideia de 

proporcionalidade. Os próprios convidados da sociedade civil são, efetivamente, 

representantes de segmentos. 

Dentro do setor público, o peso do Executivo é inconteste. O Gráfico 2 mostra que os 

executivos estaduais e municipais predominam também sobre os legislativos estaduais e 

municipais. Os membros do poder Judiciário comparecem menos às audiências públicas que 

os membros do Ministério Público e até menos dos que os membros do Tribunal de Contas da 

31 A Comissão de Cultura, que funcionou apenas no ano de 2013, será analisada separadamente. Nos anos de 
2005 e 2009, o assunto fazia parte da Comissão de Educação. 
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União (TCU), órgão vinculado ao poder Legislativo. De fato, como veremos adiante, os 

números corroboram a ideia de que as audiências públicas teriam uma função 

predominantemente fiscalizadora dos atos do poder Executivo, o que explicaria uma maior 

presença do Ministério Público e do TCU. Neste ponto, vale dizer que a classificação inicial 

entre convidados e convocados não obteve importância porque nenhum convocado foi 

registrado. 

 Com a segunda maior presença no período, os empresários convidados para audiências 

nas comissões chegam a predominar na CAPADR e na Comissão de Desenvolvimento 

Econômico, Indústria, Comércio e Serviços (CEDEICS), sendo que, nesta última, isso ocorre 

em cada um dos três anos analisados. A soma de empresários convidados nos três anos, 

porém, não supera a soma dos grupos profissionais liberais e sindicalistas. Estes dois últimos 

grupos poderiam funcionar como uma grande categoria trabalhadores, embora a sua presença 

nas comissões não reflita o peso numérico que os trabalhadores têm na sociedade em relação 

às categorias patronais. Mais uma vez, a constatação poderia ser relativizada pelo próprio fato 

de os deputados, eleitos pela população e presentes nas audiências, terem também o papel de 

representar seus eleitores nesses espaços. Os sindicalistas predominam em cada um dos três 

anos na CTASP. Já os profissionais liberais são maioria na soma dos três anos na CLP e na 

CCJC. E as ONGs superam o poder Executivo na CDHM32.   

De acordo com Santos (2014), o Legislativo brasileiro vem migrando de um modelo 

corporativista de representação de interesses para um modelo híbrido, combinando 

representação sindical com pluralismo. 
Ou seja, de um lado a manutenção das estruturas corporativistas oferece elementos 
necessários para dotar os sindicatos, federações e confederações com lideranças de 
verdadeiros empreendedores políticos capazes de superar os dilemas de ação 
coletiva. De outro, a liberdade de associação e os aspectos econômicos levaram a 
uma diferenciação social cada vez maior, induzindo representação de interesses 
setorizados, acentuando o pluralismo (SANTOS, 2014, p. 24, grifo do autor). 
 

              Como já abordado neste trabalho, a participação restrita a grupos organizados limita o 

debate, mas é inevitável como a própria representação política. Levine, Fung e Gastil (2005) 

pontuam que os grupos de interesse não têm o mesmo peso porque existem grupos mais 

efetivos para empresários e donos de terras do que para inquilinos e sem-teto. Outro problema 

é a dificuldade de avaliar se estes grupos são democráticos internamente; portanto, saber se 

realmente representam quem dizem representar. “E finalmente, por causa de problemas de 

32 No Apêndice A, é detalhada a divisão dos convidados por comissão. 
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ação coletiva, grupos de interesse tendem a se concentrar mais em preocupações específicas 

que em problemas mais amplos33” (LEVINE, FUNG e GASTIL, 2005, p. 6, tradução nossa). 

 Enfim, estudos empíricos sobre a teoria deliberativa da democracia trabalham com 

experimentos controlados nos quais é feita uma tentativa de reproduzir classes sociais e 

recortes etários, de gênero e de cor nos grupos formados para a pesquisa. A ideia é colocar 

uma amostra da população para debater determinado tema e ver como esse debate acontece e 

se, ao final do experimento, as pessoas modificam ou não as suas opiniões. Em praticamente 

todos os estudos, porém, a criação desta microssociedade não é possível por razões 

operacionais e os grupos são geralmente formados por estudantes.  

 Nas audiências públicas das comissões permanentes, existe a regra regimental que 

preconiza a busca de um equilíbrio de opiniões, mas isso não se compara com a 

microssociedade de variados recortes. O equilíbrio é entre visões alternativas e, ainda assim, 

entre as principais visões em discussão. Ou seja, como ocorre também no Jornalismo, às vezes 

basta ter dois lados, o que restringe bastante o debate. Considerando a audiência pública como 

uma discussão em que tanto convidados quanto deputados participam, também seria o caso de 

verificar quem os deputados representam para saber se esta divisão interna reflete um 

equilíbrio de forças dentro da sociedade. Mas este trabalho não teve este alcance. 

Considerando a microssociedade, não foi verificado o percentual de negros, por exemplo, 

tanto entre os convidados quanto entre os deputados; bem como o de mulheres. É sabido, 

contudo, que ambos os grupos são sub-representados na Câmara. 

 Fora do setor governamental, algumas entidades se destacam entre as mais chamadas 

para participar de audiências públicas. São muitas as entidades ligadas ao setor do 

agronegócio, mas a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) se sobressai em 

todos os anos (Figura 1), mostrando a forte presença do setor em várias audiências, mas 

especialmente na CAPADR. A entidade chegou a participar de 20 audiências em 2013. Entre 

os profissionais liberais, a presença da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e do Conselho 

Federal de Medicina também é marcante; o que tem relação com comissões específicas como 

a CSSF e a CCJC, mas também pode estar vinculada à própria distribuição de profissões dos 

deputados. Após as eleições de 2014, por exemplo, entre os eleitos havia uma maioria de 

advogados, empresários e médicos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017i). Outras entidades 

aparecem em alguns anos e em outros não provavelmente por estarem ligadas a algum debate 

específico ocorrido no ano em questão.  

33 O texto em língua estrangeira é: “And finally, because of basic collective-action problems, interest groups tend 
to form around narrow concerns rather than broad ones”. 
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Figura 1 – Entidades da sociedade civil mais convidadas para audiências 
2005 2009 2013 
Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil- 14 

Ordem dos Advogados do Brasil – 
22 

Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil – 20 

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura – 6 

Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil – 11 

Ordem dos Advogados do Brasil – 
16 

Associação Brasileira de Defesa 
do Consumidor (Proteste) – 5 

Confederação Nacional da 
Indústria – 9 

conselhos regionais de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional – 16 

Conselho Federal de Medicina – 5 Plataforma Brasileira de Direitos 
Humanos, Econômicos, Sociais, 
Culturais e Ambientais – 
DHESCA - 8 

Confederação Nacional da 
Indústria – 13 

Central Única dos Trabalhadores – 
5 

Confederação Nacional do 
Comércio – 7 

Conselho Federal de Medicina – 9 

Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação – 5 

Associação Médica Brasileira – 7 Confederação Nacional do 
Comércio – 7 

Central Gera dos Trabalhadores do 
Brasil - 4 

Conselho Federal de Medicina – 7 Associação Brasileira de Defesa 
do Consumidor (Proteste) – 5 

Comando Geral dos Trabalhadores 
- 4 

União Nacional dos Estudantes - 6 Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação 
– 5 

Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo - 4 

Federação Brasileira de Bancos – 
5 

Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e TV – 5 

Federação Brasileira de Bancos - 3 Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura - 5 

União Geral dos Trabalhadores – 5 

Ordem dos Advogados do Brasil - 
3 

  

Greenpeace – 3   
Associação Brasileira de Shopping 
Centers - 3 

  

Sindicato Nacional dos Analistas 
Tributários da Receita Federal - 3 

  

Conselho Federal de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional - 3 

  

Força Sindical - 3   
Nova Central Sindical - 3   
Federação Paulista de Futebol - 3   
Nota: Foram listadas as 10 entidades que mais receberam convites. Em 2005, foram colocadas todas as entidades 
empatadas na décima posição. O número em frente à entidade é o total de convites no ano. 
Fonte: A autora, 2017. 
 
 
2.2 Motivos das audiências  
 

A análise dos motivos apresentados pelos parlamentares para requererem as audiências 

públicas revela que as audiências relativas à discussão de projetos de lei são minoria em 

relação aos demais motivos (Gráfico 3). Ou seja, a ideia de que os deputados usariam estes 

espaços para ter mais argumentos no momento da deliberação final das matérias não se 

verifica. Mais à frente, uma análise simples do total de projetos que foram aprovados nas 

comissões nos três anos mostrará que os deputados aprovam um número bem maior de 
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projetos do que os que são discutidos em audiências. Ou seja, elas não seriam necessárias para 

a maior parte das deliberações. As audiências sobre projetos de lei em tramitação foram 18% 

do total em 2005 e 2013 e 20% em 2009.  

 

Gráfico 3 – Audiências sobre projetos 

 
Nota: A soma das audiências é maior em 2009 e 2013 do que as do gráfico 1 porque aqui não foram retiradas as 
audiências duplicadas, promovidas por mais de uma comissão. 
Fonte: A autora, 2017. 
 

 Entre as comissões, porém, é necessário destacar a CCJC que, em todos os anos, 

apresenta um número de audiências sobre projetos maior que as demais. Neste caso, a 

explicação talvez resida no caráter desta comissão que é conclusiva na análise de vários 

projetos, seja para arquivá-los, seja para enviá-los diretamente para o Senado Federal ou para 

a sanção. A CCJC analisa a admissibilidade de Propostas de Emenda à Constituição e a 

adequação legal de todos os projetos de lei.  

 Os demais motivos para a realização das audiências públicas foram divididos em 

fiscalização do Executivo, demanda, exploração, mídia e fiscalização de governos locais. 

Mais tarde, foi separado para os anos de 2009 e 2013, o motivo fiscalização de empresas a 

partir da observação de um aumento dos casos em que as comissões querem aprofundar 

denúncias contra o serviço de caráter público prestado por empresas. Seguem alguns 

exemplos – escolhidos de maneira aleatória - de cada motivação para que os critérios 

utilizados fiquem mais claros. 

 A fiscalização do Executivo vai estar presente em requerimentos que citam 

especificamente a necessidade de obter esclarecimentos de órgãos do governo sobre 
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programas e políticas públicas que estariam sendo alvo de questionamentos entre grupos de 

interesse, mídia ou dos próprios parlamentares. Em boa parte dos casos, este motivo vem 

junto com mídia como nos casos seguintes: 
Notícias veiculadas com destaque pela imprensa nos últimos dias dão conta de 
que houve uma nebulosa negociação para o pagamento do saldo da Conta 
Petróleo a usineiros nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 
Minas Gerais. Segundo a imprensa, o ministro Paulo Bernardo, o Deputado 
José Mentor, o Sr. Haroldo Lima da ANP e o lobista Paulo Afonso Braga 
Ricardo, estariam envolvidos em uma negociação para realizar o pagamento de 
R$ 178,4 milhões a título de cobertura de saldo remanescente da Conta 
Petróleo devido pela União (Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002) a usinas de 
álcool sem a devida contestação legal por parte da ANP. A ANP teria pago o 
valor supracitado mediante uma decisão administrativa, quando, caso contestasse 
por via judicial, poderia reduzir o montante em até noventa por cento. [...] Diante da 
gravidade do exposto, venho requerer a Vossa Excelência, com o devido apoio dos 
nobres pares desta Comissão, a realização de audiência pública com a finalidade de 
ouvir a explicação dos senhores citados sobre as graves denúncias divulgadas pela 
grande imprensa brasileira (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016a, sem paginação, 
grifo nosso). 
 
Foi anunciado em toda a imprensa a fusão da Perdigão com a Sadia formando 
uma nova empresa chamada Brasil Foods (BRF). A BRF será um gigante do 
segmento de alimentos industrializados com faturamento em torno de U$ 10 bilhões, 
o que a colocaria na 10ª posição entre as maiores empresas de alimentos das 
Américas. A BRF terá cerca de 120 mil funcionários, 35 fábricas e cerca de R$ 10 
bilhões de exportações ao ano. Diante da envergadura desta operação, algumas 
preocupações nos surgem, especialmente no que se refere ao impacto que tais 
mudanças causarão ao consumidor brasileiro. É previsível que ocorrerá uma brutal 
concentração de mercado já que a BRF teria, por exemplo, 90% do mercado de 
massas prontas e quase 70% em pizzas semiprontas. Uma grande preocupação que 
temos é a implicação desta fusão nas pequenas empresas do setor. A Confederação 
Nacional dos Trabalhadores na Indústria de Alimentação (CNTA) deverá ingressar 
com pedido formal no CADE para a realização de audiência pública a fim de 
discutir a criação da BRF. Segundo a imprensa, a preocupação dos sindicalistas é 
com as pequenas indústrias localizadas nos estados de São Paulo, Santa Catarina, 
Minas Gerais Paraná e Rio Grande do Sul. Outra grande preocupação é a 
participação de recursos públicos para o financiamento da operação de fusão. 
Segundo noticiou a imprensa nesta quarta-feira, dia 20 de maio, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES deverá injetar 
recursos na operação. Mais um motivo, portanto, para que esta Casa acompanhe de 
perto esta operação (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016b, sem paginação, grifo 
nosso). 

 
Nos termos regimentais, requeiro a Vossa Excelência que, ouvido o Plenário da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, seja realizada reunião de 
Audiência Pública com a convocação do Senhor Edson Lobão, Ministro de 
Minas e Energia; e com convites aos Senhores Maurício Tolmasquim, 
Presidente da Empresa de Pesquisa Energética-EPE; e Ildo Sauer, Especialista 
no Setor de Energia Elétrica, para analisarem as causas e conseqüências do 
apagão de energia elétrica ocorrido no Brasil, no dia 10 de novembro de 2009. 
[...] O telejornal Bom dia Brasil, da rede Globo, noticiou a seguinte reportagem 
intitulada: “Apagão leva caos a mais de 60 milhões de brasileiros”. “O blecaute 
atingiu dez estados (800 cidades) e até o Paraguai. Com os sinais em pane, o trânsito 
ficou caótico. O apagão que começou às 22h de ontem assustou o Brasil. Deixou 
várias metrópoles totalmente paralisadas, às escuras. Com os sinais em pane, o 
trânsito ficou caótico. Muita gente acabou presa nos elevadores. Hospitais tiveram 
que transferir pacientes às pressas”. [...] Neste contexto, é que propomos a realização 
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de audiência pública que é de fundamental importância para o esclarecimento dos 
fatos que tiveram graves consequências e afetaram a vida de mais de 60 milhões de 
brasileiros, em mais de 800 cidades de 12 Estados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2016c, sem paginação, grifo nosso). 

 
Conforme noticiado pela Revista VEJA, edição 2103, ano 42, nº 10, de 11 de 
março de 2009, às fls.70/72, o Tribunal de Contas da União apurou, entre os 
anos de 1998 a 2004, que quinze órgãos do Governo Federal e cinco associações 
são suspeitos de repassar dinheiro ao MST. Ressalte-se que o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST não possui personalidade jurídica e os 
valores por ele recebidos são feitos através de entidades interpostas. Dessas 
cinco Organizações Não Governamentais investigadas, uma chama mais atenção, a 
Associação Nacional de Cooperação Agrícola, que recebeu cerca de 53% dos 
repasses do Governo Federal. No entanto, todas estas entidades podem ser vistas 
como laranjas. Ocorre que, mesmo diante dos resultados das investigações do TCU, 
o Ministério Público Federal deixou de responsabilizar as autoridades do Governo 
Federal que fazem os repasses de valores para as entidades acusadas de acobertar o 
MST. Diante do ilícito e do agravamento das atividades do Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra, tanto no campo quanto nas cidades, mister faz-se obter 
esclarecimentos da omissão do Ministério Público no caso das entidades laranja. 
Por todo o exposto, fica evidente a necessidade de comparecimento a esta casa do 
EX.mo Procurador Geral da República, para que o assunto seja esclarecido à Nação 
brasileira (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016d, sem paginação, grifo nosso). 

 
Em 2010, foi divulgada a maior descoberta de petróleo no Brasil. Trata-se da área de 
Libra, localizada no Pré-Sal da Bacia de Santos. Nesse mesmo ano, o relatório da 
consultoria Gaffney Cline & Associates (GCA) avaliou para a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) potenciais áreas do Pré-Sal que 
poderiam ser objeto da cessão onerosa, nos termos da Lei nº 12.276, de 30 de junho 
de 2010. De acordo com esse relatório, a estimativa mais provável para os recursos 
prospectivos de Libra eram à época 7,91 bilhões de barris. [...] No dia 8 de outubro 
de 2013, o Diretor da ANP, Sr. Helder Queiroz, afirmou que das onze empresas 
inscritas para participar do leilão de Libra, nove apresentaram as garantias, 
sobretudo financeiras, do projeto. Desse modo, duas empresas não poderão 
participar sozinhas do leilão. O Diretor da ANP disse, ainda, que estava afastado o 
risco de consórcio único para o leilão e, nas palavras dele, "Devemos ter dois ou três 
consórcios". O valor total de garantia para um consórcio é de R$ 156,109 milhões. 
Entretanto, como já citado, apenas um consórcio participou da licitação. Na verdade 
não houve leilão, pois não houve concorrência. Há indícios de que as empresas 
que poderiam liderar os diferentes consórcios preferiram se juntar entre elas 
em um consórcio único, tirar as demais empresas da concorrência e garantir a 
vitória com lance mínimo. [...] Cita-se, a seguir, alguns comentários sobre o 
“leilão” de Libra na imprensa internacional: Clarin: “Hasta el 10 de octubre 
último, todo indicaba que habría una decena de multinacionales que participarían 
de la competencia, pero con el correr de los días várias abandonaron el match. La 
última en desistir, ayer por la mañana, fue Repsol que iría junto con otra china, la 
Sinopec. Tal vez prefirió desistir al entrever que este era un juego de cartas 
marcadas. La entrada de Shell y Total, de la mano de la brasileña Petrobras, 
definió el lance en forma anticipada”.; The Economist: “Barato no preço (Cheap at 
the price)”;  Financial Times: “O leilão que nunca houve (The auction that never 
was)”; Der Spiegel: “Sem competidores, eles ganharam um tesouro por uma 
pechincha”. [...] Como a falta de concorrência no Leilão de Libra pode gerar um 
prejuízo de centenas de bilhões de Reais para os cofres públicos, é fundamental que 
o Ministro de Minas e Energia explique, em detalhes, o que de fato ocorreu nessa 
licitação (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016e, sem paginação, grifo nosso). 

 
 Todos os exemplos acima fazem referências a reportagens veiculadas na imprensa. 

Portanto, a classificação mídia recebeu um registro em cada caso. No primeiro exemplo, o 
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parlamentar busca respostas sobre supostos repasses excessivos aos usineiros autorizados pela 

Agência Nacional do Petróleo. Como a ANP é um órgão do governo federal, o registro é para 

a fiscalização do Executivo, como ocorre também nos demais casos. No segundo caso, a ideia 

é verificar a participação do governo, via BNDES, em negócio privado que poderia causar 

uma redução da concorrência no setor de alimentos. O terceiro exemplo se refere à 

necessidade de o ministro de Minas e Energia explicar os motivos de apagão elétrico. O 

quarto é uma audiência para esclarecer os repasses do governo para o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra. E o quinto é novamente um convite para que o ministro de Minas e 

Energia venha à Câmara, desta vez para explicar denúncias de que o leilão do campo de Libra 

teria sido alvo de um cartel. 

A fiscalização do Executivo, porém, pode vir associada à demanda de grupos. A 

classificação demanda ficou restrita à menção de grupos de interesse no requerimento. Ou 

seja, estes grupos fazem alguma espécie de contato com o deputado para solicitar a audiência 

e isso fica registrado. É razoável supor que vários requerimentos em que esta menção não é 

explícita também deveriam fazer parte da classificação demanda. Mas isso exigiria uma 

entrevista com os deputados para verificar cada requerimento. Foi registrado, em todos os 

casos, então, apenas o que foi dito nos requerimentos. Porém, uma outra forma de identificar a 

demanda é quando o deputado assume o discurso da parte por completo. 
Há uma apreensão generalizada da população local, tendo em vista inexistir há 
50 anos qualquer indígena residindo na área que se pretende constituir em 
Reserva, na expressiva dimensão de mais de 12.000,00 hectares, desalojando 
milhares de pessoas. [...] Como nunca se teve acesso ao que se está processando, o 
que se requer é que seja marcada audiência pública para que o Presidente da FUNAI 
possa detalhar tudo que há sobre a Terra Indígena Xetá. Cumpre, ademais, 
verificar que a FUNAI prossegue realizando despesas em processo 
evidentemente descompassado com referida decisão do Pretório Excelso, 
conforme Portaria nº 721, de 10.07.09, o que poderá importar em improbidade 
administrativa. Reafirma-se: em 1988 não havia nenhum indígena ocupando a área. 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016f, sem paginação, grifo nosso). 

 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, aprovou em 17/08/2009, 
por intermédio da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 44, cujo § 1º do 
Artigo 40 da Seção IV – Da Organização e Exposição dos Produtos, determina que 
os medicamentos deverão permanecer em área de circulação restrita aos 
funcionários, não sendo permitida sua exposição ao alcance dos usuários do 
estabelecimento. Por intermédio da Instrução Normativa – IN nº 10, de 17 de agosto 
de 2009, a ANVISA aprovou também a relação dos medicamentos isentos de 
prescrição que poderão permanecer ao alcance dos usuários para obtenção por meio 
de autosserviço em farmácias e drogarias, (atendendo ao § 2º do Artigo 40 desta 
RDC). Entretanto, em 26 de julho de 2012 através da RDC nº 41 a ANVISA 
revogou o § 2º do Artigo 40 da RDC nº 44/2009, ficando a seguinte redação: “Os 
medicamentos isentos de prescrição poderão permanecer ao alcance dos usuários 
para obtenção por meio de autosserviço no estabelecimento”. Tal decisão da 
ANVISA induz à automedicação e ao uso irracional de medicamentos, contribuindo 
para o aumento no total de casos de intoxicação por medicamentos e estimula a falsa 
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percepção de que remédios isentos de prescrição médica são inofensivos ou não 
fazem mal. O anúncio, por parte da ANVISA, da revogação da Instrução 
Normativa nº 10, permitindo a disposição dos medicamentos isentos de 
prescrição médica (MIPs), fora dos balcões de farmácias, causou indignação 
aos dirigentes de entidades representativas de profissionais da área de saúde, 
como o Conselho Federal de Farmácia (CFF) o Conselho Federal de Medicina 
(CFM) e a Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar). As entidades 
reiteram, de maneira veemente, seu posicionamento contrário à decisão da 
ANVISA, tendo em vista que [lista vários argumentos…]. A revogação da IN nº 
10/2009 pode, de acordo com as entidades de profissionais da saúde [lista várias 
consequências negativas…] (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016g, CSSF, sem 
paginação, grifo nosso). 

 
 Como se observa, no primeiro caso, o deputado foi contatado pela população local que 

seria afetada pela demarcação da terra indígena. E ele busca esclarecimentos sobre os critérios 

para a demarcação com a Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão do poder Executivo. Já 

no segundo caso, os profissionais de saúde são os reclamantes contra normativos da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e chegam a detalhar os riscos da manutenção das 

medidas, o que é incorporado no texto apresentado pelo parlamentar. No caso seguinte, o 

deputado absorve a demanda das empresas e antecipa de maneira clara o seu posicionamento 

favorável ao pleito, cobrando esclarecimentos do governo. De fato, o requerimento traz 

inúmeros detalhes da reclamação do chamado Mercado Gerador de Energia. 

 
É entendimento do Mercado Gerador de Energia que a geração fora da ordem 
do mérito das usinas termelétricas com a finalidade de manter/incrementar a 
confiabilidade do suprimento de energia elétrica ao sistema interligado 
funciona como um seguro que o consumidor paga para não ser submetido ao 
indesejável racionamento. Alternativamente a essa política, o governo, através do 
Conselho Nacional de Política Energética, poderia requerer do setor elétrico a 
redução estrutural do risco de racionamento, de modo a reduzir a vulnerabilidade do 
sistema. Essa política, entretanto, pode não ser a mais apropriada, pois acarreta ônus 
para o consumidor. Portanto, o acionamento dessas termelétricas durante condições 
adversas se mostra uma política pública inteligente na medida em que aloca aos 
beneficiários da confiabilidade, no caso os consumidores, somente temporariamente, 
o custo do despacho dessas usinas, em vez de requerer um “seguro permanente”, que 
é o que ocorre quando se faz expansão mais intensa da oferta. A Resolução CNPE n. 
3/2013, ao contrário do exposto neste Requerimento, aloca nos Geradores de 
Energia Elétrica parte do custo dessa “geração térmica para segurança do sistema”. 
Nessa discussão, é importante que se tenha clareza quanto aos papéis dos agentes do 
setor. Os geradores cumprem com o papel de produzir energia elétrica para o 
sistema. Por outro lado, o governo, por meio de suas instituições e em nome do 
consumidor, define o grau de confiabilidade do suprimento. Entendemos como 
indevida a alocação do sobrecusto oriundo da geração fora da ordem de mérito 
para os Geradores de Energia Elétrica, que estão cumprindo com o seu papel 
de entregar a energia elétrica que se comprometeram com o consumidor. A 
propósito, devido às baixas afluências, as hidrelétricas não estão gerando na 
plenitude e, por isso, compram a energia faltante a um preço bastante elevado para 
cumprir seus contratos. Para se ter ideia, em novembro/2012 a geração hidrelétrica 
ficou 10% abaixo do total de seus compromissos contratuais, uma vez que foram 
deslocadas pela geração termelétrica para poupar os reservatórios. Assim, os 
geradores adquiriram a energia faltante no mercado de curto prazo ao preço médio 
de R$ 375,00/MWh, o que representou cerca de R$ 1,2 bilhão, valor expressivo e 
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que corresponde à participação dos Geradores Hidrelétricos no custeio da geração 
termelétrica em benefício da segurança do sistema. Portanto, os Geradores 
Hidrelétricos estão pagando exatamente a parte que lhes cabe em decorrência das 
condições climáticas adversas (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016h, CME, sem 
paginação, grifo nosso). 

 

Os casos seguintes também estão relacionados ao motivo demanda: 

 
Em reunião, da qual tive a grata satisfação de participar, os presidentes da 
Federação e dos Sindicatos do Setor do Transporte Fluvial do Brasil fizeram 
entrega ao Excelentíssimo ministro Alfredo Nascimento, dos Transportes, de 
uma proposta de medidas a serem adotadas pelo governo a fim de incrementar 
o modal fluvial. Com uma exposição de farto conteúdo técnico, o documento, que 
teve uma boa acolhida do senhor ministro, propõe a criação do “Programa de 
Financiamento e Ampliação de Cargas e de Passageiros para Navegação Fluvial e 
Lacustre”, sob a sigla PROFANAF, a criação de uma “Bolsa de Transporte para 
Família Ribeirinha da Região Amazônica”, bem como medidas tributárias e de 
desoneração da contribuição para PIS/PASEP e da COFINS, além da utilização da 
CIDE […]. Essas considerações, que ilustram a justificativa da proposta, nos 
levam ao entendimento de que é preciso prestigiar um segmento que até então 
foi relegado pelos grandes projetos governamentais e que, no entanto, se nos 
apresenta com um grande potencial para subsistência do transporte no Brasil. 
Do nosso ponto de vista, o transporte aquaviário, quando integrado ao terrestre e ao 
ferroviário, se apresenta, não só como componente para as dificuldades que se 
apresentam, mas como uma necessidade premente e imprescindível para o 
atendimento de imensas regiões brasileiras menos assistidas (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2016i, sem paginação, grifo nosso). 
 
O presente requerimento solicita, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, a 
realização de Audiência Pública para tratar da ameaça de remoção dos 
moradores da comunidade do Horto Florestal, da cidade do Rio de Janeiro 
(RJ), a partir da definição do novo perímetro do Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico, convidando para este fim representantes do Ministério do Meio 
Ambiente, Secretaria do Patrimônio da União (SPU) e Associação dos 
Moradores do Horto Florestal do Rio de Janeiro. Esta ocupação existe há mais de 
200 anos, em terras pertencentes à União, tendo a Associação dos Moradores a 
posse histórica da terra e o direito constitucional de ali permanecer. Salientamos 
ainda o fato da demarcação não ter considerado para os devidos fins os reconhecidos 
estudos desenvolvidos pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) junto ao 
Laboratório de Habitação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este 
substancioso estudo, abrangendo as dimensões fundiária, ambiental, urbanística e 
histórica do território e da comunidade, oferece aos órgãos governamentais um rico 
arcabouço informativo, apresentando uma criteriosa proposta de justa definição do 
perímetro do Parque, em consonância entre aspectos de natureza ambiental e o 
respeito à dignidade humana e ao direito fundamental de moradia das famílias 
bicentenárias (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016j, sem paginação, grifo nosso). 
 
Requeiro, nos termos do art. 255 do Regimento Interno, a realização de Sessão de 
audiência pública para debater a prorrogação do prazo para o Regime Especial de 
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras 
(REINTEGRA). […] Uma das principais dificuldades para as empresas 
domésticas acessarem o mercado internacional está na carga tributária que 
eleva o custo de produção no mercado doméstico penalizando o emprego e a 
produção. Reduzir os custos tributários na produção é um dos principais 
mecanismos para garantir a competitividade da indústria doméstica e a geração de 
emprego e renda.  A prorrogação é meritória, principalmente quando é sabido que o 
sistema de tributação pátrio é complexo, injusto e prejudica a competitividade do 
produto nacional em relação ao produto fabricado no exterior. Contudo, a 
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prorrogação até o final deste ano, além de demasiadamente curta, retira do 
empresário brasileiro a previsibilidade que se espera do regime.  O 
REINTEGRA proporciona a correção do sistema tributário no que se refere à 
tributação de exportações, uma vez que busca resolver uma das formas pelas quais a 
tributação onera as exportações brasileiras, que é o acúmulo de saldos credores de 
tributos pelas empresas que não são compensados (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2016k, sem paginação, grifo nosso). 

 
O Conselho Monetário Nacional (CMN) publicou no dia 12 de dezembro de 2012 a 
Resolução de número 4.161, que autoriza a renegociação de operações de crédito 
rural contratadas por produtores rurais de arroz. Segundo informações 
encaminhadas pela Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do 
Sul (FEDERARROZ), diversas instituições bancárias não estão, até o presente 
momento, querendo aderir à renegociação conforme estabelecido pela 
resolução citada anteriormente, prejudicando assim milhares de produtores 
beneficiados pela medida oportunizada e impossibilitados de efetivar estas 
novas negociações (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016l, sem paginação, grifo 
nosso). 

 
As carreiras típicas, ou exclusivas, de Estado são aquelas que não têm 
correspondência no setor privado e são responsáveis pelas atividades que requerem 
maior capacitação e concentração nas áreas relativas à administração pública. De 
acordo com a Constituição, as carreiras consideradas típicas de Estado são as 
relacionadas às atividades de Fiscalização, Arrecadação Tributária, Previdenciária e 
do Trabalho, Finanças e Controle (não só interno como externo, como agências 
reguladoras e gestores da administração pública), Segurança Pública, Diplomacia, 
Defesa Administrativo-Judicial do Estado, Defensoria Pública, Magistratura e o 
Ministério Público. De acordo com o art.37 da nossa Carta Maior, elas são 
imprescindíveis para a boa atuação do Estado, pois zelam pelo exercício dos 
princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. O caráter estratégico que estas carreiras desempenham na estrutura 
do Estado exige que os governos desenvolvam e mantenham políticas de 
valorização salarial, reestruturação das carreiras e realização de concursos 
públicos para evitar as terceirizações. O objetivo desta proposta de audiência 
pública, portanto, é trazer à tona as reivindicações e demandas das diferentes 
categorias que compõem as carreiras típicas, cumprindo-se, deste modo, o 
papel desta Casa de fiscalizar as atividades do executivo e, especificamente, as 
condições de trabalho de servidores, cuja função é imprescindível para que se 
assegure a qualidade de serviços públicos oferecidos à população. Bem como 
averiguar se estas condições garantem o pleno exercício de fiscalização e controle da 
administração pública, inerente ao trabalho que estes servidores devem desempenhar 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016m, sem paginação, grifo nosso). 

 
A UHE Estreito, no rio Tocantins, com geração de 1087 MW de potência instalada e 
584 MW de energia firme, entrou em operação no início de maio de 2011. O 
impacto socioambiental decorrente da elevação do lençol freático, em função da 
implantação do enchimento do lago artificial, pode estar afetando diretamente as 
populações locais, com a formação de áreas úmidas e alagadas, influenciando a 
produtividade dos aquíferos, expondo as águas subterrâneas à contaminação, 
desestabilizando estruturas e fundações e propiciando a erosão de encostas 
marginais, além de outros efeitos. Para a zona rural, o risco imediato é o da perda da 
capacidade de realizar as suas atividades agrícolas, comprometendo a sua 
subsistência e a economia local. [...] É este o foco da denúncia, que nos foi 
encaminhada, pela Associação dos Atingidos pela Barragem de Estreito – 
AABE e pela Associação Carolina Transparência e Cidadania – CTC 
(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016n, sem paginação, grifo nosso). 
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O Governo Federal quer facilitar a entrada de médicos estrangeiros no Brasil, com 
propósito de suprir a falta de profissionais, no interior do País, nas periferias e nos 
programas de assistência Básica. Tendo como ideia do governo é tentar reduzir a 
disparidade na oferta de serviços de saúde entre os estados e cativar a parcela da 
população que tem deixado a pobreza rumo à classe média. Atualmente, a 
homologação dos diplomas estrangeiros é feita por meio do Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida). O teste é composto por provas 
objetivas, discursivas e práticas. Antes era feito de formas independentes por 
universidades públicas, que utilizavam metodologias próprias e acabavam muitas 
vezes prolongando o trâmite. Segundo esta ideia do governo, o Brasil terá de 
compatibilizar a necessidade de aumentar investimentos com políticas que atendam 
às demandas da população por mais médicos e pronto atendimento na saúde. A 
categoria médica, entretanto, argumenta que existem médicos brasileiros 
suficientes e bem qualificados, que estão dispostos à irem para áreas de difícil 
acesso, desde que lhes sejam oferecidas boas condições de trabalhos e qualidade 
de vida, e que se tomem providências para a melhora nos estados, 
principalmente nos interior e periferias, que se encontram em estado de 
precariedade. Alegam também existir uma distorção por causa do mercado. Para 
os profissionais da saúde, esta proposta não é aceita, uma vez que o governo 
não deve aceitar a entrada de médicos estrangeiros no país sem que os 
profissionais façam o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o 
Revalida. Podendo assim, botar a população do nosso País em risco (CÂMARA 
DOS DEPUTADOS, 2016o, sem paginação, grifo nosso). 

 

Neste último exemplo, a classificação demanda também veio associada à fiscalização 

do Executivo porque o parlamentar acolhe o pedido dos médicos que querem falar sobre as 

condições de trabalho no interior, mas também aceita a ideia de que é preciso checar com o 

governo a situação dos estrangeiros que não fazem a validação de diploma. No quarto 

exemplo, a demanda é dos arrozeiros que denunciam descaso dos bancos em oferecer linhas 

de crédito aprovadas pelo governo. Portanto, neste caso, também é registrada a fiscalização de 

empresas. Este tipo de fiscalização do setor privado também aparece nos exemplos abaixo:   

 
Recentemente, recebemos inúmeras denúncias de consumidores do Tocantins 
quanto as discrepâncias de preço entre postos de combustíveis no estado, sem 
justificativas ou explicações aceitáveis por parte do setor de combustíveis local 
(SINDIPOSTO/TO), dentre as quais citamos os preços da gasolina em Palmas 
(TO) – R$ 3,02 à R$ 3,12, enquanto a menos de 60 km de lá, na cidade de Porto 
Nacional (TO), a mesma gasolina é vendida à R$ 2,72. Não estaria acontecendo 
em nosso Tocantins o mesmo que em Goiás? Recentemente, decisão da 7º vara cível 
de Goiânia determinou aos 208 postos de combustíveis da capital daquele estado se 
abstivessem de praticar preços uniformes, sob pena de multa da ordem de R$ 500,00 
por dia, além do risco de cassação da licença de funcionamento da revenda pela 
ANP. Dentro de nossas prerrogativas parlamentares, precisamos socorrer os 
consumidores na linha de frente no combate aos postos que estabelecem preços 
extorsivos ou fixam valores uniformes para seus produtos, posto que somente a 
estratégia do boicote não tem sido suficiente para combater eficazmente tal situação. 
Precisamos apurar e ajudar a desmantelar os cartéis existentes (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2016p, sem paginação, grifo nosso). 

 
Na quarta-feira (06/03/2013), as obras da Ponte Anita Garibaldi, que fazem parte da 
duplicação da BR-101, no Sul de Santa Catarina, foram interrompidas por uma 
greve dos funcionários reivindicando melhores salários, além de horas extras 
equivalentes ao tempo de trabalho. Segundo o diretor do Sindicato dos 
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Trabalhadores da Construção Pesada de Santa Catarina (Sintrapav) na região, João 
Batista Garcia Cavalcanti, uma pauta de negociação foi entregue aos representantes 
do consórcio Camargo Corrêa-Artepa/M. Martins/Construbase com um prazo até a 
segunda-feira, (11/03/2013) para que os gestores do consórcio dessem retorno em 
relação às reivindicações, o que não aconteceu.  Por entender necessário dirimir 
quaisquer dúvidas acerca dos contratos que são firmados entre o DNIT e as 
construtoras, solicito essa audiência pública de forma a saber quais as 
obrigações exigidas das empreiteiras com relação aos seus trabalhadores, 
notadamente no que diz respeito às questões que levaram à paralisação.  
Segundo a representação da categoria, a paralisação foi espontânea e a 
categoria quer reajuste de 9%, além de plano de saúde, melhores condições no 
alojamento e alimentação, bem como visitar a família - já que cerca de 90% são 
de estados da região.  Entendo que uma obra não pode ser paralisada por conta da 
falta de definição de acordo trabalhista entre patrão e empregado porque no final 
quem sai prejudicada é a população que sente cada vez mais a urgência da 
duplicação da BR 101, no trecho sul. Cabe ressaltar que a presidente Dilma 
Rousseff, no final do mês passado, determinou ao Ministério dos Transportes “que 
acelere a conclusão do projeto” de duplicação da BR-101 em Santa Catarina. Vale 
lembrar que as obras da duplicação anunciada vêm causando transtornos aos 
usuários e à população há mais de 12 anos (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016q, 
sem paginação, grifo nosso). 

 

 Por fim, em relação à classificação exploração, ela foi usada para requerimentos de 

audiências públicas que tratam de assuntos sobre os quais o parlamentar deseja se aprofundar, 

mas que não fazem parte das outras classificações. O registro pode ser aplicado inclusive para 

casos em que o deputado quer verificar como está a implementação de uma lei aprovada pelo 

Congresso. 
Com fundamentos no artigo 255 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, requeiro a Vossa Excelência a realização de uma Audiência Pública 
para debater o problema da erotização das nossas crianças, através das 
imagens, das músicas nos meios de comunicações. […]. É notória nos meios de 
comunicações, seja na mídia escrita, falada e televisionada e também em cartilhas 
educativas, a exposição de imagens, de letras musicais e demais utilizações, que 
levam ao processo de erotização nas nossas crianças. Com isto, cresce o número de 
casos de pedofilia no Brasil, cresce o número de casos de abusos sexuais cometidos 
nas nossas crianças. Esta Comissão tem o dever de debater este tema e coletar os 
devidos encaminhamentos para propor ações (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 
2016r, sem paginação, grifo nosso). 

 
A Amazônia possui bacia hidrográfica de aproximadamente 7.050.000 km² e grande 
biodiversidade. Possui 1/5 da água doce do mundo e seus inúmeros rios, lagos, 
paranás e igarapés abrigam cerca de 3 (três) mil espécies de peixes que representam 
aproximadamente 30% dos peixes de águas doces existentes em todo o mundo. A 
pesca é uma das atividades mais importantes na Amazônia, constituindo-se em fonte 
de alimento, comércio, renda e lazer para grande parte de sua população, 
especialmente a ribeirinha, que reside nas margens dos rios de grande e médio porte. 
O Plano Amazônia Sustentável constata que a Bacia Amazônica possui vastos 
recursos pesqueiros e potencial excepcional para a aquicultura. Até agora, no 
entanto, apesar do enorme lastro social que a pesca representa, a atividade 
oportuniza apenas uma relativa importância econômica e a aquicultura é 
relativamente incipiente. No início deste ano, através dos meios de comunicação, 
o ministro da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca, Altemir Gregolin, 
informou que está elaborando um plano para estimular o desenvolvimento da 
pesca e da aquicultura na Amazônia e com a previsão de ser lançado em três 
meses pelo governo federal. [...] Portanto, será de fundamental importância os 
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parlamentares terem conhecimento desse plano e colaborar para o seu 
aprimoramento (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016s, sem paginação, grifo 
nosso). 

 
Requeiro com fundamento no art. 255 do Regimento Interno da Câmara dos 
Deputados, a realização de audiência pública para debater e encaminhar a proposta 
de criação no BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, da 
Diretoria do Agronegócio e Cooperativismo. [...] De modo que justificamos a 
presente proposição tendo em vista a histórica falta de identidade do BNDES em 
relação à principal atividade econômica e social do Brasil, e o fraco desempenho de 
afeições nas atividades do agronegócio e cooperativismo (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, 2016t, sem paginação, grifo nosso). 

 
Hoje, estão em andamento na Amazônia diversos projetos de infraestrutura, tais 
como complexo hidrelétrico do Madeira, a hidrelétrica de Belo Monte no rio Xingu, 
a rodovia 163 e etc. O governo, de forma acertada, vem criando grupo de trabalho 
GTI com o fito de elaborar Plano de Desenvolvimento Regional visando articular 
políticas públicas entre os três níveis federativos, ora mitigando os efeitos negativos 
sociais e ambientais de forma antecipada, ora potencializando os investimentos para 
que a economia local e na área de influência se sustentem de forma duradoura após 
os influxos econômicos momentâneos da obra estruturante. Conhecer os estudos já 
elaborados, os grupos instalados ou a serem instalados, é o objeto da presente 
audiência pública (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2016u, sem paginação, grifo 
nosso). 

 
 Nestes exemplos, portanto, os deputados podem até citar agências governamentais, 

mas o objetivo maior é buscar mais esclarecimentos e não fiscalizar ações, como ocorre no 

segundo e no último caso, ambos relacionados a planos para a Amazônia. O primeiro exemplo 

nem faz referência a nenhum setor, seja público ou privado. A ideia parece ser a de verificar a 

extensão do que o deputado chama de “erotização de crianças”. No terceiro caso, apesar de o 

deputado fazer críticas ao BNDES, o objetivo é o debate de uma nova agência de fomento, 

mas que não consta de projeto em tramitação. 

 Para os dois primeiros anos de análise, entre os outros motivos (Gráfico 4) elencados 

para a realização das audiências, a fiscalização do Executivo aparece com a maior frequência. 

Vale lembrar que a pesquisa relacionou mais de um motivo para um mesmo requerimento de 

audiência, quando foi necessário. Por exemplo, o motivo fiscalização do Executivo poderia 

ser registrado junto com as referências à mídia, caso as eventuais denúncias também tivessem 

sido objeto de reportagens e estas referências estivessem presentes no requerimento do 

deputado que solicitou a audiência. De certa forma, porém, o registro do motivo exploração, 

que trata justamente da exploração de assuntos novos, geralmente elimina o registro 

concomitante do motivo fiscalização do Executivo e do motivo demanda (solicitação de um 

segmento da sociedade), e vice-versa. Desta forma, os motivos fiscalização de governos 

locais e mídia funcionariam mais como motivos complementares. 
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Gráfico 4 – Motivos para as audiências 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 Nos dois primeiros anos, porém, o registro exploração cresce e, no último ano, as 

ocorrências mais do que dobram em relação ao motivo fiscalização do Executivo. A razão 

desta mudança será explorada mais à frente, mas pode estar ligada a um desprestígio das 

comissões permanentes em relação às comissões especiais. De qualquer forma, o registro 

exploração é o segundo de maior frequência nos dois primeiros anos. Em seguida, vem o 

registro demanda. As referências à mídia são buscadas com o objetivo de verificar a 

influência deste segmento nas decisões do Congresso. Conforme abordado anteriormente, a 

mídia é um importante fator na definição da pauta legislativa, no ritmo dos trabalhos e até na 

sua forma. Nos três anos, além do crescimento absoluto das frequências do registro mídia, 

existe um crescimento relativo caso seja levada em conta, por exemplo, a proporção destas 

ocorrências em relação ao registro fiscalização do Executivo. Geralmente a referência à mídia 

é complementar nos requerimentos de fiscalização do poder Executivo. Portanto, entre 2005 e 

2013, as referências à mídia aumentam de 29,2% em relação ao registro fiscalização do poder 

Executivo para 59,8%. 

 A análise dos registros por comissões mostra algumas características importantes. Na 

CAPADR, a maior motivação dos requerimentos de audiências nos três anos é a demanda de 

algum segmento social, geralmente dos empresários do agronegócio, conforme evidenciado 

pela sua grande presença como convidados das audiências. Já comissões mais vinculadas aos 

movimentos sociais e ONGs – CDHM, CTASP e CLP, apresentam mais requerimentos 

ligados tanto ao registro demanda – embora com solicitantes mais ligados aos movimentos - 



66 
 

quanto ao registro exploração. Comissões que têm uma ligação mais estreita com o segmento 

de profissionais liberais, ou, por outro lado, com as carreiras de Estado, mostrarão um alto 

índice de audiências relacionadas ao registro exploração. Este é o caso da Comissão de 

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (CCTCI), CSSF, CEC, CREDN, CMADS 

e CSPCCO. 

 No caso da CFFC, o próprio caráter da comissão determina uma predominância das 

audiências de fiscalização do poder Executivo. Por conta disso, as referências à mídia nos 

requerimentos assumem o segundo lugar entre as motivações para as audiências da comissão 

em todos os anos. Comissões de cunho mais econômico – CVT, CREDN e CME – seguem o 

padrão de registros crescentes de exploração e fiscalização do Executivo. Durante a tabulação 

dos dados, foi verificado que seria interessante separar também a motivação fiscalização de 

empresas, que é a audiência destinada a pedir explicações sobre supostos abusos cometidos 

por empresas, geralmente de setores supervisionados por agências reguladoras. É o caso, por 

exemplo, de várias audiências feitas pela Comissão de Defesa do Consumidor (CDC) com 

empresas de telecomunicações sobre diversos tipos de reclamações de consumidores. A 

separação dos dados foi significativa justamente para esta comissão, visto que, em 2013, o 

registro fiscalização de empresas no colegiado superou todos os demais34. 

 A classificação fiscalização de governos locais, que são basicamente governadores e 

prefeitos, apresenta números muito baixos. Algumas comissões, pelas suas características, 

terão maior presença destes entes federativos, mas sem muito destaque. É o caso da CSPCCO 

com a presença de secretários estaduais de Segurança Pública; e a CSSF, com os secretários 

municipais de Saúde. 

 Os dados mostram, portanto, que as audiências públicas das comissões permanentes 

têm servido mais para ações de fiscalização do Executivo, muitas vezes motivadas por 

denúncias publicadas na imprensa. Os parlamentares não parecem dar muito valor a esse 

instrumento para o debate de proposições. Para se ter uma ideia, as reuniões chamadas de 

deliberativas no jargão parlamentar – quando somente os deputados participam para votar 

requerimentos e projetos – são em número bem maior que as de audiência. Em 2009, foram 

695 contra 375 de audiências. Relatórios do Departamento de Comissões da Câmara 

elaborados a pedido da pesquisadora mostram que, em 2005, 2.599 projetos de lei foram 

votados nas comissões. A maior parte deles, na CFT e na CCJC, que têm o poder de 

engavetar as proposições, seja por irregularidade fiscal, seja por ilegalidade. Neste mesmo 

34 Apêndice B mostra divisão dos motivos dos requerimentos por comissão. 
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ano, apenas 49 projetos foram alvo de audiências públicas. Em 2013, foram 3.550 projetos 

votados em comissões. Os números são altos porque levam em conta projetos que tramitam 

em conjunto com outros porque tratam do mesmo tema (apensados). Ou seja, uma votação 

pode conter 20 proposições anexadas. E, vale lembrar que a maior parte dos textos é votada 

em uma comissão, mas não prospera dentro do mesmo ano porque fica parada em outra. 

Também em 2013, por exemplo, apenas 117 projetos de lei tiveram sua tramitação encerrada 

nas comissões. Ou seja, foram enviadas ao Senado ou à sanção presidencial. 

 Ao comparar os partidos dos deputados que requerem audiências com os partidos dos 

presidentes das comissões, verificamos que, na maior parte das comissões, mais de 40% dos 

requerimentos aprovados são de deputados dos mesmos partidos dos presidentes. Em maio de 

2018, 25 partidos estavam representados na Câmara. Em 2005, sete comissões (de 20) tinham 

mais de 40% dos requerimentos de audiências realizadas de autoria do partido do presidente 

da comissão. Em 2009, este total aumenta para oito e, em 2013, para 10. Nos três anos, a 

única comissão que se repete nesta característica, porém, é a Comissão de Minas e Energia 

(CME). O partido que mais requer audiências públicas nos três anos é o PT com 313 

audiências. Em seguida, vêm PSDB (181) e PMDB (176). Nas audiências requeridas por 

deputados de mais de um partido, foram computadas apenas as que tinham registro de até três 

partidos. Neste caso, foi registrado um ponto para cada um.  

 Não é comum rejeitar pedidos de audiências públicas, normalmente os parlamentares 

seguem um acordo de cavalheiros em relação a estes pedidos. Afinal, seria ruim negar o 

debate. Mas existem ocorrências porque alguns pedidos buscam esclarecimentos sobre 

denúncias graves contra o governo ou sobre assuntos que os parlamentares não querem 

aprofundar. Então, há insistência da oposição ou de grupos de interesse na votação para que 

fique pelo menos marcada a posição de resistência. Pelo lado contrário, o argumento pode ser 

o de que os oposicionistas querem apenas transformar o plenário da comissão em um “show 

midiático”. Ou seja, o objetivo não seria esclarecer os fatos de verdade, mas apenas atrair a 

cobertura da mídia. Este é um argumento comum também contra a instalação de algumas 

Comissões Parlamentares de Inquérito. O governo costuma dizer que os órgãos de 

fiscalização – Polícia Federal, Ministério Público – já estariam apurando os fatos, tornando 

desnecessário o trabalho de uma CPI.  A mesma resposta valeria para negar uma audiência 

pública. 

 Os requerimentos de audiência pública rejeitados pelas comissões são poucos – 14 em 

2005, 17 em 2009 e 10 em 2013 – porque geralmente é mais comum que os deputados não 

deliberem sobre assuntos que não sejam de seu interesse. Ou seja, estes requerimentos podem 
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simplesmente ficar dentro das gavetas. Os rejeitados estão ligados então a partidos de 

oposição que querem explorar denúncias graves contra o governo por meio de convites e até 

de convocações. Estes deputados exigem então que o assunto seja votado para, pelo menos, 

como foi dito, passar para a opinião pública a ideia de que o governo não quer esclarecer os 

fatos para a sociedade. 

 Nos três anos, PSDB e DEM se revezaram na liderança da apresentação destes 

requerimentos rejeitados. Em 2005, por exemplo, sete destes requerimentos querem fazer 

audiências públicas para apurar suspeitas de que o filho do ex-ministro da Casa Civil José 

Dirceu, o então empresário Zeca Dirceu, estaria sendo favorecido na liberação de emendas do 

Orçamento federal. Mas também é rejeitado um requerimento para debater a excessiva 

demora para o atendimento ao consumidor nas agências bancárias. 

 Em 2009, os requerimentos de audiência rejeitados se concentraram em uma suposta 

interferência da então ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, na Receita Federal e em 

uma denúncia de exclusão de imagens comprometedoras do circuito interno do Palácio do 

Planalto. Dois requerimentos da deputada Luiza Erundina, então no PSB de São Paulo, 

buscaram debater a renovação de sete concessões de rádio e TV e também são rejeitados. É 

rejeitado ainda requerimento que quer debater projeto que propõe a realização de plebiscito 

sobre a retomada do controle acionário da Companhia Vale pela União. E outros dois que 

querem apurar as causas do rompimento da barragem de Apertadinho em Rondônia. Por fim, 

é rejeitada audiência sobre uma denúncia de tortura que teria sido praticada pela Polícia 

Federal. 

 Denúncias envolvendo a Petrobras estão entre as audiências rejeitadas em 2013 em 

dois requerimentos: um quer debater um suposto desvio de recursos da empresa para a 

campanha da então candidata à Presidência Dilma Rousseff em 2010, e o outro quer 

aprofundar denúncias de superfaturamento de contratos da construtora Odebrecht com a 

estatal. Mais tarde, estas denúncias viriam a ser investigadas pela chamada Operação Lava 

Jato iniciada em 2014. Mas também são rejeitadas audiências sobre a violência policial contra 

manifestantes e sobre os impactos no novo Código Florestal na recuperação de florestas. 

 Após solicitação, o Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, 

repassou dados sobre as audiências públicas aprovadas nos três anos e as que foram 

requeridas, mas não foram votadas. Dos totais de audiências aprovadas em cada ano, foram 

retiradas as que foram efetivamente realizadas (considerando todos os requerimentos 

aprovados para uma mesma audiência; ou seja, lembrando que audiências conjuntas são 

requeridas por deputados de mais de uma comissão) para saber quantas foram aprovadas, mas 
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não foram realizadas. Os números crescem com o passar do tempo: em 2005, todas as 

aprovadas foram realizadas; em 2009, foram 493 não realizadas; e, em 2013, 696. As 

audiências requeridas, mas que nem chegaram a ser votadas pelas comissões são 30 em 2005, 

91 em 2009 e 168 em 2013. As entrevistas com funcionários das comissões, mais adiante, 

oferecem algumas respostas para estes números mais altos. Em outro momento, será 

interessante analisar os motivos destes números, mas é um trabalho que deve requerer outras 

abordagens metodológicas. Uma rápida análise dos requerimentos não votados mostra 

diferentes causas para o arquivamento como o caso em que o próprio deputado pede para 

arquivar, ou o presidente da comissão assina um ato para interromper a tramitação, ou ainda o 

requerimento é arquivado por causa do final do ano legislativo. Portanto, para saber as razões 

destes resultados seria necessário entrevistar os deputados para saber o que de fato impediu a 

tramitação. 

 

2.3 Entrevistas 

 

 Para aprofundar um pouco mais a dinâmica de realização das audiências públicas, 

foram feitas entrevistas com seis funcionários de diferentes comissões permanentes da 

Câmara (CTASP, CME, CEC, CFT, CFFC e CSSF). Elas foram realizadas no mês de junho 

de 2016. Foi feito um sorteio para a busca de funcionários de 10 comissões, mas nem todos 

puderam atender no período indicado pela pesquisadora. Optou-se por não identificar os 

servidores para que eles pudessem falar mais livremente. De maneira geral, os funcionários 

afirmaram que a colocação em pauta dos requerimentos de audiência pública é feita por 

ordem de chegada. Um dos funcionários, porém, lembrou que até mesmo a colocação em 

pauta é uma prerrogativa do presidente da comissão. “E, quando está na pauta, pode existir 

um requerimento de inversão de pauta, dando preferência para outro. Ou o autor está ausente 

e a matéria deixa de ser apreciada naquela reunião. E muitas vezes há acordo entre as 

lideranças para não votar determinado requerimento”, explica. 

 De fato, as sessões das comissões permanentes contam com a presença invariável de 

assessores dos deputados, assessores dos partidos e de consultores da área temática. Como um 

deputado costuma se dividir em várias atividades em um mesmo espaço de tempo, os seus 

assessores buscam acompanhar as reuniões que ele não pode comparecer para avisar de 

momentos importantes da sessão nos quais ele precisa estar presente. Por exemplo, avisar que 

um requerimento de audiência no qual ele tem interesse está prestes a ser jogado para o fim da 

fila em função das inversões de pauta. Neste caso, o deputado passa rapidamente na comissão 
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para defender seu caso. As assessorias de partidos e do governo se concentram em temas mais 

problemáticos que precisam ser votados imediatamente ou engavetados. E, neste caso, vários 

deputados podem ser mobilizados para uma tentativa de obstrução ou para dar quórum para 

uma votação. 

A situação se complica um pouco mais quando o deputado faz parte do conjunto de 

líderes ou vice-líderes de seu partido ou bloco parlamentar. Neste caso, ele também deverá 

estar preparado para atuar em diferentes espaços para resolver as questões partidárias. Os 

deputados também costumam atuar nas chamadas frentes parlamentares, que são colegiados 

informais de deputados ou de deputados e senadores (frentes mistas) criados para promover 

algum tema específico. Em agosto de 2016, existiam 242 frentes parlamentares na Câmara 

sobre temas variados como a Frente Parlamentar pela Defesa, Apoio e Fortalecimento da 

Bicicleta como meio de transporte e atividade esportiva e a Frente Parlamentar Mista para a 

Liberdade Religiosa do Congresso. 

Para ter uma ideia da agenda de um deputado nos dias de sessões de comissões basta 

verificar de quais colegiados um deputado faz parte. Como exemplo, foi feita uma pesquisa 

para um grupo de dez deputados – escolhidos de maneira aleatória - que estavam cumprindo 

seus mandatos em 19 de fevereiro de 2013 (Figura 2). Ou seja, foi escolhido o ano mais 

recente do trabalho. A busca realizada no sistema informatizado da Câmara retornou apenas 

os presidentes de frentes parlamentares e não os seus componentes. Também não há um 

detalhamento sobre os participantes de comissões mistas (com senadores) como é a Comissão 

Mista de Orçamento e, principalmente, as comissões mistas de medidas provisórias. Desde 

2012, após decisão do Supremo Tribunal Federal, o Congresso é obrigado a instalar 

comissões mistas para a análise dessas medidas. Antes, as propostas eram votadas diretamente 

nos plenários. Em 2013, foram editadas 34 medidas provisórias; ou seja, 34 comissões 

diferentes, embora com prazo inferior a dois meses, tiveram que ser criadas para analisar os 

textos, o que também ocupou a agenda de vários deputados. 

 

Figura 2 – Participação dos deputados em colegiados diversos 
Deputado Comissão 

permanente 
Comissão especial Outros 

Cláudio 
Puty (PT-
PA) 

Titular CFT, 
suplente CVT 

Cria o Estatuto da Metrópole (titular), PEC 
Zona Franca de Manaus (titular), Altera o 
Estatuto da Microempresa (titular), Terrenos 
de Marinha (suplente) 

Comissão Externa – 
Denúncia de Assassinato em 
São Felix do Xingu – PA 
(coordenador), CPI Trabalho 
Infantil 

Darcísio 
Perondi 
(PMDB-

Titular CSSF, 
suplente 
CTASP 

Sistema Nacional Políticas sobre Drogas 
(suplente), Subsídios Cargos Públicos 
(suplente), Normas Gerais Contrato Seguro 

Comissão Externa – 
Internação Compulsória em 
São Paulo (suplente) 
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RS) Privado (titular), Modificações da Lei da 
Profissão de Motorista (suplente), 
Financiamento da Saúde Pública (presidente), 
Carreira Única de Médico de Estado (titular), 
Voto Aberto para Perda de Mandato (titular)  

Mauro 
Benevides 
(PMDB-
CE) 

Titular CCJC, 
suplente CE 

Reforma Política (titular), Sistema Distrital 
Misto (titular), Remuneração Advogados 
Públicos (relator), Lei da Anistia (suplente), 
Defensorias Públicas da União e DF (relator), 
Código Nacional Ciência e Tecnologia 
(suplente), Defensoria Pública em Todas as 
Unidades (titular), Parâmetros Remuneração 
Servidores (titular), Atividades Ciência, 
Tecnologia e Inovação (suplente) 

CPI Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes 
(suplente), Centro de Estudos 
e Debates Estratégicos 
(titular), Grupo de Trabalho 
de Consolidação da 
Legislação Brasileira (titular) 

Márcio 
Marinho 
(PRB-BA) 

Titular 
CREDN, 
suplente 
CCTCI, 
suplente 
CAPADR 

Código de Processo Civil (suplente), Cria o 
Estatuto da Metrópole (suplente), Carreira do 
Policiamento de Trânsito (titular) 

Vice-líder PRB 

César 
Halum 
(PSD-TO) 

Titular CME, 
suplente CVT, 
suplente CDC 

Reformulação do Ensino Médio (titular), 
Bolsa/Crédito Educativo Aluno Carente 
(titular), Financiamento da Saúde Pública 
(suplente), Acesso à Internet aos Cidadãos 
(titular), Mineração (suplente), Cria o “Pão 
Brasileiro” (suplente), Demarcação de Terras 
Indígenas (suplente) 

Presidente da Frente 
Parlamentar Mista de Apoio 
às Vítimas da Seca no 
Nordeste 

Eduardo 
Gomes 
(PSDB-TO) 

Titular CCTCI  No ano de 2013, ocupou a 
Secretaria de Esportes de 
Tocantins 

Rose de 
Freitas 
(PMDB-
ES) 

Titular CME, 
suplente 
CINDRA, 
suplente 
CCULT 

Recurso Especial no Âmbito do STJ (titular), 
Aplicação dos Recursos dos Royalties 
(suplente), Mineração (titular), Nomeação para 
Função de Confiança (titular), Autonomia 
Funcional (suplente) 

CPI do Ecad (titular) 

José Priante 
(PMDB-
PA) 

Titular CFT, 
suplente 
CINDRA 

Plano de Metas dos Poderes Executivos 
(titular), Institui o Código Comercial 
(suplente), Mineração (titular) 

 

Dr. Jorge 
Silva (PDT-
ES) 

Titular CSSF, 
suplente CDU 

Cria Empregos Públicos na Funasa (suplente), 
Sistema Nacional Políticas sobre Drogas 
(presidente), Carreira Única de Médico de 
Estado (suplente) 

Vice-líder do PROS, CPI do 
Trabalho Infantil (titular), 
presidente da Frente 
Parlamentar de Atenção 
Integral à Saúde do Homem 

Paulo Abi-
Ackel 
(PSDB-
MG) 

Presidente 
CCTCI, 
suplente CME 

Código de Processo Civil (suplente), 
Mineração (suplente), Proteção à Saúde e ao 
Meio Ambiente (suplente) 

CPI do Tráfico de Pessoas no 
Brasil (titular) 

Fonte: CEDI/Câmara dos Deputados, 2018. 

A Figura 2 mostra que os deputados normalmente participam de apenas duas 

comissões permanentes, sendo que uma como titular e outra como suplente. Mas podem 

participar de várias comissões especiais, que têm prazo até a conclusão da análise da matéria. 

Ou seja, o prazo é bastante variável. E é comum ter comissões que param de funcionar 

durante um tempo e voltam em outro momento por motivos diversos. Para a presente busca, 

foram consideradas as comissões que estiveram funcionando por pelo menos seis meses no 
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ano de 2013. Desta forma, é possível notar uma carga bastante acentuada sobre alguns 

deputados. O deputado Mauro Benevides, por exemplo, aparece com 14 comissões, embora 

fosse suplente em cinco. Alguns deputados da lista também estavam presentes em CPIs, 

comissões externas ou eram líderes partidários. 

Voltando às entrevistas, os funcionários oferecem várias respostas quando a pergunta é 

se o presidente da comissão influencia a ordem de realização das audiências. A prática mais 

comum, segundo eles, é a de um acerto entre o deputado/autor do requerimento e o 

presidente. “O calendário é prerrogativa do presidente, ele organiza. Dependendo da demanda 

do parlamentar que tem mais pressa, a gente orienta procurar o presidente. Mas varia de 

presidente para presidente. Tem presidente que escolhe o que acha mais importante e outros 

preferem esperar o pedido dos deputados”, explica um funcionário.  

A prática de esperar um pedido pessoal do autor do requerimento teria o objetivo de 

verificar se é realmente do interesse do deputado fazer a audiência. Como afirma um 

funcionário, “a maioria das audiências que não são realizadas, na verdade não era do interesse 

do deputado realizar a audiência. O interesse era simplesmente de ser aprovado o 

requerimento para dar uma satisfação para alguém ou algum grupo”. Na comissão deste 

funcionário, em particular, quase 70% das audiências aprovadas em cada ano não eram 

realizadas. “Aprovamos uma média de 8 a 10 requerimentos por semana, mas só tem dois dias 

na semana para fazer audiências. É impossível”. Alguns funcionários ainda relataram a ajuda 

das assessorias de partidos na marcação de audiências dos deputados ligados a eles. 

Mas existem comissões em que a atuação do presidente no agendamento das 

audiências é mais presente. E geralmente são as comissões que têm mais poder, um poder 

medido pela preferência que os partidos/blocos demonstram no momento da escolha das 

presidências. Um funcionário explica que, embora a votação dos requerimentos de audiências 

obedeça a ordem de chegada, o agendamento é feito pelo presidente da comissão: “Temos 

estes requerimentos aprovados. Vamos ver quais vamos fazer. Ele é que determina a 

sequência”. Em alguns casos, o presidente prioriza os seus próprios requerimentos de 

audiência ou dos colegas de partido. Mas, segundo os funcionários, esse comportamento não é 

generalizado e deve ser avaliado caso-a-caso. Lembrando novamente que os mandatos dos 

presidentes são de apenas um ano. Outra situação comum é o respeito do presidente à 

“senioridade” do deputado que requer a audiência. “Estes deputados que têm mais peso, 

acabam demandando mais e falam com o presidente. São deputados âncoras, antigos; ou 

representam grupos do setor, já foram gestores, ex-ministros, presidentes da Câmara”., conta 

um funcionário. 
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Mas é possível notar uma diferença de prática em relação às comissões que lidam com 

a área social. Nestes casos, os funcionários têm mais peso nas marcações porque a demanda é 

maior e envolve grupos bastante diferenciados e numerosos. Um dos funcionários cita pelo 

menos três critérios que ele utiliza para a marcação das audiências e o primeiro é a 

oportunidade do tema. “Um tema de relevância nacional, que tenha que ser feito logo. Um 

exemplo foi a questão da pílula do câncer. Quando falaram no Fantástico, os deputados 

pediram audiência e fizemos em novembro. Durou o dia inteiro. Foi criado um grupo de 

trabalho para elaborar um projeto e aprovaram uma lei que está sendo discutida agora no 

Supremo”. O funcionário citou outros casos como a proibição da venda de emagrecedores e 

comentou: “Aqui tem umas audiências públicas que realmente dão Ibope”. 

Além da questão da oportunidade do tema, outro critério é se a audiência vai tratar de 

projeto de lei em tramitação. Apesar de o regimento interno não suspender a tramitação de 

projeto que tenha requerimento de audiência aprovado, é uma prática em muitas comissões 

esperar o evento para que o relator tenha mais elementos para escrever seu parecer. Mas aqui 

a opinião dos funcionários se divide. Alguns afirmam que muitas vezes a audiência é usada 

para atrasar a tramitação mesmo. “Os requerimentos que existem para projeto são uma 

tentativa de manobra para se postergar a tramitação daquele projeto. Muito raramente é para 

discutir o projeto. Embora já exista questão de ordem de que o requerimento aprovado não 

obsta a tramitação do projeto”.  Embora não com a mesma argumentação, outro funcionário 

afirma que o uso dos requerimentos de audiência pública para discutir projetos depende muito 

do relator: “Em 99% dos casos, ele se socorre da consultoria legislativa para ter elementos 

técnicos para fazer o seu parecer, ou de entidades. Audiência pública só quando ele quer jogar 

para a torcida”. 

Um terceiro critério observado por algumas comissões com mais demanda por 

audiências é a alternância de deputados. “Tem autor que apresenta 5 ou 6 requerimentos e a 

gente junta e pega com o gabinete qual é a prioridade. Não podemos fazer várias audiências 

do mesmo autor, tem que intercalar”. E um último critério citado por alguns funcionários é o 

menor custo das passagens para convidados de fora. As comissões têm uma verba para trazer 

convidados que certamente não terão como bancar seus gastos, mas a praxe é não oferecer o 

benefício de imediato.  

Limitar o número de convidados, não apenas pelos custos, mas principalmente a favor 

do bom andamento do debate, também pode ser um problema. Algumas comissões 

conseguem fazer acordos internos que adotam limites em torno de cinco pessoas por 

audiência. Isso porque cada um tem um tempo de até 20 minutos. “Quando eles não entram 
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em acordo e querem convidar 10 pessoas, sugerimos fazer um seminário em vez de uma 

audiência pública”, relata um funcionário. “Mais de cinco fica repetitivo, o pessoal dorme, vai 

embora”, diz outro. Um drible que os partidos ou entidades costumam dar na limitação de 

convidados é a fala de pessoas da plateia. A situação não é permitida pelo regimento, mas 

alguns funcionários relatam que os partidos divulgam a audiência sem dizer que a fala é 

restrita a convidados. “Alguns vêm de longe e querem falar”, conta um funcionário.  

O regimento cita expressamente a questão da necessidade de pluralidade de opiniões 

em uma mesma audiência, mas nem sempre isso é garantido e são feitas várias negociações 

para equilibrar o debate. Geralmente estas questões são resolvidas durante a votação do 

requerimento de audiência com a inclusão de nomes por deputados que têm pontos de vista 

diversos. Mas isso também pode ser feito depois, após uma pressão externa: “As assessorias 

dão o alerta: ‘Vai um nosso apanhar de três? Não vamos’. Aí a gente negocia com o gabinete 

do autor do requerimento e a mudança é feita em outra votação”, relata um funcionário.  

Na gestão do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, entre 2015 e 2016, houve um 

aumento do número de comissões especiais e foram criadas mais três comissões permanentes. 

A mudança, além de sobrecarregar ainda mais a agenda dos deputados, como foi visto acima, 

acabou também por reduzir a importância das comissões permanentes que já existiam, 

conforme a visão de alguns funcionários. É que, além do número de plenários disponíveis não 

ser suficiente para todos, existe uma concorrência de jurisdição sobre temas e pelo tempo dos 

deputados. Alguns funcionários acreditam que algumas comissões especiais são criadas 

apenas por uma vaidade do autor do projeto ou interesse dos candidatos a presidente e relator 

da futura comissão. Isso porque estas comissões são criadas de maneira temporária para dar 

parecer sobre um projeto específico ou conjunto de projetos. Elas só seriam obrigatórias para 

Propostas de Emenda à Constituição ou para matérias que tenham que passar por mais de três 

comissões de mérito. 
Significa diretamente o enfraquecimento das comissões permanentes. Essa relação é 
direta. Eu já trabalhei em especiais e achava isso. O projeto era midiático, era 
importante, criava-se comissão especial. E na gestão Cunha foi um número 
elevadíssimo. Hoje tem mais de 60 especiais, então este caráter especial se tornou 
uma coisa muito mais rotineira que especial. Perde sentido. Dá cargo, dá visibilidade 
para o deputado/presidente ou relator (depoimento funcionário). 
 

 Na mesma linha, outro funcionário reclama que os projetos mais complexos acabam 

indo para as especiais, tirando a importância das permanentes. A criação de novas 

permanentes também teria afetado as demais porque os campos temáticos acabam 

coincidindo. Ou seja, a prática favorece ainda mais a criação de especiais já que os projetos 

têm que passar por mais comissões de mérito. “Nosso processo legislativo está no limite”, 
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desabafou um funcionário. Pelo Gráfico 5, é possível notar que o total de especiais é sempre 

mais alto nos penúltimos anos das legislaturas porque, conforme a justificativa para a seleção 

dos anos do banco de dados, estes costumam ser os anos mais produtivos. De qualquer forma, 

logo no primeiro ano da legislatura 2015-2018, o total chega a 48, o maior desde 2003, o que 

pode indicar uma demanda represada atendida pelo novo presidente, mais ligado a 

parlamentares do chamado baixo clero. Em termos de audiências públicas, porém, como o 

trabalho das especiais é mais concentrado, os totais são bem menores: 53 em 2005, 121 em 

2009 e 56 em 2013. 

 

Gráfico 5 – Comissões especiais 2003-2016. 

 
Fonte: A autora, 2017. 

 

 A concorrência de tempo e espaço também se revela um problema que tende a 

diminuir a qualidade dos trabalhos. “Eu acho que anda meio atropelado Os deputados correm 

de um lado para o outro, dão presença de um lado, dão presença de outro. Muitas vezes 

querem participar de uma audiência, mas têm que priorizar onde está tendo deliberação e 

deixam de ver a audiência que é onde ele poderia pensar mais a respeito”, conta um 

funcionário. O resultado é que muitas audiências têm pouca presença física. “Se aumenta o 

número de audiências, não conseguimos nem deputado para presidir”, constata um 

funcionário. 

 Outra consequência deste limite de tempo e espaço é que os deputados ficam cada vez 

mais dependentes de suas assessorias, dos partidos e de grupos organizados. Um funcionário 
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relata que, durante a sessão de deliberações, é comum ver muitas pessoas orientando os 

deputados para retirar vários projetos e requerimentos de pauta.  
Teve um dia que retiraram projetos que os parlamentares não tinham lido nem a 
ementa. Eu acho esse assédio de assessoria muito pernicioso quando é feito na hora 
da reunião. Deveriam procurar o parlamentar, esclarecer o assunto, mas não no 
plenário, no horário da votação. E é em todos os níveis, de sindicalista a governo. 
Confederações de empregadores, principalmente. Eles falam para o deputado que o 
projeto não presta e ele não tem tempo de ver em uma pauta de 50 itens. Então eles 
adiam por até três vezes, depois pedem para o presidente retirar por ato próprio e 
depois pedem verificação de quórum e a reunião cai. (depoimento de funcionário). 

 

2.4 Resultados 

 

 Os resultados retirados do banco de dados e das entrevistas mostram uma confirmação 

da hipótese de que as audiências públicas não têm uma função deliberativa no sentido de 

contribuírem para a análise dos projetos em tramitação. A maior parte dos projetos aprovados 

não passa por audiências. A constatação não leva à dedução de que os parlamentares não 

ouvem a sociedade em suas decisões porque este contato pode se dar de diversas maneiras: 

lobby, e-mails, redes sociais e até pressões diretas na própria base eleitoral. Mas retira o 

elemento do confronto das opiniões divergentes em um mesmo espaço, que poderia 

caracterizar melhor a democracia deliberativa. Ou seja, a necessidade de ouvir argumentos 

contrários e debater com base nestas posições no sentido de convencer o interlocutor ou até 

procurar pontos em comum. Pelo menos para a apreciação de projetos de lei. 

 As audiências públicas funcionariam mais para fiscalizar atos do poder Executivo ou 

para exploração de temas diversos. Esta característica reflete em parte a pouca importância do 

sistema de comissões brasileiro em comparação ao americano, por exemplo, que é sempre 

ressaltada na literatura. Ou seja, é um sistema no qual as principais matérias sempre passam 

pelo Plenário, que pode simplesmente ignorar o texto aprovado nas comissões. Ou, quando o 

projeto pode tramitar somente nas comissões, ele ainda pode ser alvo de recurso ao Plenário. 

Pode inclusive ter sua tramitação interrompida nas comissões por um pedido de urgência para 

o Plenário, o que reduz até mesmo o poder negativo das comissões, que seria o de barrar 

textos indesejados. 

 O espaço das comissões, e especialmente as audiências públicas, serviriam então para 

algumas situações, além da análise de poucos projetos: 1) para fiscalizar o Executivo; 2) para 

que os partidos possam marcar suas posições sobre determinado tema, distinguindo melhor 

oposição e governo; ou, talvez, direita e esquerda; 3) para que os partidos, ou os requerentes 

de audiências individualmente, possam atender suas bases eleitorais, chamando-as para serem 
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ouvidas na Câmara; 4) para buscar visibilidade midiática, repercutindo algum assunto que já 

está na mídia; 5) para atender denúncias ou reclamações diretas de algum setor da sociedade; 

6) para obter esclarecimentos de empresas sobre denúncias contra elas; 7) para atrasar a 

tramitação de um projeto polêmico. 

 Embora os debates não sejam predominantemente sobre projetos em tramitação, isso 

não quer dizer que eles não sejam deliberativos em outros sentidos. Eles podem contribuir 

para a formação da opinião da sociedade sobre os próprios partidos, indicando elementos 

importantes para a decisão do eleitor. Isso fica mais claro nas audiências que envolvem a 

fiscalização do Executivo, onde o embate entre governo e oposição é mais forte. Boa parte 

destas audiências terá cobertura da mídia porque seus assuntos já foram tratados por essa 

mesma mídia, o que assegura ao deputado mais um canal de divulgação, além dos seus 

próprios canais (e os do partido) como redes sociais e canais institucionais (TV Câmara).  

Audiências com grande repercussão midiática costumam contar com a presença dos 

líderes de partidos, mesmo que eles não pertençam às comissões específicas. Eles podem falar 

a qualquer momento nas comissões e utilizam o espaço para marcar a posição do partido. 

Diante de assuntos mais concretos e com a própria presença de convidados que, geralmente, 

estão bem afinados com o assunto tratado; muitas vezes a coalizão governista pode se mostrar 

menor que a oficial. Ou seja, mais diferenças de cunho ideológico podem aparecer em reação 

aos testemunhos apresentados. A CFFC é a comissão que, obviamente, melhor descreve este 

tipo de audiência pública de fiscalização do Executivo. Mas esta é uma característica que, de 

certa forma, perpassa todas as comissões. Neste ponto, as comissões teriam funções 

importantes na fixação das posições de cada partido e nos testes de fidelidade da chamada 

base aliada, a própria coalização governista. 

 Algumas audiências, porém, têm uma vertente mais distributivista, no sentido 

empregado pelo novo institucionalismo. São marcadas para atender interesses de setores 

específicos como é o caso da CAPADR com o agronegócio. Os requerimentos apresentados, 

como exemplificado acima, são geralmente de demanda porque fazem referência expressa a 

uma solicitação explícita ou implícita de algum segmento econômico ligado à comissão. Já 

comissões como a CLP, CDHM e CTASP, como foi dito, também atendem grupos 

específicos, mas relacionados a movimentos sociais e sindicatos. De qualquer forma, saber até 

que ponto esta alta presença de demandantes nas comissões tem a ver com os interesses do 

próprio deputado ou do partido exigiria uma análise mais refinada. 

 O registro exploração, que é marcante em comissões como CSSF, CEC, CREDN e 

CMADS pode estar relacionado ao alto grau de especialização destas comissões, que lidam 
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com assuntos que requerem mais profissionais liberais e ONGs nas audiências. Estas também 

seriam comissões, portanto, onde o jogo informacional pode ser mais relevante, ou seja, onde 

a discussão especializada pode trazer algum ganho no jogo de trocas com os colegas de 

Plenário, conforme a teoria correspondente.  

Mas para que servem as audiências de exploração de assuntos que não estão 

tramitando e nem estão na mídia de uma forma constante? Uma sugestão é a de que estas 

audiências, embora não apresentem referência expressa a grupos nos requerimentos de 

solicitação, também sejam demandadas por algum setor. O crescimento significativo destas 

audiências em 2013, superando as de fiscalização do Executivo, também pode indicar algo 

que foi dito pelos funcionários de comissões entrevistados na pesquisa: o desprestígio das 

comissões permanentes em relação às comissões especiais. 

 O crescente número de comissões especiais - já referido anteriormente - acaba 

retirando das comissões permanentes alguns dos assuntos mais quentes. Embora a comissão 

especial trate apenas de um projeto específico e, desta forma, ela não vá competir com a 

comissão permanente que ainda ficaria livre para tratar de outros projetos e de outras 

fiscalizações do Executivo, ela desloca fisicamente os deputados. De acordo com as 

entrevistas realizadas, é comum a reclamação dos deputados com a quantidade de atividades 

legislativas e o pouco tempo para cumprir todas elas, sendo que algumas acontecem ao 

mesmo tempo. Também é comum ver mais assessores que deputados em algumas audiências 

pelo mesmo motivo. Como o assunto tratado nas comissões especiais é mais importante ou 

mais urgente, os deputados – e por que não, os partidos - preferem dar mais atenção à 

presença nestas comissões. As audiências públicas continuam crescendo em quantidade nas 

comissões permanentes, mas elas são realizadas com um número reduzido de parlamentares e 

sobre assuntos – talvez - cada vez menos urgentes ou menos importantes. Vale dizer que os 

conceitos de urgente e importante estão sendo mobilizados apenas para situar a diferença que 

os próprios parlamentares fazem ao prestigiarem uma comissão em detrimento de outra. 
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3 A DELIBERAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DAS COMISSÕES  

 

 Depois de analisar os aspectos deliberativos das audiências públicas da Câmara em 

relação às motivações para a sua realização, as regras e os atores, resta saber se existe uma 

ressonância entre os pressupostos e a qualidade do debate propriamente dito. Se ele é 

deliberativo ou não. Muitos críticos da teoria deliberativa – como já dito anteriormente - 

afirmam que a teoria não se mostra relevante porque não consegue medir os resultados 

práticos da deliberação. Ou seja, é feito todo um esforço para verificar se regras de equilíbrio 

do debate estão sendo obedecidas, mas tudo dependeria de uma atitude dos atores em prol da 

deliberação justa. No final das contas, esta atitude pode ser apenas uma encenação, pois, 

como afirmam os teóricos da escolha racional, os parlamentares já teriam suas preferências 

sobre todos os assuntos, ou ao menos já se inclinariam por determinada direção assim que os 

pontos escuros de determinado tema fossem esclarecidos por suas assessorias ou seus 

partidos. 

 Ao defender um ponto de vista que acolhe tanto os momentos de ação estratégica 

quanto de ação comunicativa, a preocupação deste trabalho é destacar estes momentos, ou 

pelo menos verificar indícios da sua existência. Muito já foi feito no sentido de realçar a ação 

estratégica, apontando que os parlamentares votam com os seus partidos, por exemplo. Ou 

que buscam coalizões governamentais para terem mais sucesso na reeleição. Boa parte deste 

sucesso partidário ou governamental, porém, também é fruto de mudanças de visões de 

mundo provocadas pela experiência política, pelo confronto de ideologias, pelo 

amadurecimento do debate. Ou seja, não são apenas estratégias partidárias orientadas por um 

líder sem um ponto de origem definido. 

 Se as comissões permanentes são um local de debate mais aprofundado dentro do 

Congresso, é interessante analisar se a sua dinâmica é deliberativa no sentido da produção 

legislativa. As audiências públicas deveriam ser momentos em que os assuntos são 

examinados sob vários pontos de vista para que os parlamentares possam decidir sobre eles. 

De posse destas informações, ao debater uma proposta em votação, os parlamentares podem 

mobilizar aqueles argumentos oferecidos por especialistas ou interessados na questão. Já 

constatamos, porém, que a maior parte das audiências públicas não se destina ao debate de 

projetos, mas à fiscalização do Executivo ou exploração de temas novos. Mas também foi dito 

que, embora as audiências tenham um caráter público importante, elas não são, 

evidentemente, os únicos meios pelos quais os parlamentares podem se preparar para a 

votação informada de um projeto. 
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 De qualquer forma, a existência de audiências públicas antes da votação de um projeto 

confere este caráter público e participativo, que é um dos pressupostos levantados por vários 

teóricos da democracia deliberativa para o sucesso do debate. Neste caso, para analisar 

momentos deliberativos no interior das comissões, a ideia inicial era realizar um estudo de 

caso relacionado à votação de um projeto de lei em uma determinada comissão e que tenha 

passado por audiência pública na mesma comissão. Todas as sessões de discussão do projeto 

seriam analisadas, as de audiência pública e as de votação. Isso porque seria necessário medir 

o efeito das audiências sobre o momento de discussão que precede o voto. 

 47 projetos que passaram por audiências públicas nos anos de 2005, 2009 e 2013 

foram sancionados naqueles anos ou mais tarde. Entre estes, 21 não eram de autoria do 

Executivo. Foi sorteado um projeto entre estes porque o fato de o projeto ser do Executivo 

adicionaria um fator de pressão a mais para a aprovação do texto, o que, talvez, reduzisse o 

espaço para uma deliberação efetiva. Pela discussão já realizada, é muito grande a influência 

do Executivo nos trabalhos legislativos e a ideia da pesquisa também é avaliar os momentos 

deliberativos dentro do Congresso. O projeto sorteado foi o PL 5.369/09 que buscava instituir 

um programa de combate ao bullying no país. Ele passou por audiência pública em 2013 e se 

transformou na lei 13.185/15. 

 De qualquer forma, para comparar as mudanças no debate parlamentar, também foi 

analisada uma proposta polêmica e de autoria do Executivo. A escolha foi dirigida para um 

grupo de quatro projetos que mudou o marco regulatório da exploração do petróleo no país. 

Eles foram enviados em 2009 e passaram por três audiências públicas conjuntas da CME e 

CDEICS durante este mesmo ano. Os projetos não foram votados por estas comissões porque 

foram criadas comissões especiais para eles. Desta forma, apenas o debate feito nas 

audiências será analisado. 

 Existem vários métodos desenvolvidos por cientistas políticos com o objetivo de 

medir a qualidade da deliberação nos chamados minipúblicos, como é uma comissão 

parlamentar. Um grupo de quatro pesquisadores (STEENBERGEN et al, 2003) desenvolveu o 

chamado DQI (Discourse Quality Index) com base na teoria formulada por Habermas. Os 

critérios levados em conta são: 1) participação (todos devem ser livres para participar do 

debate); 2) justificação (uso de argumentos válidos); 3) participantes devem buscar o bem 

comum; 4) participantes devem tratar um ao outro com respeito; 5) discussão deve buscar o 

consenso, ou uma política construtiva.  

 O DQI foi aplicado pelos pesquisadores a um debate no Parlamento inglês, sendo que 

a unidade de análise foi o discurso, a demanda central de cada orador. Então, cada discurso foi 
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avaliado quanto aos critérios selecionados. Por exemplo, em relação à justificação, os 

discursos foram categorizados em quatro níveis: 1) sem justificação; 2) justificação inferior 

(quando uma razão é dada, mas sem relacionar o vínculo entre ela e o voto); 3) justificação 

qualificada (a razão é explicada por um argumento); 4) justificação sofisticada (mais de um 

argumento é oferecido). O trabalho também avaliou o conteúdo da justificação, mostrando se 

ela favorecia grupos específicos, o bem comum, ou ambos. Em relação à categoria respeito, 

são vários os níveis de medição; mas a ideia é verificar se as falas mostram respeito por 

grupos, demandas e pelos argumentos citados no debate. Para a política construtiva, os 

pesquisadores indicaram se o orador deixava espaço para mudanças em suas ideias, se 

apresentava alternativas que não estavam muito relacionadas com o foco da reunião, ou se 

adotava atitudes mediadoras. 

 Os resultados da aplicação do DQI ao debate analisado pelos pesquisadores, uma 

avaliação sobre políticas públicas relacionadas às mulheres, evidenciam alguns problemas 

deste tipo de codificação. Por exemplo, a referência ao grupo mulheres é classificada como 

restrita a um grupo de interesse. Ou seja, bem comum só seria considerado se fizesse 

referência a mulheres e homens indistintamente, o que elevaria a qualidade do debate em 

questão. Ocorre que o tema já tinha o recorte da diferença e seria complicado discutir políticas 

para homens e mulheres em um debate sobre mulheres. Outra situação é a classificação de 

desrespeito, pois é bastante comum o uso de falas recheadas de sarcasmo, ironia, além de 

outros recursos, entre os parlamentares. Entre eles, isso pode nem ser considerado um 

desrespeito no sentido atribuído pelos pesquisadores. Afinal, o jogo político é mais bruto em 

relação à oratória. Sem dúvida, porém, é possível argumentar que, talvez, se o ambiente de 

debate político fosse mais respeitoso, as discussões seriam mais produtivas porque os 

políticos não teriam que apelar para estes recursos. Ou seja, teriam que oferecer argumentos. 

 Um dado importante é que, ao final do debate analisado pelos pesquisadores, não 

houve variação no sentido da política construtiva. Todas as falas foram classificadas como 

presas ao seu ponto inicial. Ou seja, nenhuma tentativa de oferecer alternativas ou mediar as 

posições colocadas. Outras categorias também são retiradas por não apresentarem variação 

significativa e o resultado é que, em um máximo de 6 pontos do índice formado, o debate 

recebeu 3,982. Os pesquisadores sugerem, ao final, que o índice deve ser aplicado a diferentes 

temas para checar a sua variação contextual; a diferentes sistemas políticos (consensual ou 

competitivo); e a diferentes arenas (fechadas ou públicas). 

 De fato, estudos posteriores buscaram, por exemplo, verificar até mesmo diferenças 

culturais relativas às medições feitas com base no DQI. Bächtiger e Hangartner (2010) 
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procuram adicionar os efeitos de temas específicos, atores e características culturais nas 

decisões deliberativas. Para isso, analisam apenas a categoria desrespeito nos debates das 

comissões e dos plenários dos parlamentos suíço e alemão. Entre as hipóteses levantadas, os 

pesquisadores consideram as diferenças de atuação entre governo e oposição. Segundo eles, 

os deputados governistas estariam sempre apresentando novas propostas e usariam seu tempo 

de debate para explicar as ideias para o público e para os demais partidos. Se precisam de 

apoio para estas propostas, a ação deliberativa deveria ocorrer – de acordo com a hipótese – 

com a formulação de argumentos convincentes. Os partidos de oposição, usariam o tempo 

para atacar estas propostas com o objetivo de mandar outro sinal para seus eleitores. A 

hipótese geral, então, é que os partidos de oposição seriam menos respeitosos que os 

governistas. 

 O estudo abordou 12 temas discutidos entre as décadas de 80 e 90, desde questões 

mais polarizadas como a situação econômica até temas como o bem-estar dos animais. A 

hipótese relacionada aos partidos se confirmou, mas o mesmo não foi possível dizer de outras 

variáveis: 
Em termos concretos, descobrimos que as instituições políticas específicas - em      
particular, arranjos de coalizão e arenas não públicas - eram menos polarizadas e as 
questões menos importantes, bem como as estratégias e o status partidários afetam 
fortemente as interações respeitadoras em ambientes legislativos, enquanto os 
efeitos da cultura política e outras características individuais são menos claras. Isso 
significa, por um lado, que os resultados desejados normativamente podem ser 
alcançados através da manipulação de regras institucionais. Por outro lado, o 
poderoso efeito das afiliações partidárias sublinha que existe também um limite para 
a engenharia institucional. Na Suíça, por exemplo, as pontuações de maior respeito 
são direcionadas principalmente pelos partidos de coalizão "governamentais". 
Outros partidos da coalizão que adotam um papel mais opositor são muito menos 
respeitosos35 (BÄTCHIGER; HANGARTNER, 2010, p. 624-625, tradução nossa). 
 

 Fora da questão partidária, apenas a idade dos participantes teve um efeito importante 

com os mais idosos se mostrando mais respeitosos. Gênero, quantidade de mandatos e ser ou 

não presidente de comissão não afetaram o nível de respeito. 

 Em outra análise sobre diferenças culturais, Pedrini (2015) escolhe a Suíça, um estado 

com quatro línguas nacionais: alemão, francês, italiano e reto-romana. O estudo identifica que 

os deputados que falam francês colocam seus argumentos a favor de grupos, enquanto os 

35 O texto em língua estrangeira é: “In concrete terms, we found that specific political institutions – in particular, 
coalition arrangements and non-public arenas – were less polarised and less salient issues, as well as that partisan 
strategies and status strongly affect respectful interactions in legislative settings, while the effects of political 
culture and other individual characteristics are less clear-cut. This means, on the one hand, that normatively 
desired outcomes can be achieved through the manipulation of institucional rules. On the other hand, the 
powerful effect of partisan affiliations underlines that there is also a limit to institucional engineering. In 
Switzerland, for example, higher respect scores are mainly driven by the 'governmental' coalition parties. Other 
coalition parties that adopt a more oppositional role are far less respectful”. 
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deputados que falam alemão privilegiam o bem comum. Os primeiros também contariam mais 

histórias em que se veem como vítimas. Os que falam italiano se comparam aos franceses nos 

tipos de argumentos e oferecem menos propostas de mediação que os que falam alemão. Mas 

não foram detectadas grandes diferenças quanto à sofisticação das justificativas. 

O pesquisador adiciona ao DQI a categoria questionamento para ver de que forma 

eram feitas as perguntas pelos participantes. Era esperado que os de língua latina fossem mais 

propensos a usar questões retóricas em vez de analíticas por causa de uma tradição de 

pesquisa que aponta os latinos como mais apaixonados na defesa de suas convicções e, 

portanto, menos deliberativos. Mas a pesquisa não mostrou diferenças entre os grupos neste 

sentido. Foram mais significativos, os resultados relativos a grupos minoritários no contexto 

de cada debate. 

 Stromer-Galley (2007), em sua análise sobre discussões online, divide a observação 

das deliberações em seis categorias: expressão de opinião com argumentos, referências a 

fontes externas (evidências), indicação de pontos de discordância, igualdade (nenhum 

participante deve dominar as discussões), coerência com o tópico da deliberação, e 

engajamento (presença de réplicas, tréplicas). O artigo não deixa claro, porém, por que a 

indicação de pontos de discordância não seria uma espécie de engajamento. Em relação a 

referência a fontes externas; mídia, experiências individuais, falas de outros convidados e 

pesquisas científicas são medidas com o mesmo peso, o que também poderia ser discutido. 

 Em um debate online entre moradores de determinada região dos Estados Unidos 

sobre política educacional, Stromer-Galley encontrou expressões de opiniões em 55% dos 

3.482 thoughts (sentença que expressa uma ideia ou tópico) coletados. 84% deste grupo foram 

ideias elaboradas com argumentos de suporte. No quesito fontes, a pesquisadora notou que as 

histórias pessoais foram mais utilizadas e, em seguida, os documentos fornecidos previamente 

pelos pesquisadores. 83% dos falantes optaram por responder argumentos utilizados por 

outros, o que indica um elevado engajamento. Mas 66% das ideias verbalizadas eram sobre 

tópicos diferentes dos quatro selecionados pelos pesquisadores para a discussão. 

 Também analisando discussões online pelo site VotenaWeb, Mendonça e Pereira 

(2011) classificam o DQI como um modelo muito sofisticado e exigente em relação à 

categoria justificação. Segundo os autores, os níveis de justificação propostos levariam a 

poucas conclusões sobre a existência ou não de deliberação. Eles optam por avaliar apenas se 

as opiniões são justificadas ou não. E também acrescentam a categoria fontes externas 

divididas em: experiências pessoais, contribuições de outros participantes, mídia, autoridades 
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externas (especialistas e, no caso em questão, trechos de projetos de lei). A grande maioria 

das referências foram a experiências pessoais. 

 Entre os indicadores de reciprocidade (contraditório, engajamento), os pesquisadores 

brasileiros avaliaram menções explícitas e implícitas a outros posts, questionamentos não 

retóricos (convites a refletir sobre determinados pontos) e apresentação de argumentos 

contrários ligados por conjunções adversativas. Ao contrário da discussão online norte-

americana, o engajamento do debate feito por meio do VotenaWeb teve baixos índices. Neste 

quesito, porém, fica claro que pode existir uma reciprocidade maior entre os discursos – 

analisados como um todo - que entre os posts. Mas isso seria mais difícil de medir. Os autores 

ainda quiseram saber se alguém mudou de opinião por causa da discussão e as menções a isso 

foram apenas duas entre 118 posts. 

 Em uma opção que parece bastante oportuna para a análise do debate parlamentar, os 

pesquisadores também escolheram separar apenas marcas explícitas de desrespeito nos posts. 

Considerando “confuso” o modelo proposto no DQI, eles simplificam a categoria dividindo-a 

em duas: desrespeito a argumentos (desconsideração como ponto de partida) e desrespeito a 

grupos (uso de estereótipos e descrições ofensivas). Na discussão online analisada, a grande 

maioria se comportou de forma respeitosa. 

 Quanto aos apelos ao bem comum, os pesquisadores concluem, por exemplo, que as 

pessoas mobilizaram argumentos pela equidade ao rejeitarem políticas de cotas e 

diferenciação no VotenaWeb. Ocorre que um codificador poderia argumentar que esta seria 

uma política compensatória, no sentido de uma maior distribuição dos recursos, o que 

também é equidade. Portanto, a categoria parece ser de difícil operacionalização. No debate 

parlamentar público, como já foi dito, também seria complicado separar o que é apelo ao bem 

comum do que é interesse de um grupo específico. 

 Em uma simplificação de códigos ainda maior, Esterling (2011) analisa as discussões 

sobre planos de saúde no Congresso norte-americano, observando apenas a oferta de 

argumentos pelos parlamentares. Analisando 72 audiências entre 1990 e 2003, Esterling 

dividiu as falas em refutáveis e não refutáveis. As primeiras seriam aquelas que apresentam 

argumentos que podem ser testados e refutados por evidências empíricas. Já as segundas 

seriam aquelas baseadas em valores sociais e culturais ou argumentos baseados em 

experiências pessoais subjetivas. A conclusão de Esterling é a de que os participantes de 

audiências tendem a usar argumentos de primeiro tipo quando o tema é apenas 

moderadamente conflituoso. Quando o tema é objeto de consenso geral ou é extremamente 

contencioso, os argumentos são de segundo tipo. 
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 As argumentações, retiradas de pesquisas de opinião com os participantes das 

audiências, estão relacionadas à expectativa de um acordo entre as partes. Quando o debate 

tem um conflito moderado, segundo Esterling, mesmo os participantes que têm interesses 

específicos estão propensos a discutir com base em argumentos que podem ser refutados, pois 

querem construir um acordo a partir das alternativas propostas. Na ausência de conflito, 

argumentos mais sofisticados não seriam necessários. E, em meio a um conflito extremo sobre 

crenças ideológicas e valores, os participantes veriam poucas chances de modificar as 

posições já declaradas. A conclusão sobre uma qualidade maior da deliberação em situações 

de conflito moderado também é citada em Gutmann e Thompson (2004). 

 Esterling divide as sentenças refutáveis em baseadas em evidências, quando citam 

fontes externas; e analíticas, quando não citam. As não refutáveis são divididas em 

argumentos de princípios, quando se referem a preferências ou valores (“Esta política é 

injusta”, “Esta política vai arruinar nosso estilo de vida”); e argumentos de experiências, 

quando se referem a experiências pessoais ou individuais e até mesmo a evidências anedóticas 

sobre os efeitos de uma determinada política.  

 O pesquisador observa que a presença da mídia é um bom indicador de conflito e até 

um incentivador, pois este é um dos valores-notícia cultivados pela imprensa. Outro fator que 

poderia intervir na qualidade da discussão é o fato de que as audiências mudam de caráter 

conforme os objetivos dos parlamentares. Para Esterling, estes objetivos seriam de 

fiscalização, informação ou exploração.  

 Apesar dos achados deliberativos de sua pesquisa, Esterling é cético quanto à 

legitimidade do trabalho das comissões parlamentares, visto que a teoria deliberativa fala em 

igual acesso à discussão dos afetados pelas decisões públicas. 
Na prática, os depoentes que tipicamente têm acesso possuem grandes recursos 
organizacionais e oferecem sofisticados argumentos sobre as políticas, e o discurso 
técnico em torno do Medicare (plano de saúde em discussão) geralmente não é 
acessível aos cidadãos comuns afetados por ele36. (ESTERLING, 2011, p. 192, 
tradução nossa). 
 

Para o debate parlamentar brasileiro, é interessante combinar aspectos dos modelos 

descritos acima. A questão da participação nos debates já foi bastante explorada nos capítulos 

que tratam dos atores das audiências. Em relação à justificação/argumentação, foi adotada 

uma versão mais simples do DQI, separando apenas os discursos com um argumento daqueles 

com dois ou mais argumentos. Em relação à qualidade dos argumentos, é interessante tentar 

36 O texto em língua estrangeira é: “In pratice, the witnesses that get access typically have extensive 
organizational resources and make sophisticated, or elite, arguments regarding policies, and the technical 
discourse surrounding Medicare policy generally is not accessible to the ordinary citizens who are affected.” 
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separá-los por fontes de informação como propõe Jennifer Stromer-Galley (2007): 1) 

experiências pessoais, 2) mídia (como na pesquisa brasileira referida acima), 3) especialistas, 

4) grupos de interesse. A ideia é a de que o item grupos de interesse se adequaria ao debate 

parlamentar, pois vários parlamentares podem operar mais por uma lógica relacionada a 

interesses específicos que ao bem comum, conforme as categorias dos modelos descritos. 

Na divisão dos discursos, portanto, e ao contrário do que algumas pesquisas fizeram; 

optou-se por não relacionar discursos sem argumentos, que são aqueles que apenas 

introduzem oradores, fazem agradecimentos, ou até apenas fazem propaganda do governo em 

vigor ou de um mais antigo. 

Apesar da dificuldade em medir o que é um comportamento desrespeitoso no debate 

parlamentar, onde são normais as discussões mais acaloradas seguidas de tapinhas no ombro 

dos rivais; o objetivo aqui será o de relacionar o desrespeito a grupos e o desrespeito a 

argumentos como proposto por Mendonça e Pereira (2011). Talvez possa ser necessário 

reclassificar o desrespeito a grupos para separar, por exemplo, as referências a partidos e aos 

blocos governo e oposição. O modelo dos pesquisadores brasileiros também será utilizado 

para verificar a questão da reciprocidade, que seria a atitude dos participantes de uma 

audiência pública em relação aos demais participantes. Citam a fala de outros mesmo que 

indiretamente? Fazem convites à reflexão coletiva do tipo: “Acho que não vamos chegar a 

lugar algum desta maneira. Precisamos focar em X aspectos da questão”. 

Por fim, foram indicadas as falas direcionadas ao acordo entre as partes, que seria o 

item relacionado a uma política construtiva, abordado no DQI. Ou seja, tentativas de 

mediação ou propostas alternativas surgidas dentro do debate. De fato, denominar esta 

categoria de tentativa de acordo em vez de política construtiva pareceu mais adequado 

porque não retira o caráter negocial da fala. Muitas vezes, a mediação surge como uma ação 

estratégica dentro do debate. Não necessariamente o objetivo será chegar a uma proposta 

intermediária entre os pontos de vista em discussão, mas trocar uma coisa por outra coisa. 

Como já visto, a discussão parlamentar tem espaço tanto para a ação comunicativa quanto 

para a ação estratégica. 

Reunindo estas novas informações sobre os debates nas audiências públicas das 

comissões permanentes referentes à justificação, respeito, reciprocidade e tentativa de 

acordo; será possível ter uma ideia melhor sobre a qualidade destas discussões nos termos da 

teoria deliberativa. Voltando às categorias mobilizadas no DQI, a questão da busca do bem 

comum nas falas dos parlamentares talvez possa ser medida durante a análise da justificação. 

De fato, separar o que é a busca do bem comum tende a ser uma tarefa infrutífera, pois, como 
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já discutido, a classificação carregaria uma alta dose de subjetividade da avaliação do 

codificador. De qualquer forma, neste trabalho não será calculado um índice como no estudo 

original do DQI. Como já foi abordado, este índice seria de difícil operacionalização em 

função dos diferentes tipos de audiências públicas existentes. Ou seja, são muitas as variáveis 

que modificam as características do debate, sendo que os mais importantes talvez sejam o 

próprio tema (se é polêmico ou não) e o contexto em que os atores interagem. 

 Com a análise dos aspectos deliberativos do debate em mãos, a ideia é verificar como 

o projeto aprovado se distanciou ou não da proposta inicial após a deliberação. Mas aqui 

voltamos à dificuldade em ligar os efeitos aos tipos de ação adotados durante o processo, ou 

seja, o que é resultado de ações comunicativas e o que é resultado de ações estratégicas. De 

qualquer forma, uma aproximação desta análise será feita para o projeto de lei analisado. 

Geralmente, os pesquisadores voltados para a prática deliberativa se dividem entre os que 

usam métodos diretos e indiretos (BÄCHTIGER et al, 2005). Os métodos diretos focam no 

processo atual de deliberação e os indiretos, medem características pré e pós deliberação. Ou 

seja, as condições necessárias para que o processo seja bem-sucedido ou as mudanças de 

preferências verificadas após o debate. Para Bächtiger et al (2005), o pesquisador poderia 

apenas tirar conclusões sobre a ausência ou presença dos antecedentes. Ou seja, não poderia 

falar definitivamente se a deliberação ocorreu.  

 De fato, neste estudo, são buscados elementos diretos e indiretos da deliberação, 

embora já se admita que as conclusões relacionadas a mudanças de preferências possam ser 

bastante limitadas pela variedade de influências que os parlamentares sofrem. Mas as 

pesquisas mostram que a deliberação provoca, sim, mudanças. Em um estudo com grupos de 

pessoas que se conheciam, Neblo (2006) coloca três assuntos em debate e analisa as opiniões 

colhidas antes e depois dos encontros. São discutidos a entrada de gays no Exército, a 

instituição de uma taxa de imposto única, e a adoção de ações afirmativas. E as mudanças são 

grandes. Para o primeiro assunto, houve uma mudança de posicionamento de 37% dos 

participantes. Para o segundo, de 50%; e para o terceiro, de 78%. O pesquisador fez controles 

por alguns fatores como raça e não encontrou variâncias significativas. Mas verificou que as 

mulheres teriam mostrado menos alterações de posição. 

 Outra pesquisa (HAN, SCHENCK-HAMLIN, W. e SCHENCK-HAMLIN, D., 2015) 

com cidadãos que discutiram o acesso à banda larga pelas comunidades rurais também 

mostrou que os homens têm duas vezes mais chances de mudar de posição após ouvirem 

comentários de outros participantes. As mulheres, porém, citam, em suas justificativas, 

valores relacionados ao bem comum duas vezes mais que os homens. 
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3.1 Pré-sal 

 

 A discussão, em 2009, dos quatro projetos de lei que pretendiam mudar a lei do 

Petróleo (lei 9.478, de 1997) foi capitaneada por quatro comissões especiais criadas pelo 

então presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB, base governista), para analisar com mais 

rapidez os textos. Mas duas comissões permanentes, CDEICS e CME, não quiseram ficar 

totalmente de fora dos debates e promoveram três audiências públicas sobre os projetos. Eram 

eles, o projeto 5.938, que tratava da exploração e da produção de petróleo e gás natural sob o 

regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas; o projeto 5.939, 

que criava a Petro-sal; o projeto 5.940, que criava o fundo social do novo modelo; e o projeto 

5.941, que tratava da capitalização da Petrobras.  

 Aparentemente, problemas que não estão relacionados a cortes orçamentários ou 

redução de direitos da população deveriam ser mais fáceis de resolver. Tratava-se de como 

repartir a riqueza do pré-sal. Mas, evidentemente, o como monopolizou os debates em duas 

vertentes: a demanda dos estados não produtores de petróleo sobre os royalties da futura 

exploração e a discussão ideológica sobre o papel da Petrobras (ou do Estado) neste futuro. 

No final das contas, os estados produtores de petróleo (Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito 

Santo) – neste caso, estados que, no território marítimo correspondente, têm reservas de 

petróleo – amargaram a aprovação de uma lei que dividiu bastante o bolo futuro com os 

demais. Até o início de agosto de 2017, no entanto, a mudança estava suspensa por uma 

liminar no Supremo Tribunal Federal.  

O governo Lula conseguiu aprovar os dispositivos que aumentavam a participação da 

União na Petrobras, obrigavam a empresa a entrar com no mínimo 30% em cada exploração, e 

reduziam os ganhos do mercado em relação ao regime anterior, o de concessões à iniciativa 

privada. A Petro-sal foi criada com o nome de pré-sal Petróleo em 2013; a capitalização da 

Petrobras, em 2010 elevou a participação do governo na empresa de cerca de 40% para 48%; 

e o regime de partilha foi usado no leilão do campo de Libra. Logo após o afastamento da 

presidente da República, Dilma Rousseff, em 2016, porém, o novo presidente, Michel Temer, 

apoiou a aprovação de projeto que desobrigou a Petrobras de participar de todos os campos 

com no mínimo 30%. O argumento principal foi o de que, combalida pelos efeitos da 

operação Lava Jato – operação do Ministério Público e Polícia Federal que, a partir de 2014, 

levantou esquema de corrupção na Petrobras envolvendo políticos, doleiros e diretores da 

empresa, entre outros – a petroleira não teria como fazer frente aos investimentos necessários 
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para levar à frente a exploração do petróleo. O argumento da falta de recursos já era colocado 

pela então oposição no debate de 2009, mas, evidentemente, sob outro cenário. 

Em 23 de setembro de 2009, na segunda audiência pública realizada pelas duas 

comissões para debater os projetos, o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo 

Lima (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017b), resumiu em 10 pontos os argumentos em 

defesa da proposta do governo. A seguir são descritos todos eles para facilitar o entendimento 

dos argumentos contrários que surgem no debate entre os deputados:  

1) Baixo risco: Os projetos buscam lidar com um novo cenário do pré-sal. Após vários 

anos de pesquisa na região, a situação agora seria de baixo risco exploratório;  

2) Experiência mundial: Somente países que têm pouco petróleo usam o regime de 

concessão. Quem tem muito, usa o regime de partilha proposto em um dos projetos. Na 

prática, o Brasil ficaria com os dois regimes, usando a partilha para o pré-sal e para áreas 

estratégicas;  

3) Doença holandesa: O regime de partilha permite maior controle da produção nas 

mãos do Estado. Sem controle, há o risco da chamada doença holandesa que seria a geração 

exagerada de divisas no país. Ou seja, há um estímulo à importação, agravando problemas de 

desindustrialização;  

4) Conteúdo nacional: O controle estatal também facilitaria o desenvolvimento da 

indústria nacional para o fornecimento de equipamentos e máquinas necessários para a 

exploração do petróleo. O governo poderia esperar este progresso, enquanto o concessionário 

privado compraria onde fosse mais barato no momento;  

5) Regulamentação da Constituição: Ao atribuir exclusividade à Petrobras como 

operadora do pré-sal, o governo estaria apenas regulamentando a Constituição que diz, em seu 

artigo 177, que a União poderá contratar estatais ou empresas privadas para explorar as 

jazidas petrolíferas;  

6) Partilha é melhor que concessão: No sistema de partilha, quem oferece mais para a 

União, ganha. Por exemplo: a proposta mínima é de 55% para a União e 45% para o 

consórcio. Se aparece alguém propondo 60% para a União e 40% para o consórcio, ganha;  

7) Controle científico: Como operadora única do pré-sal, a que concentra as 

informações; a Petrobras adquire o conhecimento tecnológico e geológico total sobre a região, 

o que seria uma questão estratégica, de soberania; 

8) Utilidade da Petro-sal: Criar uma nova empresa tem custo, mas ela seria necessária 

para ser o olho do Estado dentro de cada consórcio, que seria formado pela Petrobras e por 

outras empresas. Isso se justificaria porque a Petrobras é uma empresa de capital aberto; 
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9) Recursos garantidos: Os recursos para os investimentos necessários por parte da 

Petrobras estariam garantidos pela capitalização extraordinária e por empréstimos externos; 

10) Proposta não estatizante: A iniciativa privada continuará participando dos leilões. 

A proposta não seria estatizante, mas nacionalista. De acordo com Haroldo Lima, o que a 

iniciativa privada quer é apenas clareza de regras. 

 A primeira audiência pública37 das duas comissões ocorre em 16 de setembro de 2009 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017c) com a presença do ministro de Minas e Energia, 

Edison Lobão. O deputado Bernardo Ariston (PMDB-RJ), presidente da Comissão de Minas e 

Energia, logo aborda a questão dos royalties, sugerindo que a União reduzisse a sua fatia para 

que a dos estados não produtores fosse elevada, o que é rejeitado pelo ministro. O presidente 

da CDEICS, por sua vez, sugere que haja uma definição melhor do que seriam as áreas 

estratégicas, além do pré-sal, que estariam sujeitas ao regime de partilha.  

O líder do DEM, de oposição, deputado Ronaldo Caiado (GO), pede a palavra e acusa 

as propostas de serem “eleitoreiras”.  
Então, senhor ministro, qual o grande mote da campanha? Pré-sal. Ele passou a ser 
mote de campanha. De repente, o PT já usa um adesivo no peito dizendo: “O pré-sal 
é nosso”, como se o PT fosse o criador do pré-sal. Veja bem a que ponto chegamos! 
Quando falo a vossa excelência do viés marqueteiro, do mote de campanha, não é 
tanto quanto ao conteúdo, mas quanto ao processo de alavancagem de uma 
candidata que não tem o que apresentar ao país. 
 

O ministro responde com uma ironia:  
É admirável a competência do deputado Ronaldo Caiado como oposicionista. Ele é 
o herdeiro de sua família, que pertencia à UDN. Eu também fui da UDN. Ela tinha a 
incrível facilidade de transformar coisas normais em coisas de oposição rigorosa e 
vigorosa ao governo. Sempre foi assim [...]. Será que Getúlio Vargas promoveu 
também um calendário eleitoreiro quando criou a Petrobras? Na campanha O 
petróleo é nosso, as pessoas também andavam com um crochê pregado na lapela. 
Quando o PT, que não é meu partido, usa – segundo sua excelência; eu nunca vi, 
mas acredito – um distintivo dizendo que o pré-sal é nosso, é nosso dos brasileiros; 
não é nosso do PT. 
  

As duas falas foram classificadas como desrespeitosas, mas, como já dito 

anteriormente, é difícil saber até que ponto essas situações realmente afetam o ambiente 

deliberativo, pois parecem ser algo aceitável no ambiente político brasileiro. Como foram 

poucas as classificações de desrespeito, não foi importante separá-las em relação ao 

desrespeito a grupos e a argumentos. De qualquer forma, o desrespeito, neste caso, foi 

dirigido a grupos ou pessoas específicas. 

37 As falas dos deputados durante a audiência não têm referência específica porque o documento não tem 
paginação. 
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Aos poucos, a oposição, como minoria, destaca pontos dos quais discorda, mas busca 

abrir espaços para a construção de acordos. O deputado Betinho Rosado (DEM-RN) afirma 

que as novas regras estariam privilegiando a Petrobras. “Portanto, criam obstáculos ainda 

mais difíceis para que a indústria do petróleo efetivamente apareça”, diz. E faz sugestões de 

mudanças para este ponto e para a questão da divisão do bolo com os estados:  
Gostaríamos que, à medida que fosse recebendo, por parte do governo, áreas que 
representem a produção de novos campos de petróleo, a Petrobras liberasse as áreas 
dos campos marginais ou dos campos de pequena produção para empresas nacionais 
explorá-los, e, aí sim, criássemos uma verdadeira indústria nacional [...]. Na criação 
do fundo social, o governo federal está se arvorando de ser o único intérprete dos 
desejos e das necessidades da sociedade brasileira [...]. Seria interessante, então, que 
se utilizassem, nesse fundo social, os mesmos critérios de distribuição já 
consagrados na Constituição. O artigo 159, por exemplo, prevê que parte dos 
recursos arrecadados pelo governo federal seja distribuída entre estados e 
municípios, na seguinte razão: 56% para a União, 22,5% para os municípios e 
21,5% para os estados. 
 

O deputado Osório Adriano (DEM-DF) também tem uma fala desrespeitosa quando 

critica o governo por pedir auxílio do secretário da Fazenda do Rio de Janeiro, Joaquim Levy, 

para elaborar a redação sobre os royalties constante do projeto. “Entendo que o secretário de 

Fazenda do Rio interferir na elaboração dessas leis seja o mesmo que colocar a raposa no 

galinheiro”. Mais uma vez, desrespeito a grupos ou pessoas. 

Assim como a oposição busca marcar uma posição contrária à do governo em certos 

momentos para se diferenciar; os deputados governistas, geralmente no início de suas falas, 

procuram mostrar os acertos do governo em uma espécie de propaganda da gestão. É assim na 

fala do deputado José Guimarães (PT-CE) que começa ressaltando as descobertas feitas pela 

Petrobras. “[...] Devemos nos orgulhar, primeiro, da Petrobras pela descoberta – e isso foi o 

resultado do investimento em tecnologia, se o governo não tivesse feito investimento, 

provavelmente não teríamos descoberto o pré-sal”. Mas, entrando no debate da repartição dos 

recursos, Guimarães também busca acordos futuros ao propor que o dinheiro do fundo social 

do pré-sal também seja destinado à saúde e que a distribuição dos recursos seja pautada por 

uma visão de desenvolvimento regional. A necessidade de repartir melhor o dinheiro, 

portanto, não seria uma questão partidária, mas estadual. Tanto Guimarães quanto o também 

petista Eduardo Valverde (PT-RO) vão defender mudanças na distribuição dos royalties.  

Como representante do Executivo na audiência, o ministro Edison Lobão afirma que o 

governo está aberto ao diálogo e que entende que o Congresso é o local da discussão mais 

aprofundada do tema. “[...] Aqui, no Congresso, esta legislação, que haverá de ser de todos e 

não de alguns, será melhorada, reedificada, recomposta, reconstituída, retemperada nos seus 

procedimentos e nos seus fundamentos”. 
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A questão ideológica, que já havia aparecido na fala do deputado Betinho Rosado, fica 

mais evidente na fala do deputado Brizola Neto (PDT-RJ), da base do governo.  
O que existia no marco regulatório aprovado em 1997 era aquela visão de que o 
mercado deveria ser responsável pela indução da economia e que ao Estado caberia 
meramente a ação fiscalizadora. Hoje, o que esses projetos apontam é que existe 
uma interferência devida e apropriada do Estado em setores estratégicos, e não há 
nenhum setor mais estratégico na indústria mundial do que o setor de petróleo.  
 

Mais à frente, o deputado Alfredo Kaefer (PSDB-PR), oposicionista, sai em defesa da 

manutenção da lei de 1997.  
Os países do mundo inteiro se desenvolveram. Nós demoramos muito para quebrar o 
monopólio. O muro de Berlim caiu em 1989 e nós, em 1997, começamos a tomar 
algumas providências nesse sentido [...]. Questiono também a entrega dos 5 bilhões 
– se não me engano – de barris de petróleo à Petrobras (capitalização). Isso é um 
privilégio para uma empresa que hoje compete em situação idêntica às outras.  
 

De qualquer forma, ciente da minoria da qual faz parte, Kaefer explica que apresentou 

emenda no sentido de mudar a distribuição dos royalties no novo modelo. 

Em sua resposta aos deputados, o ministro Edison Lobão adota um tom mais 

conciliador: “Na verdade, o mundo caminha por fases. Há um momento em que uma solução 

parece ser a mais adequada. No passo seguinte, ela já não o é. Tem sido assim”. Vale aqui 

uma reflexão sobre o fato de o PMDB, partido do ministro Edison Lobão, ter composto a base 

do governo Fernando Henrique Cardoso quando foi aprovada a Lei do Petróleo que estava 

sendo modificada pelos projetos do governo Lula. Como já foi dito, mais à frente, após o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, o marco legal será novamente 

modificado, retirando da Petrobras a obrigatoriedade de ser parceira da iniciativa privada em 

todos os campos do pré-sal. Na prática, o PMDB, partido que passou a ocupar a cadeira da 

Presidência da República em 2016, conta com o apoio do antigo aliado, o PSDB de Fernando 

Henrique Cardoso, para retomar um projeto mais aberto à participação do mercado na 

empresa. 

Na linha da proposição de acordos, o deputado Julião Amin (PDT-MA) sugere que 

sejam aprovados critérios para os investimentos feitos pelo fundo social.  
Fala-se muito em tecnologia e educação. Mas seria bom que também se pontuasse 
aquilo que é prioridade. Onde nós vamos realmente investir dentro desses 
segmentos? Por último, a questão dos nossos rios. A água será uma preocupação no 
futuro. Então, que seja colocado também como prioridade a revitalização dos nossos 
rios. 
 

A segunda audiência pública das duas comissões (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2017b) foi com o diretor-geral da ANP, Haroldo Lima, e com a também diretora da agência, 

Magda Chambriard. Lima detalhou os projetos e Magda fez um histórico das pesquisas 

relacionadas ao pré-sal e das perspectivas de exploração. Um dos primeiros a falar, o 
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deputado Fernando Marroni (PT-RS) adota uma posição mais à esquerda que a do governo no 

debate ideológico. Defende que a Petrobras explore sozinha o pré-sal.  
E não há nenhuma justificativa para que se diga: a Petrobras não tem, primeiro, 
condições de explorar todo o pré-sal. Não há nenhuma justificativa técnica para isso. 
Segundo, não teria capital. Há capital brasileiro e pode haver mais aporte da União 
para isso. Terceiro que ninguém tem a expertise que a Petrobras tem hoje na 
exploração de petróleo. 
 

O deputado Simão Sessim (PP-RJ) entra no debate, questionando a mudança de regras 

proposta nos projetos, mas afirma que este debate não deve ser “ideológico”.  
Tenho muito medo porque os esclarecimentos que estamos ouvindo são do ponto de 
vista de que a partilha é o regime que precisa ser colocado por se tratar da soberania, 
da guarda da nossa riqueza. Isso me remete a condições ideológicas, o fator 
ideológico, que vai prejudicar a discussão [...]. Lembro-me bem que na Constituinte, 
quando começou a haver a discussão entre as propostas da esquerda e da direita, 
surgiu um bloco, o Centrão, que acabou levando tudo. Tenho muito medo de que 
isso aconteça agora; que, na discussão do regime de concessão e partilha, surja um 
Centrão que resolva definir isso sem se preocupar com o problema da repartição. 
 

Como deputado do Rio de Janeiro, Sessim busca defender royalties maiores para os 

chamados estados produtores, argumentando que o estado perde em outras situações.  
Insisto na distribuição do ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços, estadual) porque nós, do Rio de Janeiro, produzimos. Todos os outros 
produtos são taxados na produção, o petróleo é o único que é taxado no consumo. 
Então, o Rio de Janeiro perde não sei – o deputado Edmilson sabe melhor que eu – 
em torno de R$ 1 bilhão por mês com essa inversão [...]. Finalmente, sr. presidente, 
também queremos os royalties do minério distribuídos para os estados que não 
ganham nada, como somos nós. 
 

Na resposta ao deputado, Haroldo Lima acaba emitindo uma opinião sobre o assunto, 

embora o projeto do governo tenha remetido ao Congresso a decisão sobre os royalties.  
Eu só quero dizer que, de vez em quando, aparece na imprensa a ideia de uma 
distribuição igualitária entre estados e municípios. Essa não é a nossa opinião. 
Primeiro porque essa sugestão passa por cima de um fato objetivo aqui mencionado: 
o petróleo está ali, no mar, nos estados e municípios confrontantes, e eles pagam um 
preço por isso [...]. A prevalecer a ideia de que a distribuição deve ser para todo o 
Brasil, tem de ser uma distribuição diferenciada, não pode ser igualitária. 
 

Talvez prevendo uma perda em Plenário para os estados não produtores, o deputado 

Silvio Lopes (PSDB-RJ) sugere que o governo redistribua a sua parcela para estes estados. 

“Seria mais palatável se a União desse a todos os municípios que não recebem esse dinheiro 

uma parcela do percentual que receberá, que será muito grande. Isso é justo e estou 

plenamente a favor. Não houve sabedoria ou esperteza de ninguém ao fazer isso, pois o 

dispositivo existe na Constituição”. 

Durante o debate, são várias as intervenções que questionam a capacidade da 

Petrobras ter recursos para participar de todos os campos. O deputado Edson Ezequiel 
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(PMDB-RJ) traz duas fontes para a discussão: ele mesmo e a Firjan (Federação das Indústrias 

do Estado do Rio de Janeiro).  
Sou engenheiro e tenho mestrado em Ciências. Então, minha tendência é tratar do 
palpável [...]. Olha, se compararmos os 2 números mais próximos, 40 bilhões e 50 
bilhões de barris (reservas potenciais do pré-sal), veremos que estamos falando de 
uma variação de 25%. É dinheiro que não acaba mais! E não temos simulações! É 
isso que está faltando! [...]. Pois bem. Ao discutir este assunto na Firjan, houve 
quase um consenso de que a Petrobras, por mais grandiosa que seja, não tem balaio 
para isso tudo. 
 

Já o deputado Eduardo Sciarra (DEM-PR) questiona a criação da Petro-Sal.  
A criação da Petro-Sal, no meu modo de entender, retira poderes da ANP. Sou 
defensor das agências reguladoras. Seu papel na economia do país é fundamental. E 
não concordo, dr. Haroldo Lima – que vem sempre aqui e trata todos com muito 
respeito, respeito que quero devolver – com as observações feitas em entrevista que 
li, se não me engano no Estado de São Paulo, de que a mudança no marco 
regulatório não tira poder da ANP [...]. Acho que tira poderes sim à medida que o 
controle estratégico da produção de petróleo vai estar com a Petro-Sal, pelo menos é 
este o entendimento.  
 

O deputado Márcio Junqueira (DEM-RR) critica a proposta por não permitir que o 

pequeno investidor possa participar do aumento de capital da Petrobras com recursos do 

FGTS. “O governo diz que coloca 5 bilhões de barris, mas o pequeno investidor coloca 

dinheiro e não pode usar FGTS. Mas por que? Acabou a pobreza!” De qualquer forma, 

também se mostra cético em relação aos novos campos. “Mas eu acredito mesmo é no plantio 

de cana e de dendê nas áreas degradadas para gerar energia renovável. Sei que, se plantar, 

colho. Não preciso ter navio com ultrassom. Se investíssemos nas nossas terras metade do que 

se pensa em investir no pré-sal, o Brasil seria outro”. 

A resposta técnica vem da diretora Magda Chambriard.  
Com o que já temos concedido hoje em termos de pré-sal, estimamos que será 
gerada uma receita compatível com 3,5 milhões de barris por dia em 2020 – pós-sal 
e pré-sal. Posso dizer que o pré-sal é uma realidade. Se ele vai dar 50 bilhões, ainda 
vamos ver. Essa é a surpresa boa. Mas até hoje não sabemos o potencial real da 
Bacia de Campos. Então, não estamos fazendo nada de errado no pré-sal. Nada que a 
indústria condene, pelo menos. 
 

Muitos deputados voltam a abordar a possibilidade de a Petrobras liberar os campos 

menores para a iniciativa privada na área do pós-sal. O diretor da ANP, Haroldo Lima, 

sinaliza para um acordo neste sentido. “Nós precisamos induzir o surgimento no Brasil de 

uma nova categoria empresarial, o pequeno e o médio produtor de petróleo. Isso existe nos 

Estados Unidos. Contam-se aos milhares. Aqui nós temos, pelas nossas contas, 24 ou 26. 

Poderíamos chamá-los de médios. Todos estão em dificuldades”. 

A terceira audiência pública das comissões (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017d), 

em 29 de setembro de 2009, foi com o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli. Ciente 
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talvez das perguntas já levantadas nas outras audiências, Gabrielli busca detalhar melhor os 

investimentos necessários para custear a exploração do pré-sal. Ele também respondeu 

questões sobre a própria importância do petróleo no futuro.  
Nós não achamos que haja alguma possibilidade de o etanol e o biodiesel 
substituírem mundialmente a gasolina e o diesel. Eles vão crescer em tamanho, mas 
não vão chegar a substituir. Por que isso? Por duas razões. Primeiro porque a escala 
de produção agrícola e a escala de produção de combustível são distintas. Se 
houvesse uma substituição de petróleo por biocombustíveis, o volume de área, de 
terras, de água que vai ser usado neste planeta vai ser gigantesco. Então é muito 
difícil ter isso. 
 

A audiência acaba se repetindo em relação aos temas das outras duas, mas abre espaço 

para algumas demandas particulares dos deputados em relação à instalação de novas refinarias 

e ao desenvolvimento do setor de gás. O deputado Jorge Boeira (PT-SC) é um dos que 

reivindicam investimentos no seu estado. “Santa Catarina tem vários portos e pode receber, 

sem sombra de dúvida, uma usina de regaseificação”. Ao que Gabrielli acena: “Santa Catarina 

é um dos potenciais candidatos, mas vamos ver o que vai acontecer. Ainda não há uma 

decisão”. 

Como explicado anteriormente, a metodologia utilizada para analisar as falas dos 

debatedores do ponto de vista da teoria deliberativa da democracia foi uma combinação de 

algumas classificações mobilizadas por outros pesquisadores. Assim, para cada discurso, foi 

identificada a quantidade de argumentos usados para classificar a justificação em simples (um 

argumento) ou sofisticada (dois ou mais). Em seguida, uma avaliação das fontes destes 

argumentos. Também foram separadas as falas que indicaram desrespeito, as que continham 

elementos de reciprocidade com as falas dos demais, e os discursos voltados para tentativas 

de acordo. 

Para a primeira audiência, foram separadas 18 falas de deputados e quatro do ministro 

Edison Lobão. A primeira fala do ministro não foi considerada por ser a fala de exposição 

inicial, de até 20 minutos, que funcionaria mais como um texto-base sobre o tema da reunião. 

Nove falas tiveram mais de dois argumentos, seis mostraram um argumento e apenas uma não 

apresentou justificativa alguma. Uma das falas do ministro Edison Lobão exemplifica a 

apresentação de quatro argumentos para a defesa dos projetos: 
Todos consideraram perfeitamente constitucional o que estamos fazendo. Segundo, 
há decisões do Supremo Tribunal Federal a esse propósito, garantindo-nos, portanto, 
tranquilidade quanto à constitucionalidade dos projetos oferecidos ao Congresso 
brasileiro. [...]. Alguns países que conseguiram grandes concentrações de petróleo e 
repentinamente se transformaram em nações ricas internalizaram esses recursos e 
tiveram dificuldades profundas com a presença de tantos recursos nas fronteiras do 
mesmo país. A partir das descobertas feitas na Noruega, houve a correção 
estratégica da aplicação de tais recursos. O que fez aquele país? Constituiu um fundo 
soberano e o colocou no exterior. Ao longo de 40 anos, a Noruega acumulou cerca 
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de 300 bilhões de dólares, que se encontram no exterior. É uma reserva estratégica, 
que garante a solidez da economia, sem nenhuma interferência na moeda e na 
circulação dos recursos internos do país. A partir daí, todos os países adotam o 
mesmo procedimento. E é isso que nós vamos fazer. [...] A Petrobras arcará com 
30% e os 70% restantes serão divididos entre todos os membros do consórcio. 
Todavia, se ali se encontrar um petróleo, que é o que deve acontecer, as despesas 
feitas serão ressarcidas pela União com a venda do petróleo. Portanto, não haverá 
custos. Durante o período da exploração do petróleo, os custos serão pagos pelo 
próprio petróleo retirado e do que sobrar será feita a divisão. Portanto, não vejo 
grandes investimentos a serem arcados, seja pela própria Petrobras, seja pelo 
consórcio. [...] Se vamos exportar petróleo - e iremos -, por que não agregar valores, 
é o que pergunta o deputado Edmilson Valentim. Sim, é o que devemos fazer. É o 
que seguramente vamos fazer, e já estamos tomando providências para fazê-lo. Que 
providências são essas? A construção no País de algumas refinarias de grande porte 
para exportar produtos acabados, com valor agregado. Estamos iniciando a 
construção de uma refinaria no Ceará. Estamos avançados na construção de uma em 
Pernambuco. Estamos trabalhando numa no Rio Grande do Norte, e já tomamos as 
primeiras providências para uma das maiores refinarias do mundo a ser construída 
no Estado do Maranhão.  

 
 Portanto, o primeiro argumento é o de que as mudanças seriam constitucionais por já 

contarem com pareceres do Supremo a respeito. O segundo trata da necessidade do fundo 

soberano para evitar problemas com o uso das divisas arrecadadas com a venda do petróleo. 

Em terceiro vem o argumento de que não seriam necessários muitos investimentos para fazer 

a exploração e; em último, vem a resposta a um deputado de que o governo estaria planejando 

o aumento da capacidade de refino do país para melhorar o valor agregado da produção. 

15 falas tiveram argumentos contra ou a favor das propostas. Quanto às fontes de 

informação, talvez a classificação não seja boa para os objetivos do trabalho. Parlamentares 

de comissões podem ser considerados especialistas? E o ministro de Estado? Dada a 

quantidade de informações a que este último tem acesso, talvez sim. Mas o fato é que os 

deputados não citam fontes específicas ao dar seus argumentos. De 18 falas de deputados com 

argumentos, apenas um citou um especialista.  

Para o item reciprocidade, foram consideradas apenas falas em que realmente havia a 

referência a argumento feito por outra pessoa. Ou seja, elogios genéricos ou manifestações de 

respeito formal não foram consideradas. No total, foram duas as falas que indicaram 

reciprocidade. No decorrer da análise, porém, foi verificado que seria interessante separar 

também as falas que contivessem questões para o ministro, o que também poderia indicar 

algum tipo de engajamento no debate, uma noção presente em outros estudos. Estas falas 

foram seis. De fato, em alguns momentos, as perguntas são retóricas e incluem a posição dos 

deputados sobre o tema. Como na primeira das seis perguntas feitas pelo deputado Edmilson 

Valentim ao ministro: “Estamos voltando ao estatismo, à época do monopólio do petróleo? A 

Petrobras tem capacidade para ser a única operadora nesses campos? É correto reservar 30% 
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de cada uma dessas parcerias, de cada um desses campos? É correto capitalizar a Petrobras da 

forma como está sendo proposto? A Petro-sal é necessária? Qual o papel da Petro-sal neste 

momento?”.  

O desrespeito apareceu por duas vezes em falas de pessoas diferentes e era relativo a 

pessoas ou grupos como já referido anteriormente. Por fim, é interessante a alta incidência de 

falas que apontam na tentativa de acordo com os interlocutores: 10. São falas, em sua 

maioria, voltadas para o problema da divisão dos royalties do petróleo. Os deputados e até o 

governo dão sua opinião sobre o assunto e procuram sugerir soluções. A negociação em torno 

do assunto busca antecipar de fato a enorme discussão política e jurídica que ocorreria mais 

tarde sobre o tema. Um exemplo está em um trecho de fala do deputado Bernardo Ariston: 
O sistema hoje funciona da seguinte forma: Estados e municípios produtores ficam 
com 2,6250% dos recursos; os que possuem instalações, com 0,8750%; a União 
arremata 3%; e todos os demais municípios e Estados recebem também do Governo 
0,8750%. O Planalto apresentou a proposta de que os Estados produtores passariam 
a receber 2%; os municípios, 1,5%; aqueles que possuem instalações, 0,5%; a 
União, 3,5%; e os demais entes federativos, 4,5%. Essa seria a proposta do Poder 
Executivo, que foi ventilada. O repasse dos royalties é de 10%. Se nós aumentarmos 
o repasse, por exemplo, para 13%, proposta que considero até justa, o Governo 
repassaria os 3% excedentes para os demais Estados e municípios, que ficariam com 
3,8%, e a União continuaria com os 3%. Ou seja, Estados e municípios perderiam 
um pouco, mas ficariam quase dentro do patamar que o Governo estipulou 
inicialmente, de 4,5%. Eu pergunto: V.Exa. já avaliou essa proposta? V.Exa. acha 
interessante essa proposta? V.Exa. acha que essa proposta pode ser um norteador 
para a discussão, no momento propício, da questão dos royalties? 

 
Ou seja, a União poderia arrecadar mais e distribuir para os estados não produtores.  

Na segunda audiência, foram identificadas 16 falas (11 de deputados e cinco dos 

convidados), sendo que 13 com argumentos. As falas com dois ou mais argumentos 

continuam sendo maioria com 10 falas. Três falas mostraram apenas um argumento a favor ou 

contra as propostas e uma não trouxe justificativas, que é a fala do deputado Osório Adriano 

(DEM-DF): “Agora um lado político. Nesses projetos ficou exclusivamente para o presidente 

da República - pode ser o presidente Lula, pode ser outro - a escolha do presidente desses 

conselhos que seriam criados. Ora, eu acho que a aprovação dos nomes dos presidentes desses 

conselhos tem de passar pelo Senado Federal”. Ele não explica por que deveria passar pelo 

Senado. Apenas duas falas citam fontes para os argumentos dados, sendo que uma cita a mídia 

e outra, um especialista. Cinco falas indicaram reciprocidade e outras cinco apresentaram 

questões para os convidados. Apenas uma fala mostrou desrespeito. Novamente, a tentativa 

de acordo se mostrou significativa, aparecendo em seis falas. 

Para a terceira audiência, são identificadas 25 falas, sendo que 16 com argumentos. As 

falas com mais de dois argumentos predominam com 11 ocorrências, mas 5 citam apenas um 
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argumento. Vejamos um exemplo de fala com dois argumentos do deputado Leonardo 

Quintão (PMDB-MG): 
A dúvida que eu tenho é: por que dividir esses recursos com outras empresas se 
temos condições, quem sabe, de obter empréstimos e de colocar ações no mercado 
para fazer captação, a fim de que a Petrobras faça esse investimento estatal para 
obter 100% do lucro dessa exploração? No meu modo de ver, o petróleo já foi 
achado. Não há risco algum. O risco já foi auferido pela própria Petrobras através de 
investimentos em tecnologia e em prospecção. Portanto, essa é a dúvida que tenho. 
Se abrirmos mão de 70%, esse percentual deixará de ir para a Petrobras, que ficará 
apenas com 30%.  

 
  No caso, o deputado afirma que a Petrobras estaria abrindo mão de ficar com um 

lucro maior ao participar da exploração com apenas 30%. Ele adiciona o argumento de que 

não existiria mais risco no empreendimento, pois a existência do petróleo já havia sido 

comprovada. 

 São 4 falas que contêm reciprocidade e 8 que apresentam questões para o convidado. 

Um exemplo de reciprocidade é a fala do deputado Chico Lopes (PCdoB-CE): “Eu quero ir 

na mesma linha do cearense, petista e coordenador da bancada, deputado José Guimarães, 

sobre a questão da distribuição dos royalties”. Em 3 falas, aparecem as indicações de 

tentativas de acordo como na participação do deputado Edmilson Valentim (PCdoB-RJ): 
Eu não vejo contribuição em jogar os estados numa luta política fratricida neste 
debate tão importante sobre o marco regulatório. O presidente Gabrielli, se quiser, 
pode dizer que o momento em que a Petrobras se confrontou com o estado do Rio de 
Janeiro não foi positivo para o desenvolvimento do país, nem para o Rio de Janeiro. 
Mas não é positivo jogar estados considerados produtores contra outros estados, não 
é produtivo fazer o mesmo com a União, empresas, Petrobras.. Eu acho que o 
governo acertou. Acredito que, apresentados os argumentos políticos e técnicos, 
vamos buscar resultados que atendam ao crescimento do país, respeitando o direito 
de todos os Estados. 

  

Ou seja, em sua fala, Edmilson Valentim busca defender o fato de que o governo 

jogava a solução dos royalties para o Congresso, esperando que os parlamentares não 

entrassem em uma luta “fratricida”, mas sim buscassem o melhor resultado político. Vale 

ressaltar que a audiência é mais técnica que as outras duas e, talvez por essa razão, as 

tentativas de acordo sejam mais escassas. O presidente da Petrobras não seria o melhor 

interlocutor para uma questão como a distribuição regional dos royalties. Em uma das seis 

intervenções do presidente, a fala é dedicada apenas a explicações técnicas sobre os projetos. 

Reivindicações sobre outros assuntos aparecem em cinco falas e uma das falas não traz 

nenhum argumento. 

Evidentemente, as três audiências que a CME e a CDEICS promoveram sobre estes 

quatro projetos do pré-sal ficaram longe da abrangência das 16 audiências realizadas pelas 

quatro comissões especiais que analisaram os textos para deliberação. Ou seja, nas audiências 
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analisadas aqui foram ouvidas apenas autoridades do governo, enquanto nas comissões 

especiais outros tipos de especialistas foram chamados. De qualquer forma, a análise das falas 

utilizadas pelos deputados e pelos convidados mostra a presença de elementos importantes 

para a teoria deliberativa da democracia. A ideia aqui não é montar um índice com os 

números coletados, como já foi dito, mas afirmar que os diálogos têm estes elementos. De 

fato, os interlocutores podem apenas estar apenas participando de um jogo onde, ao final, 

outros fatores pesem mais na decisão final do que os argumentos apresentados. Mas, os 

argumentos seriam pré-condições necessárias dentro da teoria.   

Apesar de as regras das audiências preverem réplicas e tréplicas, geralmente os 

deputados fazem apenas uma pergunta porque muitos querem falar e o tempo é limitado. Esta 

característica reduz a revisão de posições e as tentativas de convencimento, diminuindo a 

capacidade deliberativa do debate. 

O esforço dos deputados de oposição em construir um discurso com vários 

argumentos, embora sem citar fontes que realmente façam algum contraponto ao projeto 

governista, indica, porém, um debate engajado. No caso dos projetos do pré-sal, muitos dos 

argumentos da oposição apenas rejeitam a ideia de um modelo que privilegie uma empresa 

estatal, mas não chegam a desenvolver muito a crítica liberal à intervenção estatal na 

economia. O maior argumento é o de que a quebra do monopólio iniciada em 1997 teria 

desenvolvido a Petrobras. Já o governo adota o argumento de que o Estado brasileiro seria o 

agente mais confiável para manter a riqueza no país dado que as grandes empresas do setor 

são basicamente estrangeiras. Como já dito anteriormente, os debates – que são divulgados de 

alguma maneira pela mídia da própria Câmara e pela mídia comercial – são importantes para, 

pelo menos, marcar a posição de cada lado no debate das ideias. Um posicionamento 

importante para as eleições que ocorreriam no ano seguinte. 

 

3.2 Meia-entrada 

 

Conforme explicado anteriormente, foi feito um sorteio para a análise de um projeto 

que tenha passado por pelo menos uma audiência pública em comissão permanente nos anos 

de coleta de dados e que tenha sido sancionado mais tarde. O projeto também não deveria ser 

do Executivo para evitar a influência de pressões extras sobre a deliberação. O sorteio recaiu 

sobre o projeto de lei 5.369/09, do deputado Vieira da Cunha (PDT-RS). Outros dois projetos 

tramitaram apensados a ele porque foram apresentados depois e tratavam do mesmo tema. O 

projeto procurava instituir um programa nacional de combate ao bullying. A análise do 
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projeto, porém, revelou um conteúdo de pouco interesse devido ao consenso geral sobre o 

tema. A única audiência pública realizada foi caracterizada por discursos de convidados e 

deputados favoráveis ao texto. 

Portanto, como eram apenas 21 os projetos para sorteio, decidiu-se pela avaliação 

daqueles que poderiam oferecer maior interesse. Foi escolhido o projeto de lei da meia-

entrada para estudantes (PL 4571/13), que foi iniciado no Senado Federal. O texto passou por 

audiências públicas no Senado e teve duas rodadas na Câmara. Além disso, a votação final, na 

Comissão de Constituição e Justiça, só ocorreu na quinta sessão em que o projeto foi colocado 

em pauta, indicando alguma polêmica em relação à proposta. 

Em 2001, o governo Fernando Henrique Cardoso, editou medida provisória (2.208) 

que abriu a emissão das carteiras estudantis para qualquer instituição de ensino ou agremiação 

estudantil. A mudança foi saudada pelo jornal Folha de São Paulo como o fim da 

exclusividade da União Nacional dos Estudantes (UNE) e da União Brasileira de Estudantes 

Secundaristas (UBES) no processo de identificação estudantil38. Na reportagem, o jornal 

afirmou que as entidades haviam recebido R$ 7,7 milhões no ano 2000 com a emissão das 

carteiras. E explicava que a UNE dividia a taxa paga pelo estudante (de R$ 15 no caso de São 

Paulo) entre a própria UNE, a entidade estadual, diretório central e centro acadêmico. O 

diretor da UNE, Danilo Moreira, reclamou que a entidade não foi ouvida. O jornal lembrou 

que o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, já havia anunciado a medida dias antes, 

afirmando que a intenção era “democratizar” o acesso sem que fosse requerida a ligação a 

uma entidade. 

Mas o projeto acabou sendo apresentado no Senado em 2007 pelos senadores Eduardo 

Azeredo (PSDB-MG) e Flávio Arns (PT-PR); um de oposição e o outro, do governo. Na 

sessão de votação final do projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em 24 de 

abril de 2013, Azeredo disse (DETAQ, 2013b) que a intenção do ministro da Educação na 

época era boa, mas acabou não dando certo. Na justificativa do projeto (SENADO 

FEDERAL, 2018), Azeredo e Arns afirmaram que a medida provisória havia desorganizado o 

sistema de emissão de carteiras de estudantes, fazendo com que, só em São Paulo, cerca de 30 

mil estabelecimentos como cursos de inglês e até de mecânico de motos pudessem emitir 

carteiras. Ou seja, na prática, a meia-entrada, regulamentada em alguns estados e municípios, 

tinha virado entrada inteira porque todos podiam conseguir o documento e os empresários se 

ajustaram ao mercado. Então, a ideia era devolver às entidades representativas de estudantes a 

38 Ver: http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u5582.shtml. Acesso em 03 abr 2018. 
                                                           

http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u5582.shtml
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exclusividade de emissão e fixar em 40% o limite de ingressos de meia-entrada em cada 

evento para facilitar o cálculo das receitas para os empresários. No projeto inicial, os 

senadores buscavam ressarcir os empresários dos custos da meia-entrada com recursos do 

Programa Nacional de Apoio à Cultura. 

O projeto passou por várias negociações no Senado e foi para a Câmara com a 

oposição dos estudantes em relação à cota. O texto foi aprovado com a garantia de meia-

entrada para as pessoas com mais de 60 anos, embora a previsão já estivesse contida no 

Estatuto do Idoso, que é de 2003. O problema é que, com a cota, na prática o projeto 

restringia o direito anterior que era mais amplo. Na Câmara, o texto foi distribuído em abril de 

2009 para as comissões de Defesa do Consumidor, Seguridade Social e Família, de Educação 

e Cultura, e Constituição e Justiça e Cidadania. A análise nas comissões seria conclusiva. Ou 

seja, não precisaria de revisão do Plenário. 

A Comissão de Defesa do Consumidor iniciou a análise com uma audiência pública 

em 27 de maio de 2009 (DETAQ, 2009a). Apenas três representantes de entidades estudantis 

– União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas 

(UBES) e Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG) – compareceram ao evento. 

Também foram convidados o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cezar Britto, e o 

ministro da Cultura, Juca Ferreira; que enviaram ofícios, informando que já tinham outros 

compromissos. A ausência dos dois, principalmente a do ministro, foi registrada pelos 

próprios parlamentares como um desrespeito à comissão. Três deputados reclamaram do fato, 

sendo que o primeiro foi o próprio relator do projeto, deputado Chico Lopes (PCdoB-CE): 

“Na próxima vez, não o convidarei, eu o convocarei, porque não se convida a pessoa, 

convida-se a instituição. Qualquer representante do ministério poderia vir com a incumbência 

de se posicionar na discussão. Quer dizer, fomos menosprezados, postos em segundo plano, já 

que no Senado não houve esse mesmo comportamento” (p. 13). Mas não houve convites para 

representantes do setor cultural. 

Foram 16 registros de falas de deputados e convidados, sendo que foram 

desconsideradas as falas protocolares e de agradecimentos. Nas seis falas dos representantes 

dos estudantes, todos as justificativas foram sofisticadas, algumas com até cinco argumentos 

como foi o caso de Lúcia Stumpf, presidente da UNE. Ela começou dizendo que 1) a medida 

provisória teria sido “a culpada e a grande motivadora da desregulamentação do direito à 

meia-entrada no Brasil” (p. 3) ao estabelecer que qualquer identificação estudantil asseguraria 

aos estudantes o direito à meia-entrada. Em seguida, explicou que 2) a medida tinha o 

objetivo de atacar as próprias entidades. “Essa medida provisória veio atacar as organizações 
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estudantis e cada grêmio estudantil, centro acadêmico ou diretório central dos estudantes do 

nosso país, os quais, naquele momento faziam uma política de oposição ao Ministério da 

Educação e ao Governo Federal então instituído” (p. 3). 

Um terceiro argumento é o de que 3) a carteira única e padronizada evitaria a 

falsificação. Embora sem dar números, Lúcia afirmou que “enquanto essa responsabilidade 

esteve com as entidades estudantis, as falsificações praticamente não existiam. Quando havia, 

a quantidade era tal que nem era computada pelo sistema” (p. 5). Em relação à cota, Lúcia 

explicou que 4) a medida era uma restrição de um direito já assegurado em algumas leis 

estaduais e que seria de difícil fiscalização.  
Nos municípios onde existe essa cota, mais uma vez, a meia-entrada deixou de 
existir na prática, porque, por exemplo, o segundo estudante que está na fila, para 
comprar o ingresso de show, cinema ou evento esportivo, recebe do bilheteiro a 
informação de que não há mais ingressos de meia-entrada a serem comercializados 
porque a cota já foi esgotada. Não temos como saber se, efetivamente, isso ocorreu 
ou se é somente um mecanismo para que os produtores culturais retirem esse direito 
histórico e legítimo dos estudantes (p. 6). 

 
Por fim, a representante da UNE faz a própria defesa do direito à meia-entrada, 

afirmando que 5) o benefício representaria uma necessidade dos estudantes de aprimorar o seu 

conhecimento. “Não aprendemos somente em sala de aula, nosso aprendizado não se dá 

apenas na relação entre professor e aluno; também aprendemos quando vamos ao cinema ou 

ao teatro e temos o estímulo para conhecer a cultura popular e nacional do nosso país” (p. 6). 

Thiara Milhomem, da UBES, procura ressaltar a relação histórica do movimento estudantil 

com a meia-entrada para justificar a restrição do direito de emissão da carteira de estudante a 

algumas entidades. A argumentação será importante mais tarde, quando a restrição será 

questionada por deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. 

Thiara afirma que a UBES estava completando 60 anos naquele ano (2009) e que desde a 

década de 30 lutava pela meia-entrada.  
Naquela época, nossa luta era através da famosa fila boba: ficávamos fazendo 
rodízio nos cinemas exigindo a meia-entrada; e havia as famosas passeatas e 
manifestações - que novamente e com grande fervor, tomaram todo o País na década 
de 90. Estou falando isso porque a meia-entrada precisa ser entendida como uma 
conquista dos estudantes por mais de meio século, que lutaram e conseguiram 
implantá-la em parte do País (p. 7-8). 
 

 O único registro de reciprocidade do debate está em uma das falas de Hugo Siqueira, 

representante da ANPG, que destaca os argumentos da colega Thiara Milhomem: “Como foi 

muito bem dito pela Thiara, a educação, da forma como é feita e aplicada, ainda deixa muito a 

desejar em termos de formação completa do ser humano – como imaginamos que ela deva 
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ser” (p.9). Ele também reforça o quarto argumento de Lúcia Stumpf, citando um exemplo 

pessoal.  
“Cursei a faculdade numa cidade do interior de São Paulo, que se chama Ilha 
Solteira e tem 25 mil habitantes. Certa vez, numa noite de sábado, às 11 horas da 
noite, fomos a um evento cultural, onde nos disseram que não havia mais meia-
entrada para os estudantes e que as mesas já tinham acabado. A quem iríamos 
recorrer, às 11 horas da noite, numa cidade que está duzentos e tantos quilômetros 
do centro metropolitano mais próximo, que é São José do Rio Preto? O PROCON 
iria lá? Não. Portanto, tivemos nosso direito cerceado numa cidade em que quase 
não há acesso à cultura” (p. 10). 
 

 Ou seja, o argumento é o de que, em várias circunstâncias, os estudantes teriam que 

confiar na informação dada pelos promotores culturais, sem a capacidade de fiscalização. 

Mais para o final do debate, a própria Lúcia argumenta que o direito seria ainda mais restrito, 

pois o texto incluía os idosos na mesma cota de 40% dos estudantes, quando o direito deveria 

ser universal para as duas categorias. Outro argumento importante que a representante da 

UNE ofereceu em sua fala final foi o de que os estudantes não teriam que se filiar à UNE para 

obter a carteira. “Não há filiação à UNE, à UBES ou à própria ANPG. Todos os estudantes do 

nosso país são diretamente representados por essas entidades, reconhecidas por leis federais, 

que estabelecem a UNE como a entidade representativa de todos os quase 6 milhões de 

estudantes universitários que nós somos no país” (p. 23), afirmou Lúcia na audiência.  

 Em vários momentos, portanto, os estudantes buscam contornar o argumento inicial da 

medida provisória de que ela estaria contribuindo para a democratização do acesso ao aceitar 

qualquer entidade. Também o uso do dinheiro das carteiras pelas entidades, segundo a 

representante dos estudantes, seria controlado por um conselho composto de autoridades 

governamentais, estudantes e produtores culturais. Os recursos seriam distribuídos de forma 

equitativa entre entidades locais, estaduais e nacionais.  

 No caso dos deputados, foram registradas 10 falas. Como já foi dito, três delas 

trataram do desrespeito dos convidados que não mandaram representantes. No contexto geral, 

embora a situação desrespeitosa não tenha ocorrido durante a discussão, a classificação pode 

ser mantida no sentido de que os deputados se sentiram desrespeitados e ressaltaram esse 

ponto. Três falas contiveram questionamentos para os debatedores como o deputado Dimas 

Ramalho (PPS-SP) que quis saber dos representantes de estudantes como seriam distribuídos 

os recursos com a venda das carteirinhas. As falas dos deputados com justificativas foram 

quatro, apenas duas sofisticadas. Duas falas favoráveis ao projeto não apresentaram 

argumentos. 

 Basicamente, os deputados ressaltaram ideias já apresentadas pelos estudantes como a 

necessidade de acabar com “a farra da falsificação das carteiras”, de que a meia-entrada seria 
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“uma conquista histórica dos estudantes”, de que não haveria como fiscalizar a questão da 

cota. A deputada Ana Arraes (PSB-PE), presidente da comissão, é a única a registrar três falas 

relacionadas a tentativas de acordo sobre o texto. Ela comenta que o texto precisaria ser 

modificado para estabelecer com mais clareza quem seria responsável por fiscalizar o 

cumprimento das cotas. Ela inclusive sugere um mecanismo de controle. “A numeração dos 

bilhetes, que contêm aquelas tarjas prateadas para mostrar que são originais, poderia ser feita 

já com a separação dos 40%” (p. 22). 

 Nenhuma outra audiência foi realizada para ouvir o setor cultural, embora isso possa 

ter ocorrido de maneira informal em contatos com o relator, deputado Chico Lopes. Em seu 

relatório, o deputado repetiu a argumentação dos estudantes de que a cota de 40% não seria 

passível de fiscalização dada a capilaridade dos eventos culturais e retirou a limitação do 

projeto. 
A lei se refere a um direito, essencial, e não a uma "expectativa" de direito. É 
impraticável para estudantes e idosos se planejarem para ir a um evento cultural, 
sem saber se terão ou não direito à meia, devidamente prevista em lei, se o desconto 
estiver restrito a um percentual pré-estabelecido. Tampouco seria possível, na 
prática, fiscalizar o cumprimento de uma eventual lei que estabelecesse uma cota 
percentual para a meia entrada. O Poder Público não disporia de pessoal nem de 
estrutura suficiente para a fiscalização em inúmeras empresas privadas do setor 
algumas das quais, ressalte-se, já se valem dessa fragilidade de fiscalização para 
limitar, na prática, o número de meias entradas, agindo à revelia da lei.  
 

 A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou o relatório do deputado Chico Lopes 

em 4 de novembro de 2009 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018a). Apenas três deputados 

debateram na sessão de votação. Mas apenas dois, Ana Arraes e Celso Russomano (PP-SP), 

justificaram seus votos, explicando que a juventude precisa conhecer a cultura do seu país e 

que os idosos precisam da meia-entrada porque geralmente ganham pouco. 

 A segunda audiência pública (DETAQ, 2009b) sobre o projeto foi realizada antes da 

votação na CDC, em outubro de 2009, mas não é mencionada no relatório do deputado Chico 

Lopes. A audiência foi realizada pela Comissão de Legislação Participativa após aprovação de 

requerimento do deputado Sebastião Bala Rocha (PDT-AP). Como será visto mais tarde, 

embora os deputados da CLP não fossem votar a matéria, a audiência pode ter servido para o 

acordo geral que prevaleceu entre estudantes e setor cultural. Em sua justificativa, Sebastião 

Bala Rocha afirma apenas que a aprovação do projeto poderia significar um “verdadeiro 

retrocesso na concessão de meia-entrada aos estudantes” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 

2018d). “O que se faz necessário é tornar mais rigorosos os mecanismos de controle na 

expedição de carteira de estudante” (sem paginação), propõe. No debate, o deputado esclarece 
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que é contrário às cotas. Para ele, o governo deveria investir em mudanças que tornassem 

mais acessíveis os benefícios da Lei Rouanet de incentivo à cultura. 

 Mas a audiência da CLP é mais abrangente e traz representantes do setor cultural, dos 

estudantes e do governo. Dos 16 deputados da comissão, apenas cinco estavam presentes, mas 

apenas três falaram na sessão. As falas de convidados somaram 14, sendo que uma das falas 

de Augusto Chagas, presidente da UNE, teve oito argumentos. Entre as falas de convidados, 

10 foram justificativas sofisticadas. Augusto Chagas começa afirmando que a meia-entrada é 

um direito conquistado há muito tempo e vem compensar, segundo ele, um acesso desigual e 

injusto à educação. O segundo argumento é que a medida provisória deveria ser revista 

porque não foi debatida com a sociedade. Em seguida, Chagas explicou que a lei gerou uma 

“indústria de falsificação de carteiras” (p. 5), pois teria havido uma “proliferação de entidades 

estudantis cartoriais” para emitir as carteiras. Como quarto argumento, Chagas indica que o 

direito à meia-entrada acabou porque todo mundo passou, na prática, a pagar entrada inteira, 

já que quase todos tinham acesso à carteira. Os argumentos 5 e 6 são relativos à cota de 40%. 

O presidente da UNE afirma que a entidade era contrária porque um direito não pode ser 

aplicado pela metade. Mas também explica que não havia sido apresentado aos estudantes 

nenhum instrumento que fosse capaz de fiscalizar o cumprimento da cota. 

 Augusto Chagas também apresentou um novo problema no dispositivo do projeto que 

previa que o benefício da meia-entrada não seria cumulativo com quaisquer promoções ou 

convênios. Além disso, não seria aplicado a serviços adicionais oferecidos em camarotes ou 

cadeiras especiais. Segundo Chagas, a lei deveria garantir que o estudante pague meia sobre 

qualquer preço, pois, do contrário, haveria novamente a situação de a meia virar inteira. “Se 

houver a meia do estudante, a meia do correntista do banco, a meia do cara do cartão de 

crédito, a meia do cara do telefone celular, se houver a meia para todo mundo, ela vai 

continuar sendo inteira” (p. 8), disse. O oitavo argumento é contra a questão dos serviços 

adicionais porque, segundo Chagas, isso mais uma vez seria oferecer um direito pela metade. 

Os argumentos oferecidos pelo setor cultural vão atacar ângulos diferentes do projeto. 

Para Lúcio Oliveira, presidente da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, é 

necessário ser a favor de uma nova regulação até para definir quem será responsável pelo 

custo da meia-entrada. Ele explica que, por exemplo, quando se discute passe livre no 

transporte público, a discussão passa por subsídios governamentais ao setor. Segundo ele, 

existe um comportamento errado em relação ao setor cultural de que ele deve oferecer 

cortesias às pessoas. “As pessoas, inclusive, se sentem ofendidas se você disser que não tem 

uma cortesia para dar a elas - dependendo de quem está pedindo a cortesia. Eu não conheço 
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uma história de alguém chegar em uma loja de roupas e pedir uma calça jeans de cortesia” (p. 

10). Oliveira lembrou, porém, que o artista paga contas como todo mundo e que não era alvo 

de benefícios fiscais como o Simples (regime simplificado de pagamento de impostos para 

microempresários). 

Chagas também desenvolve um argumento favorável à cota de 40% para que o 

empresário possa planejar quanto de receita de ingressos será necessário para amortizar os 

custos. “Estamos impedidos de fazer política de preço simplesmente porque, da forma como 

está, eu só sei quanto custou o meu ingresso no final do espetáculo” (p. 14), afirmou. Mais 

tarde na audiência, Sheila Aragão, produtora cultural de Brasília, será responsável por uma 

das falas de reciprocidade (de um total de cinco) ao citar o problema colocado por Oliveira. 

Ela reforça o argumento da imprevisibilidade com uma experiência pessoal.  
Há três anos produzo aqui grandes espetáculos do eixo Rio/São Paulo e também 
internacionais. E a realidade é muito dura: 90% a 98% são de meia. É uma loucura! 
Eu cheguei a devolver dinheiro. Ao trazer Edson Celulari, depois de vender 4.500 
ingressos, à Sala Vila Lobos, eu tive apenas dois ingressos de inteira. Descobri 
quem eram essas pessoas, peguei o dinheiro, fui à poltrona deles e devolvi. Porque 
eu acho que essas 2 pessoas não deveriam pagar a inteira por todas as outras que 
estavam no teatro. E a gente estava com a casa lotada! (p. 35).  
 

 José Fortes, da Associação Brasileira dos Empresários Artísticos, procurou oferecer 

pelo menos um argumento para contrapor o argumento dos estudantes de falta de fiscalização 

sobre a cota. Ele afirmou que as prefeituras fiscalizam todos os espetáculos por causa do 

recolhimento do Imposto sobre Serviços. Desta forma, as entidades poderiam usar esta 

estrutura em caso de dúvidas. “Existe o desonesto? Existe. Mas a grande maioria da 

população é honesta, graças a Deus, é honesta”, disse (p. 40). Ele também reforça o 

argumento de Oliveira em relação aos subsídios governamentais para a meia-entrada, 

afirmando que em outros países funcionaria assim. E exemplifica: “Já fiz alguns espetáculos 

na Europa, há museus que recebem subvenção dos governos. Agora, quando se vai a um 

espetáculo privado na Europa, não se vê nenhum tipo de incentivo” (p. 40). 

 A argumentação dos empresários acabou rendendo uma inflexão no posicionamento 

dos estudantes ao longo da audiência. Em sua fala final, Ismael Cardoso, presidente da UBES, 

indica uma tentativa de acordo – que aliás estiveram em 11 falas de convidados e em quatro 

de deputados – no sentido de discussão da cota. 
De um lado o estudante precisa do benefício para se educar, e, de outro, o promotor 
de eventos precisa também ter seu ganho para poder continuar a financiar os seus 
espetáculos. Existem divergências, mas eu acho que não são tão grandes e 
problemáticas assim. Podemos caminhar juntos. Esse negócio de cota é uma 
divergência apresentada que precisa ser discutida. Não é um negócio de vida ou 
morte ou um pacto de sangue (p. 48). 
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 Também o estudante Augusto Chagas assinala que é interesse dos estudantes aprovar 

logo o projeto para regular a questão da emissão das carteiras e que, portanto, para viabilizar 

um acordo com o setor cultural, seria possível discutir a questão da cota. “Vejo que, se por um 

lado há um grande consenso em relação à fé pública na carteira estudantil, por outro lado há 

uma profunda divergência ainda em relação à cota. Eu sinto que o acordo final é possível, 

porque percebo que os estudantes também estão profundamente interessados em resolver essa 

questão das carteiras” (p. 54). 

 Como foi dito, as tentativas de acordo foram em número superior às próprias falas 

com argumentos, o que mostra o ânimo dos convidados no sentido da aprovação rápida do 

texto. Lúcio Oliveira, em sua primeira fala, já colocava a importância de “não partir da estaca 

zero como se nada tivesse acontecido” (p. 13). Ele afirma que já havia consenso com os 

estudantes em relação a vários pontos, pois a história da articulação era longa. Oliveira lembra 

que em 2006, antes mesmo do protocolo do projeto no Senado, estudantes e setor cultural 

assinaram um manifesto em que concordavam com a necessidade de regular a questão da 

meia-entrada. Em determinado momento da audiência, como todos citavam o “acordo”, o 

deputado Sebastião Bala Rocha questionou Danilo Moreira, da Secretaria-Geral da 

Presidência da República, sobre qual era o acordo. Danilo relatou que todas as partes haviam 

se reunido algumas vezes por determinação do presidente Lula para que a questão fosse 

resolvida consensualmente. 
A UNE e a UBES concordaram com a essência do que foi dito aqui e desde então 
manifestaram sua insatisfação com relação às cotas, e reservaram-se o direito de 
apoiar a tramitação e continuar, no Congresso Nacional, lutando para evitar essa 
questão das cotas, como Augusto comentou aqui. Então, é um acordo na totalidade, 
e com alguns pontos específicos de discordâncias, mas apostando no diálogo e no 
Congresso Nacional para aprimorar e finalizar esse texto (p. 21). 
 

 José Fortes explica que os promotores de eventos eram contra a meia-entrada sem 

subsídios governamentais, mas que cederam em função do acordo. “Acho que o relatório do 

deputado Chico Lopes é um passo atrás porque põe tudo a perder. Temos de olhar para a 

frente, manter o consenso”, defende. Entendido o acordo, o deputado Sebastião Bala Rocha 

passa então a aconselhar os presentes sobre a melhor maneira de mantê-lo. Ele começa 

dizendo que a Câmara era diferente do Senado porque a correlação de forças seria maior na 

primeira Casa. “Tudo é mais lento e muito mais complexo porque aqui estão representados 

todos os segmentos. É difícil encontrar um segmento da população que não tenha 

representatividade nesta Casa” (p. 45). O deputado explica ainda que os partidos atuavam de 

maneira mais orgânica na Câmara. E conclui que seria realmente necessário fechar o texto em 

um novo acordo sem pontos divergentes porque, caso contrário, o texto ficaria nas gavetas por 
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10 ou 20 anos. Sebastião Bala Rocha lembra que não era mais possível fazer emendas ao 

texto, mas que poderiam ser apresentados projetos conexos para tramitação em conjunto ou, a 

maneira mais eficaz, segundo ele, conversar com os relatores nas comissões. Além deles, 

negociar com os presidentes de comissões e com os líderes de partidos. 

Por conta disso, também os registros de reciprocidade foram significativos, ocorrendo 

em cinco falas. Lúcio Oliveira se alia aos argumentos de Augusto Chagas, que havia usado a 

palavra momentos antes. “Quero endossar as palavras do Presidente da UNE, no sentido de 

que essa é uma luta coletiva. Hoje, todas as partes envolvidas no processo estão extremamente 

prejudicadas pela forma equivocada com que essa política pública se estabeleceu no Brasil” 

(p. 9). E mais adiante contesta argumento do deputado Roberto Britto: “Inicio minha fala, 

com todo respeito ao deputado Roberto Britto, corrigindo o que S. Excelência disse no início 

de sua fala: que existe o direito constitucional da meia-entrada. Não existe” (p. 9). Oliveira 

conta que a medida provisória fala em eventuais descontos, mas não usa a palavra meia-

entrada. Por sua vez, Ismael Cardoso, da UBES, rebate José Fortes em relação à questão da 

fiscalização do cumprimento da cota: “Acho que o José Fortes está certo: temos de partir do 

princípio de que as pessoas são honestas. Mas não basta ser, tem que parecer. Como diz 

aquele ditado: não basta ser honesto, tem que parecer honesto” (p. 46). É de Augusto Chagas, 

porém, o exemplo de reciprocidade mais significativo do clima da reunião. 
Em que pesem as divergências que se apresentaram no último período, como o 
Danilo reconheceu e a maioria das pessoas identificou, é importante registrarmos 
aonde conseguimos chegar na construção desse consenso, o tal do acordo de que as 
pessoas falaram, mas que eu chamaria de consenso de segmentos da sociedade em 
torno de uma pauta comum.  

 
 Em relação aos deputados, três deputados emitiram seis falas, sendo que apenas uma 

apresentou uma justificativa sofisticada. Duas falas tiveram justificativas simples e uma fala 

não apresentou argumentos para o posicionamento. Quatro falas também tiveram por alvo as 

tentativas de acordo e duas apresentaram questionamentos aos convidados. Do lado dos 

convidados, também foram registradas duas falas com questionamentos.  

Em uma sessão tumultuada, no dia 4 de julho de 2012 (CÂMARA DOS 

DEPUTADOS, 2018b), a Comissão de Seguridade Social e Família aprovou o projeto sem 

muita discussão, embora tenham sido feitas várias mudanças, fruto de novos acordos 

mencionados na sessão. Apesar de o novo relator, deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), 

ter sido designado para o projeto no final de 2009, o andamento na comissão foi lento porque 

houve mudança de legislatura (2007-2010 para 2011-2014) e o próprio parecer indicava que 

foram feitas negociações em paralelo com estudantes e setor cultural para ajustar o texto. Ao 
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apresentar seu relatório, Eduardo Barbosa cita os argumentos mais importantes, quais sejam: 

1) que a emissão “descontrolada” de carteirinhas alterou os preços dos eventos para cima e 2) 

que o acesso dos estudantes à cultura representaria um “aperfeiçoamento humanístico, 

intelectual e cultural”.  

 Mas Barbosa volta com a cota de 40%, apresentando argumentos do setor cultural de 

que a cota ajudaria o empresário a planejar a necessidade de receitas para amortizar os custos 

de cada evento. 
Em que pese o impacto da meia-entrada na formação do jovem, entendemos que a 
proposta contida no PL em análise de limitar em 40% (quarenta por cento) do total 
de ingressos disponíveis para cada evento, prevista no § 4º do art. 1º, não restringe o 
acesso ao benefício, dado que a população brasileira, é composta por 10% de idosos 
com sessenta anos ou mais, segundo o IBGE; e que, da totalidade dos brasileiros, 
29,8% são estudantes de todas as faixas etárias. 
 

 Outras cinco mudanças foram feitas para, segundo o deputado, aumentar a 

transparência e o controle sobre o processo de emissão das carteiras: 1) determinar que as 

entidades estudantis autorizadas a expedir a Carteira de Identificação Estudantil 

disponibilizem banco de dados contendo identificação dos beneficiários da carteira, 2) exigir 

que essas entidades mantenham o documento que comprove o vínculo do estudante com a 

instituição de ensino pelo prazo de validade da carteira estudantil, 3) definir o período de 

validade da mesma, 4) propor que as produtoras dos eventos disponibilizem o número total de 

ingressos colocados à venda e o correspondente número destinado aos usuários da meia-

entrada, bem como avisem de forma visível o esgotamento dos ingressos para esses usuários, 

quando for o caso; e por fim, 5) tornar obrigatório que todos os estabelecimentos 

disponibilizem relatório de venda de ingressos às entidades emissoras da Carteira de 

Identificação Estudantil. 

 Ou seja, o deputado buscou oferecer às entidades estudantis mais garantias de 

fiscalização sobre a cota de 40%; mas também quis assegurar aos deputados que porventura 

defendessem a abertura da emissão de carteiras para qualquer entidade estudantil, de que as 

entidades teriam que abrir seus dados para controle. Muito ligado aos grupos de pessoas com 

deficiência, Eduardo Barbosa chegou a agradecer o deputado Walter Tosta (PMN-MG) no 

início da audiência por acatar o parecer sem discutir a questão da meia-entrada para 

deficientes. Barbosa fez algumas referências a acordos feitos anteriormente e que deveriam 

ser honrados naquele momento da votação para evitar mais atrasos na tramitação. A fala de 

Walter Tosta demonstra que o principal no momento era aprovar o projeto como estava. 
E dizer que nós estávamos prontos inclusive para pedir vistas deste projeto para 
poder ter a oportunidade de fazer um voto em separado, e ouvir as demais 
representações. Mas em conversa com os representantes dos estudantes, com o 
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nosso deputado, nós vamos apreciar e votar o parecer do relator para que a gente 
possa no futuro estar conversando melhor, inclusive da possibilidade de incluir as 
pessoas com deficiência neste relatório. 
 

 As tentativas de acordo são citadas mais três vezes durante o debate, mostrando que 

muitas tratativas haviam sido feitas antes que o texto pudesse ser colocado em votação. 

Algumas destas tratativas remetiam a discussões realizadas em audiências públicas no 

Senado, primeira Casa a analisar o texto. O deputado Eduardo Barbosa cita especificamente a 

deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ), que teria atuado na intermediação de um acerto para 

retirar a Ancine, Agência Nacional do Cinema, da atribuição de fiscalizar a meia-entrada nos 

cinemas. Jandira Feghali também cita a negociação realizada durante sua fala: “Então eu 

quero parabenizar a todos, houve um acordo equilibrado no processo e acho que todo mundo 

sai ganhando com isso, particularmente a sociedade brasileira”. A deputada Jô Moraes 

(PCdoB-MG) pontua a participação dos estudantes no acordo, aceitando a cota: “Eu queria 

aqui cumprimentar a maturidade da construção deste relatório, desta política, particularmente 

a maturidade e o amadurecimento das entidades estudantis aqui representadas. UNE, UBES. 

Por construírem e concordarem com um projeto excepcional. Ele dá rigor, controle e 

possibilidade de efetividade de uma grande conquista para a juventude deste país”. Ao final 

da discussão, o deputado Mandetta (DEM-MS) deu a palavra rapidamente para dois 

estudantes presentes e um deles, Daniel Iliesco, presidente da UNE, confirmou o acordo 

realizado: “Cumprimentar a todos os deputados desta comissão em nome do deputado 

Mandetta que nos deu essa oportunidade de fazer uso da palavra e a deputada Jandira que nos 

proporcionou um amplo diálogo dos estudantes com o setor cultural. Artistas, exibidores 

cinematográficos, produtores de teatro e de shows que expressam um pouco deste consenso”. 

 Antes do projeto da meia entrada, a comissão havia votado um projeto que criou uma 

política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. A 

votação deste projeto era prioridade do colegiado e então o presidente, deputado Mandetta, 

fez uma votação simbólica, garantindo que os deputados teriam a palavra mais tarde. É que a 

Ordem do Dia do Plenário da Câmara poderia ser iniciada a qualquer instante, o que 

inviabilizaria as votações nas comissões. Desta forma, dos 16 deputados que usaram a palavra 

durante a discussão do projeto da meia-entrada, oito falaram mais tempo sobre o projeto 

anterior. Apenas três falas tiveram dois ou mais argumentos sobre a meia-entrada (justificação 

sofisticada), quatro desenvolveram argumentos simples e dois apenas disseram que votariam a 

favor. Os dois estudantes que usaram a palavra também ofereceram argumentos simples. 
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 Além do relator, a deputada Jandira Feghali apresentou uma justificação sofisticada ao 

argumentar em primeiro lugar que os estudantes haviam cedido em relação à cota em nome do 

acordo para aprovação, apesar de acharem que era um retrocesso em relação a um direito. 

“Não pensem que eles não têm desgastes; o presidente da UNE está aqui, da UBES; é muito 

difícil para eles defenderem no meio da juventude dos estudantes uma política de restrição, 

porque é isso que está sendo feito. É uma política de regulação restritiva”, explicou a 

deputada. O outro argumento citado por ela foi o do aumento do preço em função da 

desregulação. “Quem não é meia-entrada passou a pagar o dobro. Como é uma política 

pública que não tem subsídio, o produtor é que acaba arcando com isso”, disse. Esta última 

argumentação mostra que o governo também não estava disposto a criar subsídios para a 

meia-entrada, o que empurrou ainda mais o acordo na direção da cota.  

 Vale destacar também os argumentos usados pelo deputado Marcus Pestana (PSDB-

MG) porque eles revelam a clássica preocupação liberal com a intervenção do Estado na 

economia. O deputado afirma inicialmente que muitas vezes o Congresso faz uma regulação 

econômica com alguma boa intenção e o efeito é o contrário do pretendido. E dá a própria 

medida provisória do governo do PSDB como exemplo. “O mercado é dinâmico. A 

adequação que eles fizeram à meia entrada foi que você paga o preço efetivo e leva um quilo, 

a farsa do quilo de alimento. E joga o preço para cima. E o que é para incluir, exclui. Então 

temos que ter uma cultura não intervencionista. É claro que o Estado tem que ter uma posição 

forte de regulação, mas tem que ter muito cuidado”, afirmou durante a discussão. Neste caso, 

o argumento foi no sentido de afirmar que a regulação proposta no projeto era mais adequada. 

Mas Marcus Pestana, como muitos deputados, aposta também no argumento da tradição que 

relaciona a carteira de estudante ao movimento estudantil. E relembra, também como muitos, 

que praticamente iniciou a carreira política no movimento estudantil.  
Acho que é uma homenagem à luta do movimento estudantil, ao soerguimento da 
UNE que nos custou tanto em 76, 77. E a carteirinha de estudante é uma coisa 
emblemática que sintetizava essa relação das entidades com o estudantado. Eu acho 
que devemos aprovar, está muito bem formatado. Uma homenagem a Honestino 
Guimarães, sou amigo do Zé Luis Guedes, Aldo Arantes, José Serra... Foram 
presidentes da UNE, bela tradição. Lindbergh nosso senador... Mas ele já é dos 
carapintadas, muito distante do lado nosso. 
 

 O relator da proposta, deputado Eduardo Barbosa, também faz um adendo de última 

hora que vai de encontro às preocupações que seriam reveladas mais tarde na CCJC. 

Preocupações estas que devem ter sido levantadas momentos antes da apresentação do 

relatório e que poderiam atrapalhar o acordo de alguma forma. É a questão da exclusividade 

da emissão das carteiras por entidades específicas de representação dos estudantes. O projeto 
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aprovado na CSSF afirmava o seguinte: “A Carteira de Identificação Estudantil será expedida 

pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, União Nacional dos Estudantes, União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas e entidades estudantis Estaduais e Municipais filiadas 

àquelas, nos termos do regulamento, e será confeccionada com dispositivos de segurança pela 

Casa da Moeda do Brasil, com padrão nacional único definido pelas entidades nacionais antes 

mencionadas”.  

 Eduardo Barbosa não muda o projeto, mas pede que a comissão aprove uma 

recomendação ao Ministério da Educação para que o Poder Executivo crie um cadastro 

nacional de entidades de representação estudantil. Ele justifica o pedido, afirmando que o 

Congresso não deveria criar uma “condição de restrição” a outras organizações estudantis que 

poderão ser criadas e reconhecidas de forma nacional. “Para que elas também possam exercer 

a sua representatividade de forma respeitosa”, completa. 

 O passo seguinte do projeto foi a Comissão de Educação onde a deputada Jandira 

Feghali, que articulou o acordo na etapa anterior, foi a relatora. Talvez por conta disso, 

Jandira também negociou com os colegas uma aprovação rápida. O texto foi aprovado por 

unanimidade em 14 de novembro de 2012 (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2018c) e apenas 

a relatora expôs a sua justificativa (sofisticada) e o deputado Eduardo Azeredo (PSDB-MG) 

explicou o acordo feito: “O relatório da Jandira, do deputado Eduardo Barbosa, estão dentro 

do que foi discutido amplamente, várias vezes lá no Senado ainda”. O próprio deputado 

comenta em sua fala a presença de representantes da UNE na sessão, que mantinha o apoio à 

cota de 40%. As três falas registradas (duas da deputada Jandira) fazem menção à 

classificação tentativa de acordo. 

 No ano seguinte, na Comissão de Constituição e Justiça, a votação só aconteceu na 

quinta sessão em que o projeto foi colocado em pauta, evidenciando novas dificuldades para 

aprovação. No dia 23 de abril de 2013 (DETAQ, 2013a), ainda houve discussão sobre o 

projeto, embora a votação tenha sido adiada. A sessão não era de audiência pública, mas o 

presidente Décio Lima (PT-SC) deu espaço para que quatro atores expressassem seus pontos 

de vista no início da reunião. Os quatro apoiaram e fizeram menção às tentativas de acordo, 

mas apenas três falas trouxeram justificativas simples provavelmente devido ao curto tempo 

oferecido. Beatriz Segall e Odilon Wagner destacaram a possibilidade de barateamento dos 

ingressos. “Se podemos cobrar 50 reais por uma entrada, então cobramos 75 para compensar a 

meia-entrada. Isso vai acabar. Se a meia-entrada chega só a 40% da ocupação do teatro, nós 

podemos diminuir um pouco a entrada inteira” (p. 6), disse Segall. Em relação às tentativas de 
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acordo, Wagner destaca que a união entre estudantes e artistas não acontecia desde a época da 

ditadura e que aquele era um momento histórico.  

 Foram 16 falas dos deputados presentes, mas apenas oito com justificativas, a maioria 

(sete) simples. Muito mais referências às tentativas de acordo (seis) e questionamentos (seis) 

ao relator ou a colegas. As questões se voltaram para a supressão de uma emenda que retirava 

os idosos do limite de 40% e sobre quais entidades estudantis estavam autorizadas a emitir 

carteiras. Respondendo ao deputado José Genoíno (PT-SP), o deputado Vicente Candido (PT-

SP) disse que havia retirado a emenda porque não havia acordo com estudantes e artistas 

sobre esse ponto. Ele explicou que sua proposta era incluir todos na cota de 40%, embora o 

Estatuto do Idoso assegurasse desconto de 50% sem restrições. O deputado Ronaldo Fonseca 

(PR-DF) questiona sobre a emissão das carteiras:  

Eu estou aqui recebendo o pleito da UMESB, FESB, UEDF, UNEM. São 
instituições me parecem que regionalizadas e que estão alegando que não poderão 
emitir as carteiras, que terão que se filiar, que terá que ser feito pela UNE e pela 
UBES. Eu queria saber se é isso mesmo. Essas entidades não poderão emitir as 
carteiras? Por exemplo, há uma entidade aqui que tem 53 anos, que é a UMESB. A 
FESB tem 14 anos. Essas entidades estão fora? Não poderão emitir as carteiras? (p. 
12) 

 Vicente Candido explicou que elas poderiam emitir e que o total de entidades nesta 

situação chegava a oito mil. Ele afirmou que as carteiras seriam padronizadas para evitar 

fraudes. Mas a questão da exclusividade de emissão volta em outros questionamentos. “Qual 

foi o critério objetivo para a escolha dessas entidades em detrimento de outras? Na questão da 

constitucionalidade, por que nós estamos obrigando outras entidades a se filiarem a elas?”, 

pergunta o deputado Dr. Grilo (PSL-MG). Na mesma linha, o deputado Ademir Camilo 

(PSD-MG) disse que a resposta dada ao deputado Ronaldo Fonseca não correspondia ao texto 

do projeto: 

O deputado Ronaldo faz uma pergunta ao relator. E o texto do relator é o seguinte... 
Eu quero que ele esclareça isso novamente porque a resposta não condiz com o texto 
que o relator propôs. O relator propõe que a carteira de identificação estudantil seja 
emitida pela Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela União Nacional dos 
Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, pelas entidades 
estaduais e municipais filiadas àquelas. Então, as UMES que não estiverem filiadas 
a nenhuma dessas três não poderão emitir a carteira. [...] Nós estamos voltando ao 
monopólio de que três entidades vão credenciar o resto. Não podemos fazer isso. (p. 
17-18). 

 As atas taquigráficas da reunião registram as palmas após as falas do deputado Ademir 

Camilo, indicando que representantes das entidades supostamente preteridas poderiam estar 
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presentes na sessão. Mas o relator, deputado Vicente Candido, repetiu que não havia restrição 

no texto e que só teria citado algumas porque não era possível citar todas.  

A UNE, a UBES e a ANPG são entidades reconhecidas como patrimônio de luta e 
cultura do Brasil, são entidades reconhecidas inclusive por lei brasileira 
anteriormente aprovada aqui, são entidades que em 1943 já reivindicavam a meia-
entrada no Brasil e não há outras entidades com esse calibre. Há inúmeras outras 
entidades querendo entrar no texto da lei. Isso já apareceu em vários outros 
momentos, mas não é possível elencar num texto de lei essa ou aquela entidade, 
além dessas, porque há inúmeras, e corremos o risco de deixar alguma entidade de 
fora. Volto a repetir: para emitir estão autorizadas todas as entidades. Estão filiadas 
em cadeia nacional às entidades nacionais e estaduais, mas não há nenhuma 
proibição para as UMES dos 5.500 Municípios do Brasil emitirem carteiras. (p. 22). 

 Ademir Camilo apresenta então a única justificativa sofisticada da sessão, que é 

justamente o seu voto em separado (um projeto alternativo). Ele volta a dizer que o projeto 

exige a vinculação às três entidades nacionais, o que seria inconstitucional. Ele sugere então 

critérios de representatividade como o de que a entidade precisa ter pelo menos cinco anos; 

estar presente nas cinco regiões do país, se nacional; estar presente em 10 municípios, se 

estadual; e mínimo de filiados para as municipais. Caberia às secretarias municipais e 

estaduais de Educação e ao Ministério da Educação conferir estes dados. O deputado também 

afirma que no projeto há falta de controle sobre os recursos que serão arrecadados pelas 

entidades com a venda das carteiras. “Quem vai fazer o controle é quem vai emitir as próprias 

carteiras. E isso a 30 reais num universo de 80 milhões de estudantes, preço que já está 

rodando no país. Sr. Presidente, estamos falando de 2,4 bilhões de reais” (p. 24). Ele ainda 

sugere um dispositivo que puna a entidade estudantil que fraudar carteiras. Ela ficaria cinco 

anos proibida de emitir. 

 Outros três votos em separado foram protocolados, o que mostra o tamanho das 

divergências que se formaram nesta última comissão. Outro divergente, o deputado Marcelo 

Almeida (PMDB-PR), citou um exemplo pessoal para justificar sua posição contrária ao 

projeto por causa das restrições relacionadas à emissão das carteiras. “Eu era um dos líderes 

dentro da Faculdade de Engenharia (...). Naquela época havia a UPE, União Paranaense dos 

Estudantes, que acabava sendo utilizada por um partido político em Curitiba e no Paraná. Lá 

no Paraná, o PCdoB junto com a UNE elegeu um amigo meu, o Ricardo Gomyde. Eu sempre 

falava: Gomyde, mas como se chega a federal usando uma entidade?”, contou Almeida, 

criticando em seguida a falta de fiscalização sobre os recursos arrecadados.  

 A sessão de votação, que ocorreu no dia seguinte (DETAQ, 2013b), registrou 39 falas 

de deputados, mas apenas quatro foram justificativas sofisticadas. As justificativas simples 

foram 13 e as referências às tentativas de acordo, 14. 10 falas estavam relacionadas à votação 
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e poderiam ser classificadas como posicionamentos sem justificação. Mas eram apenas 

encaminhamentos de votação feitos pelos representantes de partidos presentes, o que 

geralmente não envolve argumentação. Esta forma de votação, com encaminhamento pelos 

partidos, revela uma votação mais complexa, sobre a qual os partidos reivindicaram algum 

controle. Geralmente, as votações de projetos nas comissões são feitas de maneira simbólica 

com a famosa frase dos presidentes parlamentares: “Aqueles que aprovam permaneçam como 

se acham... Aprovado”. 

 Toda a reunião é voltada para a aprovação do texto e superação das divergências. O 

deputado Esperidião Amin (PP-SC) começa questionando a retirada da emenda dos idosos, 

dizendo que a própria Secretaria de Direitos Humanos do governo estaria solicitando a 

exclusão dos idosos da cota. E até brincou com os presentes: “Receio que daqui a pouco a 

Comissão de Direitos Humanos também o faça. Nós acabaremos sendo alvo de uma 

conjugação de esforços da deputada Maria do Rosário e do deputado Marco Feliciano, o que 

será notícia de grande impacto nacional” (p. 6). O próprio presidente da comissão, Décio 

Lima, toma a palavra para lembrar ao deputado que qualquer divergência da CCJC em relação 

às outras comissões de mérito levaria o assunto ao Plenário, atrasando mais a sanção. De fato, 

os deputados governistas usaram a estratégia de continuar o debate para aprovar o texto como 

estava, contando com um veto em relação a questão dos idosos pela Presidência da República. 

O que acabou ocorrendo. Desta forma, os governistas evitaram o envio do texto para o 

Plenário, mas atenderam às reclamações quanto à necessidade de retirar os idosos da cota de 

40%. Em uma das falas de tentativa de acordo, Vicente Candido diz:  “Mas vamos dar vazão 

ao debate. A minha proposta é darmos sequência ao debate, ouvindo os inscritos desde ontem. 

Enquanto isso, vamos tentar fazer um ajuste para nos aproximarmos de um acordo unânime” 

(p. 9).  

 Mas a questão da emissão das carteiras também volta a ser discutida. A deputada 

Jandira Feghali, que não era da comissão, comparece para defender os termos do acordo 

original e lembra que ele estava sendo construído há cinco anos. E argumenta a favor das 

entidades fixadas no projeto: 

Então, ninguém aqui questiona se o ANDES é o sindicato dos professores; ninguém 
questiona se a FASUBRA é a entidade dos funcionários; ninguém questiona a 
entidade dos bancários, a entidade dos metalúrgicos; e a UNE é a entidade dos 
estudantes. Ninguém pode questionar isso! Ninguém pode questionar se a UBES é a 
entidade dos estudantes secundaristas! Quem quer questionar, vá para o Congresso 
da UNE e discuta isso lá. Não é papel do Parlamento brasileiro discutir qual é a 
entidade nacional que representa os estudantes brasileiros. E é importante que se 
diga que na lei está escrito que UNE, UBES e ANPG vão padronizar. [...] O ITI vai 
dar certificação digital. Mais de 10 mil entidades vão poder emitir essas carteiras. Os 
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CAs e os DCEs vão emiti-las, independentemente de filiação à rede de estaduais e 
da UNE. (p. 16). 

O deputado Weverton Rocha (PDT-MA) reforça o ponto de vista de Jandira com um 

argumento relacionado à necessidade de fortalecer o movimento estudantil. Ele contou que 

era do movimento estudantil em São Luís e que após a medida provisória de 2001, todo grupo 

que perdia a eleição para a entidade municipal criava uma entidade nova. “Lá passaram a 

existir 11 entidades estudantis, o que enfraqueceu o movimento estudantil em São Luís. 

Porque os empresários, o poder público, ninguém sabia com quem se sentar porque eram 11 

entidades discutindo a mesma categoria” (p. 19). Mas o deputado Marcos Rogério (PDT-RO) 

alega que o projeto estaria ofendendo a Constituição ao negar o pluralismo representativo. 

“Uma entidade não pode ou não tem mais ou menos legitimidade do que a outra para 

representar o segmento estudantil” (p. 33).  

 São vários também os deputados que usam, além do argumento do fortalecimento das 

entidades estudantis, a questão da história mesma destas entidades tradicionais como fonte de 

legitimidade. Um deles é o deputado José Genoíno (PT-SP): 
Essa entidade aqui tem uma história construída não apenas de debate parlamentar, 
mas construída na tortura, construída na prisão, construída em mortes, construída em 
desaparecimentos. Essa bandeira que levanto agora levantei-a no Presídio 
Tiradentes, quando gritamos A UNE somos nós, quando, no congresso de Ibiúna, os 
720 delegados foram presos. Essa entidade, que foi importante na democratização, 
tem legitimidade para representar os estudantes brasileiros. Lembro-me de que, na 
época do governo militar, o governo quis criar o Diretório Nacional dos Estudantes 
para enfraquecer a UNE - a UNE era ilegal e clandestina. O Diretório Nacional dos 
Estudantes para substituir a UNE não se viabilizou em plena ditadura militar. 
Portanto, o fortalecimento da UNE é uma questão política (p. 42). 
 

 Apesar de membros do PMDB como o deputado Marcelo Almeida mostrarem 

desconfiança em relação ao projeto, o vice-líder do partido, Leonardo Picciani, pede a palavra 

para defender o projeto em nome do PMDB, que era da base do governo. E oferece uma 

resposta indireta ao próprio Almeida que havia criticado a falta de controle sobre os recursos 

arrecadados pelas entidades estudantis. “O argumento de que é difícil fiscalizar não pode 

impedir a aprovação da lei. Nós não podemos deixar de aprovar uma lei que avança, que faz 

justiça com o país sob o argumento de que é difícil fiscalizar” (p. 29). Falando pela liderança 

do PR, também do governo, o deputado Ronaldo Fonseca, que já havia manifestado sua 

contrariedade com o projeto, teve que adotar uma posição favorável. “Com todo respeito ao 

relator, não entendo que seria o melhor caminho, mas o PR, acatando um pedido do líder 

Garotinho – somos bastante disciplinados nisso – encaminha o voto favorável ao relatório” (p. 

40). 
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 As falas relacionadas às tentativas de acordo são 14 e as de reciprocidade, sete. Sem a 

necessidade de nomear os falantes ou explicar o contexto, alguns exemplos de reciprocidade 

são: “O deputado Paulo Maluf lembrou bem. Esta é a Comissão de Constituição e Justiça. Do 

ponto de vista constitucional, não me parece que haja nenhum obstáculo” (p. 25); “Que a 

gente possa também levar em consideração o que foi abordado aqui pelo deputado Marcos, 

quanto a poder punir aqueles que venham, porventura, tentar fraudar, burlar a lei que vamos 

aqui aprovar” (p. 35); “Quem é que vai saber que tem tantos ingressos, como disse aqui o 

deputado Weliton Prado?” (p. 30). Outras três falas continham questionamentos aos presentes. 

 O projeto foi aprovado com quatro votos contrários. A comissão tem 107 membros 

entre titulares e suplentes, sendo que 12 estavam ausentes. Não é possível saber o quórum no 

momento da votação porque ela não foi nominal. O deputado Ademir Camilo entrou com um 

recurso para que o projeto fosse analisado pelo Plenário antes de seguir para o Senado, 

afirmando que ele feria o Estatuto do Idoso por causa da cota de 40%; e que a UNE teria o 

monopólio da emissão das carteiras estudantis. Já o deputado Walter Ihoshi (DEM-SP) 

protocolou uma reclamação para que a CCJC voltasse a analisar o projeto porque o texto 

aprovado teria sido muito modificado em relação aos que passaram pelas comissões que 

estavam encarregadas do mérito da questão. Segundo Ihoshi, a CCJC só poderia analisar a 

legalidade e a constitucionalidade. O recurso foi retirado de tramitação por requerimento 

assinado pelos líderes partidários e a reclamação, arquivada pelo presidente da Câmara, 

deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), da base governista. 

 A evolução da discussão do projeto da meia-entrada nas comissões permanentes da 

Câmara mostra que, de uma visão inicial mais voltada para os reclamos dos estudantes na 

Comissão de Defesa do Consumidor, o debate amadureceu para uma proposta negociada entre 

estudantes e setor cultural; sendo que, no final, as divergências mais insistentes foram 

contornadas por acordos de última hora ou pelo controle das bancadas pelos líderes. Caso a 

fotografia seja tirada apenas no final do processo, ela poderia revelar apenas este controle dos 

partidos sobre os deputados com uma ou outra tentativa de atendimento a interesses diversos 

(idosos, entidades estudantis não tradicionais). E, sendo assim, a foto estaria mais aproximada 

da teoria do Novo Institucionalismo que trata da força partidária na definição das políticas. 

Mas, pelo relato, é possível captar o esforço de todas as partes para produzir um texto em que 

estudantes cedem em relação à cota de 40% e em que o setor cultural cede em relação à 

própria meia-entrada. Inicialmente, eles reivindicavam que o governo arcasse com este custo 

na forma de subsídios. 
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 Saber se estas concessões são resultado de pura barganha ou de convencimento em 

relação aos argumentos dos dois lados é uma tarefa sutil. De fato, ambos os setores tinham 

pressa para reorganizar a situação. Entidades estudantis estavam perdendo influência e 

recursos e o setor cultural, capacidade de planejamento. Mas nenhuma reivindicação poderia 

ser feita sem uma argumentação que a suportasse, pelo menos na fase de debates. Do 

contrário, isso poderia justificar um peso maior para os pedidos de um dos lados. Toda a 

discussão das comissões CDC, CEC e CSSF pode ser considerada fase de debates, pois eram 

grupos destinados a analisar o mérito do texto e seus pareceres não eram terminativos. Já a 

CCJC, embora tenha a missão apenas de controle de legalidade e constitucionalidade, 

funciona como um verdadeiro Plenário dado o seu tamanho e, neste caso, o seu caráter 

terminativo. O projeto já havia passado pelo Senado e o Plenário da Câmara não votaria o 

texto.  

 Com este peso sobre a CCJC, é sobre ela que se concentram as últimas articulações 

das bases governistas e oposicionistas em relação à proposta, e possíveis interesses 

específicos não contemplados. Não foi diferente desta vez. O governo queria aprovar o texto, 

pois vinha de uma longa batalha desde o Senado, e tinha a aliança de um dos expoentes da 

oposição, o PSDB, cujo deputado Eduardo Azeredo havia sido um dos autores da proposta 

quando estava no Senado. Portanto, é possível dizer que o texto enfrentou divergências 

pontuais ao longo do tempo, tornando-o um candidato à classificação de “conflito moderado”, 

mais relacionado aos propósitos do deliberacionismo. A tarefa, portanto, de localizar o espaço 

do deliberacionismo dentro do Congresso é uma tarefa delicada. Foi necessário selecionar este 

projeto em meio a outros porque nem todos, como se viu no caso do bullying, têm um 

material significativo para a análise.  

 O espaço de deliberacionismo se localiza mais nas audiências públicas (CDC e CLP) e 

em sessões de debates entre os deputados que não estão destinadas à votação dos projetos. É o 

caso da sessão de CCJC da véspera da sessão de votação que teve 16 falas de deputados, 

metade delas com justificativas. Já a sessão da votação teve 39 falas e apenas 17 com 

justificativas. As audiências públicas trazem as partes na busca de um “consenso possível” e, 

para isso, são também feitas referências às tentativas de acordo entre os vários setores. 

Artistas fazem referência a representantes estudantis em suas falas e vice-versa, indicando a 

presença de reciprocidade no debate. Os deputados também fazem bastante uso deste recurso 

com o objetivo de buscar a aprovação de atores específicos. Na audiência da CLP, é 

importante notar a mudança de discurso dos próprios estudantes durante a discussão e após as 

justificativas dadas pelo setor cultural. 
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 Tanto o debate sobre o pré-sal quanto o debate sobre a meia-entrada mostram que as 

sessões de audiências públicas têm um importante papel deliberativo, seja para o 

esclarecimento das posições dos partidos sobre determinado assunto, seja para a construção 

mesma de acordos entre setores diversos da sociedade. As condições do debate, ou seja, a 

presença de argumentos, o respeito pelos debatedores, a reciprocidade, a construção de 

acordos... está presente. Se elas são suficientes e, principalmente, se são definitivas para o 

resultado, não é possível afirmar pelos dados coletados.  

 O que se vê é um partido como o PMDB mudar radicalmente de posição em relação à 

exploração do pré-sal entre o governo Lula e o seu próprio governo. A base que ajudou a 

aprovar o projeto da meia-entrada durante o governo Lula talvez não tenha o mesmo 

entendimento nos dias atuais. Existem dois projetos de partidos da base governista em 

tramitação, um que amplia a emissão das carteiras para qualquer entidade estudantil (PL 

8.919/17, PSL) e outro que determina que as próprias escolas se responsabilizem pela emissão 

(PL 9.775/18, DEM). Outros partidos, como PSDB e PT não parecem ter modificado seus 

entendimentos sobre os dois temas nos últimos anos. Portanto, outros fatores podem explicar 

a atuação do PMDB em cada fase como o simples pertencimento à base do governo. 

 No debate sobre o pré-sal, portanto, era importante o embate entre governo e oposição, 

fazendo com que os grupos buscassem marcar sua posição em relação ao tema. No caso da 

meia-entrada, este embate não era significativo. Basta lembrar que o projeto era assinado por 

dois senadores, um do PSDB e outro do PT. O que mais importava era atender a demanda 

trazida por estudantes e setor cultural por meio de um acordo. 
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CONCLUSÃO 

 

De acordo com os dados levantados pelo estudo, é possível concluir que as audiências 

públicas realizadas pelas comissões permanentes da Câmara dos Deputados mobilizam 

convidados de vários segmentos sociais, embora predominem as autoridades do Poder 

Executivo. A movimentação de pessoas, 2.436 em 2013 apenas nas comissões permanentes 

(sem contar seminários, outros tipos de encontros e outros tipos de comissões), mostra a 

dimensão deste trabalho. Mesmo que existam diferenças de acordo com as características de 

cada comissão, a presença de membros do Executivo está bastante relacionada a uma vertente 

de fiscalização deste Poder, confirmada pela leitura dos requerimentos feitos pelos deputados 

para as audiências.  

Portanto, as audiências não teriam um caráter deliberativo no sentido das trocas 

informacionais a respeito de projetos de lei ou outros tipos de propostas (Hipótese 1). A 

análise de projetos consome apenas 20% das audiências. Para a teoria deliberativa, que 

pressupõe a formação de decisões com base nos melhores argumentos; e para a Ciência 

Política, que se concentra no jogo de poder dos agentes; seria importante que as audiências 

implicassem em uma deliberação efetiva sobre algum assunto. Mas as audiências estão mais 

concentradas na fiscalização do Executivo e na exploração de assuntos novos (em 2013).  

A participação de vários setores – trabalhadores, profissionais liberais, empresários - é 

bem distribuída nas audiências e existem regras que determinam a presença de opiniões 

opostas em uma mesma audiência. Somente uma análise mais aprofundada dos convidados 

para as audiências mostraria, porém, a existência ou não de visões diferenciadas no debate de 

cada tema. Em algumas comissões, como a CAPADR, é possível notar que existe uma 

preferência para convidados ligados ao setor do agronegócio, o que revela um viés 

importante. Outra pesquisa poderia inclusive mostrar a diversidade das audiências conforme 

outros tipos de características como gênero e raça. De maneira geral, também, as regras 

favorecem o debate deliberativo, mas nem sempre funcionam na prática como é o caso da 

falta de réplicas e tréplicas nas audiências analisadas, apesar de permitidas.  

Um obstáculo ao deliberacionismo identificado nas entrevistas com funcionários das 

comissões é a carga de atividades dos deputados, que teriam pouco tempo para atuar de 

maneira efetiva nestes colegiados. Fica evidente também que existe, pelo menos nos últimos 

anos, uma competição entre comissões permanentes e especiais, com o aumento da 

quantidade das últimas. A situação eleva o total de tarefas dos deputados, afetando a 

qualidade de alguns debates. Esta competição pode estar relacionada a demandas de parte dos 
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próprios deputados e dos partidos que querem mais protagonismo dentro da Câmara e 

pressionam pela criação de comissões específicas. 

A afirmação de que há pouca deliberação de projetos não elimina, porém, o espaço 

deliberativo das audiências. Talvez elas tenham um caráter deliberativo no sentido de 

contribuírem para o grande debate, que é o momento eleitoral. Isso estaria demonstrado pela 

movimentação dos partidos em torno delas. Também o debate de assuntos novos pode servir, 

mais à frente, para o desenvolvimento de novos projetos. Como é dito pela teoria, a 

deliberação pode ajudar a superar incertezas, clarificar posições, gerar alternativas, ver 

consequências não antecipadas, estruturar preferências e operacionalizar compromissos. 

Os partidos escolhem comissões de suas preferências e existe uma relação importante 

entre o partido do presidente de determinada comissão e o partido do deputado que solicitou a 

reunião. A oposição vê rejeitados os requerimentos de audiências sobre denúncias mais fortes 

contra o governo. Toda esta atividade reforça os estudos que, dentro do novo 

institucionalismo, identificam uma vertente partidária no funcionamento do Congresso. Ou 

seja, o fortalecimento da lógica partidária seria a principal motivação dos agentes políticos 

nas comissões.  

As audiências públicas das comissões funcionariam, principalmente, dentro desta 

lógica, de promover a posição de cada força política sobre os temas em debate. Como foi dito 

anteriormente, uma dinâmica que não afetaria muito o resultado das votações de projetos - já 

que as audiências sobre projetos são em menor número -, mas que poderia ter efeitos sobre o 

grande debate eleitoral. Essa seria uma das razões porque os assuntos tratados pela mídia são 

bastante explorados nas audiências. Pelo banco de dados, quase dobram as referências à mídia 

nos requerimentos de audiências para fiscalização do Executivo entre 2005 e 2013. 

Também assuntos que podem não parecer muito atrativos inicialmente, podem 

produzir identificação partidária.  Fenno (1973) trata disso ao explicar o interesse dos partidos 

no árido tema da política tributária. Strøm e Mattsom (1995) também vão citar as audiências 

públicas realizadas pelos parlamentos europeus com o objetivo de construir maiorias 

legislativas, atrair a opinião pública. No Brasil, sempre houve um grande fascínio pelas 

chamadas Comissões Parlamentares de Inquérito, que rendem cobertura especial por parte da 

mídia. Pelos dados colhidos, boa parte das audiências públicas realizada pela Câmara tem o 

objetivo de recriar este cenário. Leyden (1992) chega a falar do caráter catártico de algumas 

audiências em sua pesquisa. 

Neste ambiente, a deliberação no sentido do uso de argumentos refutáveis, na 

linguagem de Esterling (2011), pode dar lugar ao conflito de opiniões não refutáveis. 



122 
 

Polarizar o debate do pré-sal entre os que querem menos Estado e os que querem mais 

controle das riquezas do país pode ser uma maneira diferenciada de falar aos eleitores. O 

objetivo realmente não seria convencer o colega deputado. No caso do pré-sal, porém, os 

projetos foram aprovados conforme o que pretendia o governo em 2013 e, em 2016, foram 

bastante modificados em função da entrada de um novo governo que, no entanto, fazia parte 

da bancada do governo anterior. Ou seja, o contexto mudou, mas será que as posições eram 

firmes o bastante antes ou favoreceram uma atitude de conveniência? De qualquer forma, há 

evidências no estudo de que partidos e políticos trabalham no sentido de marcar e de divulgar 

as suas posições sobre os mais diferentes temas e essa seria uma das funções das audiências 

públicas. 

É o que Mayhew (2004) classificou como position taking, ou a afirmação pública de 

julgamento sobre algum assunto que seja de interesse dos atores políticos. O pesquisador 

destaca que este julgamento pode sofrer modificações conforme o público que está ouvindo. E 

por que não acrescentar de acordo com a época em que são feitas as afirmações? É o que 

aconteceu com as declarações de representantes do PMDB durante a aprovação da regulação 

do pré-sal em 2009 e, mais tarde, durante a revisão destas leis. Em seu trabalho, Mayhew, 

analisando o Congresso norte-americano, explica que estes julgamentos são atentamente 

acompanhados por entidades que financiam a campanha dos parlamentares como a 

Associação Nacional do Rifle; que cobram qualquer mudança de opinião relacionada à posse 

e ao porte de armas. 

Além da função fiscalizadora e de exploração de novos temas, as audiências revelaram 

o propósito de atender demandas de setores específicos. A tríade: fiscalização, exploração e 

demanda guarda alguma semelhança com as explicações do novo institucionalismo: 

partidária, informacional e distributiva. Ao propor audiências de fiscalização, os 

parlamentares estariam demarcando fronteiras entre oposição e governo. Já as audiências para 

a exploração de novos temas têm uma proposta mais ligada à obtenção de dados. E audiências 

marcadas para atender pedidos particulares certamente fazem com que o parlamentar consiga 

mais crédito junto àquele público específico. Durante o estudo, foi ressaltada a ideia de que 

uma ou outra explicação terá mais força, dependendo do tipo de comissão e até do momento 

vivido pelo parlamentar.  

Neste ponto, vale ressaltar que a explicação informacional para o comportamento dos 

agentes políticos guarda alguma vinculação com a ideia de deliberação. Os objetivos são 

diversos, pois o novo institucionalismo pretende explicar como os políticos usam a 

informação que obtém nas comissões para instruir ou não os colegas da etapa seguinte, que 
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estão no Plenário. Já a teoria deliberativa parte da premissa de que as informações são partes 

fundamentais da argumentação necessária para que a discussão leve à melhor decisão 

possível. Ou seja, um privilegia a informação como meio e outro como fim. 

Também é parcial a comprovação da hipótese 2; de que a qualidade do debate é baixa 

em termos deliberativos. No caso da discussão sobre o pré-sal, o tema não poderia ser 

enquadrado na categoria conflito moderado; uma categoria que, segundo Esterling (2011) e 

Gutmann e Thompson (2004) teria mais chances de gerar um debate deliberativo. Mas, ao 

considerar que as comissões que debateram o tema não teriam que votá-lo em seguida, a 

pressão sobre os debatedores é reduzida. E as medições relativas às características do 

processo deliberativo - embora não tenham resultado em um índice final - mostram, 

principalmente, muita justificação por parte dos deputados e tentativas de acordo em relação à 

questão dos royalties. 

Para o caso da meia-entrada, onde há conflito moderado, as ricas justificativas 

apresentadas pelos debatedores e a busca constante por acordo marcam uma discussão 

significativa do ponto de vista do deliberacionismo. Existe uma mudança de posicionamento 

dos atores durante o debate e os deputados acompanham esta evolução. Alguns parlamentares 

não aceitam o acordo geral e essas diferenças que restam são resolvidas por meio do controle 

das lideranças partidárias e do voto. Mas, como foi dito, a foto final não reflete o 

desenvolvimento do projeto. 

Enfim, Dryzek (2002) defende que tribunais e legislativos só podem ser considerados 

efetivos e legítimos na medida em que incorporem normas de deliberação autêntica. O 

presente estudo revela muitos caminhos para o aperfeiçoamento do processo deliberativo na 

Câmara dos Deputados. Trabalhos comparativos como o realizado por Rocha e Barbosa 

(2017) com as regras das comissões parlamentares da América do Sul também podem ser 

úteis no sentido de prescrever que tipos de regras poderiam ser adotadas para aprimorar este 

processo. De acordo com os pesquisadores, no Chile, por exemplo, qualquer matéria a ser 

votada deve passar por uma audiência pública no sistema de comissões.  
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APÊNDICE A – Participantes das audiências por comissão 

 
 
CAPADR 2005 2009 2013 CCJC 2005 2009 2013 
empresários 84 95 99 empresários 0 3 5 
estrangeiros 0 0 2 estrangeiros 0 0 0 
ex.municipal 9 9 16 ex.municipal 0 5 1 
ex.estadual 10 1 14 ex.estadual 0 4 0 
ex.federal 57 53 110 ex.federal 3 3 14 
leg.municipal 0 7  11 leg.municipal 0 0  1 
leg.estadual 1 1 12 leg.estadual 0 0 0 
justiça 0 0 0 justiça 4 4 3 
prof.liber. 2 15 17 prof.liber. 6 20 12 
ONGs 2 5 7 ONGs 3 0 3 
ministros 2 4 3 ministros 0 1 3 
MP 0 3 6 MP 0 3 1 
sindicalistas 4 4 16 sindicalistas 0 6 3 
TCU 0 1 0 TCU 0 0 0 
CEC 2005 2009 2013* CFFC 2005 2009 2013 
empresários 2 9 14/8 empresários 6 19 27 
estrangeiros 3 1 0/0 estrangeiros 0 0 0 
ex.municipal 0 13 6/5 ex.municipal 0 4 6 
ex.estadual 3 5 10/6 ex.estadual 0 5 2 
ex.federal 30 26 54/27 ex.federal 12 36 48 
leg.municipal 0 3  0/1 leg.municipal 0 0  1 
leg.estadual 0 4 2/0 leg.estadual 0 1 0 
justiça 0 0 0/0 justiça 0 1 0 
prof.liber. 16 18 53/19 prof.liber. 0 1 8 
ONGs 8 22 15/22 ONGs 0 0 4 
ministros 2 2 1/1 ministros 6 6 10 
MP 0 0 1/0 MP 0 5 3 
sindicalistas 8 2 10/2 sindicalistas 0 0 3 
TCU 0 0 2/0 TCU 0 17 7 
CFT 2005 2009 2013 CLP 2005 2009 2013 
empresários 10 34 32 empresários 2 10 9 
estrangeiros 0 0 0 estrangeiros 0 0 0 
ex.municipal 3 8 3 ex.municipal 0 6 1 
ex.estadual 3 2 10 ex.estadual 0 8 0 
ex.federal 32 39 41 ex.federal 10 54 21 
leg.municipal 0 3  1 leg.municipal 0 0  1 
leg.estadual 0 0 1 leg.estadual 0 6 0 
justiça 1 0 0 justiça 1 1 0 
prof.liber. 9 12 6 prof.liber. 4 52 31 
ONGs 3 2 7 ONGs 12 56 16 
ministros 3 3 4 ministros 0 1 2 
MP 3 0 3 MP 4 1 4 
sindicalistas 8 24 9 sindicalistas 6 23 13 
TCU 1 2 4 TCU 0 0 0 
*Em 2013, a Comissão de Educação e Cultura foi dividida em duas comissões. O segundo número é 
o da Comissão de Cultura. 
Fonte: A autora, 2017. 
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CINDRA 2005 2009 2013 CCTCI 2005 2009 2013 
empresários 1 23 4 empresários 17 31 51 
estrangeiros 2 0 0 estrangeiros 2 3 0 
ex.municipal 1 11 5 ex.municipal 0 0 0 
ex.estadual 10 13 17 ex.estadual 2 2 0 
ex.federal 33 126 46 ex.federal 28 17 59 
leg.municipal 1 8  3 leg.municipal 0 1  0 
leg.estadual 0 4 0 leg.estadual 0 0 0 
justiça 0 1 0 justiça 0 0 0 
prof.liber. 1 14 0 prof.liber. 3 14 10 
ONGs 6 14 11 ONGs 2 6 21 
ministros 5 4 1 ministros 1 0 5 
MP 0 1 0 MP 0 0 1 
sindicalistas 2 5 4 sindicalistas 0 6 3 
TCU 0 2 3 TCU 1 4 5 
CDC 2005 2009 2013 CDEICS 2005 2009 2013 
empresários 16 27 37 empresários 16 65 54 
estrangeiros 0 0 0 estrangeiros 0 0 0 
ex.municipal 0 0 1 ex.municipal 0 1 4 
ex.estadual 0 0 0 ex.estadual 3 4 4 
ex.federal 17 28 35 ex.federal 6 52 29 
leg.municipal 0 0  0 leg.municipal 0 0  0 
leg.estadual 0 0 0 leg.estadual 0 0 1 
justiça 0 0 1 justiça 0 0 0 
prof.liber. 4 5 2 prof.liber. 1 23 6 
ONGs 12 8 2 ONGs 0 14 7 
ministros 0 0 1 ministros 2 6 4 
MP 1 4 4 MP 0 1 2 
sindicalistas 0 2 7 sindicalistas 2 8 0 
TCU 0 3 1 TCU 0 0 0 
CDHM 2005 2009 2013 CDU 2005 2009 2013 
empresários 4 5 3 empresários 10 8 1 
estrangeiros 1 0 0 estrangeiros 0 5 0 
ex.municipal 3 3 2 ex.municipal 4 2 7 
ex.estadual 8 15 3 ex.estadual 7 1 2 
ex.federal 43 40 19 ex.federal 15 8 15 
leg.municipal 0 4  1 leg.municipal 0 0  0 
leg.estadual 2 1 0 leg.estadual 0 0 0 
justiça 6 3 2 justiça 0 0 0 
prof.liber. 21 53 26 prof.liber. 3 5 8 
ONGs 34 55 23 ONGs 2 5 4 
ministros 0 3 0 ministros 0 3 1 
MP 9 12 10 MP 0 0 1 
sindicalistas 9 17 8 sindicalistas 2 0 1 
TCU 0 0 0 TCU 0 0 0 
Fonte: A autora, 2017. 
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CMADS 2005 2009 2013 CME 2005 2009 2013 
empresários 15 19 20 empresários 5 13 24 
estrangeiros 0 5 0 estrangeiros 0 0 0 
ex.municipal 9 10 17 ex.municipal 1 1 5 
ex.estadual 14 5 10 ex.estadual 5 6 2 
ex.federal 57 46 75 ex.federal 16 46 45 
leg.municipal 3 0  1 leg.municipal 0 1  0 
leg.estadual 2 1 2 leg.estadual 1 0 0 
justiça 0 0 0 justiça 0 0 0 
prof.liber. 9 9 14 prof.liber. 0 0 6 
ONGs 22 18 39 ONGs 0 2 2 
ministros 1 6 0 ministros 1 2 1 
MP 11 1 9 MP 0 2 5 
sindicalistas 15 4 3 sindicalistas 2 5 2 
TCU 0 0 0 TCU 0 3 4 
CREDN 2005 2009 2013 CCSPCCO 2005 2009 2013 
empresários 11 6 9 empresários 0 5 8 
estrangeiros 2 4 3 estrangeiros 0 0 0 
ex.municipal 0 1 2 ex.municipal 0 0 1 
ex.estadual 1 1 0 ex.estadual 0 10 29 
ex.federal 17 29 47 ex.federal 5 25 38 
leg.municipal 0 1  2 leg.municipal 0 0  0 
leg.estadual 0 0 0 leg.estadual 0 0 0 
justiça 0 1 1 justiça 3 0 1 
prof.liber. 0 8 7 prof.liber. 8 12 30 
ONGs 0 13 5 ONGs 1 5 7 
ministros 3 2 4 ministros 0 3 2 
MP 0 1 1 MP 2 2 5 
sindicalistas 1 0 1 sindicalistas 9 3 10 
TCU 0 0 0 TCU 0 0 0 
CSSF 2005 2009 2013 CTASP 2005 2009 2013 
empresários 11 14 18 empresários 18 6 28 
estrangeiros 0 0 0 estrangeiros 0 0 0 
ex.municipal 1 3 7 ex.municipal 0 0 4 
ex.estadual 5 4 8 ex.estadual 1 3 7 
ex.federal 33 63 108 ex.federal 17 23 60 
leg.municipal 0 0  2 leg.municipal 0 2  1 
leg.estadual 0 0 0 leg.estadual 2 0 2 
justiça 0 0 2 justiça 3 0 4 
prof.liber. 19 40 61 prof.liber. 23 21 66 
ONGs 8 10 29 ONGs 7 2 11 
ministros 1 3 3 ministros 1 0 2 
MP 2 3 10 MP 4 2 5 
sindicalistas 8 15 6 sindicalistas 42 45 100 
TCU 0 0 1 TCU 0 0 2 
Fonte: A autora, 2017. 
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CTD 2005 2009 2013 CVT 2005 2009 2013 
empresários 15 10 22 empresários 12 25 7 
estrangeiros 0 0 0 estrangeiros 0 6 0 
ex.municipal 2 0 6 ex.municipal 1 1 4 
ex.estadual 5 1 9 ex.estadual 4 7 4 
ex.federal 16 11 44 ex.federal 9 48 31 
leg.municipal 0 0  0 leg.municipal 0 0  0 
leg.estadual 0 0 0 leg.estadual 0 0 0 
justiça 1 0 0 justiça 0 0 0 
prof.liber. 9 3 9 prof.liber. 1 3 0 
ONGs 4 0 5 ONGs 5 6 1 
ministros 1 3 3 ministros 0 2 3 
MP 4 1 1 MP 0 3 0 
sindicalistas 0 1 8 sindicalistas 0 6 8 
TCU 0 0 0 TCU 1 4 7 
Fonte: A autora, 2017. 
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APÊNDICE B – Motivos das audiências por comissão 

 
 
CAPADR 2005 2009 2013 CEC 2005 2009 2013* 
projetos 1 8 2 projetos 3 2 12/4 
outros** 24 23 52 outros 15 15 22/16 
  -exploração 3 5 15   -exploração 7 6 17/15 
  -mídia 3 6 5   -mídia 1 1 4/1 
  -fisc.emp. 0 1 11   -fisc.emp 0 0 1/0 
  -demanda 17 14  25   -demanda 1 5  5/1 
  -fisc.exe. 14 13 17   -fisc.exe. 6 5 4/0 
  -fisc.g.loc. 1 1 2   -fisc.g.loc. 0 1 1/0 
CCJC    CFFC    
projetos 2 6 7 projetos 0 0 1 
outros 1 0 4 outros 13 28 35 
  -exploração 1 0 1   -exploração 0 6 8 
  -mídia 0 0 2   -mídia 5 9 19 
  -fisc.emp. 0 0 1   -fisc.emp. 3 0 3 
  -demanda 0 0 1   -demanda 2 3 7 
  -fisc.exe. 0 0 4   -fisc.exe. 12 23 21 
  -fisc.g.loc. 0 0 0   -fisc.g.loc. 1 0 1 
CCTCI    CFT    
projetos 4 1 8 projetos 7 10 3 
outros 12 15 28 outros 14 17 22 
  -exploração 6 11  16   -exploração 0 5  13 
  -mídia 3 3 8   -mídia 4 1 4 
  -fisc.emp. 0 2 6   -fisc.emp. 0 3 2 
  -demanda 0 1 5   -demanda 1 3 4 
  -fisc.exe. 7 5 8   -fisc.exe. 17 8 5 
  -fisc.g.loc. 0 0 0   -fisc.g.loc. 2 0 0 
CDC    CLP    
projetos 1 5 2 projetos 0 5 2 
outros 11 11 17 outros 5 22 20 
  -exploração 1 1 4   -exploração 4 11 7 
  -mídia 2 4 8   -mídia 0 3 3 
  -fisc.emp. 1 3 10   -fisc.emp. 0 1 2 
  -demanda 9 1 3   -demanda 3 10 9 
  -fisc.exe. 9 10 8   -fisc.exe. 0 2 4 
  -fisc.g.loc.. 0 0 0   -fisc.g.loc. 0 1 0 
 CDEICS     CMADS     
projetos 2 17 6 projetos 2 5 4 
outros 4 21 22 outros 21 17 32 
  -exploração 1 9 12   -exploração 4 9 19 
  -mídia 0 5 5   -mídia 2 1 5 
  -fisc.emp. 0 3 3   -fisc.emp. 3 1 2 
  -demanda 0 3 4   -demanda 6 2 5 
  -fisc.exe. 1 11 8   -fisc.exe. 16 7 9 
  -fisc.g.loc. 1 0 0   -fisc.g.loc. 11 2 4 
*Em 2013, a Comissão de Educação e Cultura foi dividida em duas comissões. O segundo número é 
o da Comissão de Cultura. 
** A divisão “outros” se refere à quantidade de audiências por outros motivos que não a discussão de  
projetos. O detalhamento de “outros” se refere à frequência de cada motivo nas explicações dadas  
pelos requerimentos. 
Fonte: A autora, 2017. 
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CDHM 2005 2009 2013 CME 2005 2009 2013 
projetos 0 2 1 projetos 0 7 0 
outros 21 28 22 Outros 7 14 27 
  -exploração 11 13 13   -exploração 1 7 13 
  -mídia 4 2 2   -mídia 2 6 5 
  -fisc.emp. 0 1 0   -fisc.emp 0 1 3 
  -demanda 7 10  6   -demanda 1 0  2 
  -fisc.exe. 6 7 4   -fisc.exe. 3 11 14 
  -fisc.g.loc. 4 1 3   -fisc.g.loc. 1 0 0 
CDU    CREDN    
projetos 3 0 4 projetos 2 0 2 
outros 4 12 6 Outros 9 19 26 
  -exploração 3 6 3   -exploração 1 9 15 
  -mídia 0 2 2   -mídia 2 4 13 
  -fisc.emp. 0 0 0   -fisc.emp. 0 0 1 
  -demanda 0 0 2   -demanda 0 1 2 
  -fisc.exe. 1 8 2   -fisc.exe. 8 11 9 
  -fisc.g.loc. 1 0 1   -fisc.g.loc. 0 0 0 
CSPCCO    CSSF    
projetos 1 2 11 projetos 7 13 11 
outros 6 14 19 Outros 16 21 51 
  -exploração 1 6  18   -exploração 6 11  35 
  -mídia 2 1 4   -mídia 0 3 6 
  -fisc.emp. 0 0 0   -fisc.emp. 1 1 1 
  -demanda 2 4 0   -demanda 5 3 5 
  -fisc.exe. 3 5 6   -fisc.exe. 6 10 12 
  -fisc.g.loc. 0 2 1   -fisc.g.loc. 1 0 3 
CTASP    CTD    
projetos 14 7 20 projetos 1 1 1 
outros 11 8 53 Outros 16 8 25 
  -exploração 3 2 15   -exploração 5 6 20 
  -mídia 2 0 5   -mídia 0 2 3 
  -fisc.emp. 0 1 0   -fisc.emp. 5 0 1 
  -demanda 3 6 13   -demanda 0 0 1 
  -fisc.exe. 4 1 6   -fisc.exe. 3 4 4 
  -fisc.g.loc.. 0 0 0   -fisc.g.loc. 0 0 0 
 CVT     CFFC     
projetos 0 4 1 projetos 0 0 1 
outros 6 13 16 outros 13 28 35 
  -exploração 3 5 12   -exploração 0 6 8 
  -mídia 1 2 1   -mídia 5 9 19 
  -fisc.emp. 0 2 0   -fisc.emp. 3 0 3 
  -demanda 0 1 2   -demanda 2 3 7 
  -fisc.exe. 3 9 5   -fisc.exe. 12 23 21 
  -fisc.g.loc. 1 0 0   -fisc.g.loc. 1 0 1 
Fonte: A autora, 2017. 
 

 

 

 


