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Resumo

O presente estudo trata do papel das comissões parlamentares de inquérito

como agentes do processo legiferante na Câmara dos Deputados. Assim, buscou-se

identificar, descrever e qualificar a eficiência desses órgãos na elaboração

legislativa. Para tanto, analisaram-se as proposições apresentadas por CPIs,

durante as 50ª, 51ª e 52ª legislaturas, as quais totalizaram três projetos de

resolução, três projeto de lei complementar e 66 projetos de lei ordinária. Constatou-

se, com a pesquisa, que apenas um PRC foi transformado em norma jurídica,

porém, ele se referia à prorrogação do prazo de funcionamento de uma das CPIs

analisadas. Constatou-se, ainda, que, dentre as proposições arquivadas e as em

tramitação, 90,91% apresentavam-se pendentes de parecer das comissões técnicas.

Conclui-se, portanto, que as comissões parlamentares de inquérito desempenham

um significativo papel no processo de elaboração legislativa, no que se refere à

iniciativa. Mas, em razão da inexistência de estruturas administrativas e políticas

para acompanhar a tramitação das proposições apresentadas pelas CPIs, a atuação

dessas comissões como agentes do processo legislativo torna-se pouco eficiente, o

que nos leva a concluir que os fundamentos da teoria informacional, no que se

refere à CPI, residem apenas o mundo da retórica.



Abstract

The present study treats of the paper of the parliamentary commissions of

inquiry as agents of the process legiferante in the Camera of the Deputies. Like this,

it was looked for to identify, to describe and to qualify the efficiency of those organs

in the legislative elaboration. For so much, the propositions were analyzed presented

by CPIs, during the 50th, 51st and 52nd legislatures, which totaled three resolution

projects, three complemental bill and 66 bills ordinary. It was verified, with the

research, that a PRC was just transformed in juridical norm, however, he referred to

the extension of the period of operation of one of analyzed CPIs. It was verified, still,

that, among the filed propositions and the in tramitação, 90,91% came pendants of

seeming of the technical commissions. It is ended, therefore, that the parliamentary

commissions of inquiry play a significant part in the process of legislative elaboration,

in what he/she refers to the initiative. But, in reason of the inexistence of

administrative and political structures to accompany the tramitação of the

propositions presented by CPIs, the performance of those commissions as agents of

the legislative process become little efficient, which in the group to end that the

foundations of the theory informacional, in what refer to CPI, they just reside the

world of the rhetoric.



Lista de Ilustrações

Gráfico 1 – Total de proposições apresentadas por CPI ................................36

Gráfico 2 - Total de Proposições por Legislatura............................................36

Gráfico 3 - Total de proposições da 50ª legislatura, por CPI ..........................37

Gráfico 4 - Total de proposições da 51ª legislatura, por CPI ..........................37

Gráfico 5 - Total de proposições da 52ª legislatura, por CPI ..........................37

Gráfico 6 - Espécies de proposições legislativas apresentadas .....................38

Gráfico 7 - Projetos de lei ativos e inativos .....................................................39

Gráfico 8 - Percentual de projetos de lei em tramitação por comissões .........39

Gráfico 9 - Projetos de lei arquivados nos termos do artigo 105 do RICD......41

Gráfico 10- Índice de aprovação de projetos de lei.........................................43



Lista de Tabelas

Tabela 1 - Especificação do Parecer do Relator.............................................41



Lista de Abreviaturas e Siglas

CPIs – Comissões Parlamentares de Inquérito

ECAD – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição

TORMB/Borracha – Taxa de Organização e Regulamentação do Mercado de

Borracha

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovavéis

FUNAI – Fundação Nacional do Índio

Banespa – Banco do Estado de São Paulo

CBF/NIKE – Confederação Brasileira de Futebol/NIKE

FHC – Fernando Henrique Cardoso

FINOR – Fundo de Investimento do Nordeste

INSS – Instituto Nacional de Seguro Social

FUNDEF – Fundo de Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental

PROER – Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema

Financeiro Nacional

CPMF – Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira

SIVAN – Sistema de Vigilância da Amazônia

SERASA – Centralização de Serviços dos Bancos S/A

SILEG – Sistema de Informações Legislativas

PEC – Proposta de Emenda a Constituição

MP – Medida Provisória

RI – Regimento Interno

CF – Constituição Federal

CDC – comissão de Defesa do Consumidor

CSSF – Comissão de Seguridade Social e Família

CSPCCO – Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

CCJC – Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania

PLs – Projetos de Lei



Sumário

Capítulo I - Introdução............................ ................................................................13

Capítulo II - Metodologia .......................... ..............................................................15

Capítulo III - O processo de elaboração legislativa .............................................18

Capítulo IV - As Comissões Parlamentares de Inquéri to ....................................26

Capítulo V - O Papel das CPIs na Produção Legislati va......................................34

Capítulo VI - Conclusões........................... .............................................................45



13

Capítulo I - Introdução

O presente estudo circunscreve-se a um tema sempre recorrente nas

discussões ocorridas sobre o Poder Legislativo, qual seja: os trabalhos das

comissões parlamentares de inquérito. Essas comissões são criadas no âmbito da

Câmara dos Deputados, Senado Federal ou em conjunto com o objetivo de

investigar fatos determinados e por prazo certo, mediante requerimento de um terço

de seus membros.

 Em razão dos poderes de investigação próprios das autoridades

judiciais, as comissões parlamentares de inquérito tornam mais eficaz a função

fiscalizadora do Poder Legislativo. Porém, esses órgãos constituídos no Legislativo

funcionam, também, como agentes do processo de elaboração legislativa, pois,

conforme estabelece o art. 61 da Constituição Federal, a iniciativa de leis

complementares e ordinárias cabe, dentre outros entes e órgãos, às comissões da

Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Congresso Nacional. Assim, o

mandamento constitucional sobre a iniciativa de leis diz respeito também às CPIs,

que são espécies de comissões temporárias do gênero comissões legislativas. No

que se refere às CPIs, a citada prerrogativa consta expressamente do Artigo 37,

inciso I do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

 Observou-se, no entanto, que as pesquisas acadêmicas concernentes

aos trabalhos das comissões parlamentares de inquérito, mormente, mantêm-se

silentes, no que se refere à função legiferante dessas comissões. Comumente,

analisam-se as prerrogativas e os limites atinentes aos poderes de investigações

próprios de autoridades judiciais, instituídos pela Constituição Federal de 1988, às

Comissões Parlamentares de inquérito.

Verificou-se, contudo, que durante os trabalhos de várias comissões

parlamentares de inquérito, foi latente o desejo de se promover o aperfeiçoamento

da legislação sobre o tema investigado pela CPI. Registra-se, ainda, que os

relatórios finais das comissões parlamentares de inquérito apresentam, com relativa

freqüência, proposições legislativas e algumas delas se transformam em norma

jurídica. Cita-se, por exemplo, o Projeto de Lei nº 2891, de 1992, apresentado pela

Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o extermínio de crianças e
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adolescentes. Essa proposição deu origem à Lei nº 9299, de 1996, a qual

estabeleceu, por exemplo, que “Nos crimes dolosos contra a vida, praticados, contra

civil, a justiça militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça

comum”.

Constatou-se, com isso, que a referida comissão parlamentar de

inquérito buscou contribuir com o processo de aperfeiçoamento da legislação

atinente à matéria criminal. Indagou-se, porém, nesta pesquisa, se o referido

aperfeiçoamento da legislação encontra exemplos similares na história das

comissões parlamentares de inquérito na Câmara dos Deputados?

Em razão disso, formulou-se o seguinte problema geral de pesquisa:

“Qual o papel das comissões parlamentares de inquérito da Câmara dos Deputados

no processo de elaboração legislativa?

No que se refere ao detalhamento do referido problema, formularam-se

os seguintes problemas específicos:

 1) As comissões parlamentares de inquérito são agentes eficientes no

processo de produção legislativa na Câmara dos Deputados?

 2) Qual é o grau de eficiência das comissões parlamentares de

inquérito no que se refere à função legiferante?

 3) Quais os fatores que a afetam a eficiência das comissões

parlamentares de inquérito no que se refere à função legiferante?
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Capítulo II - Metodologia

 A metodologia definida para esta pesquisa compreendeu,

fundamentalmente, a análise da capacidade legiferante das comissões

parlamentares de inquérito. Porém, cabe ressaltar que a referida análise exigia a

formação de um arcabouço teórico básico necessário à compreensão conceitual dos

institutos referentes a esse tema. Assim, inicialmente, realizou-se estudo da

legislação e da bibliografia sobre esses órgãos de investigação, constituídos no

âmbito do Poder Legislativo, e, posteriormente, realizou-se a análise do processo

legiferante circunscrito às proposições de iniciativa das comissões parlamentares de

inquérito.

 A definição do universo de pesquisa fundamentou-se a partir do

estabelecimento de uma unidade tempo, durante a qual se daria a tramitação de

projetos de lei pelas Casas do Congresso Nacional, desde a apresentação até à

sanção presidencial.

 Em razão do referido critério e da contemporaneidade dos dados,

decidiu-se analisar as comissões parlamentares de inquérito constituídas durante a

50ª, 51ª e 52ª legislaturas, compreendendo o período de 15 de fevereiro de 1995 a

1ª de fevereiro de 2007. Cabe ressaltar, ainda, que foram selecionadas as CPIs que

concluíram os trabalhos com a apresentação de relatório final aprovados pelas

referidas comissões.

 Assim, o universo da pesquisa ficou constituído pelas proposições

legislativas apresentadas pelas 32 comissões parlamentares de inquérito, a seguir,

descritas:

CPIs da 50ª Legislatura:

• Atuação do ECAD

• Irregularidades nas entidades de Previdência Privada

• Situação dos Bingos no Brasil

• Irregularidades na fabricação de Medicamentos

CPIs da 51ª Legislatura:

• Arrecadação da Tormb/Borracha – IBAMA

• Atuação da FUNAI
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• Banespa

• CBF/NIKE

• Crise no Setor Produtivo da Borracha

• Desperdícios de Alimentos Gov. Anteriores FHC

• FINOR

• Fraudes do INSS

• FUNDEF

• Medicamentos

• Mortalidade Materna

• Narcotráfico

• Obras Inacabadas

• Ocupação de Terras Públicas na Região Amazônica

• PROER

• Recursos da CPMF

• SIVAN – Sistema de Vigilância da Amazônia

• Tortura e Maus-Tratos

• Tráfico de Animais e Plantas Silvestres

CPIS da 52ª Legislatura:

• Tráfico de Armas

• Biopirataria

• Combustíveis

• Extermínio no Nordeste

• Pirataria de Produtos Industrializados

• Planos de Saúde

• Privatização do Setor Eletrico

• SERASA

• Tráfico de Órgãos Humanos

 No que se refere às proposições legislativas o referido universo da

pesquisa foi composto por 72 proposições das seguintes espécies: projeto de lei

complementar, projeto de lei ordinária, projeto de resolução. A identificação das

referidas proposições foi realizada a partir de pesquisa ao banco de dados SILEG, o
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qual registra todos os atos legislativos das proposições que tramitam na Câmara dos

Deputados.

 Os dados coletados na citada pesquisa ao SILEG foram transferidos

para uma base de dados desenvolvida no Microsoft Acess. Esses compreendiam

três grupos distintos. O primeiro grupo de dados destinava-se a identificar cada uma

das proposições. Esse era composto pelos seguintes campos: sigla, número e ano

da proposição. O segundo tinha por finalidade identificar a cronologia da tramitação

das proposições. As datas de apresentação, de último andamento regimental e de

última ação legislativa compunham esse grupo de dados. O terceiro destinava-se a

identificar a autoria da proposição, ficando, portanto, composto pela sigla e nome da

CPI.

 Os referidos dados foram tabulados e analisados, permitindo, com isso

identificar o papel das comissões parlamentares de inquérito da Câmara dos

Deputados no processo de elaboração legislativo, o qual encontra-se descrito no

capítulo V desta pesquisa.
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Capítulo III - O processo de elaboração legislativa

 O Estado, segundo Aristóteles, detinha três espécies de poderes

fundamentais. Um, denominado poder deliberante, destinava-se a decidir sobre os

negócios do Estado. Outro, o poder executivo, dedicava-se a dar cumprimento a que

estabeleciam as mencionadas decisões. Por fim, havia o poder de fazer justiça. Com

o surgimento do estado moderno e os questionamentos sobre a origem do poder

estatal e a legitimidade de seu exercício, discussões sobre esse ente foram

tornando-se cada vez mais densas. Mário Carvalho (2003), cita, por exemplo, as

contribuições dos contratualistas – Hobbes, Locke e Rousseau – e do filósofo

político, Charles-Louis de Secondat, o Barão de Montesquieu (1995), que, em sua

obra “O Espírito das Leis”, sistematizou a teoria da tripartição dos poderes do

Estado.

Para justificar a existência do Estado, Hobbes (op. Cit.), elaborou um

conceito abstrato denominado Estado de Natureza e o caracterizou como o estágio

anterior à formação do Estado. Este era caracterizado como um estado de guerra de

todos contra todos, onde o homem seguia, apenas, à sua vontade própria. Assim,

vivendo nesse contexto, os homens por vontade própria decidiam estabelecer um

contrato, cedendo parte de seus direitos e de sua liberdade e os entregando a um

poder soberano. Esse tinha, como função precípua, a de garantir aos indivíduos o

direito à vida. O poder do Estado de Hobbes era ilimitado, porém, Hobbes afirmava

que esse Estado se caracterizava como uma opção melhor à volta ao estado de

natureza, salientando que a burguesia inglesa nunca aceitou o modelo de Estado de

Hobbes em razão de o Soberano livremente nomear seus sucessores.

 Locke (op. Cit.),  outro contratualista, definiu o Estado de Natureza de

forma distinta daquela definida por Hobbes. Para Locke, o homem estabeleceu o

contrato com a finalidade de que os conflitos fossem resolvidos por um agente

neutro, esse agente seria o Estado. Assim, o poder político, que o homem já

possuía, foi entregue a esse agente, o qual ficou responsável por exercer esse

poder com a finalidade de garantir o direito à vida, já mencionado por Hobbes, e o

direito à propriedade. Dessa forma, o Estado era representativo de uma sociedade
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civil composta apenas daqueles possuidores de propriedades e caso o Estado não

cumprisse sua principal função, essa sociedade teria poderes de dissolvê-lo.

 Rousseau (2006), porém, viu o Estado como resultado de um contrato

celebrado entre os ricos, com objetivo fundamental de mantê-los como dominantes.

Assim, os benefícios desse Estado nunca se estendiam a todos, ampliando,

sobremaneira, a desigualdade. Em razão disso, Rousseau defendia um contrato que

criasse um Estado, que interviesse de forma direta, a fim de se evitar que houvesse

extremos de riqueza e de pobreza. Conseqüentemente, a estabilidade do Estado

dependia do equilíbrio sócio-econômico.

 Quanto aos poderes do Estado, Locke (2003) manifestava que os

demais poderes subordinavam-se ao Legislativo. Porém, foi Montesquieu (1995)

quem melhor sistematizou os poderes do Estado. Observa-se, portanto, que a teoria

da tripartição dos poderes destinava à dissolução do poder absoluto do soberano,

pois as funções legislativas, executiva e judiciária seriam exercidas por entes

distintos.  No trecho, transcrito a seguir, Montesquieu manifestou a necessidade

imperiosa de que as funções dos Estado não sejam exercidas por um único ente

político.

Tudo estaria perdido se o mesmo homem, ou o mesmo corpo de principais,
ou de nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer leis, o de
executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou as pendências
entre particulares.

Nesse mesmo sentido, James Madison (1995), ao comentar a

Constituição norte-americana, asseverava que:

A separação de todos os poderes, legislativos, executivos e judiciais, nas
mãos, seja estas de um, de poucos ou de muitos, hereditárias,
autonomeadas ou eletivas, pode-se dizer com exatidão que constitui a
própria tirania.

Esse novo desenho do poder político se caracterizou como paradigma

de configuração do estado moderno, a partir do século XVIII.

 As constituições democráticas brasileiras sempre privilegiaram esse

formato. Assim, a elaboração da lei, em sentido estrito, se dá exclusivamente no

Congresso Nacional. As leis delegadas e as medidas provisórias são exceções ao

processo legiferante originário.

 De acordo com a Constituição vigente, a elaboração legislativa,

também denominada de processo legislativo, compreende a elaboração de emendas
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à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas

provisórias, decretos legislativos e resoluções.

 As Propostas de emenda à Constituição tem por finalidade à alteração

de algum dispositivo constitucional e podem ser apresentadas por um terço, no

mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; pelo

Presidente da República; ou por mais da metade das Assembléias Legislativas das

unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de

seus membros. O quorum necessário para aprovação de uma PEC é de três quintos

(3/5) dos membros de cada Casa. Uma PEC possui ainda, limitações circunstanciais

e formais, as quais são mencionadas no artigo 60 da Constituição Federal.

 As leis complementares existem graças à delegação dos constituintes

originários dada aos parlamentares de legislaturas futuras. Portanto, são leis que,

por determinação expressa do texto constitucional, devem disciplinar matérias

específicas. Para isso, a Constituição estabeleceu em seu Artigo 69, que as leis

complementares deverão ser aprovadas por maioria absoluta.

 As leis ordinárias, segundo Michel Temer (1995, p.129), são, assim

como os demais, atos normativos produzidos pelo Poder Legislativo segundo forma

prescrita na Constituição, gerando direitos e deveres. Porém, seu campo material,

denominado por Temer como campo residual, situa-se entre o campo entregue ao

legislador complementar e o campo do editor de decretos legislativos e das

resoluções. Ou seja, as matérias que não exigirem seu disciplinamento por meio de

lei complementar, bem como, as que não se refiram à competência privativa do

Congresso Nacional, ou qualquer de suas Casa, poderão ser disciplinadas por meio

de lei ordinária.

 As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, o

qual deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Não poderão ser objetos

de leis delegadas: os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional; os de

competência privativa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal; as matérias

reservadas às leis complementares, nem os demais casos mencionados nos itens I,

II e III do parágrafo 1º do artigo 68 da Constituição.

 As medidas provisórias (MPs) possuem força de lei e são editadas pelo

Presidente da República, em casos de relevância e urgência. As MPs  devem ser

submetidas ao Congresso Nacional. Conforme estabelece o §3º, do Artigo 62, da

Constituição Federal (1988) “as medidas provisórias, ressalvados o disposto nos §§
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11 e 12 perderão eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo

de sessenta dias, prorrogável, nos termos do §7º, um vez por igual período, devendo

o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas

decorrentes”.

 Os decretos legislativos têm o objetivo de regulamentar e disciplinar as

matérias que são da competência exclusiva do Congresso Nacional. A esses não

são oferecidas as oportunidades de sanção ou veto presidencial, pois são

promulgadas pelo Congresso.

 As resoluções são instrumentos normativos cuja aplicação se dá,

apenas, no âmbito do órgão que as emitem. Portanto, as resoluções têm o objetivo

de regulamentarem e disciplinarem matérias de competência privativa da Câmara

dos Deputados ou do Senado Federal.

3.1  As fases do processo de elaboração legislativa

 Conforme ensina José Afonso da Silva (2001), o processo de

elaboração legislativa é um conjunto de atos preordenados visando à criação de

normas de direito. Michel Temer (1995, p.130) divide esse processo em cinco fases,

a saber: iniciativa, discussão, votação, sanção ou veto. Silva (op.Cit) e Pinto Ferreira

(1992, p. 156) sugeriram a seguinte divisão: a) iniciativa: b) emendas; c) votação; d)

sanção e veto; e) promulgação e publicação.

 A iniciativa legislativa, de acordo com Nino Olivetti (1998, p.997),

constitui o divisor entre duas fases do Processo Legislativo: a demanda da lei e o

projeto de lei. A iniciativa é que dá início ao processo de criação de uma lei, muito

embora, de acordo com Silva (2001), essa não seja considerada como um ato do

processo legislativo.  A iniciativa pode ser geral ou reservada. Será geral, quando for

conferida concorrentemente a mais de uma agente político. De acordo com artigo 61

da Constituição Federal de 1988, o projeto de lei poderá ser apresentado pelos

seguintes agentes políticos: qualquer deputado, individual ou coletivamente;

Comissão ou  Mesa da Câmara dos Deputados; Senado Federal; Presidente da

República; Supremo Tribunal Federal; Tribunais Superiores; Procurador-Geral da

República; ou  cidadãos. A iniciativa será reservada quando a matéria a ser

disciplinada pertencer à competência exclusiva de um determinado agente político e,

desta forma, apenas esse agente poderá apresentar o projeto de lei ao Poder
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Legislativo.

 O poder de emendamento, segundo Pinto Ferreira (1992, p. 158), é

uma faculdade própria dos deputados, senadores e demais órgãos de cada uma das

Casas do Congresso Nacional. Raul Machado Horta (1966, p.139) ressalta que esse

poder, que foi consolidado na Constituição de 1946, fez com que a vontade

originária do Presidente da República  recebesse ampla contribuição dos membros

do Poder Legislativo.

As emendas são proposições acessórias que visam a modificar o texto

original da proposição principal.  De acordo com a natureza da modificação

pretendida pelo parlamentar, as emendas se classificam da seguinte forma:

emendas supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas. A

emenda supressiva visa a erradicar parte do texto da proposição principal. A

aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, ou destas com o texto, por

transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. A substitutiva pretende

substituir o texto da proposição principal, pelo texto nela contido, devido à

dificuldade de conciliar os dois textos, pois a emenda substitutiva visa a alterar

substancial ou formalmente a proposição principal.  A modificativa altera a

proposição sem a modificar substancialmente. A aditiva se acrescenta ao texto

original.

 A apresentação das emendas poderá ocorrer nas  Comissões quando

estas forem apreciar conclusivamente o projeto de lei, ou no Plenário da Câmara

dos Deputados, nos demais casos. Nas comissões, as emendas poderão ser

apresentadas por qualquer deputado, individual ou coletivamente, no prazo de cinco

sessões, a partir da distribuição do projeto ao Relator e da publicação de aviso na

Ordem do Dia das Comissões. No Plenário, poderão ser apresentadas durante a

discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer

deputado ou comissão. Durante a discussão em segundo turno, serão apresentadas

da seguinte forma: por comissão, se aprovada pela maioria  absoluta de seus

membros; por deputados, coletivamente, desde que seja a emenda subscrita por um

décimo dos membros da Câmara dos Deputados; à redação final, até o início da sua

votação, observando-se as mesmas exigências do segundo turno.

A fase de discussão revela um aspecto fundamental do processo

legislativo, que é o debate sobre o tema do projeto de lei e seu texto, com vista a

construir um consenso em torno de sua aceitação ou rejeição. Nessa fase, os
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parlamentares apresentam suas respectivas teses sobre a viabilidade ou não do

citado projeto de lei.  No entanto, a proposição que obtiver o parecer favorável de

todas as comissões poderá ter sua discussão dispensada por deliberação do

plenário, mediante requerimento de Líder. Mas, a dispensa da discussão não

prejudicará a apresentação de emendas.

Os deputados federais que desejarem discutir proposição incluída na

Ordem do Dia devem inscrever-se previamente na Mesa, antes do início da

discussão. Os oradores terão a palavra por cinco minutos, sendo o seu uso

alternado, da seguinte forma: um a favor e um contra. O encerramento da discussão

dar-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por

deliberação do Plenário. O requerimento de encerramento de discussão será

submetido pelo Presidente à votação desde que o pedido seja subscrito por cinco

centésimos dos membros da Casa ou Líder que represente este número, tendo sido

a proposição discutida pelo menos por quatro oradores.

De acordo com Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a

votação completa o turno regimental da discussão e revela o juízo das comissões ou

do Plenário a respeito da proposição em pauta. A votação ocorrerá de forma

ostensiva ou secreta. A ostensiva dar-se-á pelo processo simbólico ou nominal. O

simbólico será utilizado na votação das proposições em geral, na qual o Presidente

anunciará a matéria a ser votada e convidará os Deputados federais, a favor da

proposição, a permanecerem sentados. Após aferir o resultado, o Presidente o

divulgará e, em caso de dúvidas, a votação pelo processo nominal poderá ser

solicitada por qualquer deputado federal que tiver o apoio de seis centésimos dos

membros da Casa, ou por líderes que representarem esse número. Tendo sido

procedida à verificação de votação, não ocorrerá outra no decurso de uma hora.

Com base no artigo 186 do RI da Câmara dos Deputados, o processo nominal será

utilizado nos seguintes casos: quando for exigido quorum especial de votação; por

deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Deputado; e quando houver

pedido de verificação de votação.  A votação nominal far-se-á pelo sistema

eletrônico, mas, caso o sistema não se apresente em condições de funcionamento,

a votação será realizada por meio de chamada nominal dos deputados,

alternadamente, do norte para o sul e vice-versa. Nessa modalidade de votação, os

nomes dos deputados federais serão anunciados, em voz alta, por um dos

Secretários. Os deputados, levantando-se de suas cadeiras, responderão sim ou
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não, conforme aprovarem ou rejeitarem a matéria em votação. As abstenções serão

também anotadas.

De acordo com o artigo 188 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, a votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico,

apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final, nos seguintes

casos: a) deliberação, durante o estado de sítio, sobre a suspensão de imunidades

de deputado; b) por decisão do Plenário, a requerimento de um décimo dos

membros da Casa ou líderes que representem este número, formulado antes do

início da ordem do dia.  A votação secreta poderá ocorrer utilizando-se cédulas

nestes casos: a) quando o sistema eletrônico não estiver funcionando; b) para

pronunciamento sobre a perda do mandato de Deputado federal ou suspensão das

imunidades constitucionais durante o estado de sítio; b) para eleição do Presidente e

demais membros da Mesa, do Presidente e Vice-presidentes de Comissões

permanentes, dos membros da Câmara que irão integrar a Comissão

Representativa do Congresso Nacional, dos cidadãos que irão integrar o Conselho

da República, nas demais eleições.

 A fase de revisão de um projeto de lei revela-se como um das

principais características do sistema bicameral, que é tradição constitucional no

Brasil desde o Império, ressalvadas as limitações contidas nas Constituições de

1934 e 1937.  Um projeto de lei que tenha sua tramitação iniciada na Câmara dos

Deputados, por exemplo, se aprovado, irá ao Senado Federal para que ele também

se pronuncie sobre o mérito do citado projeto. E ao chegar à Casa revisora, o projeto

cumprirá, novamente, as fases de emendamento, discussão e votação. Caso o

Senado Federal delibere o projeto de lei no mesmo sentido que a Câmara dos

Deputados, e a ele não apresente emendas, o projeto de lei irá à sanção do

Presidente da República. Mas, se o Senado alterar, por meio de emendas, a versão

aprovada na Câmara dos Deputados, o projeto de lei voltará à Câmara dos

Deputados para que se delibere sobre as emendas oferecidas no Senado Federal.

Caso a Câmara dos Deputados acate as emendas do Senado, será elaborada a

redação final contendo no texto do projeto de lei as citadas emendas, remetendo-se,

após, ao Presidente da República. Mas, se a Câmara for contrária às emendas,

apenas o texto, aprovado anteriormente por ela, irá à sanção presidencial.

Segundo Michel Temer (1995, p.132), a sanção e veto evidencia a

tripartição dos Poderes que, por meio do inter-relacionamento entre eles, buscam
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atingir o equilíbrio, evitando-se uns aos outros, os exageros que, porventura,

venham a cometer. De acordo com José Afonso da Silva (2001), a sanção e o veto

são atos legislativos de competência exclusiva do Presidente da República e que

somente recaem sobre os projetos de lei. A sanção é aquiescência do Presidente da

República aos termos de um projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo. Com

base no artigo 66 da Constituição Federal de 1988, a sanção poderá ser expressa

ou tácita. Será expressa quando o Presidente da República, no  prazo de quinze

dias, manifestar-se, favoravelmente. Caso, no decurso do citado prazo, o Presidente

não se manifeste, o projeto de lei será considerado sancionado. O veto, no entanto,

refere-se à discordância do Presidente da República com o projeto.  Poderá ocorrer

veto total ou parcial. Sendo o veto parcial, somente abrangerá texto integral de

artigo, parágrafo, de inciso ou de alínea.  O veto será apreciado em sessão conjunta

(Câmara e Senado) dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo

ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em

escrutínio secreto.  Se o veto não for mantido, o projeto de lei irá ao Presidente da

República para a promulgação. Se após o prazo estabelecido, o Congresso Nacional

não se manifestar sobre o veto, esse será colocado na ordem do dia da sessão

imediata, sobrestadas as demais proposições.

A promulgação, segundo Michel Temer (1995, p.136), é o ato pelo qual

o Executivo autentica a lei, ou seja, atesta a sua existência ordenando-lhe a

aplicação e conseqüente cumprimento. José Afonso da Silva (2001) ressalta que a

promulgação não passa de mera comunicação, aos destinatários, de que esta lei foi

criada com determinado conteúdo. Silva (Op.Cit.) acrescenta que o ato de

promulgação tem, assim, como conteúdo, a presunção de que a lei promulgada é

válida, executória e potencialmente obrigatória. A promulgação é normalmente

praticada pelo Presidente da República, porém, na hipótese de rejeição de veto e,

também, no caso de sanção tácita, se o Presidente da República não a fizer, caberá

ao Presidente do Senado Federal fazê-la.

A publicação, segundo José Afonso da Silva (2001), constitui

instrumento pelo qual se transmite a promulgação e é condição para a lei entrar em

vigor e tornar-se eficaz. Michel Temer (1995, p.137) ressalta que a publicação deve

ser feita em órgão oficial, no qual veicula, oficialmente, os atos do Poder Público.
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Capítulo IV - As Comissões Parlamentares de Inquéri to

As comissões parlamentares de inquérito são órgãos colegiados do

Poder Legislativo que se destinam à investigação de fatos determinados por prazo

certo, tornando-se importantes instrumentos de obtenção de informações, seja por

meio da tomada de depoimentos ou, até mesmo, pelo acesso a dados sigilosos dos

investigados, tais como as movimentações bancárias, fiscais. Essas comissões,

segundo Nelson de Souza Sampaio (apud Carvalho: 2005, 331), "representam um

meio auxiliar para que o parlamento possa cumprir suas finalidades". Em razão

disso, a origem das comissões parlamentares de inquérito está relacionada ao

surgimento do estado moderno, no qual o parlamento passou a desempenhar um

importante papel. Vários autores, dentre eles, Manoel Gonçalves Ferreira e Nelson

Souza Sampaio (1988), ensinam que as CPIs foram criadas pela primeira vez na

Inglaterra, no fim do século XIV.

As Comissões Parlamentares de Inquérito, atualmente, exercem um

importante papel como instrumento de fiscalização e moralização da Administração

pública. O Professor Pinto Ferreira (1992), em citação transcrita a seguir, define e

delimita com bastante propriedade essas comissões de investigação.

Comissão de inquérito é a comissão nomeada por uma Câmara, composta
por membros desta, e que agem em seu nome para realizar um inquérito ou
investigação sobre determinado objeto. Este objeto pode ser um determinado
fato ou conjunto de fatos alusivos a acontecimentos políticos, a abusos ou
ilegalidades da administração, a questões financeiras, agrícolas, industriais
etc., a tudo que interesse à boa atividade do Parlamento.

Os estudos sobre a origem das comissões parlamentares no Brasil

revelam que a Constituição do Império – que foi o primeiro texto constitucional

brasileiro – não previa, expressamente, a possibilidade de criação de comissões

parlamentares de inquérito. Mas, conforme ensina Antônio Pimenta Bueno (apud

Carvalho: 2005, p.332), as atribuições do Poder Legislativo concernentes à inspeção

e à fiscalização, "poderiam ser exercidas por meio de comissões ou inquéritos que

penetrassem nos detalhes da gestão administrativa, mormente, quanto à

administração financeira".

A primeira Constituição brasileira da República, também, manteve-se

silente, quando à prerrogativa de o Poder Legislativo criar comissões parlamentares
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de inquérito. Porém, Nelson de Souza Sampaio (apud Carvalho: 2005, p.333)

manifestava que "o silêncio do texto constitucional não impedia que qualquer das

Casas do Congresso Nacional realizasse investigações".

A referida previsão constitucional pátria ocorreu pela primeira vez no

texto de 1934. Segundo Tarciso Aparecido Higino de Carvalho (2005, p. 334), há

registro de funcionamento de comissões parlamentares de inquérito, sob esse

regime constitucional. Cita-se, por exemplo, a comissão requerida pelo Deputado

João Simplício, em 1935, a qual pretendia investigar as condições da marinha

mercante brasileira.

Ruy Santos (1972) manifesta que tal é a relevância da Comissão

Parlamentar de Inquérito que, apesar de somente terem sido instituídas na

Constituição de 1934, por inspiração das Constituições Alemã e Austríaca, têm-se

notícias de que, anteriormente, mesmo sem permissão legal, Comissões Especiais

de Inquérito foram instauradas e funcionaram regularmente, muito embora sem

resultados relevantes.

Na Constituição de 1937 não constava o instituto das comissões

parlamentares de inquérito, retornando, apenas, na Constituição de 1946, onde,

efetivamente, foi previsto o seu funcionamento, para as duas Casas: Câmara dos

Deputados e Senado Federal.

Com a redemocratização do país, marcada pela Constituição de 1946,

as comissões parlamentares de inquérito voltaram a figurar nos textos

constitucionais. O Constituinte, apenas, exigiu dois requisitos para sua formação: o

quorum de um terço de qualquer das Casas e um “fato determinado”.

A esse respeito, cabe ressaltar, conforme ensina Pontes de Miranda

(1970), que o fato determinado se refere a “um acontecimento concreto com

relevância e repercussão na ordem jurídica constitucional do País e sob seus

efeitos”. Essa definição de fato determinado explica melhor o entendimento de que

as comissões parlamentares de inquérito não prescindiam de estarem

expressamente disciplinadas nos textos constitucionais, pois, elas, Segundo Pontes

de Miranda (op. Cit.) em seus comentários à Constituição de 1946, encontram-se

incitas na existência dos próprios parlamentos. Segundo o referido constitucionalista,

“as comissões parlamentares de inquérito nasceram com os parlamentos,

precisamente com o fortalecimento deles, e chegaram ao máximo de força onde a

democracia indireta conseguiu impor-se como instrumento eficiente do bem público”.
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Com a edição da Lei nº 1.579, de 18 de março de 1952, que regulou a

matéria e ainda, em vigor, o seu art. 1º , in verbis, reforça o fator preponderante na

criação de uma comissão parlamentar de inquérito.

Art. 1º As Comissões Parlamentares de Inquérito, criadas na forma do art. 53
da Constituição Federal, terão ampla ação nas pesquisas destinadas a apurar
os fatos determinados que deram origem à sua formação.

A Constituição de 1967, promulgada ou não, conforme salientam vários

autores, inovou, permitindo que, além das comissões parlamentares de inquérito

formadas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, fossem criadas as CPIs

mistas de deputados e senadores, além de exigir um fato determinado, introduziu a

determinação de prazo certo.

Conforme a citação anterior, a Emenda Constitucional nº 01 foi

considerada uma nova Constituição devido as várias modificações implementadas

no texto constitucional de 1967. Quanto ao artigo referente ao funcionamento das

comissões parlamentares de inquérito, algumas restrições ao poder investigatório do

Legislativo, sem, contudo, atingir o objeto da investigação.

Nesse mesmo sentido, o então Senador Paulo Brossard (1981)

afirmava que o poder de investigar é inerente ao Poder Legislativo, “ainda quando a

Constituição seja omissa e omissas sejam as leis”.

Com a Constituição de 1988, elaborada em clima democratização, os

nossos constituintes exerceram plenamente os seus poderes, atendendo, em sua

feitura, normas de interesse da maioria da população, dentre elas, as que

ampliavam os poderes do Congresso Nacional. Por seqüência, foram, também,

atribuídos às comissões parlamentares de inquéritos os poderes de investigação

próprios de autoridades judiciais. Esse texto constitucional elegeu três requisitos

necessários à sua criação.

4.1 - Procedimentos para instauração das CPIs

A Constituição de 1988 elegeu três requisitos para a criação de

comissões parlamentares de inquérito, quais sejam: 1) requerimento de 1/3 dos

parlamentares; 2) apuração de fato determinado; 3) prazo certo de funcionamento.

Walber de Moura Agra (2006) classifica esses requisitos como: formais, substanciais
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e temporais. A condição formal se refere ao quorum determinado para a sua criação,

isto é, na Câmara ou no Senado, é necessário o apoio de um terço de deputados ou

senadores de cada Casa respectiva e se for no Congresso Nacional, é necessário o

apoio de um terço dos deputados e senadores. Pelo requisito temporal tem-se

observar que o seu funcionamento ser por tempo determinado, podendo ser

prorrogado, sendo que observado o término da legislatura. A condição substancial

refere-se ao assunto a ser investigado, que tem ser observado antes de sua criação.

Para que a CPI possa exercer, de forma mais eficiente possível, a

função investigadora para qual foi criada. A Constituição Federal afirma no § 3º do

art. 58:

As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos
das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um
terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e de prazo certo,
sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público,
para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

José Alfredo de Oliveira Baracho (2001) assevera que a CPI é um meio

e não um fim em si mesmo “desde que a investigação serve com o objetivo de

alcançar algo: nunca se esgota nela própria”. Conclui, o autor, afirmando que a

investigação é “o caminho para conseguir elementos indispensáveis para que o

Congresso possa assumir, com plenitude, as funções que lhe são designadas pelo

sistema constitucional”. Segundo ele:

As comissões parlamentares de investigação apresentam as características de
serem polivalentes e dotadas de versatilidade, pois atendem a várias
finalidades  e têm muitos campos de aplicação. As comissões de inquéritos
são órgãos auxiliares e subordinados ao Plenário, mas exercem diversas
outras atividades, que procuram estabelecer o equilíbrio dos poderes,
principalmente quando não há uma coincidência ideológica entre Executivo e
Legislativo, como pode ser nos governos de coalisão. São, também, veículos
de comunicação entre a opinião pública e os poderes do Estado. Nas suas
atividades de controle exercem influência, vigilância e persuasão não apenas
entre os poderes, mas no poder político em geral.

 Nesse mesmo diapasão, José Frederico Marques (1956) manifesta que

o “Poder Legislativo sem função investigatória, que se consubstancia e se realiza

nos inquéritos parlamentares, é um poder amputado, diminuído e sem as
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características básicas dos órgãos estatais a que está confiada a atribuição de

legislar”.

 João de Oliveira Filho (1969), acentua que: "são investigáveis todos os

fatos que possam ser objeto de legislação, de deliberação, de controle, de

fiscalização por parte de quaisquer órgãos do Poder Legislativo federal, estadual ou

municipal."

 A respeito deste assunto, o Prof. Nelson de Souza Sampaio (1964)

preleciona:

O segundo requisito constitucional expresso para a criação da comissão
investigadora é que o inquérito verse sobre fato ou fatos determinados. Fatos
vagos ou imprecisos, que não se sabem onde nem quando se passaram, são
meras conjeturas que não podem constituir objeto de investigação. Mas não
basta que se aponte um fato determinado para que se justifique o pedido de
inquérito. Está implícita a exigência de que se trata de fato que se prenda à
atividade legislativa, fiscalizadora ou de esclarecimento público de câmara
que vai proceder ao inquérito. Não se pode pedir uma investigação
parlamentar sobre a falência de uma firma que não tenha negócios com o
poder público, como não se pode pedi-la para descobrir as causas do
desquite de determinado casal. Mas é legítimo requerê-la para perquirir o
fato determinado (de ordem estatística) do número crescente de falências na
praça ou o progressivo índice de desagregação da família.

Convém ressaltar que o Ministro Carlos Velloso (1994), ao apreciar

matéria relacionada a respeito do prazo a ser cumprido pela Comissão Parlamentar

de Inquérito, assim se manifestou: “O prazo a ser observado pela Comissão

Parlamentar de Inquérito é o que está inscrito no Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, que veio a lume em forma de resolução legislativa expressamente

contemplada no processo legislativo como ato normativo primário (art. 59, inciso VII,

da Constituição)”.

Conforme podemos observar a Constituição Federal deu poderes a

Casa Legislativa, através de seu Regimento Interno, regulamentar o funcionamento

da Comissão Parlamentar de Inquérito.

4.2 – Poderes das Comissões Parlamentares de Inquér ito

Segundo Ruy Machado Horta (1968) em seu artigo na revista de Direito

Público, escreve que: “A competência das comissões de inquérito, deve comportar-

se no quadro da competência do Poder Legislativo” continuando: “a limitação não se
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circunscreve a determinado tipo de comissão de inquérito. A competência do órgão

delimita o campo operacional das comissões de inquérito, de modo geral, pois,

sejam elas comissões econômicas , comissões políticas, comissões de estudos ou

comissões eleitorais o seu âmbito de investigação estará sempre predeterminado

pela área de competência atribuída ao órgão legislativo. A natureza instrumental a

submissão do elemento acessório  à competência do órgão que lhe dá vida”.

A esse respeito Edson Jacinto da Silva (2004), comenta que os

poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito são vastos, porem não são

ilimitados, porque eles confundem-se com  os poderes de suas Casa Legislativas,

ou do Congresso Nacional.

José Afonso da Silva (2001) assinala que “as Comissões

Parlamentares de Inquérito são organismos que desempenham e desempenharam

papel de grande relevância na fiscalização e Controle da administração, mas que

tiveram as suas tarefas consideravelmente tolhidas no regime da Constituição

revogada. Foram bastante prestigiadas pela Constituição vigente, a ponto de

receber poderes próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos nos

regimentos das respectivas Casas”.

O Professor Carlos Alberto Direito (1994) ao referir-se aos poderes das

Comissões Parlamentares de Inquérito, constatou que o legislador omitiu

deliberadamente a possibilidade da referida comissão efetuar busca e apreensão e a

de ordenar prisões, comentando: “Como é sabido, são amplos os poderes das

Comissões Parlamentares de Inquérito, alcançando aquele de investigação próprios

das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas

Casas. Em geral podem as comissões no exercício de suas funções, determinar o

comparecimento de testemunhas, colher depoimentos, promover diligências,

requisitar documentos, pedir informações a qualquer repartição pública e expedir

notificações”.

O então Ministro Paulo Brossard (1994) ao apreciar várias atitudes

tomadas pelas Comissões Parlamentares de Inquérito, assim manifestou: “A

Comissões Parlamentares de Inquérito se destina a apurar fatos relacionados com a

administração (art.49, X da Constituição) com a finalidade de conhecer situações

que possam ou devem ser disciplinadas em lei, ou ainda para verificar os efeitos de

determinada legislação, sua excelência, inocuidade ou nocividade. Não se destina a

apurar crimes nem a puni-los, da competência dos Poderes Executivos e Judiciários;
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entretanto, se no curso de uma investigação vem a deparar fato criminoso, dele dará

ciência do Ministério Público, para os fins de direito, como qualquer autoridade, e

mesmo como qualquer do povo”.

Observamos, que as Comissões Parlamentares de Inquérito têm os

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Com isso, justifica dizer

que o Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito tem as mesmas atribuições

referidas ao relator do inquérito judiciário.

4.3 – Limitações das Comissões Parlamentares de Inq uérito

Segundo José Cretella Junior (1984), os poderes de investigações das

Comissões Parlamentares de Inquérito, exclui de suas competências a possibilidade

de busca e apreensão e a de ordenar prisões: “A Comissão Parlamentar de Inquérito

não tem poder jurisdicional. Não julga. Não aplica a lei ao caso concreto. No entanto,

a regra jurídica constitucional lhe deu poderes próprios e semelhantes aos atribuídos

às autoridades judiciais. Assim, pode a Comissão Parlamentar de Inquérito, no

exercício de suas funções, determinar o comparecimento de testemunhas e tomar-

lhes depoimento, promover diligências, requisitar documentos, certidões, pedir

informações a qualquer repartição pública, ou órgão federal, estadual ou municipal,

distrital ou territorial, expedir notificações”.

Neste sentido José Celso de Mello Filho (1984) foi taxativo ao afirmar

que as Comissões Parlamentares de Inquérito não poderão, por seus próprios

meios, efetuar busca e apreensão de papéis e documentos, devendo, requerer

essas providencias ao Poder Judiciário.

O Ministro Celso de Mello ao julgar o Habeas Corpus nº 71.279 (1994),

foi taxativo ao afirmar que Comissão Parlamentar de Inquérito não tem poder de

ordenar a prisão de investigado, afirmando que: “ Uma CPI não parece achar-se

investida da extraordinária competência  para impor, por ato próprio, a provação da

liberdade individual, No sistema de direito constitucional positivo brasileiro, os casos

de privação da liberdade individual somente podem derivar de situação de flagrância

(CF, art. 5º, LXI) ou (CF, art. 5º, LXI de ordem emanada de autoridade judiciária

competente), ressalvada a hipótese - de evidente excepcionalidade – de prisão por

crime contra o Estado, determinado pelo executor da medida (CF, art. 136, § 3º, I),

durante a vigência do estado de defesa decretado pelo Presidente da Republica”.
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Outros pontos que têm gerado tensão, notamos que a obrigação de

falar a verdade: o dever do sigilo, a que esteja sujeita por lei a testemunha, e a

garantia constitucional contra a auto-incriminação que tem sua manifestação mais

eloqüente no direito ao silêncio.

Importante frisar que, as provas obtidas pelas Comissões

Parlamentares de Inquérito devem obedecer as mais rigorosas legalidade, pois caso

contrário, não servirá para os fins que se destinaram.
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Capítulo V - O Papel das CPIs na Produção Legislati va

A apresentação de proposições legislativas, como parte das

conclusões dos trabalhos das comissões parlamentares de inquérito, tem ocorrido

com relativa freqüência nas últimas legislaturas. Verificou-se, a partir da presente

pesquisa, que das 32 CPIs analisadas, 16 comissões fizeram constar nos relatórios

finais textos de proposições, as quais foram submetidas ao processo legislativo na

Câmara dos Deputados. Verificou-se, também, que das quatro CPIs da 50ª

legislatura, três apresentaram proposições. Durante a 51ª, observou-se que apenas

seis, das 19 comissões parlamentares de inquérito que concluíram os trabalhos,

foram autoras de proposições. Na 52ª legislatura, verificou-se que sete, dentre as

nove comissões analisadas no citado período, apresentaram proposições

legislativas.

Foram, portanto, as seguintes comissões parlamentares de inquérito,

distribuídas por legislatura, que apresentaram proposições legislativas:

a) 50ª Legislatura:

• BINGOS - Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a situação

dos Bingos no Brasil.

• ECAD - Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar a

arrecadação e destinação de verba referente a direitos autorais, principalmente

no que se refere a atuação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.

• FUNDOS DE PENSÃO – Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a

investigar denúncias de irregularidades nas entidades de previdência privada.

b) 51ª Legislatura:

• ANIMAIS E PLANTAS SILVESTRES - Comissão Parlamentar de Inquérito

destinada a "investigar o tráfico ilegal de animais e plantas silvestres da fauna e

flora brasileiras.

• MEDICAMENTOS - Comissão Parlamentar que Inquérito destinada a investigar a

situação de possíveis irregularidades da fabricação de medicamentos.

• MORTALIDADE MATERNA - Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a

investigar a incidência de mortalidade materna no Brasil.
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• NARCOTRÁFICO - Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar o

avanço e a impunidade do narcotráfico.

• SIVAM - Comissão Parlamentar de Inquérito destinada "apurar as atividades,

relações e envolvimento do Sr. José Afonso Assumpção e do Embaixador Júlio

César Gomes dos Santos no exercício de advocacia administrativa, tráfico de

influências, oferecimento de propinas (corrupção ativa) e especialmente todas as

denúncias referentes ao Projeto SIVAM - Sistema de Vigilância da Amazônia.

• TERRAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA - Comissão Parlamentar de Inquérito

destinada a investigar a ocupação de terras públicas na Região Amazônica.

c) 52ª Legislatura:

• ARMAS - Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as

organizações criminosas do tráfico de armas.

• BIOPIRATARIA - Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a "investigar o

tráfico de animais e plantas silvestres brasileiros, a exploração e comércio ilegal

de madeira e a biopirataria no País".

• COMBUSTÍVEIS - Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de

investigar operações no setor de combustíveis, relacionadas com a sonegação

dos tributos, máfia, adulteração e suposta indústria de liminares.

• EXTERMÍNIO NO NORDESTE - Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a

"investigar a ação criminosa das milícias privadas e dos grupos de extermínio em

toda a Região Nordeste".

• ÓRGÃOS HUMANOS - Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de

investigar a atuação de organizações criminosas atuantes no tráfico de órgãos

humanos.

• PIRATARIA - Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar

fatos relacionados à pirataria de produtos industrializados e sonegação fiscal.

• PLANOS DE SAÚDE - Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de

investigar denúncias de irregularidade na prestação de serviços por empresas e

instituições privadas de Planos de Saúde.

O gráfico, a seguir, exibe o total de proposições apresentadas por cada

uma das CPIs.
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Gráfico 1 – Total de proposições apresentadas por C PI

3

18

1 2

9

3
1 1

9

2

9

3
5

2 1
3

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

A
N

IM
A

IS
 E

P
LA

N
T

A
S

S
IL

V
E

S
T

R
E

S

A
R

M
A

S

B
IN

G
O

S

B
IO

P
IR

A
T

A
R

IA

C
O

M
B

U
S

T
ÍV

E
IS

E
C

A
D

E
X

T
E

R
M

ÍN
IO

 N
O

N
O

R
D

E
S

T
E

F
U

N
D

O
S

 D
E

P
E

N
S

Ã
O

M
E

D
IC

A
M

E
N

T
O

S

M
O

R
T

A
LI

D
A

D
E

M
A

T
E

R
N

A

N
A

R
C

O
T

R
Á

F
IC

O

Ó
R

G
Ã

O
S

H
U

M
A

N
O

S

P
IR

A
T

A
R

IA

P
LA

N
O

S
 D

E
S

A
Ú

D
E

S
IV

A
M

T
E

R
R

A
S

P
Ú

B
LI

C
A

S
 N

A
A

M
A

Z
Ô

N
IA

Analisando-se o total de proposições apresentadas em cada

legislatura, observou-se uma curva ascendente, conforme demonstra o gráfico, a

seguir.

Gráfico 2 - Total de Proposições por Legislatura
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Detalhando-se, por CPI, a produção legislativa na 50ª, obtiveram-se os

dados constantes no gráfico, a seguir.
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Gráfico 3 - Total de proposições da 50ª legislatura, por CPI
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Na 51ª legislatura, seis CPIs apresentaram proposições, foram elas:

Medicamentos, Narcotráfico, Animais e plantas silvestres, Terras públicas na

Amazônia, Mortalidade materna, Sivam. O gráfico, a seguir, exibe o número de

proposições de cada uma das CPIs.

Gráfico 4 - Total de proposições da 51ª legislatura , por CPI
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Na 52ª legislatura, as 40 proposições legislativas apresentadas por

CPIs ficaram assim distribuídas:

Gráfico 5 - Total de proposições da 52ª legislatura , por CPI
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Quanto às espécies de proposições legislativas apresentadas pelas

comissões parlamentares de inquérito. Registra-se que foram 66 projetos de lei

ordinária, três projetos de lei complementar e três projetos de resolução da Câmara

dos Deputados. O gráfico, a seguir, demonstra os percentuais concernentes a cada

espécie.

Gráfico 6 - Espécies de proposições legislativas ap resentadas
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Do total de proposições analisadas neste estudo, apenas uma delas

transformou-se em norma jurídica. Essa, no entanto, dispunha sobre matéria interna

corporis, qual seja: a prorrogação do prazo de funcionamento da CPI – Narcotráfico.

Dentre os projetos de lei, apenas um foi aprovado pela Câmara. Porém, foi arquivado

pelo Senado Federal, no final da Legislatura, por força regimental daquela Casa

Legislativa, sem que as comissões e/ou Plenário tenham apreciado definitivamente o

referido projeto de lei.

Em razão de nenhum projeto de lei, ordinária ou complementar, ter sido

transformado em norma jurídica, buscou-se identificar, a partir da análise da

tramitação de cada projeto, os óbices à aprovação de cada um deles.

Os resultados revelaram que os projetos de lei complementar foram

arquivados com fundamento no Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados, pois, ao término da Legislatura, encontravam-se dependentes de parecer

das comissões técnicas.

Quanto aos projetos de lei ordinária, verificou-se que 14,

correspondendo a 21,2%, encontram-se em tramitação na Câmara dos Deputados e

52, o que corresponde a 78,8%, estão inativos, arquivados definitivamente. O gráfico,

a seguir, ilustra bem esses dados.
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Gráfico 7 - Projetos de lei ativos e inativos
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Dos 14 projetos de lei que ainda estão tramitando, um encontra-se na

Comissão de Defesa do Consumidor (CDC); outro na Comissão de Seguridade

Social e Família (CSSF); dois na Comissão de Segurança Pública e Combate ao

Crime Organizado (CSPCCO); cinco na Comissão de Constituição e Justiça e de

Cidadania; e outros cinco no Plenário da Câmara. O gráfico a, seguir, demonstra os

percentuais concernentes a cada comissão.

Gráfico 8 - Percentual de projetos de lei em tramit ação por comissões
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No que se refere ao estágio de tramitação no qual os referidos projetos

de lei se encontram, verificou-se que para aqueles que estão na CDC, na CSSF e na

CSPCCO houve apenas a designação dos relatores, porém não foram apresentados

os respectivos pareceres. Assim, as citadas comissões só poderão deliberar após a

apresentação do parecer pelo relator.
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Quanto aos projetos de lei que se encontram na CCJC, verificou-se

que para um deles foi apresentado, pelo relator, o parecer pela Constitucionalidade,

Injuridicidade e Técnica Legislativa, no mérito pela Rejeição. Para outro foi

apresentado, em razão do despacho inicial, apenas o parecer de admissibilidade, ou

seja, pela Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica Legislativa. Para outro, foi

apresentado parecer pela admissibilidade e no mérito pela Rejeição. Para outro

projeto de lei foi designado relator, pela segunda vez, porém o parecer ainda não foi

apresentado à Comissão. Outro, porém, está com o parecer da Comissão aprovado

pela admissibilidade e no mérito pela rejeição. Esse último encontra-se apensado a

outro do ano de 1998, o qual está sujeito ao arquivamento, em razão de ter recebido

parecer de mérito, pela rejeição, das comissões nas quais tramitou.

No que se refere aos projetos de lei que se encontram no Plenário da

Câmara dos Deputados, todos estão prontos para entrar na pauta de deliberação.

Porém, um recebeu parecer pela rejeição e quatro obtiveram pareceres favoráveis

das comissões técnicas da Casa.

Após analisar os projetos de lei que ainda estão em tramitação

dedicaram-se esforços para identificar e descrever os casos concernentes às

proposições inativas. Esses totalizaram 52 projetos de lei inativos. Registrando-se os

seguintes casos: a) Um, conforme citação anterior, foi aprovada pela Câmara dos

Deputados. Porém, a Casa Revisora, no final da Legislatura, com fundamento no

Artigo nº 332 do Regimento Interno daquela Casa, determinou o seu arquivamento.

b) Outro projeto de lei estava eivado por vício de iniciativa. Em razão disso, deveria

ser devolvido ao autor. Mas, essa devolução revelou-se impossível, pois a CPI já

deixara de existir. c) Seis PLs foram declarados prejudicados, em razão de terem

sido aprovados os substitutivos das respectivas Comissões, que sobre eles emitiram

parecer. Quatro desses projetos obtiveram pareceres contrários das comissões.

Porém, dois daqueles projetos que foram prejudicados, obtiveram manifestação

favoráveis nos pareceres. Conclui-se, com isso, que a proposta contida nesses

projetos teriam sido contempladas nos substitutivos aprovados pelas comissões. d)

Os demais 44 projetos de lei inativos foram arquivados no final das respectivas

legislaturas, por força do Artigo 105.

Analisando-se os 44 projetos arquivados, foi possível identificar o

seguinte cenário: a) 16 projetos de lei foram apenas recebidos pelas respectivas

comissões. A indicação do relator seria o próximo passo regimental, porém, não
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houve despacho dos respectivos presidentes nesse sentido. b) Para 9 PLs foram

designados os relatores. Mas, esses relatores não apresentaram os respectivos

pareceres. c) Para 18 projetos de lei foram apresentados parecer dos relatores, mas

esses pareceres não foram apreciados pelas comissões. d) Um outro PL encontrava-

se em discussão, quando para ele foi pedido vista. De acordo com o Regimento

Interno o prazo de vista corresponde a duas sessões do Plenário. Assim, esse prazo

foi vencido e o projeto não foi mais apreciado pela comissão. O gráfico, a seguir,

demonstra os percentuais de cada estágio regimental descrito.

Gráfico 9 - Projetos de lei arquivados nos termos d o artigo 105 do RICD
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Dentre os citados projetos de lei que receberam parecer dos relatores,

constatou-se que 14 obtiveram pareceres favoráveis e 4 contrários. A tabela, a

seguir, especifica o sentido dos pareceres e as respectivas totalizações.

Tabela 1 - Especificação do Parecer do Relator
Parecer do Relator Total

Parecer de Mérito pela Aprovação 6

Parecer de Mérito pela Rejeição 2

Parecer pela Constitucionalidade, Injuridicidade e Má Técnica Legislativa,

no mérito pela Rejeição 1

Parecer pela Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica Legislativa 3

Parecer pela Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica Legislativa, no

mérito pela Aprovação 5

Parecer pela Inconstitucionalidade, Injuridicidade e Má Técnica

Legislativa, no mérito pela Rejeição 1
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5.  Considerações finais sobre o Papel das CPIs na Produção Legislativa

A análise dos dados no item anterior demonstrou a existência de uma

tendência crescente da participação das comissões parlamentares no processo de

elaboração legislativa na Câmara dos Deputados. Percebeu-se, com isso, que o

aperfeiçoamento da legislação pátria passou, nas últimas legislaturas, a integrar os

discursos a respeito das prerrogativas das CPIs. A esse respeito, cabe manifestar

que a atribuição concernente à iniciativa de leis consta explicitamente do Texto

Constitucional desde de 1934. Porém, a pesquisa ao banco de dados das

proposições legislativas da Câmara dos Deputados revelou que desde 1960 à data

de promulgação da Constituição atual, apenas três projetos de lei foram

apresentados por comissões parlamentares de inquérito.

Observa-se, no entanto, que a importância da contribuição das CPIs no

processo legiferante está circunscrito apenas à iniciativa, pois, conforme foi

demonstrado, nenhum projeto de lei foi transformado em norma jurídica. Infere-se,

portanto, que o fraco desempenho das CPIs, no que se refere à produção legislativa

pode está relacionado a deficiências na estrutura das casas do Congresso Nacional,

pois pôde-se constatar, por exemplo, a inexistência de estruturas administrativas e

políticas da Casa que se destine a acompanhar a tramitação das proposições

apresentadas pelas comissões parlamentares de inquérito, dando-lhes impulso

regimental.

O fundamento para tal inferência está explicitado nos dados

concernentes à produção legislativa dos diversos agentes políticos que dispõem da

prerrogativa constitucional concernente à iniciativa de leis. Pois, comparando-se os

dados referentes à 50ª, 51ª e 52ª legislaturas, observar-se um forte desempenho do

Poder Executivo na aprovação de leis de sua iniciativa. O gráfico, a seguir, apresenta

os percentuais de projetos de lei do Poder Executivo, dos parlamentares e das CPIs

que foram aprovados nas citadas legislaturas.
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Gráfico 10- Índice de aprovação de projetos de lei
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Os percentuais concernentes ao Poder Executivo são bastante

elevados. E, para explicar tal desempenho muitas pesquisas, no âmbito da Ciência

Política, já foram realizadas. Cita-se, por exemplo, a Teoria da Preponderância do

Poder Executivo, a qual, segundo Carlos Pereira e Bernardo Mueller (2000, p.46),

identifica dois importantes aspectos do processo de tomada de decisão no

Congresso Nacional. O primeiro diz respeito aos poderes legiferantes dados pela

Constituição ao Presidente da República de 1988. O segundo se refere à estrutura

interna do Legislativo, centralizando o poder decisório nas mãos dos líderes dos

partidos no Congresso. Cabe ressaltar, no entanto, que a análise do desempenho do

Poder Executivo não constitui objeto deste estudo. Mas, faz necessário apresentar

outros elementos a essa discussão para que se possa melhor entender o

desempenho das comissões parlamentares de inquérito no processo legislativo.

Além, dos aspectos citados por Pereira e Mueller (Op. Cit), outros

elementos se fazem presentes no processo legislativo. Cita-se, por exemplo, a

atuação das assessorias parlamentares residentes na Câmara dos Deputados. A

partir de uma simples pesquisa, foi possível identificar a existência 49 assessorias

parlamentares do Poder Executivo. Essas assessorias acompanham todas as

proposições de autoria do Presidente da República e as demais proposições de

interesse de cada órgão daquele Poder. Elas elaboram pareceres opinativos para

orientar às lideranças quanto ao sentido da apreciação dos projetos. As atividades,

como grupo de pressão, dessas assessorias são exercidas inclusive nas salas de

reuniões das comissões temáticas e na sala das Sessões do Plenário. Essa atuação

pode acelerar a tramitação de uma proposição ou retardar a sua apreciação,
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inclusive promovendo a rejeição daquelas que não são do interesse dos citados

órgãos.

Pode-se constatar, no entanto, que as comissões parlamentares de

inquérito não dispõem de qualquer estrutura que busque viabilizar a tramitação das

proposições por elas apresentadas. E, como conseqüência desse abandono pela

Câmara dos Deputados, verifica-se que quase a totalidade dos projetos de lei por

elas apresentadas foi arquivada em razão de estarem pendentes de parecer. Durante

as 50ª, 51ª e 52ª legislaturas, registra-se que 90,91% dos projetos de lei estavam

pendentes de parecer das comissões técnicas.
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Capítulo VI - Conclusões

A partir da análise apresentada no capítulo anterior, foi possível

constatar que as comissões parlamentares de inquérito têm um papel significativo no

processo de elaboração legislativa, no que se refere à apresentação de proposições,

pois essas surgem de exaustivo estudo sobre o tema, a partir da análise de

documentos coletados durante a investigação os quais são elaborados pelos

principais especialistas sobre tema. Há, também, significativas contribuições obtidas

por meio dos depoimentos prestados a esses órgãos de investigação. Porém, a

grande maioria das proposições legislativas apresentadas por esses órgãos não

conclui a tramitação, e, em razão disso, essas proposições são arquivadas por força

do que dispõe o artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Os discursos que norteiam os trabalhos das comissões parlamentares

são fundados na teoria informacional. Segundo Krehbiel (apud Machado, 2005, p.3),

essa teoria se baseie em duas premissas. A primeira visa a redução das incertezas

que envolvem as decisões legislativas e seus efeitos. A segunda tem por finalidade a

democratização das informações, aproximando a preferência média das comissões

da preferência média do plenário.

Porém, observou-se, nesse estudo, que as CPIs tem fortes traços da

Teoria Distributiva, pois os grandes embates desenvolvidos durante os trabalhos

desses órgãos de investigação, buscam apenas a prevalência de um ou outro grupo

político. E, ao final dos trabalhos, as conclusões não são acompanhadas pelos

membros das extintas comissões, nem tampouco pelos órgãos da Câmara dos

Deputados.

Conclui-se, portanto, que as comissões parlamentares de inquérito

exercem importante papel no processo de elaboração legislativa, porém faltam a elas

um sistema de acompanhamento das proposições, para que lhes proporcionem

maior eficiência legislativa.
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