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Resumo

Oposição: influência no Processo Legislativo. Este estudo objetiva a análise das influências

das oposições minoritárias no processo legislativo no caso específico da PEC nº 40, de 2003,

durante a tramitação na Câmara dos Deputados. Tal projeto analisa a atuação da oposição por

meio dos instrumentos regimentais da Câmara dos Deputados e seus impactos sobre as

variáveis tempo e mérito, que envolvem a tramitação da proposta. Para tanto, foram

elaborados o referencial teórico, o percurso histórico da tramitação da proposição por meio da

consulta às notas taquigráficas e das atas das reuniões e sessões, além do estudo das

proposições principais e acessórias da proposta. A partir desse levantamento, foram realizadas

análises da atuação da oposição nas Comissões e no Plenário da Câmara e quantificadas as

interferências sobre o processamento da proposta quanto ao tempo de tramitação e ao mérito.

Palavras-chave: Oposição Política. Processo Legislativo.



Abstract

Opposition: influence on the legislative process. This study aims to analyze the influences of

minoritarian opposition on the legislation process, focusing the specific case of PEC nº 40, of

2003, during its voting on Congress. It studies the acts of the opposition under the light of the

inner regiment of the Brazilian House of Representatives and its impacts concerning time and

worthiness of the proposal. For so doing the theoretical background, the historical flow of the

proposal (through the tachigraphic transcriptions) and the briefings of the meetings and

sessions, also part of the corpus is the study of the main and secondary proposals for the bill.

Based on these, there is an analysis of the behavior of the opposition in the commissions at

the parliament and a quantification of the interferences on the processing of the proposal as

regarding time and worthiness.

Key-words: Political oppositions, legislative process.
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1 INTRODUÇÃO

A partir do estudo da atuação da oposição na tramitação da proposta de emenda à

Constituição (PEC) n º 40, de 2003, sobre a reforma da previdência na Câmara dos

Deputados, objetiva-se nesta pesquisa o conhecimento das influências da oposição nos

resultados do processo legislativo. Verificam-se os instrumentos regimentais utilizados pela

oposição que influenciam no tempo de tramitação da proposição e que permitem

modificações de mérito, objetivando analisar resultados obtidos quanto ao prolongamento do

tempo de tramitação da PEC nº 40/03 e quanto às modificações realizadas em seu texto.

A relevância deste estudo reside no fato de se obter um conhecimento mais profundo

da atuação das oposições no sistema de governo adotado no Brasil. Também colabora no

sentido de demonstrar a importância da oposição dentro do processo de implementação de

políticas públicas que dependam da aprovação do Poder Legislativo, como representante da

minoria da sociedade e como controladora e fiscalizadora das ações governamentais. Cabendo

ressaltar, quanto a isso, que são as oposições que chamam a sociedade à discussão, alertam

sobre os problemas de governo e mostram alternativas, despertando a consciência crítica da

sociedade e fazendo com que os governantes ajam com maior responsabilidade na condução

do processo político. A democracia brasileira atual ainda se encontra em estágio de

amadurecimento e as oposições  precisam ter papel mais reconhecido como fundamental para

o engrandecimento do processo decisório dentro da condução da política.

A literatura brasileira sobre o assunto é tratada por Emerique (2006) no que tange à

oposição política como direito fundamental. Quanto ao tema, a autora ressalta o pouco

destaque do assunto nos estudos da Ciência Política, pois após o estabelecimento da

democracia no Brasil, a ênfase recaiu em outros assuntos ligados à identidade partidária, às

campanhas eleitorais e à governabilidade. De fato, poucas publicações são encontradas sobre

o assunto no Brasil, fazendo exceção à obra de Emerique (2006) e de Caggiano (1995). Por

outro lado, aspectos históricos e conceituais sobre oposição são bem abordados em

publicações de autores clássicos da ciência política tais como Kelsen (1993) e Bobbio,

Matteuci e Pasquino (2004) ao trazerem aspectos do desenvolvimento e contextualização

dentro dos regimes democráticos.

Melo e Anastasia (2005) tratam sobre a mudança no comportamento dos congressistas,

incluídos os parlamentares da oposição nos processos de reforma da previdência, quando são
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comparados os governos Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva. Quanto a

isso, colocam o argumento de que alterações de caráter contextual, qual seja, a troca de

lugares entre situação e oposição, acarretou mudanças na distribuição das preferências e dos

recursos entre os atores envolvidos.

A presente pesquisa é realizada a partir de análises documentais relativas ao

processamento da proposta de emenda nº 40, de 2003, no âmbito da Câmara dos Deputados.

São colocados pressupostos para a pesquisa que orientam a definição das variáveis e os

procedimentos de análise. Levantados os resultados obtidos pela oposição a partir dos

instrumentos regimentais disponíveis no Regimento Interno da Câmara dos Deputados

(RICD), são realizadas comparações entre os prazos regimentais e o tempo transcorrido na

tramitação da PEC e assim identificados aqueles resultantes da atuação oposicionista.

Também são identificadas e quantificadas as modificações ocorridas no texto da proposta

durante a tramitação na Câmara e identificadas aquelas relacionadas à atuação da oposição.

O trabalho foi exaustivo, na medida em que os registros de reuniões e sessões são

extensos e numerosos, além do fato de o estudo proposto ter exigido a identificação de cada

instrumento utilizado pelos parlamentares da oposição durante os eventos realizados. As

emendas e os destaques apresentados também eram numerosos e a identificação daquelas de

parlamentares de oposição e a separação por assunto se constituiu em tarefa meticulosa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Democracia

A compreensão do papel da oposição dentro do jogo político, passa pelo entendimento

do que representa a democracia.

Há, conforme Bobbio, Matteuci e Pasquino (2004), três tradições históricas quanto ao

que seja democracia. A primeira delas é aquela que deriva da teoria clássica, divulgada como

teoria aristotélica, das três formas de governo. Nessa teoria, a democracia significa governo

do povo, de todos os cidadãos, ou seja, de todos aqueles que gozam dos direitos à cidadania.

Nesse contexto, democracia se distingue da aristocracia como governo de poucos, e da

monarquia como governo de um só. A segunda é a teoria medieval, de origem romana,

apoiada na soberania popular, na qual em sua base há uma contraposição de uma concepção

ascendente a uma concepção descendente da soberania. Nessa acepção, ou o poder deriva do

povo e se torna representativo ou deriva do príncipe e se transmite por delegação do superior

para o inferior. A última teoria, e a interpretação mais adequada ao presente estudo, é a

moderna, conhecida como teoria de Maquiavel, segundo a qual são duas as formas históricas

de governo: a monarquia e a república, sendo a primeira equivalente à aristocracia e a última

equivalente à democracia, que indica a possibilidade de participação do povo no governo

(DALLARI, 2005).

Como valor político, a democracia quase foi transformada em lugar-comum do

pensamento político pelas revoluções burguesas de 1789 e 1848 (KELSEN, 1993). E apesar

de questionada no período pós-guerra, com os regimes socialistas e fascistas autocráticos, a

democracia continua predominante, mesmo com o liberalismo ou o coletivismo, estas

doutrinas econômicas não se contrapõem. No Brasil, a forma republicana de governo foi

adotada desde 1889, com caráter democrático na maioria dos mandatos presidenciais.

Visto de outro modo, Gavazzi (in KELSEN, 1993), no prefácio da obra “A

Democracia” de Kelsen, coloca a visão deste autor quanto à essência da democracia:
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[...] a democracia moderna é o sistema de produção das normas da
ordenação que confia tal tarefa a um corpo (parlamento) eletivo, com a
base mais ampla possível (sufrágio universal) e com método eleitoral
proporcional (mesmo sem pretensões de representação), e que funciona,
via de regra, segundo o princípio da maioria simples. (KELSEN, 1993, p.
13).

De acordo com Gavazzi (KELSEN, 1993), a democracia, por sua vez, não passa sem o

parlamento, uma conseqüência do princípio da divisão do trabalho, que é caracterizado pelo

sufrágio universal, livre e secreto, pela competição de partidos, pelo método eleitoral

proporcional (no caso brasileiro), pelo princípio da maioria simples, pela relação dialética

entre maioria e minoria.

Considerando-se democracia como governo representativo do povo, equivalente à

república, haverá a instituição do Parlamento composto de partidos políticos que expressam

anseios dos grupos sociais. Os partidos ou quaisquer grupos organizados poderão estar em

desacordo com o Poder de Governo e, como tal, serão denominados como oposição.

2.2 Oposição

Conforme Bobbio, Matteuci e Pasquino (2004), é possível que a oposição exista desde

os primórdios da organização política da sociedade, como qualquer movimento contrário ao

grupo e movimento político detentor de poder. Ainda, de acordo com o autor, é elemento

fundamental da democracia e achou meio de se exprimir na antiguidade em formas similares

às modernas, na Grécia e, particularmente, em Atenas, no período de seu maior esplendor.

Depois de sucessivos períodos de mudanças e vicissitudes, a oposição política chega a

concretizar-se no modelo específico de oposição parlamentar, aparecendo historicamente pela

primeira vez na Inglaterra, no século XVIII, com significado e conteúdo modernos. Quanto a

esse aspecto, Lafer (2004 apud EMERIQUE, 2006, p. 225) cita que “No contexto moderno,

com a estruturação democrática representativa, a função da oposição política consubstanciou-

se, sobretudo na oposição parlamentar, cujo modelo irradiou-se teoricamente.”

Emerique (2006) levanta fatos históricos acerca do surgimento da oposição como

elemento formal do quadro institucional político. Segundo Jimenez (1991 apud EMERIQUE,

2006), até o fim do século XVII, reservava-se à oposição uma esfera de ilegalidade e

ilegitimidade, alcançando contornos mais precisos no século XVIII, já que para tornar-se
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instituição legítima, teria que ideológica e politicamente introduzir-se em um contexto de

limitação do poder e de equilíbrio de poderes, o que ocorreu a partir da evolução do Estado

Liberal.

Foi durante o período da casa de Hannover na Inglaterra que se operou uma

progressiva evolução da idéia de oposição, atenuando o status de inconstitucionalidade que

lhe era atribuída (GORLITZ, 1980, p. 441). Nos reinados de George I e George II, e que

depois ressurge no reinado de George III, a oposição atinge a situação de instituto

constitucional e se supera a idéia de oposição à vontade real (CAGGIANO, 1995, p. 17-19).

Segundo Euchner (GORLITZ, 1980), o desenvolvimento do parlamentarismo se deu a partir

de instituições nas quais se fizeram valer interesses feudais e da burguesia e de onde se

reconheceu a legitimidade de reunir-se em grupos e partidos representantes de variados

interesses sociais. Acrescenta-se, ainda

A formação deste tipo de sistema de governo parlamentar, no qual,
perante a maioria governamental, ergue-se uma oposição que, de forma
disciplinada, trabalha para assumir o poder através de eleições, foi
propiciado pelo princípio – que começou a impor-se na Inglaterra no
final do século XVII – de que o verdadeiro condutor da política do país é
Primeiro Ministro, responsável frente ao Parlamento, ao passo que o rei
já não deveria interferir diretamente na política e também pelo
desenvolvimento de um sistema bipartidarista. (GORLITZ, 1980, p.
442).

Apesar de despontar inicialmente no sistema político inglês, acompanhando a

evolução do sistema parlamentarista, a instituição da oposição seguiu uma trajetória própria

em cada país, adquirindo importância nas democracias cujo processo político se estrutura por

meio de organizações partidárias, seja em países bipartidários ou seja nos pluripartidários

(EMERIQUE, 2006).

Emerique (2006) destaca que o surgimento de partidos políticos tem papel relevante na

estruturação da oposição, pois reorientou o campo de sua atuação, tanto em relação ao local

de ação, como também no concernente ao modelo operacional. Nesse aspecto, Lafer (2004

apud EMERIQUE, 2006) argumenta que com a extensão do direito ao sufrágio e o advento

dos partidos políticos, a oposição parlamentar nas democracias representativas adquiriu a

marca da inclusão social e permitiu, genericamente, a representação da cidadania mediante

partidos, possibilitando à oposição uma função no campo político.

Outro aspecto concernente à trajetória da oposição, levantado por Emerique (2006),

foi o surgimento dos partidos de massa, impulsionados pelo movimento operário,

representando forças sociais conflituosas e antagônicas. Tais atores possuem como estratégia
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a mobilização política contínua, por meio da qual poderá conquistar variados níveis de

influência nos quadros de poder, sem, contudo, assumir qualquer compromisso com o

governo, minimizando o papel da mediação integrativa, normalmente desempenhado pelos

partidos políticos.

Jimenez (1991) resume o processo de institucionalização da oposição política

democrática em três fases: a) reconhecimento do direito de participar por meio do voto nas

decisões do governo; b) reconhecimento do direito de estar representada; c) reconhecimento

do direito a uma oposição organizada capaz de suscitar votos contra o governo no curso das

eleições e nos órgãos legislativos.

No âmbito da democracia brasileira formal, influenciada pelas revoluções burguesas

que reclamavam pelo liberalismo de caráter democrático, as forças oposicionistas tiveram sua

expressão respaldada, à exceção dos períodos ditatoriais. O instituto da oposição tem obtido

reconhecimento como ator partícipe importante da construção da democracia brasileira e da

abertura para a pluralidade. A alternância de poder ao longo da história política brasileira, a

ampliação da consciência política da sociedade, o exercício do papel fiscalizador das

oposições, a ampliação do debate podem sugerir que o instituto da oposição contribui para a

autocrítica dos governos em alguma magnitude.

No contexto do presente estudo, caberia colocar o conceito e as características do que

seja oposição, governo, minoria e maioria. Na prática do jogo político, a oposição pode ser

minoria ou maioria no parlamento e, do mesmo modo, o governo pode também o ser. Para os

fins desta pesquisa, a oposição corresponderá à minoria e por isso cabe a discussão e a

diferenciação dos diversos conceitos, dentro das diversas abordagens.

O conceito de oposição envolve relação e articula-se a partir da dicotomia baseada no

contraste entre a perspectiva dos que detêm o poder e daqueles que não estão diretamente à

frente das funções de governo (EMERIQUE, 2006). Emerique (2006) destaca a complexidade

da definição de oposição, devido ao fato de ser um termo análogo de acepção genérica,

manifesta na idéia de contrariedade. De acordo com Ferreira (2002), a palavra oposição

significa desacordo, resistência, enfrentamento, posição de discordância ou antagonismo.

Partindo da denotação do termo, cabe colocar a conceituação jurídica de oposição dentro do

contexto do fenômeno do poder processado no campo jurídico do Estado. Segundo Bobbio,

Matteuci e Pasquino (2004), existe a dificuldade de definir oposição nesses termos,

principalmente porque é um produto das funções inerentes ao papel que os grupos ou

indivíduos desempenham dentro das relações políticas no contexto social. Segue o conceito de

oposição
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[...] oposição é a união de pessoas ou grupos que têm por propósito fins
contrários aos fins definidos e almejados pelo grupo ou grupos que
detêm o poder político; a estes institucionalmente identificados como
autoridades políticas e sociais, os grupos de oposição revelam seu
desacordo, servindo-se de métodos e meios de outros tipos. (BOBBIO;
MATTEUCI; PASQUINO, 2004, v. II, p. 846).

 Euchner (GORLITZ, 1981) traz o conceito histórico-político de oposição. Segundo o

autor, o conceito comporta dois sentidos. Em sentido amplo, significa toda força política que

luta contra as forças detentoras do poder com a finalidade de assumir o poder ou, ao menos,

influenciar a política dos que ocupam tais postos. Em sentido estrito, oposição abrangeria

todas as forças contrárias ou opostas ao partido ou partidos do governo, reconhecidas como

legítimas em um sistema de governo e organizadas em múltiplos partidos. Emerique (2006)

faz referência a este último, como equivalente à idéia de oposição parlamentar.

Cabe ressaltar que os conceitos apresentados se referem à oposição não apenas como

os participantes de organizações partidárias, como podem ser também quaisquer grupos que

se contrapõem aos detentores do poder (BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2004).

Zucchini e Negri (2004 apud EMERIQUE, 2006), em uma concepção mais abrangente, a

oposição pode ser legal ou ilegal. Negri (2004 apud EMERIQUE, 2006) considera o tipo de

regime no qual a oposição está inserida, pois a lógica de funcionamento dela é diametralmente

oposta nos sistemas nos quais a expressão política é aberta ou competitiva, e nos que não são.

Conforme Caggiano (1995), a infinidade de componentes do fenômeno da oposição,

na feição atual, engloba inúmeros comportamentos e atuações cujo interesse aqui se

circunscreve aos de reflexos políticos, o que implica um vasto campo de análise circundando

o conjunto de grupos e de forças que, qualificadas com um determinado grau de organização,

têm como finalidade de intervenção no processo político, tanto no âmbito parlamentar, como

no extra parlamentar; pela via de ação antagônica, no contexto da alternância de poder ou pela

via de um processo de mediação; ou ainda, pelo simples controle e limitação da ação

governamental. Enfim, o que se pretende é admitir a oposição como campo de participação

política no contexto do Estado.

Assim exposto, a oposição atua, geralmente, dentro das regras admitidas nos sistemas,

revertendo-se da forma característica dialética democrática de confrontação entre situação e

oposição (EMERIQUE, 2006, p. 222). A oposição age no sentido de alcançar o poder, sem

necessariamente se conduzir com base em particularismos ou contraposição negativa, mas no

sentido de controlar e fiscalizar as atividades do governo, participando de modo positivo do

processo político democrático.
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Conforme já apresentado, a oposição se encontra em contraposição ao conjunto de

pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma

determinada sociedade, que é o próprio Governo, conforme definição de Bobbio, Matteuci e

Pasquino (2004) na linguagem política corrente. Em uma acepção mais própria da realidade

do Estado moderno, o governo vai indicar não apenas o conjunto de pessoas que detêm o

poder de Governo, mas também o complexo de órgãos que institucionalmente têm o exercício

do poder, constituindo-se um aspecto do Estado. Este, por sua vez, possui a função específica

de realizar a integração política da sociedade e a sua defesa no confronto com grupos externos

(BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2004).

No Estado político moderno, o Governo se compõe normalmente do chefe do Estado

(monarca ou presidente da república) e do conselho de ministros, dirigido pelo chefe de

Governo. No caso das repúblicas presidencialistas, a exemplo do Brasil, o presidente reúne

poderes de chefe de Estado e de chefe de Governo.

No contexto do Estado, estão também os legislativos e judiciários que, entretanto, não

fazem parte diretamente dos órgãos de Governo, ainda que esses exerçam poder em

concorrência mais ou menos direta, mais ou menos ampla, segundo os casos, com os

primeiros. O fato de que tais órgãos concorram para o exercício do poder implica também o

poder de delimitar e controlar de alguma maneira a ação do Governo (BOBBIO;

MATTEUCI; PASQUINO, 2004).

Em uma democracia, quando realizados o sufrágio, definem-se os atores que irão deter

o poder nas esferas do Executivo e do Legislativo. Em relação ao Chefe de Governo, em um

regime de governo presidencialista ou parlamentarista, vai haver um poder legislativo

composto de membros que poderá ter preferências iguais, próximas ou distantes deste

mandante. Para o Chefe de Governo é importante obter o apoio do maior número dos

membros do Poder Legislativo, a fim de viabilizar o cumprimento de sua agenda. E,

dependendo do número de membros que irão apoiar o Governo, configurar-se-á uma maioria

e uma minoria.

Maioria significa “o maior número ou maior parte” (FERREIRA, 2002, p. 439).

Provém do latim major, comparativo de magnus, exprime a idéia de quantidade, grandeza ou

número, em comparação com uma totalidade; em outras palavras, é a maior quantidade, a

maior porção (MEIRELLES, 2007). A maioria pode ser formada pela base governista ou pela

oposição. Para os fins do presente estudo, interessa-nos observar essa maioria correspondendo

às forças detentoras do poder conforme o objeto de verificação no estudo de caso. A minoria,

por sua vez, significa “A parte menos numerosa duma corporação deliberativa” (FERREIRA,
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2002, p. 464). Dentro de uma democracia, haverá sempre uma minoria sujeita a uma maioria

que, pelo sistema de eleição democrático, foi escolhida para ser a condutora da política.

Portanto, maioria e minoria estão em constante relação dialética. A minoria vai exercer

seu direito de expressão de seus desacordos com a maioria e a existência dessa no parlamento

indica o pluralismo político da sociedade e a existência de valores diversos de uma maioria

que escolheu seus governantes. Dentro dos direitos fundamentais de uma sociedade, os

direitos de uma maioria seriam os de uma minoria também. Nesse sentido, a própria

democracia demonstra fraqueza, revelada por Kelsen, e, conforme colocado por Gavazzi (in

KELSEN, 1993, p. 14), pois “[...] as decisões são sempre passíveis de revisão, a maioria pode

tornar-se, por um voto a menos, a minoria.”

Kelsen (1993) coloca que o sistema democrático possui peculiaridades e, como

domínio, não o é menos que o dos sistemas autocráticos, mas que é domínio da maioria e, por

isso, implica necessariamente uma minoria que não está nem absolutamente equivocada nem

absolutamente privada de direitos e que pode, a qualquer momento, tornar-se maioria. Isso

reafirma que deve haver, no espaço democrático, os respaldos legais para uma minoria poder

atuar e que deve ser aceito por uma maioria que detém o poder. Estando o poder sob o

domínio de uma maioria, ou seja, havendo uma maioria, pressupõe-se o direito à existência de

uma minoria (KELSEN, 1993). Resulta daí, a possibilidade de proteger a minoria contra a

maioria que, no caso brasileiro, é respaldada pela Constituição e pelos Regimentos Internos

das Casas do Congresso Nacional.

A oposição minoritária, objeto de análise no presente estudo, atua em conformidade

com as regras admitidas nos sistemas, revestindo-se da forma característica da dialética

democrática de confrontação entre situação e oposição.

Na dinâmica da democracia como regime de governo em que se prevê e se facilita a

participação, a oposição tem papel fundamental. Como tal, a oposição expressa anseios de

classes que estão em desacordo com o governo e que devem ser respeitadas e ouvidas. Mesmo

com o princípio da maioria, pressupõe-se haver um acordo entre aquela maioria que governa e

a minoria.

A democracia é instrumentalizada na conjugação dinâmica entre maioria e minoria e é

justamente nesse contexto que a oposição ocupa um espaço primordial na própria composição

dos mecanismos de governo. Não se resume o governo ao exercício do poder pelo(s) grupo(s)

vencedor (es), mas na atividade tanto da oposição como da situação na condução da vida

política de um Estado. (EMERIQUE, 2006. p. 217)
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No contexto democrático, a oposição é inerente a seu espírito e tem que ser protegida.

Isto porque esta visa a um aperfeiçoamento dentro do quadro democrático, pelo respeito à

vontade de todos, a sua liberdade e à igualdade entre os homens. A oposição é contra a

política do governo, mas a favor da democracia, que tem um caráter próprio e definido.

(FERREIRA FILHO, 1976).

2.2.1 Funções da Oposição

A partir de sua organização no contexto da democracia representativa e enquanto

expressão da dissensão ao governo, a oposição vai atuar, geralmente, dentro dos quadros

legais do sistema. Quanto a isso, Emerique (2006, p. 224) descreve “A oposição expressa

controvérsia própria do processo de formação da vontade política e da adoção de decisões e

atua de modo coerente com o respeito e aceitação das regras consensuais do jogo político.”

Apesar de freqüentemente estar dentro das regras, a oposição que atua nos sistemas

nos quais a expressão política não é aberta ou competitiva, pode ser legal ou ilegal, de acordo

com suas tendências e seguindo a natureza dos regimes considerados. Paralelamente, a

oposição ilegal, dependendo da situação, é pública ou clandestina (BADIE e HERMET apud

EMERIQUE, 2006).

Dentro do desenvolvimento das instituições democráticas, a oposição adquiriu função

no campo político, a partir da extensão do direito de sufrágio e do advento dos partidos

políticos nas democracias representativas. Essa função ultrapassa a simples divisão de

poderes, pois se torna decisiva no Estado Democrático de Direito, além de evitar os excessos

dos governantes (LAFER apud EMERIQUE, 2006, p. 229). A função opositora está

principalmente ligada à atuação dos partidos políticos, mas não exclusivamente, como nos

casos de movimentações populares ou organizações da sociedade civil que se opõem a ações

de governo. Quando estão fora do comando direto do poder, os partidos ficam com a tarefa de

exercer a oposição. (EMERIQUE, Op.cit. p. 220).

De acordo com Bolingbroke (apud CAGGIANO, 1995) – um dos primeiros expoentes

significativos a apresentar as funções da oposição na Inglaterra – compete à oposição ser

antítese ao governo, como patriótica e destinada a promover a regeneração do sistema. Para

tanto, a oposição deveria apresentar algumas condições: a) ser robusta e metódica e não
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ocasional e assistemática; b) estar num quadro propositivo, afastando-se da novidade; c) ter

potencial suficiente e adequado para questionar e cobrar responsabilidade política do governo;

d) estar operando por meio de mecanismos regulares do quadro das instituições

parlamentaristas, quando do afastamento das autoridades ministeriais.

Segundo Bobbio, Matteuci e Pasquino

[...] é constitucionalmente reconhecida à oposição a função da limitação
e do controle crítico do poder da maioria, que se exercem no plano
formal, mediante o exame da legitimidade da atividade legislativa
desenvolvida pela maioria, e, no plano essencial, mediante a defesa dos
direitos das minorias dissidentes e a alternativa política de poder.
(BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2004).

Emerique (2006) apresenta três funções da oposição em uma sociedade pluralista de

regime democrático, a saber: a fiscalização, a dissidência e a alternância política.

A referência doutrinária mais freqüente em relação ao desempenho da oposição diz

respeito à fiscalização e controle permanente e legal do governo, exercida enquanto minoria

política, tanto no âmbito parlamentar, em que é canalizada de maneira mais intensa, como

também em outras instâncias sociais, sobretudo aquelas associadas à formação da opinião

pública (ACQUAVIVA apud EMERIQUE, Op.cit. p. 220).

A fiscalização sobre a maioria que apóia o governo tem relevo no cotidiano para fins

de avaliação crítica da condução das políticas públicas. Esta é uma tarefa contínua de

controle, influência, persuasão, dissuasão e impedimento de adoção ou exercício de decisões

majoritárias. Controlar torna-se uma forma de co-participação específica na relação política.

O governo impulsiona a ação e a gestão política. Todo o jogo político que conduz à aceitação

de uma oposição institucionalizada só é possível pela admissão da inevitabilidade da

dissidência em um regime democrático (EMERIQUE, Op.cit. p. 231).

Enfim, a ocupação básica da oposição consiste em agir com consciência e vigilância

sobre toda e qualquer ação do governo, ou seja, implica, por meio da crítica, ajudá-lo a

governar melhor, mostrando equívocos, incongruências e as conseqüências dos erros e

omissões, como também denunciando possíveis falhas. Em muitas situações, há a

possibilidade de correção dos rumos, aprimoramento dos programas e acerto a partir do

aproveitamento das contribuições e críticas daqueles que não fazem parte do governo. Uma

ação substancial da oposição permite o aprofundamento da análise das atitudes, projetos e

ações dos governantes (EMERIQUE, Op.cit. p. 232).

Outra função é a dissensão, própria da oposição,  consiste na atividade básica de opor-

se, quer parlamentar, quer extra parlamentar. Uma organização política complexa requer uma
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vocalização articulada da divergência, a multiplicidade de opiniões sobre as questões

comunitárias e a capacidade de absorver progressivamente os conflitos sociais, o que somente

é plausível quando o poder constituído consegue conviver com uma oposição cuja

legitimidade não é conferida paternalmente pelo próprio poder e nem tem a atuação

totalmente limitada pelo ordenamento jurídico (EMERIQUE, Op.cit. p. 220).

Ivor Jennings (1979 apud EMERIQUE, 2006) defende que a função de dissensão

equipara-se, em importância, à função do governo. Se, por um lado, existe o dever de opor-se,

por outro lado há o dever de aceitar a derrota. Portanto, governo e oposição são conduzidos

pela dissidência e consenso, ou melhor, pelo acordo, segundo o qual a minoria concorda que a

maioria deve governar, e a maioria concorda que a minoria deve dissentir e criticar.

A observação do fenômeno da oposição sob o prisma parlamentar, no que concerne

principalmente ao papel de dissentir, reforça o antagonismo da divisão entre aqueles que

detêm o poder e aqueles que a este se opõem. Tal divisão é natural e indispensável para o bom

funcionamento das Casas Legislativas, nas quais o debate torna-se mais profícuo e as

deliberações são mais condizentes com a realidade (EMERIQUE, Op.cit. p. 236).

A terceira função é a da alternância do poder, que se conecta com os fins almejados

pelos partidos políticos. Se excetuarmos a oposição extra parlamentar, a expressão mais

visível da oposição está nos partidos, que são os agentes de agregação da demanda política.

Nesse contexto, pode-se afirmar que um papel decisivo da oposição política exerce-se em

uma ótica de alternância no poder, isto é, vale-se na busca e na preparação para tornar-se

maioria no pleito eleitoral (EMERIQUE, Op.cit. p. 233). Em outras palavras, a oposição

institucionalizada no sistema político vai exercer papel no regime democrático, que se

consolida pela alternância de poder, almejando alcançar o poder de Governo e implementar

seus programas.

Sem a alternância, a oposição pode perder de vista sua responsabilidade e se tornar

ruidosa, mas sem plausibilidade no programa alternativo oferecido à sociedade. Portanto, a

contínua preparação para transformar-se em maioria nas futuras eleições, movimenta-a para

um compromisso mais substancial com a sociedade e de maior responsabilidade tanto ao

criticar quanto ao oferecer respostas aos problemas enfrentados pelo governo. Com isso, ela

cumpre o papel de configurar-se em uma autêntica alternativa para o eleitor (EMERIQUE,

Op.cit. p. 234).

A noção de oposição, cunhada a partir da experiência britânica, em razão até do

sistema político praticado, pautado na fórmula da alternância do poder, passa por uma

imagem de política de adversários, porque nela identifica-se melhor a relação de adversidade



25

que se estabelece entre governo e oposição. Ali, a idéia de oposição, originária da constatação

de que a responsabilidade política não pode ser dividida ou compartilhada, afigura-se útil,

uma vez que valoriza a linha crítica e impõe à oposição uma postura responsável diante da

perspectiva, sempre presente, de assumir o poder (EMERIQUE, Op.cit. p. 233).

Diante de todo o exposto, a oposição possui papel relevante nos regimes democráticos

participativos, quer exercendo a função de fiscalização da dissensão, quer na alternância do

poder. Dessa forma, contribui para o exercício do Poder de Governo, que buscará atuar de

modo mais responsável, visto que estará sujeito a críticas e à ameaça de perder o poder em um

pleito subseqüente, caso não satisfaça aos anseios da maioria, que terá a oposição como

alternativa.

2.2.2 Objetivos e Estratégias

A oposição, conforme a própria definição, vai atuar visando a um propósito, a um

objetivo, que será contrastante e com fins identificados e almejados pelo grupo ou grupos

detentores do poder econômico ou político (BOBBIO; MATTEUCI; PASQUINO, 2004).

Bobbio, Matteuci e Pasquino (2004) afirmam, com certa razão, que os objetivos que

orientam e suscitam a atividade da oposição estarão na mudança de rumo político do governo,

quer se trate da mudança de homens da estrutura governativa, quer se trate de pontos

qualificativos e específicos da política da maioria ou das estruturas políticas e das estruturas

sócio-econômicas.

De modo geral, pode-se dizer que o objetivo da oposição é alcançar o poder, ou seja,

consiste na busca e na preparação para tornar-se maioria em um pleito eleitoral subseqüente.

Dentro dos sistemas políticos em que condições de fato e de direito, assegurem a alternância

política e uma linha crítica ao governo, a oposição vai atuar com postura responsável diante

da perspectiva de assumir o poder (EMERIQUE, 2006).

O que diferenciará a forma com que esse objetivo vai ser alcançado serão as

estratégias escolhidas conforme a posição dentro do jogo político. Conforme Bobbio,

Matteuci e Pasquino (2004), uma vez que se analisa o sistema político e os pontos-chave em

que a oposição, dada as suas características específicas, melhor pode atuar, a escolha de uma

estratégia por parte dos grupos de oposição será igualmente influenciada pelos objetivos que
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querem alcançar. Emerique (2006) afirma que as estratégias adotadas são os meios pelos

quais se instrumentaliza (o quê? Falta o objeto), e desempenha papel relevante, podendo

variar conforme a época e o local, a fim de atender às demandas e peculiaridades sociais.

Uma estratégia bastante freqüente utilizada pela oposição parlamentar é o

obstrucionismo que leva à paralisia decisória no Parlamento. O obstrucionismo se constitui na

utilização de manobras regimentais pelas minorias para retardar ou impedir o processo

legislativo de discussão e votação das leis. Esse instrumento é legitimado pelas regras

regimentais das Casas do Congresso e possui a finalidade de forçar acordos com a maioria.

Seja qual for a forma empregada, tais como requerimentos de inversão de pauta,

urgência, adiamento de votação, verificação de votação, saída das bancadas e outros, quer

pela maioria, quer pela minoria, importa manter a visão de conjunto nas Casas Legislativas.

Esses expedientes não podem impedir o governo de comandar, como também não podem

destruir a oposição sem desarticular a estrutura democrática (EMERIQUE, Op.cit. p. 237).

Por outro lado, Emerique (2006) cita a influência como estratégia de ação da oposição,

que usa do peso de seus votos para construtivamente modificar projetos governamentais. A

autora apresenta como típicas do presidencialismo o uso das estratégias do obstrucionismo, da

competição e das alianças pela oposição.

Qualquer que seja a estratégia adotada, a forma do exercício da oposição pode revelar

ou antecipar a forma de ser governo e criar o temor, o que prejudica a alternância. Por isso, a

estratégia adotada pela oposição exige responsabilidade e coerência, sendo decisiva na

conservação e amadurecimento da democracia (EMERIQUE, Op.cit. p. 237).

2.2.3 Instrumentos da Oposição na Câmara dos Deputados

Emerique (2006) considera que há pouco poder formal das oposições no Brasil.

Acrescenta ainda que o estudo sobre as oposições somente recebeu atenção em momentos de

transição de regimes autoritários para regimes democráticos e, por fim, não apresenta maiores

considerações de cunho doutrinário, legislativo e jurisprudencial. A Carta Magna não faz

nenhum tipo de referência expressa, somente cobre indiretamente a atividade da oposição

parlamentar. Quanto a isso, Emerique (Op. Cit.) questiona o fato de a oposição política

geralmente não surgir como uma categoria do direito constitucional dotada de um estatuto
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inteiramente formalizado, embora o direito de oposição pertença ao domínio do direito

constitucional ou político.

Apesar de todo o exposto, há na Carta Constitucional e nos regimentos das Casas

Legislativas do país instrumentos que possibilitam o exercício da função parlamentar e, de

modo característico, a função da oposição política. Assim como os instrumentos, está

formalizada a instituição da Minoria e que na maioria dos regimes políticos correspondem às

forças oposicionistas ao governo. Nesse caso, o quadro normativo brasileiro confere à

Minoria algumas prerrogativas. Na Câmara dos Deputados, a minoria, conceituada no RICD

como a representação imediatamente inferior que, em relação ao governo, expresse posição

diversa da maioria, possui o direito a um cargo garantido na Mesa e nas Comissões, conforme

os artigos 8º, parágrafo 3º e o artigo 23 do RICD. A Carta Magna, em seu artigo 89, inciso IV,

oferece o direito de integrar o Conselho da República, órgão superior de consulta do

Presidente da República.

São diversos os instrumentos parlamentares utilizados pela oposição política na

Câmara dos Deputados para implementação de estratégias, que são regulados tanto pela

Constituição quanto pelo Regimento Interno dessa Casa. Dentre os instrumentos disponíveis,

existem aqueles mais freqüentemente utilizados pelos atores oposicionistas ao governo, dos

quais se podem citar: as comissões parlamentares de inquérito (CPIs), a apresentação de

proposições (projetos de lei, propostas de emenda à constituição, indicações, requerimentos,

recursos, pareceres e propostas de fiscalização e controle, conforme o artigo 100 do RICD), o

debate parlamentar, muito utilizado pela oposição na função de dissentir, além de outros, os

quais cabem destacar o pedido de vista e a realização de audiências públicas. Cabe também,

para os fins do presente trabalho, o detalhamento desses instrumentos para a compreensão das

estratégias adotadas pelas oposições no Legislativo brasileiro e a influência na tramitação de

proposições legislativas na Câmara dos Deputados, objeto de estudo da pesquisa.

No exercício do papel de controlador e de fiscalizador das ações governamentais, as

CPIs exercem papel relevante no exercício da função fiscalizatória das ações do governo. Tais

comissões, de caráter temporário, são criadas para a apuração de fato determinado,

considerado como acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem

constitucional, legal, econômica e social do país, conforme o RICD. Vale ressaltar que a

comissão é criada mediante a apresentação de um requerimento que deve especificar o fato

determinado, o prazo de funcionamento e a composição numérica do colegiado.

Já a apresentação legítima de proposições é uma forma de participação pela oposição.

A oposição pode expressar a vontade de defender pontos de vista, apresentando proposições
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dentre as quais se destacam a apresentação de propostas de fiscalização e controle, as

indicações, os projetos de decretos legislativos, as emendas e os destaques, além dos

requerimentos procedimentais. Tais proposições são características da função da oposição e

são freqüentemente apresentadas por esses agentes, apesar de serem constantemente

colocadas num segundo plano na agenda do Congresso e sujeitas ao poder pró-ativo de

legislar do Presidente da República.

A apresentação de propostas de fiscalização e controle é um procedimento

disciplinado pelo RICD, que viabiliza o mandamento constitucional do artigo 70. O referido

artigo preceitua que: a fiscalização financeira, orçamentária, contábil, operacional e

patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade,

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, é exercida pelo

Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada

Poder. Nessa matéria, é prevista a apresentação de relatório prévio e final para instruir e

implementar a fiscalização (SANTOS; NÓBREGA NETTO; CARNEIRO, 2007).

As indicações são instrumentos que permitem ao Deputado sugerir a outro Poder a

adoção de providência, realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto

sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva. Também permite sugerir a manifestação de uma

ou mais Comissões acerca de determinado assunto, visando à elaboração de proposição.

Santos, Nóbrega Netto e Carneiro (2007, p. 259) oferecem um exemplo de indicação para o

caso um parlamentar que queira sugerir ao Executivo a construção de uma estrada federal que

ligue dois estados, procedimento de competência exclusiva do Poder Executivo.

Outro instrumento utilizado pelas oposições é o projeto de decreto legislativo relativo

à sustação dos atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites

da delegação legislativa. Esse instrumento é previsto no inciso V do artigo 49 da Constituição

Federal e possui como característica o controle e correção de atos normativos do Governo,

função típica da oposição.

Incluem-se no rol de proposições as emendas a quaisquer propostas e, nesse aspecto,

podem contribuir para a ampliação do debate e o aperfeiçoamento de propostas apresentadas.

Segundo Amaral e Gerônimo (2001, p. 77), “Emenda é a proposição acessória por meio da

qual é proposta a alteração de PEC ou de projeto (de lei ordinária, de lei complementar, de

resolução ou de decreto legislativo).” Para a oposição, esse instrumento se constitui na

oportunidade de expressar vontades em proposições de autoria do governo.

Além disso, existem vários tipos de emendas. Em regra geral, as emendas podem ser

apresentadas nas comissões, nos casos de propostas de apreciação conclusiva desses órgãos,
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por qualquer deputado ou pela Comissão de Legislação Participativa. Também podem ser

apresentadas em plenário, nos projetos não conclusivos, por qualquer Deputado ou Comissão,

em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por Comissão ou desde que

subscritas por um décimo dos membros da Câmara, ou líderes que representem esse número

ou à redação final observadas as regras anteriores. As limitações e impedimentos para a

apresentação de emendas estão no artigo 124 do RICD, que têm origem nos incisos I e II,

artigo 63 da Constituição Federal, que rezam não poder haver apresentação de emendas

quando essa implique aumento de despesa prevista em projetos de iniciativa do Presidente da

República e sobre organização dos serviços administrativos da Câmara dos Deputados, do

Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

Conforme o artigo 118 do RICD, as emendas podem ser supressivas, aglutinativas,

substitutivas, modificativas e aditivas. A emenda substitutiva merece realce, pois se torna um

“substitutivo” quando altera uma proposição substancial ou formalmente, em seu conjunto.

Esse tipo de emenda pode influenciar significativamente o conteúdo de uma proposta e,

conforme Santos, Nóbrega Netto e Carneiro (2007), é bastante útil para reunir em um só texto

várias sugestões de alterações da proposição principal propostas na forma de emendas, ou

ainda, as idéias constantes de dois ou mais projetos que tramitam junto a ele.

Outro tipo de emenda muito importante no processo legislativo são as emendas

aglutinativas. Conforme o RICD, elas resultam da fusão de outras emendas, ou destas com o

texto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Podem ser apresentadas

em Plenário, quando da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se

refiram, pelos autores das emendas objeto da fusão, por um décimo dos membros da Casa ou

por Líderes que representem esse número. Outras regras importantes quanto às emendas

aglutinativas são que essas podem implicar o adiamento da matéria por uma sessão e que não

podem ser apresentadas por comissão em Plenário (CARNEIRO; NÓBREGA NETTO e

SANTOS, 2007, p. 280).

Um tipo de proposição importante para a oposição é o requerimento de destaque. Essa

proposicão é uma ferramenta que possibilita a votação em separado de alguma parte da

proposição ou de suas acessórias.

Conforme o artigo 161 do RICD, podem ser concedidos destaques para:

a) votação em separado (DVS) de parte de proposição, desde que requerido por

um décimo dos Deputados ou Líderes que representem esse número;

b) votação de emenda, subemenda, parte de emenda ou de subemenda;

c)  tornar emenda ou parte de uma proposição projeto autônomo;
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d)  votação de projeto ou substitutivo, ou de parte deles, quando a preferência

recair sobre o outro ou sobre proposição apensada; e

e)  suprimir, total ou parcialmente, dispositivo de proposição.

Os destaques podem ser individuais e de bancada, que se diferenciam pelos últimos

não precisarem de requerimento aprovado pelo Plenário para sua apreciação o que o torna

mais relevante para a oposição.

Os destaques aumentam as chances de a oposição rejeitar dispositivos da proposta,

com os quais não concorde. No caso de propostas de emenda à constituição, por exemplo,

essa situação se torna bastante explícita devido ao quorum qualificado de 3/5 dos votos da

composição do parlamento para aprovação. O trecho abaixo ilustra tal situação:

[...] na discussão de uma PEC, as chances de a oposição aprovar emendas ao
texto enviado pelo Executivo são muito reduzidas, dada a necessidade de se
arregimentar 3/5 dos votos nominais nas duas Casas. A situação, no entanto,
altera-se por completo no caso do DVS. Por meio desse instrumento, os
partidos oposicionistas podem destacar partes do texto aprovado e obrigar o
governo a expor sua base em votações polêmicas. Como cabe ao Executivo
confirmar a maioria qualificada, aumentam as chances de sucesso da
oposição, que passa a necessitar de 2/5 + 1 dos votos para exercer seu poder
de veto. (MELO e ANASTASIA, 2005, p. 313).

Antes da aprovação da Resolução nº 60-A/95, não havia limites para a apresentação de

destaques de bancada. Esses destaques são interessantes para a oposição, pois não precisam

passar pelo exame de admissibilidade para serem deliberados e são obrigatoriamente votados.

Isso se difere dos destaques simples, que precisam desse exame de admissibilidade, o que

facilitou bastante a aprovação de propostas de partidos oposicionistas como no caso da

proposta de reforma da previdência do governo Fernando Henrique Cardoso, que tramitou na

Câmara dos Deputados e que, por isso, sofreu sucessivas derrotas. Após esse episódio, foi

aprovada na Câmara a referida resolução, que tratou de limitar a quantidade de destaques de

bancadas apresentadas de acordo com o tamanho dos partidos.

Por último, cabe salientar os requerimentos procedimentais. Tais requerimentos

servem a diversas finalidades e são descritos basicamente nos artigos 114, 115 e 117 do

RICD. Nas estratégias de obstrução adotadas pela oposição, os requerimentos procedimentais

são bastante utilizados para alongar a tramitação de uma matéria ou provocar a paralisia

decisória na Câmara dos Deputados. Dentre os requerimentos constantes dos artigos já

referidos, alguns são freqüentemente citados no presente estudo: de retirada de pauta, de

adiamento de discussão ou de votação, de destaque simples e de bancada, de verificação de

votação e de preferência, os quais foram utilizados pelos partidos de oposição que visavam
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obstruir a votação da PEC nº 40, de 2003. Outro requerimento citado neste trabalho é o de

encerramento de votação, usado pelo governo para apressar a votação de uma proposição.

É também por meio do debate parlamentar, instrumento importante para o exercício da

função oposicionista, que os parlamentares participam da atividade legislativa no Congresso

Nacional. A participação da oposição nas discussões está relacionada à função de discordar.

Segundo Emerique (2006), o debate deve cumprir o objetivo de esclarecer e promover a

pressão da verdade sobre a vida social, política e administrativa. O valor do debate assenta-se

primeiramente no reflexo sobre a opinião pública, ou seja, como os atores sociais vão reagir

frente ao tema discutido. Em segundo lugar, seu valor está no esclarecimento e justificação

sobre os assuntos pautados e deliberados nas Casas Legislativas diante da opinião pública e

do eleitorado. Em outras palavras, o debate vai levar ao melhor entendimento sobre os

assuntos objetos de deliberação, além de os parlamentares terem a oportunidade de justificar o

por que tomaram determinado posicionamento.

O uso do debate para discutir, encaminhar votações, levantar questões de ordem e

reclamações, assim como o uso de requerimentos procedimentais, é freqüentemente utilizado

quando a oposição adota o obstrucionismo como forma de paralisar o processo decisório. A

Câmara dos Deputados estabelece regras para o uso da palavra, conforme o artigo 47 de seu

regimento. Segundo esse artigo, o deputado pode falar para apresentar proposição, fazer

comunicação ou versar assuntos diversos à hora do expediente ou das comunicações

parlamentares, sobre proposição em discussão, para questão de ordem, para reclamação, para

encaminhar e orientar a votação, a juízo do Presidente da Câmara dos Deputados, para

contestar acusação pessoal à própria conduta, feita durante a discussão ou para contradizer o

que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal.

Há também o instrumento da vista que, conforme Santos, Nóbrega Netto e Carneiro

(2007), é um dos instrumentos mais empregados durante as reuniões nas Comissões da

Câmara dos Deputados. Trata-se do ato que visa permitir o (re)exame da matéria por duas

sessões de Plenário e, por conseguinte, prolonga a apreciação da proposição. Essa postergação

do andamento da matéria na Comissão possibilita também maior tempo para chamar a

sociedade para a discussão da proposta, assim como para elaborar “votos em separado”, ou

seja, manifestações escritas que, em geral, objetivam ser uma alternativa ao texto do parecer

do relator.

As audiências públicas na Câmara dos Deputados são realizadas mediante proposta de

membros das Comissões e deliberada pelo plenário respectivo. Destinam-se à instrução de

matérias em tramitação ou assuntos de interesse público relevante, conforme o artigo 255 do
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RICD. São importantes, pois proporcionam a oportunidade de vocalização das demandas da

sociedade organizada, por meio do diálogo em um espaço formal. Em matérias impopulares, é

bastante freqüente as oposições solicitarem audiências públicas a fim de interferirem no

processo político de condução do governo, dissentir e limitar a ação governamental.

2.3 Posicionamento dos Partidos no Sistema Político

Conforme Abranches (1988), o regime político brasileiro possui como pilares o

presidencialismo, o federalismo e o multipartidarismo vinculado a um sistema eleitoral

proporcional. Essas características moldam o desempenho governamental e a atuação dos

diversos atores dentro do jogo político. Segundo Abranches (Op. cit.), a dinâmica

macropolítica brasileira tem se caracterizado historicamente pela coexistência, nem sempre

pacífica, de elementos institucionais que, em conjunto, produzem certos efeitos recorrentes e,

não raro, desestabilizadores.

Ainda, Abranches (1988) ressalta a organização do Executivo com base em grandes

coalizões, denominando esse traço peculiar da institucionalidade concreta brasileira de

presidencialismo de coalizão. O multipartidarismo brasileiro, gerado pelo sistema

proporcional, representa a baixa probabilidade de um partido conquistar a maioria das

cadeiras parlamentares. Com isso, aumentam-se as probabilidades de que presidentes sejam

eleitos sem base parlamentar majoritária (SANTOS, 1997). Para gerar a estabilidade e a

governabilidade necessárias para a consecução dos planos de governo, o Presidente forma

uma coalizão de partidos.

É característica do presidencialismo brasileiro a formação de coalizões. Já o

multipartidarismo, gerado pelo sistema proporcional, significa baixa probabilidade de que

apenas um partido conquiste mais de 50% das cadeiras parlamentares o que, por sua vez,

aumentam as probabilidades de que presidentes sejam eleitos sem base parlamentar

majoritária (SANTOS, 1997). Abranches (1988) ressalta o pluralismo da sociedade brasileira

como fator para o multipartidarismo. A partir de análises dos sistemas políticos de diversos

países e, mais especificamente da freqüência de coalizões realizadas, tantos em países

presidencialistas como parlamentaristas. Abranches (1988, p. 21) conclui que “É nas

sociedades mais divididas e mais conflitivas que a governabilidade e a estabilidade
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institucional requerem a formação de alianças e maior capacidade de negociação.” Em razão

de todo o exposto, para a consecução da agenda política, o governo necessita do respaldo

parlamentar e, por isso, forma a coalizão com partidos.

Santos (1997), por sua vez, defende que a decisão dos deputados de participarem de

coalizões de apoio presidencial dependerá não somente do grau de concordância com seu

programa de governo, mas também do acesso a cargos políticos dados em virtude dessa

relação. Assim, ao se promover uma nova correlação de forças políticas no âmbito dos

Poderes Executivo e Legislativo, há a redistribuição de preferências e de recursos entre atores,

a redefinição das estratégias disponíveis para cada um e a reestruturação das relações entre

representantes eleitos, líderes de coalizão e cidadãos (MELO e ANASTASIA, 2005).

Nesse contexto, os partidos se posicionam em relação ao governo, ora fazendo parte

da base governista, ora trabalhando como oposição. Isso ocorre quando suas preferências são

muito distantes daquelas dos partidos do governo e acreditando assim que fazendo oposição,

podem obter vantagens eleitorais (CHEIBUB, PRZEWORSKI e SAIEGH, 2002). Dessa

forma, a oposição, excluída do processo de formação da coalizão, minoritárias ou não, atua

dentro dos limites definidos pelo sistema.

2.4 Problema de Pesquisa

A partir dos pressupostos colocados e do estudo dos resultados obtidos com o uso dos

instrumentos regimentais, a presente pesquisa se propõe a responder ao seguinte problema de

pesquisa: Qual é a influência da oposição no resultado do processo legislativo da Câmara dos

Deputados, considerando os órgãos pelos quais tramitam a PEC nº 40/03, que trata da reforma

da previdência?
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3 METODOLOGIA

A presente pesquisa possui como escopo investigar a influência das oposições no

resultado do processo legislativo na Câmara dos Deputados. Para tanto, pesquisou-se a

atuação da oposição no caso da apreciação da PEC nº 40, de 2003, sobre a reforma da

previdência, na Câmara dos Deputados, durante a fase inicial, antes de sua tramitação no

Senado Federal. No caso em questão, constituíram-se como oposição o Partido da Frente

Liberal (PFL), o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido da Reedificação

da Ordem Nacional (PRONA).

O estudo da influência das oposições é relevante para o conhecimento do jogo de

forças políticas que envolvem a tramitação de proposições no âmbito do Poder Legislativo e

se tais forças possuem impactos concretos nos trabalhos do legislativo. A partir disso, pode-se

demonstrar se a função de oposição, sendo força minoritária e sem peso de votos nas

deliberações no parlamento, influencia o processo decisório das políticas de governo e se traz

contribuições para o desenvolvimento da democracia brasileira nos tempos atuais.

O caso da PEC sobre a reforma da previdência possui características importantes para

a finalidade desse estudo. A primeira característica é que a aprovação dessa proposta

significava à implementação de uma meta prioritária do governo, que era a de equilibrar a

previdência social que gerava déficits crescentes nas contas. A segunda característica é que a

aprovação desta proposta implicaria muitas perdas para os cidadãos brasileiros, servidores,

aposentados e pensionistas. Esses fatores dinamizaram o processo legislativo brasileiro, já que

levava a oposição, interessada em defender seus eleitores e desgastar o governo, no

enfrentamento com a base governista durante a deliberação dessa proposta. A oposição se

manteve disposta a usar as ferramentas disponíveis para tentar rejeitar ou modificar a proposta

em questão.

A realização deste estudo teve como pontos de partida pressupostos baseados na

literatura sobre política. O primeiro pressuposto colocado é que o governo, possuindo uma

agenda de governo e, portanto, metas a serem cumpridas, interessa-se por aprovar proposições

de seu interesse no menor tempo possível. Também o governo deseja que essas propostas

sejam aprovadas da mesma forma que foram apresentadas. Outro pressuposto é que o governo

quer aprovar uma proposição que vá contra determinados grupos organizados (no caso
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específico os servidores, aposentados e pensionistas), que estão representados no parlamento

(ANASTACIA, MELO e SANTOS apud ANASTACIA e MELO, 2005, p. 307).

A oposição, por outro lado, vislumbrando governar no futuro e precisando de apoio do

eleitorado, desejará rejeitar ou modificar as propostas do governo, ou se for o caso, protelar o

seu andamento, para que sejam deliberadas no maior tempo possível. Para a oposição isso é

interessante, pois ao rejeitar ou modificar uma proposta de governo, evidencia-se a fragilidade

do governo e, ao protelar a deliberação de proposições, a oposição consegue tempo para

chamar a sociedade para discussão e mostra opiniões e propostas alternativas que levem a

uma melhor condução do governo.

A partir dos pressupostos enunciados, foram identificadas duas variáveis para se

verificar a influência da oposição. A primeira variável é o tempo de tramitação da proposta de

reforma da previdência na Câmara dos Deputados e a relação com a atuação da oposição. A

segunda variável é relativa ao mérito da proposta, mais especificamente, relativa às mudanças

sofridas durante sua tramitação na Câmara relacionada às propostas oposicionistas.

A atuação da oposição visando intervir na deliberação das matérias do governo na

Câmara dos Deputados ocorre por meio de instrumentos especificados no RICD. Para melhor

exposição deste estudo, os instrumentos regimentais são divididos em dois grupos, em função

das variáveis a serem estudadas:

a) instrumentos relativos aos procedimentos do processo legislativo (variável

“tempo”); e

b) instrumentos relativos ao conteúdo das matérias (variável “mérito”).

Os instrumentos relativos às etapas do processo legislativo são aqueles que interferem

no tempo de deliberação das matérias. Estes instrumentos são os requerimentos

procedimentais, de audiência pública e o uso da palavra, todos utilizados com aquele

propósito. Por meio desse ferramental, um parlamentar oposicionista pode postergar a

deliberação de uma matéria seja pedindo a vista para um exame mais aprofundado dessa, seja

solicitando a retirada da ordem do dia da proposição, o adiamento da discussão ou da votação,

a verificação da votação da matéria ou ainda pedindo que essa seja realizada de modo

nominal, ou requerendo audiências públicas. Também a oposição poderá fazer uso da palavra

encaminhando e orientando votações, levantando questões de ordem e reclamações. Esses

recursos são descritos no capítulo teórico sobre os instrumentos da oposição no processo

legislativo.

Os instrumentos relativos ao conteúdo das matérias são aqueles que permitem

modificações nessas por propostas dos parlamentares. Esses instrumentos são os
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requerimentos de destaque e as emendas. Ao tramitar nos órgãos da Câmara, os parlamentares

têm oportunidade de emendar partes da proposição e destacar partes para serem votadas em

separado.

A partir dos pressupostos colocados, a oposição vai usar os instrumentos enunciados

para interferir na proposta, seja quanto ao tempo ou quanto ao mérito da proposta. Com isso,

se posicionará frente ao assunto, mostrará alternativas e levará a discussão à sociedade. Desse

modo, exercerá as funções de dissensão, de fiscalização e de controle das ações

governamentais.

Definidos os pressupostos e as variáveis a serem estudadas, foram coletados os dados

sobre a tramitação da proposta na Câmara dos Deputados. Para isso, foi utilizada a

documentação indireta mediante levantamento do conteúdo da proposta de reforma da

previdência, do registro de tramitação, dos registros das reuniões e sessões realizadas para

discussão e votação da proposta e do conteúdo das proposições apresentadas para sua

modificação, que eram os requerimentos de destaque e emendas apresentados do Sistema de

Informações Legislativas da Câmara dos Deputados. Foi realizada também documentação por

meio de pesquisa bibliográfica em livros, em revistas científicas e na legislação pertinente ao

assunto em questão para a formulação dos fundamentos teóricos que caracterizam a atuação

da oposição no contexto da democracia.

Já com os dados obtidos, foram levantados os instrumentos relativos ao tempo e ao

mérito utilizados pela oposição e o impacto quanto ao tempo de tramitação e quanto às

modificações na proposta na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR), na

Comissão Especial (CESP) e no Plenário da Câmara dos Deputados, separadamente. Tais

informações foram utilizadas para comparações do tempo real de tramitação da proposta com

o tempo estabelecido no RICD e para quantificar o tempo ganho pela oposição para

deliberação da PEC. Com relação ao mérito, são identificadas as modificações na proposta

resultantes da atuação oposição, seja por meio de apresentação de emendas ou destaques ou

por meio dos acordos em cada um dos órgãos em que tramitou a PEC e comparadas com as

modificações realizadas na proposta.

Após essa análise, foram levantados os tempos totais de tramitação e as modificações

totais da PEC. As informações quanto a isso são comparadas com o tempo total de tramitação

de PECs na Câmara dos Deputados. Sobre as modificações no mérito, foram identificados os

dispositivos modificados, quantificados e qualificados aqueles resultantes da ação da oposição

em relação às demais modificações realizadas.
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Portanto, a partir dos pressupostos embasados na literatura sobre política, da definição

das variáveis a serem analisadas e do levantamento das ferramentas regimentais utilizadas que

interferem nas variáveis visualiza-se o método de estudo do presente trabalho.

Complementando esse método, realiza-se a análise comparativa entre os parâmetros de tempo

estabelecidos pelo RICD e o tempo real de tramitação da PEC, além da comparação do

conteúdo inicial e o conteúdo final com foco nas modificações alcançadas como resultado do

trabalho da oposição, o que possibilita inferir as conclusões sobre o tema. Desse modo,

espera-se responder ao problema de saber qual a influencia da oposição no resultado do

processo legislativo no caso na PEC nº 40/03, considerando as instâncias em que tramitou.
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4 CONTEXTO DA REFORMA PREVIDENCIÁRIA NO

GOVERNO LULA

4.1 Aspectos Históricos

A Reforma da Previdência no Brasil teve início com o governo do presidente

Fernando Henrique Cardoso com a apresentação da PEC nº 33, de 1995. Durante esse

governo, a Previdência Social passava por diversos problemas. Dentre eles, estavam o fluxo

irregular das contribuições causado pela instabilidade macroeconômica, problemas gerenciais

manifestados pelos altos índices de evasão e sonegação, a concessão de benefícios

fraudulentos e altos custos administrativos, a redução progressiva na relação contribuintes e

beneficiários dadas as mudanças no perfil demográfico da população e nas distorções

distributivas do sistema, conforme constatado pelo governo. Nesse contexto, vale ressaltar

que a previdência brasileira possuía duas características peculiares em relação a outros

sistemas no mundo, resultado de uma conformação histórica: a existência de diversos regimes

de previdência com regras de concessão diferenciadas para trabalhadores públicos e privados,

reajuste de benefícios da previdência do setor público diferenciados das regras do Regime

Geral de Previdência Social e incorporação de ações assistenciais na previdência pública que

resultavam em diluição do vínculo contributivo do segurado, princípio essencial de qualquer

sistema de seguro social.

Analisando essa conjuntura, Melo e Anastasia (2005) apresentam o fato de haver,

naquela época, na sociedade brasileira, consenso quanto ao fato de que alguma reforma era

inevitável, apesar da existência de controvérsias quanto a seu alcance, seu timing e sobre a

distribuição de seus custos entre os setores afetados.

Assim, a proposta elaborada pelo governo Fernando Henrique Cardoso possuía como

objetivo propor o desenho de um novo modelo previdenciário, financeira e atuarialmente

viável do ponto de vista social. Apesar de possuir intenções abrangentes, a proposta

apresentou dificuldades na tramitação, sendo já na CCJR transformada em outras cinco

propostas. Além disso, sofreu diversas derrotas em Plenário. A proposta final, aprovada pelo
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Congresso, foi muito diferente daquela apresentada inicialmente e conforme Melo e Anastasia

(2005, p. 309).

A reforma aprovada em 1998 mantinha pouca relação com a inicialmente
divisada pelo Executivo (MELO, 2002, p.146). O processo revelou-se
extremamente longo, e o Executivo sofreu oito derrotas em Plenário – todas
em votações de Destaque para Votação em Separado (DVS) e três na
Comissão de Constituição e Justiça. (MELO e ANASTASIA, 2005, p. 309).

Melo e Anastasia (2005, p. 308) ressaltam, ainda, que “a simples necessidade de uma

nova PEC, logo nos primeiros meses do governo Lula, mostra o quão limitado havia sido o

sucesso de Fernando Henrique Cardoso no enfrentamento da questão”. Quanto a isso, as

causas do fracasso da implementação das reformas apontadas pelos autores são: a) agenda de

governo muito carregada; b) a proposta era multidimensional, ampliando as forças

oposicionistas; c) fraca articulação com governadores; d) falta de controle da Comissão

Especial; e) regras para DVS pouco restritivas, e; f) impossibilidade de angariar votos na

oposição, dado o posicionamento do Partido dos Trabalhadores (PT), coeso e disciplinado

(MELO e ANASTASIA, 2005).

A intenção do Presidente Lula de reformar a previdência havia sido manifestada em

seu Programa de Governo por ocasião das eleições de 2002. Ele propunha a construção, à

longo prazo, de um regime previdenciário básico, público, universal, compulsório, para todos

os brasileiros. Assim, o regime de previdência seria de caráter contributivo, com benefícios de

aposentadorias definidos, valor do piso e teto claramente estipulados e gestão democrática

quadripartite. O documento propunha também a existência de regime complementar de

caráter facultativo, destinado àqueles brasileiros que desejassem obter, na aposentadoria,

valores de benefícios superiores ao teto geral do regime básico universal.

A proposta de reforma apresentada pelo governo Lula, diferentemente do que ocorreu

no governo anterior, foi aprovada sem alterações significativas (MELO e ANASTASIA,

2005, p. 309). Entre outros objetivos, a reforma propunha avançar na reforma do governo

anterior e buscava a convergência das regras entre os regimes de previdência de servidores

públicos e do setor privado. A matéria, ou melhor a PEC nº 40, de 2003, de autoria do Poder

Executivo, trazia as seguintes alterações, conforme seu texto e a Mensagem nº 29 que o

acompanhou:

a) modificações no cálculo da aposentadoria e das pensões, que passaria a ser

calculado com base nos proventos recebidos durante os anos de contribuição.
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Para o caso das pensões, esta passaria a obedecer ao limite de 70% (setenta

por cento) do valor a que o servidor teria direito em relação à aposentadoria.

b) imposição de um valor máximo dos benefícios pagos aos servidores públicos,

igual ao teto estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência

Social pelo artigo 201 da Constituição Federal, que seria no valor de R$

2.400,00;

c) instituição de regime de previdência complementar para os servidores, por

meio de lei ordinária, condicionada a instituição do limite citado

anteriormente, de caráter complementar, organizada de forma autônoma em

relação ao Regime Geral;

d) reajuste periódico das aposentadorias e pensões submetidas à nova regra igual

ao do Regime Geral de Previdência Social inscrito no artigo 201 da

Constituição Federal;

e) supressão da aposentadoria proporcional com a instituição da redução de 5%

para cada ano antecipado em relação aos limites de 55 e 60 anos para

mulheres e homens, respectivamente. Além disso, a instituição de abono de

permanência de serviço, equivalente ao valor da contribuição previdenciária,

ao servidor que continuar a exercer a mesma atividade;

f) instituição de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas,

havendo imunidade para os servidores e pensionistas que, à data de

promulgação da Emenda em questão, percebam proventos até o limite de

isenção de Imposto de Renda, previsto no artigo 153, III, da Constituição

Federal, para aqueles que, conforme as novas regras percebam benefícios até o

teto de contribuição e para aqueles que tenham o direito à aposentadoria e

pensões conforme as normas então vigentes;

g) instituição de contribuição previdenciária dos servidores de cargos efetivos dos

entes políticos dos estados, municípios e distrito federal, não inferior à

contribuição dos servidores federais;

h) previsão de apenas um regime próprio de Previdência Social para cada ente

público, com apenas uma unidade gestora do respectivo regime;

i) fixação de limite máximo para percepção de remuneração, proventos e pensões

a que se refere o artigo 37, XI da Constituição Federal, que não podem

exceder ao subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal

Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do Prefeito; nos
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Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador. Já no âmbito

do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no

âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de

Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do

subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no

âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério

Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

As mudanças almejadas eram amplas e significavam perdas para servidores,

aposentados e pensionistas do setor público. Apesar de haver o consenso de que a reforma era

necessária, os benefícios gerados para a sociedade ocorreriam somente a médio e longo prazo,

o que tornou mais difícil o reconhecimento da necessidade de sua implementação.  Durante a

tramitação, ocorreram diversas mobilizações de entidades da sociedade organizada.

Para o governo, a aprovação desse tipo de proposta “politicamente inviável” era um

desafio, seja porque o custo imposto a determinados setores era significativo e imediato, seja

porque exigia a desconstitucionalização, decorrendo em perda de direitos individuais.

Os partidos de oposição, especificamente o PSDB e o PFL, ficaram divididos nas

votações, em virtude do posicionamento a favor do governo de governadores de alguns

estados. Esse fato evidenciou ainda as conclusões do trabalho sobre as influências da

oposição, pois mesmo diante da atuação de poucos parlamentares, obtiveram-se resultados

importantes na forma de modificações na proposta inicial e atrasos na tramitação da matéria.

4.2 Posicionamento dos Partidos no Contexto da Reforma

Previdenciária

O modelo de governança estabelecido por Lula, no primeiro ano de seu mandato,

caracterizou-se pela formação de uma coalizão de apoio parlamentar extremamente

fragmentada e heterogênea, composta por 13 partidos e cuja resultante ideológica era de

centro. Melo e Anastasia (2005) destacam que para vencer a eleição presidencial, o PT adotou

como estratégia a flexibilização de sua agenda, proclamando que, se eleito, não lançaria o país
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em aventuras heterodoxas no plano da economia, e que governaria para o conjunto dos

cidadãos brasileiros, e não exclusivamente para a sua base de apoiadores consistentes.

O governo, como afirmam Melo e Anastasia (2005), a despeito do crescimento

eleitoral do partido e da esquerda, não logrou conquistar, via eleições, uma coalizão

majoritária. No primeiro turno da campanha presidencial, os partidos que deram sustentação

ao candidato Lula foram o PT, o Partido Comunista do Brasil (PC do B) e o Partido Liberal

(PL). No segundo turno, novos partidos aderiram à candidatura: o Partido Democrático

Trabalhista (PDT), o Partido Socialista Brasileiro (PSB), o Partido Popular Socialista (PPS),

Partido Verde (PV) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), passando a totalizar, no

conjunto, 218 cadeiras na Câmara dos Deputados.

O presidente Lula foi eleito em segundo turno em 2002 e, já na data da posse dos

deputados, em fevereiro de 2003, a bancada governista havia crescido para 248 cadeiras por

causa das migrações partidárias na Câmara dos Deputados. Para garantir vitória qualificada,

Lula recorreu à patronagem, atraindo o Partido do Movimento Democrático Brasileiro

(PMDB), totalizando 317 parlamentares.

A bancada do Partido Progressista (PP) se declarou independente, entretanto, sua

liderança orientava o voto no governo. Com isso, a base de Lula no processo de votação da

PEC chegou a 360 deputados. A tabela 1 mostra as bancadas eleitas, a coalizão governativa e

as bancadas de oposição e independentes na data da posse dos deputados em 2003.

Na data da posse, a oposição foi representada pelas bancadas do PSDB, PFL e

PRONA e constituía 144 cadeiras, correspondendo a 28,07% da composição total de 513

membros da Câmara dos Deputados.

Levando em consideração o número de parlamentares da base governista, fica

evidenciada a fragilidade na data da posse, pois sem contar com os parlamentares do PP,

partido que não foi incorporado formalmente à coalizão, a bancada governista na Câmara

seria composta de 317 parlamentares. Entretanto, considerando o número de 308 votos para

aprovação de PECs, seria muito arriscada a formação de uma coalizão com esse número de

parlamentares, uma vez que haveria a possibilidade de alguns parlamentares da coalizão

divergirem da opinião do governo. Por fim, o governo contou com o apoio do PP formando

uma coalizão de 360 parlamentares.

No caso da proposta de reforma da previdência, o governo conseguiu angariar votos de

parlamentares da oposição do PSDB e do PFL. A orientação de alguns parlamentares da

oposição pode ser explicada pelo fato de alguns governadores pertencentes ao PFL e ao PSDB
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apoiarem a proposta de reforma da previdência, desagregando esses partidos, por estados, na

Câmara dos Deputados.

Tabela 1

Câmara dos Deputados: coalizão governativa, bancadas de oposição e independentes.

Bancada na Câmara dos Deputados –

Governo Lula (2003)

Partido

N %

PT 90 17,54

PDT 17 3,31

PSB 28 5,46

PPS 21 4,09

PC do B 12 2,34

PV 6 1,17

Prona 6 1,17

Esquerda 180 35,09

PMDB 69 13,45

PSDB 63 12,28

Centro 132 25,73

PFL 75 14,62

PP 43 8,38

PTB 41 7,99

PL 33 6,43

Outros 9 1,75

Direita 201 39,18

Coalizão Governativa (PT, PC do B,

PL, PDT, PSB, PPS, PV, PTB e PMDB)

317 61,79

Bancada de Oposição (PFL, PSDB e

PRONA)

144 28,07

Bancadas Independentes (PP e Outros) 52 10,14

Total de Deputados 513 100,00

Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Bancada da Posse em 2003. Brasília, 2008.
Disponível em: <HTTP://intranet.camara.gov.br/internet/deputado/bancadaposse.asp>.
Acesso em: 15 jan. 2008
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No caso do PSDB, o apoio ao governo pelos parlamentares não ligados às questões de

governo estaduais se intensificou também por fatos históricos do partido. No governo

Fernando Henrique, o PSDB foi o partido que financiou propostas de reforma, incluindo a

previdenciária, e seria bastante contraditório que o PSDB não concordasse com as propostas

de Lula. Entretanto, no caso da bancada dos estados que não possuía o controle do governo,

os parlamentares do PSDB preferiram decidir a partir da arena eleitoral, desacatando a

orientação partidária e posicionando-se contra o governo federal (MELO e ANASTACIA,

2005).

Ainda que o governo tivesse formado uma coalizão governista frágil, conseguiu o

apoio necessário para aprovação da PEC da reforma da previdência. Isso devido às

divergências de opiniões das bancadas oposicionistas, conforme o exposto. Entretanto, a

atuação incessante dos parlamentares oposicionistas ao governo foi suficiente para obstruir o

andamento e alterar o mérito da proposta, fornecendo subsídios para esta pesquisa.

4.3 Tramitação da PEC nº 40/03 na Câmara dos Deputados

No governo do presidente Lula, a proposta de emenda constitucional da reforma da

previdência foi apresentada no final de abril de 2003. Essencialmente, tinha como escopo a

modificação dos artigos 37, 40, 42, 48, 96, 142 e 149 da Constituição Federal, o artigo 8º da

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, entre outras providências.

No mesmo dia do recebimento da proposta, em 30 de abril de 2003, a Mesa Diretora

da Câmara dos Deputados a despachou para a CCJR.

4.3.1 CCJR

A CCJR recebeu a proposta no dia 6 de maio de 2003. Segundo o artigo 202 do RICD

cabe a essa comissão o exame da admissibilidade da proposta de emenda constitucional

quanto à constitucionalidade no prazo de 5 sessões.
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No dia 7 de maio, foi designado como relator o deputado Maurício Rands do PT. A

seguir, no dia 27 de maio foi proferido o parecer pela admissibilidade da PEC com duas

emendas saneadoras da constitucionalidade. A emenda nº 1, por sua vez, acrescentava mais

uma mudança ao texto da constituição tratando de alterar o caput do artigo 40 da CF de 1988,

inserindo os termos “solidário” e “inclusive mediante contribuição dos servidores inativos e

pensionistas”. A emenda apresentada tinha como justificativa o afastamento de dúvidas

quanto à constitucionalidade da exação tributária imposta aos servidores inativos. Já a emenda

nº 2 alterava a redação da PEC para o inciso XI do artigo 37 da CF de 1988, bem como para o

artigo 10, aplicando-se como limite, nos Estados e no Distrito Federal, no âmbito dos Poderes

Executivo e Legislativo, o subsídio mensal do Governador e dos Deputados Estaduais e

Distritais, respectivamente, e, no âmbito do Poder Judiciário e do Ministério Público, o

subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça, ficando o deste último limitado

a setenta e cinco por cento (75%) do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do Supremo

Tribunal Federal, e nos municípios, o do prefeito, se inferior.

No mesmo dia da leitura do parecer houve pedido de vista por 28 parlamentares tanto

oposicionistas quanto governistas, conforme o inciso XVI do artigo 57 do RICD. Foi iniciada

a discussão no dia 3 de junho de 2003. É sabido que, durante a discussão das proposições nas

comissões podem fazer uso da palavra o Autor da proposta, o Relator e os membros da

Comissão e Líder, por quinze minutos e, demais Deputados, por dez minutos, sendo facultada

a apresentação de requerimento de encerramento de discussão após falarem dez deputados,

conforme reza o inciso VII, artigo 57 do RICD. No início da reunião, às 15 horas e 14

minutos, a oposição solicitou uma verificação de votação, apresentou requerimentos de

adiamento de discussão e manifestou a intenção de obstruir os trabalhos da reunião. Com isso,

foi conseguido um acordo para que se abrisse a discussão aos parlamentares que assim o

desejassem, sem apresentação de requerimento de encerramento de discussão. Também,

houve o encaminhamento de um destaque individual de cada partido e os encaminhamentos

dos destaques de bancada. Em troca, a oposição deixaria de lado o obstrucionismo. A seguir,

foi apresentada uma questão de ordem do Deputado Aloysio Nunes Ferreira relativa à

inadequação das emendas por não sanarem inconstitucionalidade e um recurso do mesmo

deputado. Discutiram quatro deputados, dois a favor e dois contrários. A reunião foi encerrada

às 20 horas e 45 minutos, sendo interrompida por aproximadamente 3 horas em virtude do

início da Ordem do Dia.

Aos 4 de junho de 2003, houve a continuação da discussão na reunião do dia seguinte,.

A reunião iniciou-se às 10 horas e 3 minutos e teve duração de 2 horas e 50 minutos;
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discutiram a matéria 10 deputados. Às 15 horas e 14 minutos a reunião foi suspensa e reaberta

para continuação da discussão. Nesse momento, discutiram a matéria mais 8 parlamentares e

suspendeu-se a reunião em virtude do início da Ordem do Dia, reabrindo os trabalhos às 19

horas e 37 minutos, contando com mais 9 parlamentares para a discussão. Encerrada a

discussão, o Presidente anunciou a votação do parecer do relator, ressalvados os destaques, e

informou à Comissão que haviam sido apresentados 44 requerimentos de destaque, sendo 34

de autoria de Deputados individualmente, e 10 destaques de bancada, nos termos do art. 161,

§ 2º do RICD. O Presidente encerrou a reunião às 22 horas e 47 minutos, convocando outra

para a quinta-feira, dia 5 de junho, às 9 horas.

No dia 5 de junho, a reunião iniciou-se às 9 horas e 45 minutos. Nessa ocasião, a

oposição apresentou quatro questões de ordem, solicitou 3 verificações de votação, além de

ter feito uso da palavra nos encaminhamentos e orientações de votação relativos ao parecer do

relator, à admissibilidade dos destaques individuais, aos destaques de bancada e aos destaques

individuais escolhidos pelos partidos para serem votados individualmente. O governo, por sua

vez, apresentou requerimento para votação em globo dos destaques simples, conforme

permite a regra regimental do inciso XIV do artigo 162, que orienta que em caso de mais de

um requerimento de destaque, poderão ser os pedidos votados em globo, se requerido por

Líder e aprovado pelo Plenário, ressalvados os destaques escolhidos pelas bancadas para

serem votados individualmente, conforme o acordo de lideranças.

A partir disso, foram apresentados oito votos em separado, sendo quatro deles da

oposição, mais especificamente do PSDB, e do PRONA. Os votos em separado se constituem

em uma espécie de declaração de voto em que o autor expressa a opinião de modo formal. Na

Câmara dos Deputados, é usual que autores de votos em separado venham a ser relatores do

parecer vencedor, caso os respectivos votos em separado estejam em concordância com a

opinião do plenário da Comissão. Para fins deste estudo, os votos em separado da oposição

são importantes, pois são a expressão formal de vontade quanto ao mérito da matéria. De

modo geral, os votos em separado do PSDB e do PRONA tinham como proposta tanto

inadmitir integralmente o parecer do relator (2 dos votos em separado), quanto modificar a

definição do teto para subsídios e remunerações do setor público, as regras do regime geral de

previdência e de pensões, as regras de transição (consideradas como violadoras de direito

adquirido) e a eliminação da contribuição por aposentados e pensionistas.

Após os encaminhamentos de votação, nos termos do §1º do artigo 192 do RICD, e as

orientações de votação, nos termos do §2º do artigo 192, foi aprovado o parecer, ressalvado os

destaques, com 13 votos contrários e 44 votos favoráveis. Dentre os votos contrários, oito
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foram da oposição, 3 de deputados da base do governo e 2 de partidos independentes. Dos 18

deputados da oposição presentes, 10 votaram a favor e oito votaram contra, demonstrando a

divisão de opiniões dentro das bancadas oposicionistas.

Em seguida à votação do parecer, passou-se à votação da admissibilidade dos

destaques individuais, com os respectivos encaminhamentos; votação dos destaques de

bancada e individuais, todos separadamente, conforme o acordo de líderes. A bancada do PFL

apresentou os 3 destaques de bancada que tinha direito conforme as novas regras constantes

no artigo 161 do RICD (2006). A bancada do PSDB não apresentou destaques de bancada. Os

destaques individuais de números 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 27, 28, 32, 33, 34, 35,

36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 e 44 foram inadmitidos em globo, os de números 5, 7 e 16 da

bancada do PFL, o de nº 25 da Bancada do PMDB e o nº 38 do Deputado Alceu Collares

foram rejeitados. Os destaques de números 2, 10, 13, 14, 20, 21, 22, 26 e 31 foram

prejudicados, e os demais de números 15, 24, 29 e 30, retirados pelos autores.

Como se pode observar, a tramitação da proposta na CCJR enfrentou um processo de

obstrucionismo legítimo promovido pela oposição. Esta, porém, conseguiu acordos e

manifestou seu posicionamento por meio dos votos em separado, de destaques e discussões.

Os resultados desse processo são organizados e analisados no capítulo que trata dos resultados

da pesquisa.

4.3.2 CESP

Logo após a aprovação da proposta na CCJR, foi instalada a Comissão Especial, em

11 de junho, destinada a apreciar e proferir parecer à PEC nº 40-A, de 2003, quanto à

juridicidade, à técnica legislativa, aos aspectos regimentais e ao mérito, além da

constitucionalidade, no caso das emendas apresentadas na Comissão. Segundo o RICD, artigo

34, §1º, § 1º, “pelo menos metade dos membros titulares da Comissão Especial referida no

inciso II é constituída por membros titulares das Comissões Permanentes que deveriam ser

chamadas a opinar sobre a proposição em causa”. A composição dessa comissão contou com

38 membros titulares e o mesmo número de suplentes em conformidade com o Ato da

Presidência e seguiu o princípio da proporcionalidade partidária conforme o artigo 23 do

RICD (2006) e o artigo 58, §1º da CF (2006).
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Na mesma data da instalação, foi recebida a PEC e, no dia seguinte, a partir da data de

publicação de constituição da Comissão no Diário da Câmara, foi aberto prazo para

recebimento de emendas nas dez primeiras sessões do prazo destinado à Comissão para

proferir parecer, que é de quarenta sessões, conforme rezam os parágrafos 2º e 3º do artigo

202 do Regimento da Casa. Também, a partir da instalação, abre-se a oportunidade de

apresentação dos requerimentos de audiência pública, tão importantes para a realização de

debates sobre o mérito da matéria, explicitado no artigo 255 do RICD.

Outro fato importante nessa ocasião foi a eleição da direção da Comissão. Mediante

acordo de lideranças, foram indicados e eleitos para Presidente o Deputado Roberto Brant;

para 1º Vice-Presidente, o Deputado Onyx Lorenzoni, ambos indicados pelo PFL; para 2º

Vice-Presidente, Deputado Ivan Ranzolin, pelo PP, e; para 3º Vice-Presidente, o Deputado

Alberto Goldman, pelo PSDB. Assumido o posto de presidente, o Deputado Roberto Brant

designou o Deputado José Pimentel do PT como relator, conforme indicação da Maioria na

Casa.

Durante a tramitação na Comissão, algumas PECs foram apensadas à proposta,

conforme abaixo:

� PEC 179/99, do Deputado Mendes Ribeiro Filho, que estabelece a idade de

setenta e cinco anos para a aposentadoria compulsória no serviço público, com

a PEC nº 288, de 2000, do Deputado Synval Guazzelli e outros, apensada, que

também eleva para setenta e cinco anos a idade para aposentadoria

compulsória de servidor público.

� PEC 37/1999, do Deputado Miro Teixeira, que modifica o art. 14 da Emenda

Constitucional nº 20, aumentando o limite máximo dos benefícios

previdenciários, de aposentadoria e pensão, para 20 (vinte) salários mínimos, e

a sua apensada, PEC 198/2000, da Deputada Jandira Feghali, que estabelece

limite máximo para o valor dos benefícios do Regime Geral de Previdência

Social, fixando o referido teto em 10 vezes o salário mínimo.

� PEC 323/01, do Deputado Simão Sessim, dando nova redação ao art. 53 do

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição Federal,

estendendo os direitos dos ex-combatentes aos ex-pracinhas que não

participaram efetivamente das operações de guerra, mas ficaram à disposição

para incorporação ou atuando em operações especiais, de força de paz, no

exterior, alterando a nova Constituição Federal.
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� PEC nº 550/2002, do Deputado Simão Sessim, alterando o Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias, concedendo aos servidores que à

data da promulgação da Emenda Constitucional nº 20 já acumulavam a

percepção de proventos da aposentadoria, o direito à percepção de mais de uma

aposentadoria pelo regime de Previdência Social.

� PEC 507/02, do Deputado Ricardo Berzoini, que altera o inciso I e revoga o

parágrafo 10º do art. 201 da Constituição Federal, instituindo um sistema de

seguro contra acidente do trabalho.

A segunda reunião da Comissão, realizada em 18 de julho, foi destinada à definição do

roteiro dos trabalhos e à deliberação de requerimentos. Mediante a apresentação de

requerimentos de preferência pelo governo, foram aprovados, em primeiro lugar, os

requerimentos do Deputado José Pimentel, relator da matéria. Devido ao início da ordem do

dia no Plenário, foi encerrada a reunião deixando de ser deliberados os demais requerimentos

de audiência pública constantes da pauta.

A seguir, houve convocação para reunião extraordinária em 25 de junho, por iniciativa

dos membros da oposição, nos termos do artigo 46, §3º do RICD, na mesma data da

realização de audiência pública com o Ministro da Previdência Social, em virtude da

aprovação do requerimento do relator. Havia a constatação de que não havia interesse do

governo na aprovação do requerimento nº 25 do Deputado Onyx Lorenzoni do PFL para

realização de conferências nos estados. Por isso, a oposição resolveu forçar a aprovação desse

requerimento mediante a realização de reunião extraordinária. No entanto, a reunião foi

encerrada devido à solicitação pelo governo de verificação de votação conforme a regra do

artigo 185, §1º do RICD, que constatou a falta de quorum.

Outra reunião que foi destinada à deliberação de requerimentos, realizou-se em 26 de

junho, após a realização de audiência pública com o Prefeito de Belo Horizonte, o Senhor

Fernando Damata Pimentel. Nessa reunião foi levantada questão de ordem por um deputado

da oposição e foram aprovados 15 requerimentos de audiência pública, tanto de autoria de

parlamentares da base do governo quanto de autoria de parlamentares da oposição. O

requerimento mais importante da oposição e que gerou constrangimentos ao governo foi

aquele referente à realização de audiências públicas nos Estados, aprovado contra a vontade

do governo com apenas 1 voto de diferença. Outros requerimentos restaram prejudicados em

decorrência de saída do autor do requerimento da Comissão ou de prejulgamento pela

Comissão em outras deliberações. Foram realizadas outras reuniões de audiência pública, nos
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dias 3, 9 e 10 de julho. As audiências realizadas e os respectivos convidados são especificados

no quadro 1.

Em 17 de julho, o relator apresentou parecer, votando pela admissibilidade das

emendas apresentadas, exceto as de números 350, 386, 421, 425 e 428, consideradas

insubsistentes pela falta de quorum constitucional de apoio, e, no mérito, pela aprovação da

PEC nº 40-A, de 2003, acolhendo, parcialmente, a PEC nº 507/2002, e rejeitando as Propostas

de Emenda à Constituição de números 179-A/1999; 288/2000; 37/1999; 198/2000; 323/2001

e 550/2002, apensadas à proposição original, acolhendo também parcialmente as Emendas

apresentadas nesta Comissão Especial de números 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 13, 14, 17, 22,

23, 27, 28, 31, 35, 36, 39, 43, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 59, 60, 61, 63, 68, 69, 74, 75, 78, 79, 81,

82, 83, 86, 88, 98, 99, 102, 103,110, 114, 116, 119, 124, 132, 135, 136, 137, 140, 144, 146,

149, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 166, 167, 169, 170, 171, 174, 181, 182, 194, 197,

198, 201, 205, 209, 210, 213, 214, 217, 219, 220, 221, 231, 255, 259, 261, 263, 265, 266, 272,

274, 275, 276, 277, 279, 281, 282, 285, 288, 289, 291, 293, 297, 300, 304, 308, 312, 317, 323,

326, 333, 335, 352, 354, 362, 365, 371, 375, 383, 384, 385, 387, 398, 399, 400, 404, 406, 414,

417, 419, 420, 422, 426, 427, 430, 434, 435, 439, 440, 441, 442, 445, 448, 450, 452, 454, 455,

456 e 457, e rejeitando as demais, nos termos de um substitutivo. Este, por sua vez,

modificava os artigos 37, 40, 42, 48, 96, 149 e 201 da Constituição Federal, o artigo 8º da

Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998, dentre outras providências.
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Nº Autoria/Partido Ementa Situação Resultado
1/03 Onyx

Lorenzoni/
PFL

"Requer a realização de conferências para discutir a Reforma da
Previdência Social proposta pelo Governo Federal nas Assembléias
Legislativas dos Estados do Pará, Ceará, Pernambuco, Bahia, Mato
Grosso do Sul, Paraná e São Paulo."

Retirado pelo
autor.

–

2/03 Luiz
Carreira/ PFL

"Requer a realização de reunião de audiência pública com a presença do
ex-Ministro da Previdência Social, Dr. Waldeck Vieira Ornélas."

Prejudicado, pois
autor deixou de
ser membro da
Comissão.

–

3/03 Jandira
Feghali/ PC
do B

"Requer, com base no art. 255, do Regimento Interno, que, ouvido o
plenário, digne-se a adotar as providências necessárias para convocar em
audiência pública os seguintes especialistas em previdência social:
ministro Maurício Corrêa- presidente do Superior Tribunal Federal; Laura
Tavares, especialista em seguridade social; Francisco Oliveira, cientista
político; José Olavo Leite Ribeiro, economista; Dércio Garcia Munhoz,
economista, e Osvaldo Coggiola, vice-presidente da ANDES e chefe do
departamento de história da USP.”

Aprovado, sendo
acatada a
sugestão de
incluisão do nome
do Milko
Matijascic.

–

4/03 Alceu
Collares/
PDT

"Requer a convocação do Ministro da Previdência Social, Ricardo
Berzoini, para prestar informações nesta Comissão Especial da Reforma
da Previdência."

Prejudicado nos
termos do artigo
164, inciso II do
RICD.

Audiência pública
realizada em 25/06/03.

5/03 Alceu
Collares/
PDT

"Solicita sejam convidados os Srs. Paulo Pereira da Silva - Presidente da
Força Sindical, e, Luiz Marinho - Presidente da Central Única dos
Trabalhadores - CUT a comparecerem a esta comissão para discorrer
sobre suas observações quanto à Reforma da Previdência"

Prejudicado nos
termos do artigo
164, inciso II do
RICD.

Audiência pública
realizada em 09/07/03.

6/03 Alceu
Collares/
PDT

"Solicita seja convidado o Sr. João Resende Lima, Presidente da
Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a comparecer a
esta comissão para discorrer sobre as observações dos seus confederados
quanto à Reforma da Previdência."

Aprovado. –

7/03 Alceu
Collares/

"Solicita sejam convidados os Srs. João Batista Inocentini, Presidente do
Sindicato Nacional dos Aposentados, Domingos Fernando Travesso,

Aprovado. –
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PDT Presidente do Movimento dos Servidores Públicos Aposentados e
Pensionistas, a comparecerem a esta Comissão para discorrer sobre as
observações de seus associados quanto à Reforma da Previdência."

8/03 Alceu
Collares/
PDT

"Solicita seja convidado o Sr. Paulo Gil Hölck Introíni, Presidente do
UNAFISCO, a comparecer a esta comissão para discorrer sobre as
observações do Sindicato quanto à Reforma da Previdência."

Aprovado. –

9/03 José
Pimentel/ PT

“Requer seja expedido convite ao Ministro de Estado da Previdência
Social para participar de audiência pública."

Aprovado. Audiência pública
realizada em 25/06/03.

10/0
3

José
Pimentel/ PT

"Requer sejam expedidos convites às entidades que designa, para
participação em audiência pública: 1. Entidades Representativas da
Sociedade; 1.1- Entidades Representativas dos Trabalhadores; 1.1.2–
Representante da Central Única dos Trabalhadores; 1.1.3 – Representante
da Força Sindical; 1.1.4 – Representante da Social Democracia Sindical;
1.1.5– Representante da Coordenação nacional das Entidades dos
Servidores Públicos Federais; 1.1.6– Representante da Associação dos
Magistrados do Brasil."

Aprovado. Audiência pública
realizada em 09 e
10/07/03.

11/0
3

José
Pimentel/ PT

"Requer sejam expedidos convites a governadores e prefeitos a serem
designados pelo colegiado desta Comissão, para participação em
audiência pública."

Aprovado. Audiências públicas
realizadas em 26/06/03
(prefeito de Belo
Horizonte) e 03/07/03
(governadores do Piauí
e Alagoas).

12/0
3

Eduardo
Barbosa/
PSDB

"Requer seja convidado o sr. Milko Matijascic, doutor em previdência
social pela Universidade de Genebra, Professor da UNICAMP e
palestrante internacional, para apresentar dados sobre Reforma da
Previdência no mundo."

Prejudicado, nos
termos do art.
164, inciso II, do
RICD.

–

13/0
3

Eduardo
Barbosa/
PSDB

"Requer seja convidado o Sr. Marcelo Oliveira, presidente da ANFIP.” Aprovado. –

14/0
3

Henrique
Fontana/ PT

"Solicita que seja convidado o Governador do Estado do Rio Grande do
Sul a comparecer a Comissão Especial da Reforma da Previdência."

Prejudicado nos
termos do art.
164, II, do RICD.

–
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15/0
3

Arnaldo Faria
de Sá/ PTB

"Requer, seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial, o Dr.
Marcelo Oliveira - Presidente da Associação Nacional dos Auditores
Fiscais da Previdência Social – ANFIP."

Prejudicado, nos
termos do art.
164, inciso II, do
RICD.

–

19/0
3

Alice
Portugal/ PC
do B

"Requer a convocação de Audiência Pública para debater as repercussões
da Reforma da Previdência para a mulher trabalhadora."

Aprovado. –

20/0
3

Ivan
Ranzolin/
PFL

"Solicita esclarecimentos sobre a situação atuarial da previdência social
brasileira."

Aprovado. –

21/0
3

Wilson
Santiago/
PMDB

"Requer seja expedido convite ao Sr. Roberto Gonçalves Freitas Filho -
Defensor Público do Estado do Piauí para participar de Audiência
Pública."

Aprovado. Audiência pública
realizada, em 10/07/03.

22/0
3

Arnaldo Faria
de Sá/ PTB

"Requer, seja convidado a comparecer a esta Comissão Especial, a
Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP."

Aprovado. –

23/0
3

Luiz Antonio
Fleury/ PTB

"Convida os presidentes da CONAMP e da AMB." Aprovado. Audiência pública
realizada, somente
quanto ao Presidente da
AMB em 10/07/03.

24/0
3

Alceu
Collares/
PDT

"Solicita sejam convidados os Srs. Claúdio Baldino Maciel, Presidente da
Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, com sede nesta capital, e
José Aquino Flores Camargo, Presidente da Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul - AJURIS, com sede em Porto Alegre, a comparecerem a
esta Comissão para discorrerem sobre as observações de seus associados
quanto à Reforma da Previdência."

Aprovado
parcialmente.
Prejudicado
comparecimento
do presidente da
AMB, nos termos
do art. 164, II, do
RICD.

Audiência pública
realizada, somente
quanto ao Presidente da
AMB em 10/07/03.

25/0
3

Onyx
Lorenzoni/
PFL

"Requer realização de conferências em até cinco Estados (Bahia, São
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul) para
discutir a Reforma da Previdência."

Aprovado. –

26/0
3

Jandira
Feghali/ PC

"Requer providências necessárias à convocação de audiência pública com
a CONAMP e a Associação Nacional da Defensoria Pública."

Aprovado
parcialmente.

Audiência pública
realizada, somente
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do B Prejudicado o
item sobre a
CONAMP, nos
termos do art.
164, II, do RICD.

quanto à Associação
Nacional da Defensoria
Pública 10/07/03.

27/0
3

Jandira
Feghali/ PC
do B

"Solicita providências para que seja convocada Audiência Pública desta
Comissão com a presença das entidades representativas dos servidores
dos Estados e Municípios, cujos governadores e prefeitos serão ouvidos
por esta comissão, bem como, a representação dos respectivos poderes
legislativo e judiciário."

Aprovado. –

29/0
3

Arlindo
Chinaglia/ PT

"Requer seja convidado o Sr. Dr. Milko Matijascic, Doutor em Economia
pela Universidade Estadual de Campinas, professor da UNICAMP e
palestrante Internacional, para apresentar dados sobre Reforma da
Previdência no mundo"

Prejudicado, nos
termos do art.
164, II, do RICD

–

31/0
3

Onyx
Lorenzoni/
PFL

“Solicita que sejam convidados o Presidente do Conselho Nacional de
Comandantes Gerais de Polícia Militar e Bombeiro Militar e o Presidente
da Associação dos Oficiais Militares Estaduais do Brasil"

Aprovado. –

32/0
3

Alberto
Goldman/
PSDB

“Solicita que seja convocado o Ministro da Fazenda, a fim de fornecer
informações e prestar esclarecimentos, no âmbito da sua área de atuação,
acerca das repercussões da proposta de reforma da previdência social,
consubstanciada na PEC nº 40, de 2003, sobre o programa de ajuste
fiscal.”

Não deliberado. –

34/0
3

Maurício
Rands/ PT

“Solicita seja convidado o Senhor Roberto Eduardo Giffoni, Presidente da
Associação Nacional dos Procuradores Federais.”

–

33/0
3

Leônidas
Cristino/ PPS

“Solicita seja convocada Audiência Pública com a presença do Sr. Renato
Follador, ex-Secretário de Previdência Social do Paraná e Diretor
Nacional da Organização Ibero-americana de Seguridade Social.”

Não deliberado. –

35/0
3

Alceu
Collares/
PDT

“Requer a convocação do Sr. Henrique de Campos Meirelles, Presidente
do Banco Central do Brasil, para prestar informações, nesta Comissão
Especial da Reforma da Previdência.”

Não deliberado. –

36 Alice
Portugal/ PC

“Requer a convocação de Audiência Pública para debater as repercussões
da Reforma da Previdência na vida acadêmica nacional.”

Não deliberado. –



55

do B
37/0
3

Vanessa
Grazziotin/
PC do B

“Solicita que sejam convidados os Srs. Prefeitos de capital, um por região
do país, para que se posicionem sobre a PEC da Reforma Tributária,
naquilo que afeta as grandes capitais brasileiras.”

Não deliberado. –

38/0
3

Dr. Pinotti/
PMDB

“Requer realização de Audiência Pública para discutir a ampliação da
aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, na Comissão Especial da
Reforma da Previdência.”

Não deliberado. –

40/0
3

Luiz Antônio
Fleury/ PTB

“Convida o Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da
República - ANPR, Dr. Nicolao Dino de Castro e Costa Neto para
participar de Audiência Pública sobre a PEC 40/03.”

Não deliberado. –

Quadro 1: Requerimentos de audiência pública apresentados e audiências públicas realizadas na CESP
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. PEC 40/03 – Reforma da Previdência. Controle de Tramitação. Disponível em:
<http://www2.camara.gov.br/comissoes/encerradas/especiais/pec04003/contramitac.html/?searchterm="pec%2040"> Acesso em: 15 jan. 2008.
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Nessa etapa do processo, os parlamentares oposicionistas mantiveram o

posicionamento de obstrução quanto ao andamento da matéria. Durante a reunião, exigiram

da presidência o cumprimento estrito das regras regimentais e apresentaram 2 questões de

ordem, 2 reclamações e 1 recurso. Logo após a leitura do parecer, foi solicitada vista por

deputados da oposição e do governo. A reunião para a leitura do mesmo teve duração de 5

horas e 58 minutos, com interrupções, tendo sido iniciada às 11horas e 30 minutos e encerrada

às 17 horas e 28 minutos.

Na semana seguinte, no dia 23 de julho, iniciou-se a discussão da matéria em reunião

ordinária, iniciada às 10 horas. Houve movimentação popular com tumulto nas dependências

da Casa e nas áreas externas próximas, conforme os registros das notas taquigráficas da

reunião. Mais uma vez, houve movimentação da bancada oposicionista para postergar a

discussão da matéria demonstrada pelas questões de ordem levantadas. Também a oposição

fez uso de requerimentos diversos para postergar o tempo e, durante a reunião, solicitou a

leitura da ata e a retificação das informações, 2 verificações de votação, 10 requerimentos de

adiamento da discussão, além de 1 requerimento de votação nominal.

A base governista reagiu à obstrução e também fez uso de requerimentos para evitar a

deliberação dos demais requerimentos da oposição. E após a palavra de 10 parlamentares, um

parlamentar do governo apresentou requerimento de encerramento de discussão. Ao término

da discussão, o Presidente anunciou a apresentação de 128 destaques e 3 votos em separado

dos deputados Luiz Antonio Fleury Filho, Alceu Collares e Jandira Feghali.

Naquele momento, foi realizado um acordo entre as lideranças do bloco da Maioria

com os partidos da oposição quanto aos procedimentos de votação, próxima fase da reunião

que continuaria naquele mesmo dia. Com o acordo, a oposição deveria retirar os

requerimentos apresentados e que estavam sobre a mesa, como também não solicitar

verificação de votação e, portanto, não obstruir os trabalhos de votação. Em contrapartida,

ficaria definido o seguinte procedimento para a votação: realização da votação do texto do

relator, ressalvados os destaques, conforme previa o Regimento, a votação em globo, de

forma simbólica, dos requerimentos de destaques simples e, por último a votação simbólica

dos destaques, à exceção de 3 da bancada do PFL, os quais seriam votados nominalmente,

independente do momento em que a matéria fosse à votação.

Os deputados da base governista e da oposição retiraram os requerimentos

apresentados e iniciou-se o processo de votação do parecer. Feitos os encaminhamentos e

orientações de votação, o Parecer do relator foi aprovado com larga margem de votos a favor

do governo, 31 votos a favor contra 9 dos deputados Gervásio Silva (PFL), Yeda Crusius
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(PSDB), Alceu Collares (PDT), Murilo Zauith (PFL), Pauderney Avelino (PFL), Onyx

Lorenzoni (PFL), José Roberto Arruda (PFL), Enéas Carneiro (Prona) e João Campos

(PSDB). Dentre os 14 parlamentares presentes das bancadas do PSDB, PFL e PRONA, 8

votaram contra o parecer.

Por fim, foi cumprido o acordo para a votação dos destaques, sem as intervenções de

obstrução e com os encaminhamentos e orientações de votação, previstos no RICD. Para a

votação dos destaques simples, conforme o acordo, foi apresentado pelo Líder do Governo

requerimento de votação em globo de todos os destaques simples. E assim eles foram

inadmitidos em globo. Já os destaques das bancadas no PDT, PP, PRONA e PSDB, números

5, 17 18, 45 e 89, respectivamente, foram rejeitados em votação simbólica, os do PFL,

números 3, 4 e 1, rejeitados pelo processo nominal e os de números 32, 87 e 88 prejudicados.

Encerrada a votação, o Presidente pôs termo à reunião.

Portanto, assim como ocorreu na CCJR, a oposição adotou o obstrucionismo como

estratégia de atuação, interferindo, desse modo, no processamento da proposta. A oposição

utilizou os recursos disponíveis no RICD fazendo uso da palavra, apresentando requerimentos

de audiência pública, emendas e destaques, além dos requerimentos procedimentais. A análise

da influência da atuação da oposição é realizada no capítulo 5.

4.3.3 Plenário

Após a publicação do parecer aprovado na Comissão Especial e interstício de duas

sessões, conforme o parágrafo 5º do artigo 202 do RICD, a proposta foi incluída na Ordem do

Dia do Plenário. Ainda, conforme as regras regimentais da Casa a proposta é discutida e

votada em 2 turnos com interstício de 5 sessões, sendo aprovada se obtiver, em ambos os

turnos, 3/5 dos votos dos membros da Câmara dos Deputados, em votação nominal.

A PEC da Reforma da Previdência foi ao Plenário da Câmara dos Deputados a 5 de

agosto de 2003, tendo iniciado a Ordem do Dia às 11 horas e 14 minutos. Nesse mesmo dia,

ocorreram 3 sessões extraordinárias consecutivas, o que permitiu o término da discussão e o

início da votação.

A seguir, nessa fase da tramitação da matéria, a divisão das bancadas se manteve, fato

claramente observado no resultado das votações em plenário. A liderança do PFL, por
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exemplo, manteve os encaminhamentos contrários à proposta. O PSDB, entretanto, aderiu à

proposta do governo, e somente alguns parlamentares mantinham divergências com o

governo. Na reunião daquele dia, foi iniciada a discussão da matéria. A base oposicionista

levantou 10 questões de ordem sobre a interpretação do Regimento e sobre as práticas

adotadas pela Presidência. Foram apresentados os seguintes requerimentos: retirada de pauta,

adiamento da discussão, adiamento da votação (retirados pelos autores), requerimento de

preferência para votação de emenda substitutiva de autoria da própria oposição e

requerimento votação artigo por artigo. A oposição, por sua vez, solicitou quatro verificações

de votação. Após falarem 21 parlamentares, o governo apresentou requerimento de

encerramento da discussão.

De acordo com o RICD, em relação aos destaques, estes podem ser apresentados até o

início da votação. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas durante a votação. As

mesmas são o único tipo de emenda que pode ser apresentada em Plenário no caso de PECs,

pois a regra regimental define que as emendas às PECs devem ser apresentadas na Comissão

Especial, conforme o artigo 202 do RICD. Carneiro, Nóbrega Netto e Santos (2007, p. 280)

ressaltam a importância das emendas aglutinativas em matérias polêmicas. Sendo muitas as

opiniões sobre a matéria, nem sempre há um consenso mínimo que permita aprovar o projeto,

seja com o texto original de seus dispositivos, seja com o texto alternativo proposto em forma

de emendas ou substitutivo (CARNEIRO, NÓBREGA NETTO e SANTOS, 2007, p. 280).

Neste caso,

A emenda aglutinativa oferece a oportunidade final de negociação
política ao viabilizar a fusão de uma emenda com outra(s) e/ou com o
próprio texto do projeto ou substitutivo e, assim, alcançar-se
entendimento mínimo, ou seja, uma solução que seja razoável ou
tolerável pela maioria e, dessa forma, propicie a aprovação da matéria.
(CARNEIRO, NÓBREGA NETTO e SANTOS, 2007, p. 280).

Até aquele momento, haviam sido apresentadas 6 emendas aglutinativas, dentre elas as

de nº 1 e 3 do PFL e as de nº 5 e 6 do PSDB. As emendas nº 2 e 4 foram propostas pelo

governo. Houve então acordo entre os Líderes para preferência para votação da Emenda

Aglutinativa Substitutiva Global (EASG) nº 4 de autoria destes. Esta emenda aglutinativa

ficaria no lugar do substitutivo aprovado pela Comissão Especial por alterá-lo

substancialmente, em seu conjunto.

Após a deliberação dos requerimentos de preferência para votação da Emenda nº 31 do

Deputado José Carlos Aleluia e para votação da PEC nº 550, de 2002, do Deputado Eduardo

Cunha, ambos rejeitados; foi colocado em votação requerimento de preferência para votação
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da EASG nº 4, para cumprimento do acordo. Foi designado, então, o Deputado José Pimentel

para proferir em plenário o parecer pela Comissão Especial, segundo o artigo 121 do RICD.

A EASG nº 4 foi colocada em votação e aprovada, ficando no lugar do substitutivo

adotado pela Comissão Especial. Restaram prejudicados a proposta inicial, as emendas

adotadas pela CCJR a essa, o substitutivo adotado pela Comissão Especial, as Propostas de

Emenda à Constituição de números 37 e 179-A, de 1999, 198 e 288, de 2000, 323, de 2001,

507 e 550, de 2002, apensadas e as emendas a estas apresentadas na Comissão Especial,

ressalvados os destaques e demais emendas aglutinativas, conforme a regra regimental do

inciso IV do artigo 191 do RICD.

Após a votação da emenda aglutinativa substitutiva, passou-se à votação dos

destaques, ficando as demais emendas aglutinativas para serem votadas no dia seguinte.

Foram apresentados 156 destaques simples, sendo 53 da oposição. Quanto aos destaques de

bancadas, foram apresentados 13, sendo 6 deles da oposição.

Após esse processo, foram votados primeiramente os destaques simples em globo, em

virtude da aprovação do requerimento do Deputado Professor Luizinho que solicitava tal

procedimento de votação de acordo com a regra regimental do inciso XIV do artigo 162.

Todos os destaques foram rejeitados e, logo, adiou-se a fase de votação em virtude do

encerramento da última sessão extraordinária, à 1 hora e 12 minutos do dia 6 de agosto. As

votações relativas ao conteúdo da proposta e os respectivos resultados estão no quadro 2.

No dia seguinte, 6 de agosto, continuou-se a votação das emendas aglutinativas

apresentadas e, a seguir, a votação dos destaques de bancada. Nesse dia, também foram

apresentadas as emendas aglutinativas nº 7 e 8 dos Líderes. A oposição, contudo, não teve

requerimentos procedimentais votados, solicitou apenas 1 verificação de votação, como

também levantou 1 questão de ordem e 1 recurso contra questão de ordem. O próprio

governo, por sua vez, usou os requerimentos procedimentais para nortear a tramitação da

matéria e levantou questões de ordem que agilizassem o andamento da matéria.
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Data Matéria Resultado Matérias
Prejudicadas

06/08/03 EASG nº 4 Aprovada. Sim: 358, Não:
126, abst.: 5, Total: 493.

A Proposta inicial,
emendas da CCJR, o
substitutivo da
Comissão Especial, as
PECs de nºs 37 e 179-
A, de 1999, 198 e 288,
de 2000, 323, de 2001,
507 e 550, de 2002,
apensadas, e as
emendas apresentadas
na Comissão Especial

06/08/03 Destaques simples. Rejeitados em globo.

06/08/03 Votação EA nº 1 do Dep.
José Carlos Aleluia.

Rejeitada. Sim: 76, Não:
378, Abst.: 4, Total: 458.

06/08/03 Votação EA nº 3 do Dep.
José Carlos Aleluia.

Rejeitada. Sim: 54; Não:
356; Abst. 1; Total: 411.

06/08/03 Votação EA nº 5 dos
Deps. Walter Feldman,
Yeda Crusius e Jutahy
Júnior.

Retirada pelos autores.

06/08/03 Votação EA nº 6 do Dep.
Jutahy Júnior.

Retirada pelo autor.

06/08/03 Votação EA nº 7 dos Srs.
Líderes (Requerimento de
DVS nº 11 do PSDB).

Aprovada com as
alterações feitas em
Plenário, em face do acordo
entre os Srs. Líderes. Sim:
481; Não: 10; Abst.: 2:
Total: 493.

06/08/03 Votação do artigo 40,
“caput” e §18 da
Constituição Federal
constante dos artigos 1º e
4º da EASG nº 4
(Requerimento de DVS nº
7 do PFL).

Mantido o dispositivo. Sim:
326; Não: 163; Abst.: 1;
Total: 490.

Prejudicados os
destaques de Bancada
nº 8 e 12.

07/08/03 Votação da EA nº 8 dos
Srs. Líderes
(Requerimentos de DVS

Aprovada. Sim: 462; Não:
5; Abst.: 1; Total: 468.
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de nº 1 da Bancada do
PSDB, nº 5 da Bancada do
PFL, e nºs 6 e 14 da
Bancada do PL).

13/08/03 Votação do Destaque nº 4
da Bancada do PTB para
votação das expressões
“do Governador no âmbito
do Poder Executivo, dos
Deputados Estaduais e
Distritais no âmbito do
Poder Legislativo e” e “no
âmbito do Poder Judiciário
dos Estados, do Ministério
Público dos Estados e da
Defensoria Pública dos
Estados”, contidas no
inciso XI do art. 37,
constantes do art. 1º da EA
Substitutiva Global nº4

Retirado pelo Líder do PTB

13/08/03 Votação do Destaque nº 2
da Bancada do PTB,
expressão "percebidos
cumulativamente ou não",
contida no inciso XI do
art. 37, constante do art. 1º
da EA Substitutiva Global
de Plenário nº 4, objeto do
Requerimento de DVS.

Mantida a expressão. Sim:
436; Não: 3; Abst.: 19;
Total: 458.

13/08/03 Votação do Destaque nº 3
da Bancada do PTB,
expressão "ou de qualquer
natureza", contida no
inciso XI do art. 37,
constante do art. 1º da
EASG de Plenário nº 4.

Mantida a expressão. Sim:
403; Não: 27; Abst.: 34;
Total: 464.

13/08/03 Votação do Destaque da
Bancada do PFL, § 7º do
art. 40 constante do art. 1º
da EASG de Plenário nº 4.

Mantido o texto. Sim: 361;
Não: 104; Abst.: 9; Total:
474.

13/08/03 Votação da EA nº 11,
apresentada por acordo
dos Srs. Líderes.

Aprovada a EA nº 11. Sim:
444; Não: 7; Abst. 10;
Total: 461.

Prejudicadas as
Emendas Aglutinativas
nº 9 e 10.

Prejudicado o
Destaque de Bancada
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nº 13 do PSDB, para
votação do inciso IV
do art. 7 da EASG de
Plenário nº 4.

27/08/03 Votação da PEC nº 40 em
2º turno.

Aprovada. Sim: 357, Não:
123, abst.: 6, Total: 486.

27/08/03 Destaque nº 1 da Bancada
do PDT, Requerimentos
de Destaques Simples de
nºs 1-A, 7 e 14, do Sr.
Dep. Dr. Pinotti, nº 8, do
Sr. Dep. Onyx Lorenzoni,
e nº 9, do Sr. Dep. Arnaldo
Faria de Sá.

Não acolhidos pela Mesa,
por infringirem o artigo 60
da Constituição Federal e
as disposições regimentais.

27/08/03 Destaques simples Rejeitados em globo.

Quadro 2: Proposições relativas à PEC nº40/03 deliberadas em Plenário  – 1º e 2º turnos
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Consulta Tramitação de Proposições. Disponível em:
<HTTP://intranet.camara.gov.br/internet/proposições>  Acesso em: 15 jan. 2008.

Além do requerimento de retirada de pauta, utilizado como estratégia para prejudicar

os requerimentos apresentados pela oposição que tivessem a finalidade de adiar o andamento

da matéria, conforme a regra regimental do artigo 163, inciso VIII, os parlamentares do

governo apresentaram os requerimentos de inversão de pauta, seguindo a prerrogativa

regimental do artigo 160, para votação das Emendas Aglutinativas 1, 2, 3, 5 e 6 e, em seguida,

dos DVS de Bancada com os requerimentos de preferência para votação do DVS nº 11 do

PSDB para votação da EA nº 7, requerimento preferência para os DVS nº 7 do PFL, nº 8 do

PC do B e nº 12 do PDT, que se destinavam à votação do artigo 40, “caput” e §18 da

Constituição Federal, constantes dos artigos 1º e 4º da EASG nº4.

A EA nº 7 foi modificada em plenário em virtude de um acordo entre os Líderes. A

emenda definia o redutor para aposentadoria antecipada aos servidores que completassem as

exigências para aposentadoria no fim do ano de 2005 e início de 2006. As demais emendas

aglutinativas e destaques apresentados foram rejeitados. Após a votação das emendas

aglutinativas, passou-se à votação do destaque relativo ao dispositivo da EASG nº 4, que

resultou na manutenção do dispositivo destacado. Houve encerramento da sessão às 2 horas e

58 minutos da madrugada do dia 7 de agosto de 2003.

A votação da proposta continuou logo em seguida, às 3 horas e 6 minutos. Como se

pode observar, a sessão continuou se estendendo até a madrugada. Mais uma vez houve

acordo entre os líderes. Dessa vez, o acordo seria destinado à apreciação da EA nº 8 dos
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Líderes, que aperfeiçoava o texto sobre o teto das remunerações e subsídios dos membros do

Poder Judiciário dos estados do inciso XI do artigo 37. Para isso, foi requerida a preferência

para votação dos Requerimentos de DVS de nº 1 da bancada do PSDB, nº 5 da bancada do

PFL, e números 6 e 14 da bancada do PL. Foi aprovada também a EA nº 8. A oposição, por

sua vez, entrou com requerimento de preferência para votação do DVS nº 9 da bancada do

PFL, rejeitado pelo Plenário e, foi solicitada a verificação de votação pela oposição, que

acabou por “derrubar” a sessão por falta do número de parlamentares necessários para

apreciação da matéria, conforme a regra do artigo 83 do RICD.

O processamento da votação das sessões do dia 6 e da madrugada do dia 7 resultou na

votação das Emendas Aglutinativas e Destaques de Emendas Aglutinativas com os

respectivos resultados colocados quadro 2.

No dia 12 de agosto havia uma medida provisória sobrestando a pauta, conforme a

regra constitucional do artigo 62 e, portanto, a PEC da reforma da previdência, somente

continuou a ser votada no dia 13 de agosto, após a deliberação da medida provisória.

No dia 13 de agosto, a sessão estava destinada à continuação da votação dos destaques

à EA nº 4.  A oposição apresentou requerimento de retirada de pauta, requerimento de

preferência para o DVS nº 9 do PFL e requerimentos de preferência para outros destaques do

PFL, estes últimos retirados pelo Líder. A oposição solicitou mais 1 verificação de votação. A

base governista não fez uso de requerimentos regimentais ou levantou questão de ordem.

Foram apresentadas as emendas aglutinativas de nºs 9 a 11. As matérias deliberadas com os

respectivos resultados estão listados no quadro 2.

Nessa etapa, houve mais um acordo para ajuste do texto da EASG nº 4, por meio da

EA nº 11, de autoria dos Líderes, tal emenda tratava do valor das pensões que seriam integrais

até o valor do teto do Regime Geral de Previdência Social e somados de 70% do valor

excedente, tanto das pensões relativas ao servidor falecido aposentados quantos aos dos que

estivessem na ativa. A emenda tratava, também, da concessão de aposentadoria

correspondente à totalidade da remuneração aos servidores que ingressassem até a publicação

da emenda e que preenchessem os requisitos estabelecidos. A 1ª sessão desse dia iniciou-se às

15 horas e 52 minutos e terminou às 18 horas. Já a 2ª sessão iniciou às 18 horas e 5 minutos e

terminou às 23 horas e 6 minutos. A matéria retornou à Comissão Especial para elaborar a

redação do vencido de acordo com o artigo 195 do RICD (2006), pelo prazo de 1 sessão,

prorrogável por outra, excepcionalmente, por deliberação do Plenário conforme regra do

Regimento do artigo 196.
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Aprovada e publicada a redação para o 2º turno, com as alterações de redação, a

matéria foi enviada para o Plenário para discussão em 2º turno, contados o interstício de 5

sessões após aprovação no 1º turno, entrando, no dia 26 de agosto, na Ordem do Dia, que

iniciou às 17 horas e 38 minutos. Nessa sessão, a oposição apresentou requerimento de

retirada de pauta e solicitou 1 verificação de votação. Iniciada a discussão, pronunciou-se

apenas o Deputado Murilo Zauith e foi adiada a continuação da discussão em face do

encerramento da sessão às 19 horas e 26 minutos.

A discussão continuou na sessão do dia seguinte, e, após encerrada, iniciou-se a

votação da matéria. A oposição apresentou 1 requerimento de retirada de pauta e 1 de

adiamento da votação, levantou 1 questão de ordem e o respectivo recurso contra a questão de

ordem e  solicitou 3 verificações de votação. Após falarem 10 parlamentares, o governo

apresentou requerimento de encerramento de discussão, aprovado pelo Plenário. Iniciada a

votação, o governo apresentou requerimento de retirada de pauta como estratégia regimental,

rejeitado pelo Plenário, que levou à prejudicialidade dos requerimentos de adiamento de

votação apresentados pela oposição, que levariam a postergar o tempo da sessão. Acrescido a

isso, o governo apresentou requerimento de votação em globo dos destaques simples,

levantou 1 questão de ordem e apresentou o respectivo recurso à questão de ordem. As

proposições apresentadas e votadas no dia 27 de agosto estão listadas no quadro 2.

Sobre a votação, assim reza o RICD (2006):

Ultimada a fase da votação, em turno único ou em segundo turno,
conforme o caso, será a proposta de emenda à Constituição ou o projeto,
com as respectivas emendas, se houver, enviado à Comissão competente
para a redação final, na conformidade do vencido, com a apresentação,
se necessário, de emendas de redação.

No caso de aprovação da proposta de emenda à constituição em 2º turno e sem

modificações, fica dispensada a redação final, já tendo sido feita a redação do vencido em

primeiro turno, conforme o parágrafo segundo do artigo 195. Com base nessa regra, encerrada

a votação em 2º turno foi dispensada a votação da redação final da matéria e encaminhada ao

Senado Federal.

Depois da tramitação no Senado Federal, a proposta foi promulgada em parte pelas

Casas do Congresso em sessão conjunta e transformada na Emenda Constitucional nº 41/03.

A outra parte da proposta foi discutida posteriormente como a “PEC Paralela”, que voltou

para a Câmara dos Deputados.
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A tramitação ocorrida no Plenário, apesar de mais rápida do que nas demais instâncias,

foi bastante conturbada. A oposição fez uso dos diversos instrumentos regimentais para

postergar a tramitação e alterar o mérito da proposta. As alterações no mérito foram marcadas

pelos acordos de líderes, por sua vez, influenciados pelo processo de obstrucionismo levando

adiante pelos parlamentares que estavam contra a proposta. A análise dos impactos da atuação

da oposição é realizada no próximo capítulo.
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5 RESULTADOS DA PESQUISA

Na análise da influência da oposição no tempo de tramitação da matéria, foram

levantadas as etapas da tramitação da PEC nas Comissões e no Plenário, contabilizados os

instrumentos regimentais relativos aos procedimentos utilizados em cada uma dessas etapas e

verificados o número de sessões que postergaram a tramitação da matéria e aquelas

relacionadas à atuação da oposição. Esse levantamento resultou nos quadros de 3, 4 e 6 que

detalham a tramitação na CCJR, na CESP e no Plenário. Vale observar que, nessa análise, foi

realizada a contagem do tempo em sessões ordinárias, que é referência adotada pelo RICD,

Art. 280. Salvo disposição em contrário, os prazos assinalados em dias
ou sessões neste Regimento computar-se-ão, respectivamente como dias
corridos ou por sessões ordinárias da Câmara efetivamente realizadas; os
fixados por mês contam-se data a data.

§1º Exclui-se do cômputo o dia ou sessão inicial e inclui-se o
vencimento.

A contagem do tempo parte do momento em que a matéria é recebida pela Comissão

ou pelo Plenário até o momento da publicação, que ocorre após deliberação final.

Quanto ao mérito, foram quantificadas e qualificadas as modificações ocorridas

durante a tramitação nas Comissões e no Plenário e quantificaram-se aquelas que estavam

relacionadas com propostas da oposição. A partir das análises realizadas, reuniram-se

informações para verificação das variáveis no âmbito da tramitação, permitindo a verificação

dos impactos totais da atuação oposicionista. Também, foram realizadas comparações entre os

resultados obtidos nas 3 instâncias deliberativas da Câmara e verificadas as causas dos

diferentes resultados obtidos pela oposição.

5.1 Análise do Tempo e do Mérito na CCJR

A análise do tempo transcorrido na CCJR inicia-se a partir do recebimento da proposta

em 6 de maio de 20081.

                                                
1 Os dados relativos à análise do tempo são relacionados no quadro 3.
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Quadro 3: Instrumentos relativos ao tempo e resultados obtidos na CCJR
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Notas Taquigráficas da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Brasília, 2008. Disponível em:
<HTTP://intranet.camara.gov.br/internet/ comissoes/ccjc/notastaq> Acesso em: 15 jan. 2008.

Etapa Data Instrumento utilizado pela oposição Resultados Tempo transcorrido
Recebimento da
proposta

06/05/03 - - -

Designação de
relator

07/05/03 - - 1 sessão ordinária

Apresentação do
parecer

27/05/03 - - 15 sessões ordinárias

1ª Reunião –
Leitura do
Parecer

27/05/03 Vista - postergação do prazo em 2
sessões ordinárias

15 sessões ordinárias

2ª Reunião –
Discussão

03/06/03 1ª reunião discussão:
- anúncio da obstrução;
- 1 verificação de votação;
- 10 requerimentos de adiamento da
discussão;
- 1 questão de ordem;
- 1 recurso;
- uso da palavra para discussão (2
parlamentares)

- acordo para não apresentação de
requerimento de encerramento de
discussão e encaminhamento de 1
destaque individual por partido;
- prolongamento do tempo da
reunião (duração da reunião – 5
horas e 31 minutos)

20 sessões ordinárias

3ª Reunião –
Discussão

04/06/03 2ª reunião discussão:
- uso da palavra para discussão (13
parlamentares da oposição);

- postergação da tramitação por 1
sessão ordinária (duração total da
discussão – 12 horas e 44
minutos)

21 sessões ordinárias

4ª Reunião –
Votação

05/06/03 - uso da palavra para encaminhamento e
orientação de votação;
- 4 questões de ordem;
- 2 verificações de votação;
- indicação de 3 destaques individuais em
virtude do acordo.

- prolongamento do tempo da
reunião (duração da reunião – 5
horas e 44 minutos)

22 sessões ordinárias

Encaminhamento
á Publicação

05/06/03 - - 22 sessões ordinárias
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Com a proposta na Comissão, o Presidente designou um relator logo no dia seguinte,

em 7 de maio. Nesse ponto, importa ressaltar o fato de a presidência da Comissão pertencer

ao Partido dos Trabalhadores, aliada ao governo, que tem o interesse em apreciar a proposta

no menor tempo possível. Isso favoreceu a escolha do relator pertencente ao partido do

governo, conferindo maior controle sobre a apreciação da proposta. Da mesma forma, houve

favorecimento quanto ao tempo, pois a designação foi rápida e logo após o recebimento da

proposta.

O relator apresentou o parecer no dia 27 de maio, em 14 sessões, após o recebimento

da proposta. Nessa etapa, o mesmo relator extrapolou o prazo regimental de 3 sessões para

apresentação do relatório. A seguir, na leitura do parecer na Comissão, a oposição utilizou os

instrumentos regimentais relativos ao tempo para postergar a tramitação da matéria.2 Nesse

dia, a oposição utilizou os diversos instrumentos para prolongar a reunião e, ao término da

leitura do parecer, solicitou vista por 2 sessões, assim como diversos parlamentares

governistas, resultando em atraso na tramitação da matéria. A matéria voltou à pauta para

discussão em 5 sessões após o encerramento da vista.

Durante a discussão da proposição, os parlamentares oposicionistas utilizaram os

instrumentos relativos ao tempo, que foram determinantes para nortear a condução dos

trabalhos relativos à deliberação da proposta. Ao manifestar a obstrução, houve entre os

parlamentares governistas movimentação para realizar um acordo de procedimentos. Com a

obstrução, seria evidente que a reunião se tornaria longa com debates acirrados, o que exporia

o governo ao público mais atento, portanto o mais vantajoso seria fazer concessões aos

parlamentares da oposição.

A partir do acordo, foi necessária 1 reunião além do tempo regimental para a discussão

da matéria. Assim, o tempo total de discussão, incluídas as duas reuniões foi de 18 horas e 15

minutos. De acordo com os prazos regimentais, uma reunião destinada à discussão de uma

matéria seria de aproximadamente 5 horas, o que corresponde:

a) à discussão por 10 parlamentares, cada um por 15 minutos (artigo 57, inciso VII do

RICD), com a apresentação de requerimento de encerramento de discussão,

totalizando 2 horas e 30 minutos (artigo 57, inciso VII do RICD);

                                                
2 O quadro 3 elenca os instrumentos regimentais utilizados, os resultados obtidos a partir do uso dos
instrumentos e o tempo transcorrido.
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b) ao encaminhamento e orientação de votação (13 maiores partidos) do requerimento

de encerramento de discussão, por 24 minutos (artigos 57, inciso VII e 192, caput,

§2º e §8º do RICD);

c) ao uso da palavra por líderes dos maiores partidos (13), com uma média de 5

minutos cada, totalizando 1 hora e 5 minutos (artigos 66, §1 e 89 do RICD);

d) ao uso da palavra pelo relator por 20 minutos (artigo 57, inciso XI do RICD) e, por

último;

e) a outras intervenções, por 45 minutos, tais como a fala do presidente, levantamento

de questões de ordem (artigo 95 do RICD) e interrupções breves.

Portanto, a partir do acordo que garantiria a não apresentação do requerimento de

encerramento de discussão, após falarem 10 parlamentares, como é prerrogativa do RICD,

artigo 57, que proporcionou que o maior número de parlamentares oposicionistas tivessem a

oportunidade de discutir e desse modo, expressar seus posicionamentos e propostas

alternativas para a questão, a oposição obteve os seguintes resultados quanto ao tempo:

a) prolongamento da etapa de discussão em 13 horas e 45 minutos, além do tempo

regimental usual;

b) prolongamento da etapa de discussão por uma sessão, além do tempo regimental

usual.

Importante relatar que durante a etapa de votação, a oposição não obstruiu o

processamento de votação em virtude do acordo realizado e escolheu 2 destaques simples para

encaminhamento, além do que estabelece o RICD. Após isso, a reunião destinada à votação

da matéria teve duração de 5 horas e 44 minutos. Nesse caso, o tempo usual, de acordo com as

regras regimentais, seria de aproximadamente 5 horas e 30 minutos, considerando a seguinte

distribuição do tempo:

a) encaminhamento, orientação e votação do parecer por 34 minutos (artigos 57, IX e

192, §§1º 2º do RICD);

b) encaminhamento, orientação e votação de requerimento de votação em globo da

admissibilidade dos destaques simples, correspondendo a 24 minutos (artigos 162,

XIV e 192, caput e §§2º e 8º do RICD);

c) encaminhamento, orientação e votação da admissibilidade dos destaques, por 24

minutos, respectivamente (artigos 161 e 192, caput, §§2º e 8º do RICD);

d) encaminhamento, orientação e votação dos destaques de bancada, considerando 6

destaques para os partidos de oposição (PSDB e PFL) por 3 horas e 24 minutos e

por último (artigos 161, §2º e 192, caput, §§1º 2º e 7º do RICD);
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e) outras intervenções, por 45 minutos, tais como a fala do presidente, levantamento

de questões de ordem (artigo 95 do RICD) e interrupções breves.

Portanto, no processamento de votação, a oposição obteve o seguinte resultado quanto

ao tempo:

a) votação de 3 destaques simples do PFL, fazendo com que se tornasse pública a

posição do governo frente à questão da previdência3.

b) prolongamento da reunião pouco significativo, apenas de 15 minutos, além do

tempo usual, ainda que a oposição tivesse conseguido barganhar o

encaminhamento de 3 destaques simples. Isso ocorreu pois, dentre os 10

destaques de bancada apresentados e os 3 destaques selecionados pelos

partidos, somente 5 deles foram votados, sendo os demais prejudicados ao

longo da votação.

Para análise da tramitação, é preciso considerar todo o tempo de tramitação na CCJR.

O tempo transcorrido para deliberação da PEC, na Comissão, foi de 21 sessões; 16 sessões a

mais que o prazo regimental estipulado de 5 sessões. Dentro desse prazo, a oposição somente

conseguiu postergar o tempo em 3 sessões (2 sessões do pedido de vista e 1 sessão a mais

para discussão). Os demais atrasos se deram em função do relator. Contudo, esses atrasos

foram positivos para a oposição, que conseguiu mais tempo para chamar a sociedade

organizada à discussão, além de desgastar a imagem do governo, que buscava a aprovação de

medida tão impopular.

Quanto ao conteúdo da proposta, as bancadas oposicionistas apresentaram 5 votos em

separado com propostas de emendas, destaques simples e de bancada  para correção da

admissibilidade da constitucionalidade, sem, contudo, obter aprovação de nenhuma dessas

proposições4.

Além disso, o parecer do relator foi aprovado com grande vantagem, com 44 votos a

favor e 13 votos contrários. Para aprovação da admissibilidade, o governo contou com o apoio

de grande parte dos parlamentares do governo, além de parlamentares oposicionistas que

apoiavam a matéria. Dentre os 18 parlamentares da oposição presentes, 8 votaram contra,

correspondendo ao percentual aproximado de apenas 50% destes, evidenciando a divisão de

opiniões dos partidos de oposição.

                                                
3 Esses destaques foram rejeitados e os demais destaques de bancadas oposicionistas foram prejudicados.
4 Somente foram contabilizados os destaques que foram objeto de votação pois não se encontravam disponíveis
nos registros das reuniões.
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No final da votação, foram acatadas mudanças na proposta resultantes da apresentação

das emendas nº 1 e 2 do relator. Dentre essas mudanças, a definição dos limites da

remuneração e subsídios do serviço público para Estados e Municípios passou a ser o subsídio

do Governador, dos Deputados Estaduais e dos Desembargadores do Tribunal de Justiça no

âmbito dos respectivos poderes também foram propostas pelos deputados Vicente Arruda e

Wilson Santos, ambos do PSDB. Entretanto, não se pode afirmar a existência de relação entre

as propostas do PSDB e a proposta do relator. Este último, usa de argumentos técnicos,

justificados pela preservação da independência e da harmonia entre os Poderes, sem

mencionar o fato de acatar sugestões de oposicionistas5.

É possível, dessa forma, chegar-se às seguintes conclusões em relação ao conteúdo da

proposição por meio dos instrumentos de mérito utilizados pela oposição:

a) a oposição não conseguiu mudanças na proposta. Dentre os 5 votos

em separado, destaques simples e de bancada apresentados, nenhum

foi acatado. Dentre das mudanças implementadas, 100% foram

resultantes da atuação do governo.

b) votação dos seguintes destaques da oposição expuseram a posição

do governo:

− DVS nº 5 do PFL, que visava rejeitar a emenda saneadora nº

1 do relator que tratava da definição de tetos para cada um

dos poderes;

− DVS nº 16 do PFL, que visava rejeitar o §7º do artigo 40 e o

§2º do artigo 42 sobre o teto de vencimentos e subsídios e as

regras do regime de previdência dos servidores.

− DVS nº 7, do PFL, que visava rejeitar o artigo 5º da PEC,

que instituía a contribuição por aposentados e pensionistas.

Portanto, nessa etapa, observa-se que a oposição obteve resultados quanto à alteração

do tempo de tramitação da proposta. Quanto ao mérito, somente obteve a exposição de seu

posicionamento e do governo sobre questões específicas da proposta, sem influenciar

diretamente nas modificações ocorridas no mérito dessa mesma proposta.

                                                
5 As alterações na proposta podem ser visualizadas no quadro 4.
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5.2  Análise do Tempo e do Mérito na CESP

A análise do tempo transcorrido na Comissão Especial possui como parâmetro o prazo

regimental de 10 sessões para o recebimento de emendas pela Comissão. Somente após esse

prazo, o relator poderá apresentar o parecer e dentro dos pressupostos estabelecidos, isso ele o

fará o mais rápido possível. A oposição, por sua vez, tentará usar o instrumental disponível

para postergar esse tempo6.

Ainda sobre o tempo, a primeira etapa a ser considerada é ato da constituição em 10 de

junho, referência para a contagem do prazo da Comissão. Esse procedimento foi realizado

pelo Presidente da Câmara dos Deputados, pertencente à base aliada do governo, em um

prazo de 2 sessões após o término da tramitação na CCJR, no pressuposto de fazê-lo no menor

tempo possível e não havendo interferência da oposição. Logo no dia seguinte, a proposta foi

recebida pela Comissão dentro do tempo usual.

A presidência da Comissão, por sua vez, foi ocupada estrategicamente por acordo de

líderes por um parlamentar do PFL, que era claramente favorável à proposta, o deputado

mineiro Roberto Brant. A designação da relatoria da matéria foi realizada no mesmo dia após

a eleição dos cargos da mesa, conforme havia sido acordado entre as lideranças da Casa, ao

membro do PT, o Deputado José Pimentel. Esses fatores fizeram com que o Presidente Lula

mantivesse o controle da Comissão Especial.

De modo geral, as reuniões seguintes para definição do roteiro de trabalho e para

deliberação de requerimentos transcorreram de modo regular. Entretanto, um fato trouxe

contratempos ao governo: a apresentação, pelo PFL, do requerimento nº 25, que solicitava a

realização de conferências sobre a reforma da previdência nos estados. Tais conferências não

eram de interesse do governo, uma vez que a reforma da previdência trazia perdas de

benefícios aos servidores, aposentados e pensionistas e quanto menos isso pudesse ser

discutido, menos problemas o governo enfrentaria com a sociedade organizada. Constatando a

resistência do governo, o Deputado Onyx Lorenzoni do PFL, autor do requerimento, atuou

incessantemente no sentido de aprová-lo, o que foi demonstrado pela convocação de reunião

extraordinária para o dia 25 de junho, mediante requerimento de 1/3 dos membros da

Comissão com a finalidade de deliberar sobre ele.

                                                
6 A análise temporal da PEC na Comissão Especial pode ser visualizada no quadro 4.
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Etapa Data Instrumento utilizado pela
oposição

Resultados Tempo
transcorrido

Constituição da Comissão 10/06/2003 - - -
Recebimento da proposta 11/06/2003 - - 1 sessão ordinária
1ª Reunião – Instalação e
eleição

11/06/2003 -ocupação dos cargos de
Presidente e Vice-Presidente.

- não houve impactos, pois o
Presidente era favorável à
proposta.

1sessão ordinária

Designação do Relator 11/06/2003 - - 1 sessão ordinária
2ª Reunião – Definição roteiro
de trabalho e deliberação de
requerimentos

18/06/2003 -apresentação de requerimentos de
audiência pública.

- 5 sessões ordinárias

3ª Reunião – deliberação de
requerimentos (extraordinária
convocada por força do §4º do
artigo 46 do RICD)

25/06/2003 -apresentação de requerimentos de
audiência pública.

- 8 sessões ordinárias

4ª Reunião – audiência pública 25/06/2003 - - 8 sessões ordinárias
5ª Reunião – audiência pública e
deliberação de requerimentos

26/06/2003 -apresentação de requerimentos de
audiência pública.

- 9 sessões ordinárias

6ª Reunião – audiência pública 02/07/2003 12 sessões ordinárias
7ª Reunião – audiência pública 03/07/2003 13 sessões ordinárias
1ª e 2ª Conferências –
Assembléia do RS e MS

07/07/2003 -prolongamento do prazo para
apresentação do relatório 4
sessões.

14 sessões ordinárias

8ª Reunião – audiência pública 09/07/2003 17 sessões ordinárias
9ª Reunião – audiência pública 10/07/2003 18 sessões ordinárias
3ªe 4ª Conferências – RJ e SP 14/07/2003 -prolongamento do prazo para

apresentação do relatório 9
sessões.

19 sessões ordinárias

10º Reunião – apresentação do
parecer do relator

17/07/2003
(manhã e

- 2 questões de ordem;
- 2 reclamações;

-prolongamento do tempo da
reunião (duração da reunião 4

23 sessões ordinárias
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tarde) - 1 recurso;
- pedido de vista.

horas e 58 minutos, com
interrupções);
 -acordo quanto aos
procedimentos de para votação
simbólica do parecer, dos
requerimentos de destaques
simples (que seriam votados em
globo) e dos DVS’s e votação
nominal de 3 destaques da
bancada do PFL;
-postergação do prazo de
tramitação em 2 sessões.

11ª Reunião – discussão e
votação do parecer do relator

23/07/2003
(manhã e
noite)

- leitura e retificação da ata da
reunião anterior.
- 2 verificações de votação;
- 10 requerimentos de adiamento
da discussão;
- 1 requerimento de votação
nominal;
- 1 recurso;
- uso da palavra para discussão (5
parlamentares);
- uso da palavra encaminhamentos
e orientações de votação;
- apresentação de 3 destaques de
bancada para votação nominal,
além do que estabelece o
regimento, em virtude do acordo.

- prolongamento do tempo da
reunião (início às 10h03min e
término às 22h36min; suspensa
por 1 h e 40min);
- votação nominal de 3
destaques de bancada do PFL.

26 sessões ordinárias

Publicação do Parecer 25/07/03 27 sessões ordinárias
Quadro 4: Instrumentos regimentais relativos ao tempo e resultados obtidos na CESP
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. PEC 40/03 – Reforma da Previdência. Controle de Tramitação. Disponível
em:<http://www2.camara.gov.br/comissoes/encerradas/especiais/pec04003/contramitac.html/?searchterm="pec%2040"> Acesso em: 15 jan. 2008.
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A reunião de 26 de junho se mostrou conturbada com a oposição levantando 1 questão

de ordem sobre o requerimento nº 25 e solicitando a sua colocação na pauta em primeiro

lugar. Durante a votação, foi solicitada verificação da mesma, resultando na aprovação com

apenas 1 voto de diferença. Dentre os 40 requerimentos de audiência pública apresentados, 8

eram da oposição. Destes, 1 foi retirado pelo autor, 1 prejudicado e os demais aprovados.

Contudo, somente o requerimento nº 25 do Deputado Onyx Lorenzoni, do PFL, resultou na

efetiva implementação7. Portanto, dentre as audiências públicas ou conferências realizadas, 4

eram resultantes dos requerimentos de autoria da oposição e que se referiam às conferências

realizadas nos estados.

Quanto ao tempo de tramitação, a oposição obteve o seguinte:

a) considerando o número total de audiências públicas ou conferências realizadas,

40% foram resultantes de requerimento da oposição. Foram realizadas quatro

conferências, em quatro estados: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, São

Paulo e Rio de Janeiro, nas respectivas sedes das Assembléias Legislativas dos

Estados. Portanto, nesse aspecto, a oposição conseguiu um ganho significativo,

ainda porque as conferências foram levadas aos Estados, local onde está a base

eleitoral dos parlamentares. Isso contribuiu para o desgaste da imagem do

governo.

b) as conferências realizadas impactaram no tempo em que a proposta tramitou.

Isso considerando que, ao relator, como integrante da base governista,

interessaria apresentar seu relatório logo após o prazo de 10 sessões para

apresentação de emendas.

O parecer do relator foi apresentado em 22 sessões após a constituição da Comissão,

com atraso de 2 sessões do prazo que lhe é dado. A reunião para apresentação do parecer em

17 de julho foi também caracterizada pela obstrução dos deputados divergentes à proposta.

Com o uso dos instrumentos regimentais, a oposição fez com que a reunião tivesse duração de

4 horas e 58 minutos. Considerando que o tempo necessário para a leitura do relatório seria de

20 minutos, levando em conta apenas a leitura das conclusões do voto, como é a praxe na

Câmara dos Deputados. Após a leitura do parecer, foi solicitada a vista, postergando por 2

sessões a tramitação da PEC.

Na 11ª reunião no dia 23 de julho, destinada a discussão do parecer do relator, a

oposição manifestou a obstrução e utilizou os diversos instrumentos regimentais listados no

                                                
7 No quadro 1,  pode-se visualizar os resultados dos requerimentos de Audiência Pública apresentados na
Comissão.
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quadro 2. Ao solicitar o encerramento da discussão, o governo, visualizando que a oposição

continuaria os trabalhos de obstrução durante a votação e que a reunião seria desgastante,

resolveu fazer acordo quanto aos procedimentos da votação.

Conforme as regras do regimento, a reunião para discussão e votação teria a duração

de 10 horas e 30 minutos, somados os tempos usuais de discussão e votação conforme

calculados anteriormente na análise da tramitação da matéria na CCJR. A partir das

intervenções da oposição nessas etapas, houve o seguinte resultado quanto ao tempo de

tramitação da PEC, além do acordo de procedimento para votação nominal de 3 destaques da

bancada do PFL:

a) prolongamento da reunião de discussão e votação por 2 horas e 6 minutos,

além do tempo regimental usual. Entretanto, esse tempo não foi significativo,

porque as etapas destinadas à discussão e votação foram realizadas em uma

mesma data, no período de 1 sessão ordinária, apressando a tramitação da

proposta.

O tempo de tramitação da PEC na Comissão Especial foi de 25 sessões. Considerando

que a partir do prazo de 10 sessões destinado ao recebimento de emendas é permitido ao

relator a apresentação do parecer, a oposição influenciou quanto à realização das conferências

nos estados, postergando o prazo para apresentação do relatório em 9 sessões. Também a

oposição solicitou a vista por 2 sessões. Como conclusão, o trabalho da oposição colaborou

em 11 sessões para o atraso da apreciação pela Comissão Especial. Por outro lado, os

prolongamentos dos tempos das reuniões não impactaram no tempo de tramitação da proposta

e apenas serviram para forçar os acordos.

A análise do mérito da matéria possui como ponto de partida as emendas, votos em

separado e destaques propostos pela oposição. O resultado, mais uma vez, foi pela aprovação

do parecer do relator com larga margem de vantagem, 31 votos a favor e 9 contra. Dentre os

14 parlamentares das bancadas do PFL, PSDB e PRONA, somente 8 votaram contra,

correspondendo à aproximadamente 57%, evidenciando a divisão dos partidos.

Dentre as 457 emendas apresentadas pelos parlamentares, 144 eram da oposição, o que

corresponde à 31,5%. O relator acatou parcialmente 153 das emendas apresentadas, trazendo

modificações na proposta de emenda na forma de um substitutivo. Dentre as emendas

acatadas pelo relator, 36 eram das bancadas de oposição (PSDB, PFL e PRONA),

correspondendo a 23,5% do total de emendas acatadas. Em termos percentuais pode-se dizer

que, dentre as 144 emendas da oposição apresentadas, 25% foram incluídas no parecer do

relator.
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Considerando a composição da Câmara dos Deputados, de 513 parlamentares, e o

número de parlamentares das bancadas do PFL, PSDB e PRONA, de 144 membros, que

corresponde à aproximadamente 28,07% da composição total; pode-se considerar que a

oposição apresentou mais emendas (31,5%) proporcionalmente do que o tamanho de sua

bancada. Entretanto, quanto ao acatamento das propostas da oposição pelo relator (23,5%),

pode-se considerar uma redução razoável em 8% em relação à proporção das emendas da

oposição em relação ao universo de emendas.

Seguem abaixo os totais e as percentagens consideradas.

Tabela 2

Emendas apresentadas x emendas acatadas pelo relator na CESP

Emendas Total Percentual

Emendas Apresentadas:

           Oposição

           Governo e Partidos Independentes

457

144

313

100%

31,5%

68,5%

Emendas Acatadas pelo Relator:

           Oposição

           Governo e Partidos Independentes

153

36

117

100%

23,5%

76,5%

Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Consulta Tramitação de Proposições. Disponível
em: <http://intranet.camara.gov.br/internet/proposições> Acesso em: 15 jan. 2008.

As emendas não acatadas pelo relator tiveram a oportunidade de serem objetos de

destaque individual e de bancada. Portanto, as questões consideradas mais importantes para as

bancadas de oposição, não acatadas pelo relator, foram objeto de destaque de bancada. Foram

7 os destaques do PFL, PSDB e PRONA dentre os 11 destaques de bancada apresentados.

Nessa etapa de votação, os destaques foram votados de forma simbólica à exceção aos

destaques do PFL, e todos os outros destaques foram rejeitados ou prejudicados por terem

sido anteriormente objeto de deliberação. Dessa maneira a oposição não conseguiu mudanças

no mérito da proposição resultante dos destaques; diferente do que ocorreu com as emendas

acatadas parcialmente pelo relator8.

                                                
8 A verificação das mudanças ocorridas no texto da PEC que envolveram conteúdos de emendas da oposição e
dos demais partidos podem ser visualizadas no quadro 5.
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Dispositivo Parecer CCJR Parecer CESP (Substitutivo) Proposta Plenário
Art. 1º  – Art. 37, inciso XI O X X
Art. 1 º – Art. 40, caput O O
Art. 1º  – Art. 40, § 1º, I O
Art. 1º  – Art. 40, § 2º
Art. 1º  – Art. 40, § 3º
Art. 1º  – Art. 40, § 7º X X
Art. 1º  – Art. 40, § 8º
Art. 1º  – Art. 40, § 14
Art. 1º  – Art. 40, § 15 X O
Art. 1º  – Art. 40, § 16 X
Art. 1º  – Art. 40, § 17
Art. 1º  – Art. 40, § 18 X O
Art. 1º  – Art. 40, § 19 O
Art. 1º  – Art. 42, § 1º O
Art. 1º  – Art. 42, § 2º
Art. 1º  – Art. 48, inciso XV O
Art. 1º  – Art. 96, inciso II, letra
“b”
Art. 1º  – Art. 142, § 3º, inciso IX
Art. 1º  – Art. 149, § 1º
Art. 1º  – Art. 201, I O
Art. 1º  – Art. 201, §12. O
Art. 2º – Art. 8º, caput (Art. 2º no
Plenário)

X

Art. 2º – Art. 8º, §1º (Art. 2º, §1º
no Plenário)
Art. 2º – Art. 8º, §3º (Art. 2º, §3º O
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no Plenário)
Art. 2º – Art. 8º, §4º (Art. 2º, §4º
no Plenário)
Art. 2º – Art. 8º, §5º (Art. 2º, §5º
no Plenário)
Art. 2º – Art. 8º, §6º (Art. 2º, §6º
no Plenário)

O

Art. 3º, §1º X
Art. 3º, §2º
Art. 4º (revogado na CESP) X
Art. 5º(4º na CESP), caput
Art.5º(4º na CESP),  parágrafo
único

X

Art. 6º(5º na CESP)
Art. 7º (6º na CESP)
Art. 8º, caput (7º, I, II, III na CESP
e 7º, I, II, III e IV no Plenário)

X X

Art.8º, §1º (7º, parágrafo único na
CESP)

O

Art.8º, §2º (revogado na CESP)
Art.8º, §3º(revogado na CESP)
Art.8º, §4º(revogado na CESP)
Art. 8º, §5º (revogado na CESP)
Art. 9º (8º na CESP)
Art. 10. (9º na CESP) X X
Art.11. (10. na CESP)
Art. 12. (11. na CESP) X
Art. 13 (revogado na CESP)
Total de Dispositivos
Modificados

2 19 9

Total de Dispositivos 0 11 5
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Modificados Relacionados à
Atuação da Oposição
Total de Dispositivos
Modificados Relacionados à
Atuação Exclusiva dos Demais
Partidos

2 8 4

Legenda: X – Mudanças que envolviam conteúdo de propostas da oposição
                O – Mudanças relacionadas à atuação exclusiva dos demais partidos

Quadro 5: Dispositivos da PEC nº 40/03 modificados na CCJR, CESP e Plenário
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Consulta Tramitação de Proposições. Disponível em: <HTTP://intranet.camara.gov.br/internet/proposições> Acesso em: 15 jan. 2008.
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O tratamento estatístico dos dados do quadro 5, levou à elaboração da tabela 3.

Tabela 3

Modificações de dispositivos na CESP relacionadas à atuação da oposição

Dispositivos Modificados Total Percentual
Total 19 100%
Modificações que possuíam conteúdo de
propostas da oposição (X)

11 57,9%

Modificações sem relação às Propostas
da Oposição (O)

8 42,1%

Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Consulta Tramitação de Proposições. Disponível
em: <http://intranet.camara.gov.br/internet/proposições> Acesso em: 15 jan. 2008.

Diante do exposto, a oposição obteve os seguintes resultados quanto ao mérito:

a) dentre as modificações ocorridas na proposta na Comissão Especial, 57,9 %

possuíam conteúdos de emendas da oposição9. Nesse caso, não foram

analisadas se também havia relação com propostas por parlamentares de outros

partidos. Esse percentual é bastante alto considerando que, dentre as emendas

acatadas, somente 23,5% eram da oposição10, o que significa que as emendas

acatadas da oposição possuíam propostas interessantes, tanto que envolveram

grande parte das mudanças acatadas pela Comissão. Entretanto, não significa

que a oposição influenciou diretamente nas modificações; isso por dois fatores.

Primeiro porque as propostas podem ter sido apresentadas também por outros

parlamentares de bancadas independentes ou de bancadas pertencentes à

coalizão. Segundo, porque o próprio governo, captando as demandas da

sociedade, pode ter cedido a pressões daqueles agentes. A oposição não obteve

modificações de mérito mediante a apresentação de destaques.

b) votação nominal dos destaques do PFL, que serviram para colocar em

evidência a posição dos parlamentares governistas quanto aos seguintes pontos

da PEC:

                                                
9 Conforme a tabela 3.
10 Conforme a tabela 2.



82

− DVS nº 4, do PFL, que tratava das questões da redução do valor das

pensões;

− DVS nº 1, do PFL, que tratava da questão das contribuições dos

trabalhadores que poderiam ter benefícios para atender a situações

estruturais do mercado de trabalho; e

− DVS nº 3, do PFL, que tratava da questão da contribuição por inativos e

pensionistas.

Para finalizar, verifica-se que a oposição continuou atuando incessantemente e

conseguiu resultados quanto ao tempo de tramitação da proposta em 11 sessões. Quanto ao

mérito, a oposição não conseguiu aprovar nenhum dos destaques apresentados, apesar de ter

emendas parcialmente acatadas pelo relator. Entretanto, o acolhimento dessas emendas não

pode nos levar a concluir que houve influencias nas alterações de mérito que ocorreram na

CESP, já que algumas das emendas de oposicionistas eram semelhantes a emendas de

governistas, além de essas emendas coincidirem com demandas sociais. Assim, Somente um

exame mais aprofundado das demandas da sociedade e das emendas de parlamentares da

coalizão poderia esclarecer esse assunto.

5.3  Análise do Tempo e do Mérito no Plenário

A análise temporal da PEC no Plenário pode ser visualizada no quadro 6.

Para a análise do tempo transcorrido no Plenário, a primeira etapa a ser considerada é

o recebimento da proposta pelo Plenário em 5 de agosto de 2003. O regimento estabelece,

para isso, o interstício de 2 sessões após a publicação do parecer da Comissão Especial para

inserção das propostas de emenda à constituição na Ordem do Dia do Plenário. No caso, a

proposta da reforma da previdência foi colocada em 4 sessões após a publicação, ou seja, 2

sessões além do interstício estabelecido pelo RICD. Contudo, o atraso não teve interferência

da oposição.
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Etapa Data Instrumento utilizado pela
oposição

Resultados Tempo
transcorrido

Recebimento da proposta 05/08/2003
1ª, 2ª e 3ª sessões – discussão e
votação em 1º turno

05/08/2003 - 10 questões de ordem;
- requerimento de retirada de
pauta;
- requerimento de adiamento da
discussão;
- requerimento de adiamento da
votação (retirados pelos autores);
- requerimento de preferência;
- requerimento votação artigo por
artigo;
- 4 verificações de votação;
- apresentação de 4 emendas
aglutinativas;
- apresentação de 53 destaques
simples;
- apresentação de 6 destaques de
bancada.

- prolongamento da discussão e
votação (duração da 1ª sessão – 3
h e 28 min; duração da 2ª sessão –
5 h e 12 min, duração da 3ª sessão
– 4 h e 38 min; total – 12 h e 18
min);
- acordo para votação e aprovação
da EASG nº 4 dos Líderes.

 4ª e 5ª sessões – continuação da
votação em 1º turno

06/08/2003 -1 verificação de votação;
-1 questão de ordem;
-1 recurso;
- 5 requerimentos de preferência.

- prolongamento da votação por
mais 1 sessão ordinária (duração
da 1ª sessão – 6 h e 44 min;
duração da 2ª sessão – 6 h e 16
min; total – 13h);
-modificação da EA nº 7 dos
Líderes;
- acordo para votação e aprovação
da EA nº 7 dos Líderes.

6ª sessão – continuação da
votação em 1º turno

07/08/2003 -3 requerimentos de preferência;
-1 verificação de votação.

-não houve prolongamento da
sessão (duração da sessão – 26
min);

1 sessão ordinária
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-acordo para votação e aprovação
da EA nº 8 dos Líderes.

7ª sessão – continuação da
votação em 1º turno

12/08/2003 -sobrestamento da pauta por
Medida Provisória.

3 sessões ordinárias

8ª e 9ª sessões – continuação da
votação em 1º turno e
encaminhamento à CESP para
redação do vencido

13/08/2003 - requerimento de retirada de
pauta;
-2 requerimentos de preferência;
-1 verificação de votação.

-prolongamento do tempo da
votação (duração da 8 ª sessão – 5
h;  duração da 9ª sessão – 4 h e 34
min; total – 9 h e 34 min);
-acordo para votação e aprovação
da EA nº 1 dos Líderes.

3 sessões ordinárias

10ª sessão – discussão em 2º
turno

26/08/2003 - requerimento de retirada de
pauta;
-1 verificação de votação;
-uso da palavra para discussão (1
parlamentar).

-prolongamento do tempo da
discussão (duração da sessão – 5
h e 48 min);
-prolongamento da fase de
discussão por mais 1 sessão
ordinária.

10 sessões
ordinárias

11ª, 12ª e 13ª sessões –
continuação da discussão e
votação em 2º turno

27/08/2003 - requerimento de retirada de
pauta;
-requerimento de adiamento da
votação;
-1 questão de ordem;
-1 recurso;
-3 verificações de votação;
- requerimentos de adiamento de
votação (prejudicados);
- uso da palavra para discussão (3
parlamentares).

- prolongamento do tempo da
discussão e votação (duração da
11ª sessão – 5 h e 30 min;
duração da 12ª sessão – 4 h e 58
min; duração da 12ª sessão – 16
min; total – 10 h e 58 min).

11 sessões
ordinárias

Publicação e encaminhamento
ao Senado Federal

28/08/2003 11 sessões
ordinárias

Quadro 6: Instrumentos relativos ao tempo e resultados obtidos no Plenário
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Plenário. Sessões. Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/plenario> Acesso em: 15 jan. 2008
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No dia 5 de agosto, data em que a proposta entrou na Ordem do Dia, o

Presidente da Câmara marcou 3 sessões para a discussão e votação da matéria. A

decisão do Presidente demonstrava que o Governo queria apressar a tramitação da

proposta concordando com o pressuposto de que interessava a ele a aprovação das

matérias de sua autoria no menor tempo possível. Em sentido contrário, a oposição

trabalhava para se prolongar a discussão e a votação da proposta. A oposição, assim

como fez nas Comissões, usou os instrumentos regimentais relativos aos procedimentos

e ao mérito para postergar o tempo de tramitação e modificar a PEC. Nesse mesmo dia

da fase de discussão, foi iniciado o processo de votação.

A soma do tempo das 3 sessões resultou em 12 horas e 18 minutos. O tempo

normal de duração de discussão e votação, como a ocorrida, é de aproximadamente 4

horas, estimado a partir do seguinte:

a) período para as matérias do expediente e breves comunicações, por 1

hora (artigo 66, inciso I do RICD);

b) discussão por 4 oradores por 5 minutos, ou seja, 20 minutos, supondo-se

a apresentação de requerimento de encerramento de discussão (artigo 174

do RICD);

c) encaminhamento, orientação e votação de requerimento de encerramento

de discussão por 24 minutos (artigos 178, caput e §2º e 192, caput, §§2º e

8º do RICD);

d) encaminhamento, orientação e votação da admissibilidade dos destaques

simples por  24 minutos (artigos 161 e 192, caput, §§2º e 8º do RICD);

e) leitura do parecer às emendas estimado em 10 minutos (artigo 121,

parágrafo único do RICD);

f) encaminhamento, orientação e votação da EASG nº 4 por  34 minutos

(artigo 192, caput, §§1º e 2º do RICD);

g) outras intervenções por 60 minutos, tais como a fala do Presidente,

levantamento de questões de ordem (artigo 95 do RICD) e breves

interrupções.

Nessa etapa, houve acordo entre governo e oposição para votação da EASG nº 4,

de autoria do governo. Dessa forma, a oposição obteve o seguinte resultado, quanto ao

tempo de tramitação: prolongamento do tempo total da discussão e votação por mais 8

horas e 18 minutos, além do tempo usual. Entretanto, não houve postergação no tempo
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de tramitação, já que o Presidente da Câmara marcou sessões extraordinárias para o

mesmo dia com o propósito de finalizar no menor tempo possível as etapas de discussão

e votação.

No dia 06 de agosto, foram realizadas 2 sessões para votação da PEC. A

oposição continuou com os trabalhos de obstrução para postergar a votação. As sessões

se estenderam significativamente até a madrugada e houve acordo para modificação e

votação da EA nº 7 dos Líderes, que definia o redutor para aposentadoria antecipada

para os servidores que completassem as exigências para essa no fim do ano de 2005 e

início de 2006. Terminada a sessão de madrugada, foi convocada outra logo em seguida.

Nessa sessão, iniciada às 3 horas e 4 minutos, da madrugada do dia 7 de agosto,

houve movimento da oposição para tentar votar matérias de seu interesse. A seguir, foi

feito acordo para votação da EA nº 8, de autoria dos líderes, que alterava novamente o

texto sobre o teto das remunerações e subsídios dos membros do Poder Judiciário dos

estados do inciso XI do artigo 37. A referida emenda havia sido objeto de destaque do

PFL e do PSDB e restou aprovada pelo Plenário.

O tempo para a realização das sessões dos dias 6 e 7 foi de 13 horas e 26

minutos. O cálculo do tempo necessário para realização dos procedimentos

mencionados, conforme o regimento, resulta em aproximadamente 9 horas, calculado a

seguir11:

a) pequeno expediente por 60 minutos (artigo 66, inciso I do RICD);

b) grande expediente e prazo para apresentação de proposições por 60

minutos (artigo 66, inciso I do RICD);

c) discussão por 20 minutos, supondo-se a apresentação de requerimento de

encerramento de discussão (artigo 174 do RICD);

d) encaminhamento, orientação e votação de requerimento de encerramento

de discussão por 24 minutos (artigos 178, caput e §2º e 192, caput, §2º e

8º do RICD);

e) leitura do parecer às emendas aglutinativas por 70 minutos (artigo 121,

parágrafo único);

f) encaminhamento, orientação e votação de 7 emendas aglutinativas por

140, 91 e 7 minutos, respectivamente, ou seja, 238 minutos (artigos 122 e

192, caput, §§1º e 2º do RICD).

                                                
11 Vale considerar que a 1ª sessão do dia foi ordinária.
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g) outras intervenções por 60 minutos, tais como a fala do Presidente,

levantamento de questões de ordem (artigo 95 do RICD) e breves

interrupções.

Portanto, nessa fase, além dos acordos para aprovação das EAs nº 7 e 8, os

trabalhos da oposição resultaram no seguinte quanto ao tempo de tramitação:

prolongamento do tempo das sessões em 4 horas e 26 minutos além do tempo habitual.

Isso foi importante para a obtenção dos acordos e para chamar atenção da imprensa e da

sociedade sobre o assunto da previdência e a posição do governo, que intencionava

cortar benefícios dos cidadãos. Também, o prolongamento do tempo fez com que a

sessão passasse para o dia seguinte, aumentando na contagem de sessões dentro da

tramitação da matéria.

Na sessão da semana seguinte, no dia 12 de agosto, uma medida provisória

sobrestava a pauta da Ordem do Dia, por isso, não houve deliberação da proposta de

reforma da previdência, fato que postergou a votação da matéria por mais 1 sessão.

No dia 13 de agosto foram marcadas 2 sessões para votação da PEC. A oposição

apresentou os requerimentos procedimentais e solicitou verificação de votação. As

sessões realizadas tiveram prolongamento significativo. Nesse dia, houve acordo para

votação da EA nº 11.

O tempo total das 2 sessões realizadas foi de 9 horas e 34 minutos. Já o cálculo

do tempo necessário para realização dos procedimentos dessas sessões, conforme o

regimento, resulta em aproximadamente 11 horas, calculado a seguir12:

a) breves comunicações por 60 minutos (artigo 66, inciso I do RICD);

b) encaminhamento, orientação e votação de 3 emendas aglutinativas por

60, 39 e 3 minutos, respectivamente, ou seja, 102 minutos (artigos 122 e

192, caput, §§1º e 2º do RICD);

c) encaminhamento, orientação e votação dos 13 requerimentos de destaque

por 260 minutos, 169 minutos e 13 minutos, respectivamente, ou seja,

442 minutos (artigos 161, §2º e 192, caput, §§1º, 2º e 7º do RICD);

d) outras intervenções por 60 minutos, tais como a fala do Presidente, o

levantamento de questões de ordem (artigo 95 do RICD) e breves

comunicações.

Além do acordo para a votação da EA nº 11, a oposição obteve o seguinte

resultado, quanto ao tempo:
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a) não houve prolongamento significativo do tempo da sessão. Isso ocorreu

pela realização dos acordos para retirada dos destaques, votação da EA nº

11 e prejudicialidade dos destaques nºs 9 e 10 e dos demais destaques

que não foram votados. Em conseqüência, não houve impacto no tempo

total de tramitação.

Houve o encerramento da votação em 1º turno e a proposta foi enviada à

Comissão Especial para redação do vencido para o 2º turno. A PEC, por sua vez, não

demorou a entrar novamente na Ordem do Dia do Plenário, no dia 26 de agosto, 7

sessões após aprovação em 1º turno, o que significa afirmar que a matéria entrou na

Ordem do Dia em 2 sessões além do interstício de 5 sessões estabelecido no RICD.

Nesse dia, a oposição continuou obstruindo a matéria com requerimentos

procedimentais, solicitando verificação de votação e fazendo uso da palavra durante a

discussão. Ainda no mesmo dia, a sessão foi encerrada antes do término da discussão e

durou 5 horas e 26 minutos. No entanto, a sessão em questão, deveria ter durado 3 horas

e 5 minutos conforme esquema abaixo:

a) pequeno expediente por 60 minutos (artigo 66, inciso I do RICD);

b) grande expediente e prazo para apresentação de proposições por 60

minutos (artigo 66, inciso II do RICD);

c) discussão por 1 orador por 5 minutos (artigo 174 do RICD);

d) outras intervenções por 60 minutos, tais como a fala do Presidente,

levantamento de questões de ordem (artigo 95 do RICD) e breves

interrupções.

O resultado obtido pela oposição foi o prolongamento do tempo da sessão e,

portanto, da fase de discussão por mais 1 sessão ordinária.

No dia 27 de agosto, houve a continuação da discussão e a votação em 2º turno,

sendo necessárias 3 sessões para concluir a discussão e a votação. A oposição utilizou

os diversos recursos para postergar a matéria e, como resultado, as referidas sessões se

prolongaram significativamente. As sessões dessa data totalizaram o tempo de 10 horas

e 58 minutos. Conforme a regra regimental, a duração da sessão de discussão e votação

da matéria seria de 3 horas aproximadamente. A seguir, a descrição do cálculo:

a) período para breves comunicações, por 60 minutos (artigo 60, inciso I do

RICD);

                                                                                                                                              
12 Vale considerar que a 1ª sessão do dia foi ordinária.
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b) discussão por mais 3 oradores por 5 minutos, ou seja, 15 minutos (artigo

174 do RICD);

c) encaminhamento, orientação e votação de requerimento de encerramento

de discussão por 24 minutos (artigos 178, caput e §2º e 192, caput, §§2º e

8º do RICD);

d) encaminhamento, orientação e votação da PEC nº 40/03 por 20, 13 e 1

minuto, respectivamente, ou seja, 34 minutos (artigo 192, caput, §§1º e

2º do RICD);

e) outras intervenções por 60 minutos, tais como a fala do Presidente,

levantamento de questões de ordem (artigo 95 do RICD) e breves

interrupções.

A proposta foi aprovada com o mesmo texto do 1º turno.

Desta vez, a oposição obteve o seguinte resultado: prolongamento do tempo por

mais 8 horas além do tempo usual. Esse foi um tempo bastante extenso e trouxe

oportunidade para chamar a atenção da sociedade mais uma vez para o tema. Entretanto,

não prolongou o tempo total de tramitação da matéria.

A redação final foi dispensada, pois não houve alterações no texto da proposição

em 2º turno. Nessa etapa, não houve interferência dos oposicionistas. E, depois, no dia

seguinte, a matéria foi publicada e encaminhada ao Senado Federal, dentro do intervalo

estabelecido, “até a segunda sessão seguinte”, do artigo 200 do RICD.

Por fim, a matéria tramitou no prazo 11 sessões no Plenário. Dentro desse prazo,

3 sessões ocorreram como resultado do prolongamento das etapas pela obstrução da

oposição: a do dia 7 ocorreu como resultado do trabalho da oposição na noite do dia

anterior, a sessão do dia 12 postergou a tramitação por haver uma medida provisória

sobrestando a pauta e a sessão do dia 27 também, isso devido à postergação do tempo

de discussão e votação em segundo turno.

Em relação ao mérito da matéria, este foi modificado substancialmente no

Plenário da Câmara. Dentre 11 emendas aglutinativas apresentadas, a oposição

apresentou 4 emendas aglutinativas de sua exclusiva autoria, outras 3 emendas

aglutinativas de sua autoria com outros líderes, por acordo. Dentre os 156 destaques

simples apresentados, 53 eram do PSDB, PFL e PRONA. Dentre os 13 destaques de

bancada apresentados, 6 eram da oposição.

Dentre as emendas aglutinativas apresentadas, não foi aprovada nenhuma de

autoria exclusiva dos partidos de oposição, mas apenas as que possuíam autoria
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conjunta dos líderes, mediante os acordos. Quanto aos destaques simples, também não

foi aprovada a admissibilidade, como também não foram aprovados destaques de

bancada da oposição.

As primeiras mudanças ocorridas foram decorrentes da aprovação da EASG nº

4, de autoria dos líderes governistas. Conforme colocado, a emenda que foi aprovada

como fruto de acordo com a oposição trazia modificações na PEC no sentido de

flexibilizar dispositivos, trazendo mais benefícios aos servidores, aposentados e

pensionistas, além de envolver propostas da oposição anteriormente apresentadas na

Comissão Especial. Nesse sentido, é provável que o governo, constatando as demandas

dos parlamentares da base governista e da sociedade organizada, tenha proposto

modificações. Entretanto, como dependia de votos de oposicionistas, também deve ter

absorvido suas demandas para conseguir a aprovação da EA nº 4. Portanto, a oposição

pode ter tido influência, porém indireta. Somente um exame mais profundo das

negociações para a aprovação e das demandas de parlamentares pertencentes à coalizão

poderia esclarecer a questão. Os benefícios da EA nº 4 envolveram:

− aumento do valor da pensão por morte em 100% até o valor do

Regime Geral de Previdência Social;

−  inserção do plano de benefícios exclusivamente na modalidade

contribuição definida;

− definição da alíquota de contribuição que incide sobre proventos

de aposentadorias e pensões;

− definição em lei específica para tratar sobre pensões dos

dependentes dos membros da Polícia Militar e Corpo de

Bombeiros Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos

Territórios;

−  previsão de sistema de inclusão previdenciária para baixa renda

com benefícios no valor de um salário mínimo;

− integralidade das aposentadorias e pensões dos servidores das

regras de transição; e

− modificações no artigo 37, inciso XI para deixar clara a questão

do teto dos Poderes nos estados e aumentar o teto do Poder

Judiciário nos mesmos, vinculado ao salário do Ministro do

Supremo Tribunal Federal.
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Foram aprovadas também as emendas aglutinativas nos 7, 8 e 11, de autoria dos

Líderes do governo e da oposição. Essas emendas envolviam os anseios dos

oposicionistas e também obrigavam o governo a fazer concessões, além de amenizar as

perdas para trabalhadores, aposentados e pensionistas. Os conteúdos das emendas

aglutinativas aprovadas revelam esse fato. A EA nº 7 tratava do seguinte:

− quanto às regras de antecipação da aposentadoria, benefícios para

servidores da regra de transição para 3 inteiros e 5 décimos por

cento para aqueles que possuíssem condições para esse tipo de

aposentadoria até 31 de dezembro de 2005 e 5 por cento para os

que completassem as exigências para aposentadoria a partir de

primeiro de janeiro de 2006.

Já a EA nº 8 abordava o seguinte:

−  aumento do teto de remuneração dos desembargadores para 90

inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio dos Ministros do

Supremo Tribunal Federal.

A EA nº 11, dos Líderes da oposição e do governo, trazia os seguintes benefícios

aos aposentados, pensionistas e servidores:

− aumento do valor das pensões, integral até o teto do Regime Geral

de Previdência Social, acrescido de 70% sobre os proventos da

parcela excedente;

− aumento do limite de isenção das contribuições por aposentados e

pensionistas, 50% além do limite estabelecidos os benefícios do

Regime Geral de Previdência Social para inativos e pensionistas

dos estados e para 60% para inativos e pensionistas da União;

− flexibilização das regras de transição para integralidade da

aposentadoria para o cumprimento de dez anos de carreira e 5

anos de efetivo exercício;

− Garantia da totalidade da remuneração a aposentados e

pensionistas que ingressaram no serviço público até a publicação

da emenda.

A análise quantitativa das modificações realizadas demonstra que dos 9

dispositivos modificados, 55,5% continham propostas da oposição das emendas

aglutinativas nºs 7, 8 e 11. Isso é bastante significativo, considerando a percentagem de

parlamentares da oposição de 28,07% frente à composição total da Câmara.
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Tabela 4

Modificações no Plenário relacionadas à atuação da oposição

Dispositivos Modificados Total Percentual
Total 9 100%
Modificações que possuíam conteúdo de propostas da
oposição (X)

5 55,5%

Modificações sem relação às propostas da oposição (O) 4 45,5%
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Consulta Tramitação de Proposições.
Disponível em: <http://intranet.camara.gov.br/internet/proposições> Acesso em: 15 jan.
2008.

Nessa situação, diferente do que ocorreu na Comissão, a interferência da

oposição é comprovada pelo fato de que antes o governo era obrigado a fazer

concessões para obter o apoio de 3/5 da composição da Câmara dos Deputados,

necessário para aprovação da PEC; agora, o governo fez as concessões em virtude da

oposição, e, apesar disso, não se exclui o fato de que o governo também poderia estar

buscando o atendimento das demandas de parlamentares da coalizão e da sociedade.  O

fato de o governo fazer concessões em Plenário também é reforçado por esse ser o

órgão máximo de deliberação da Câmara e ter mais visibilidade frente à imprensa e à

sociedade.

Assim, a pesquisa realizada nos leva a perceber que, no caso do Plenário, a

oposição teve interferência evidente no processo de deliberação da matéria. Portanto, a

oposição, a partir do uso dos instrumentos regimentais de mérito e frente ao quórum

mais rígido para aprovação de PECs, obteve resultados significativos quanto às

mudanças de mérito. Quanto ao tempo, os impactos da atuação oposicionista foram

menores do que nas comissões, dadas as regras regimentais de Plenário que possibilitam

mais agilidade para a tramitação de proposições.

5.4 Análise Geral dos Dados
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A tabela a seguir mostra as diferenças entre o tempo regimental e o tempo

transcorrido.

Tabela 5

Tempo regimental e tempo transcorrido na tramitação da PEC nº 40/03.

Órgão Prazo
Regimental

Tempo
Transcorrido

Diferença
entre os prazos
regimental e
transcorrido

Prazos
decorrentes
da atuação
da oposição

Participação
da oposição
nos atrasos
(%)

Apresentação
e despacho à
CCJR

2 sessões
ordinárias

3 sessões
ordinárias

1 sessão
ordinária

Não há Não há

CCJR 5 sessões
ordinárias

22 sessões
ordinárias

17 sessões
ordinárias

3 sessões
ordinárias

17,64%

Publicação e
despacho à
CESP

Não há 3 sessões
ordinárias

3 sessões
ordinárias

Não há Não há

CESP 10 sessões
ordinárias

27 sessões
ordinárias

17 sessões
ordinárias

11 sessões
ordinárias

64,70%

Publicação e
despacho ao
Plenário

2 sessões
ordinárias

4 sessões
ordinárias

2 sessões
ordinárias

Não há Não há

Plenário 9 sessões
ordinárias13

12 sessões
ordinárias

3 sessões
ordinárias

3 sessões
ordinárias

100%

Tempo Total 28 sessões
ordinárias

71 sessões
ordinárias

43 sessões
ordinárias

17 sessões
ordinárias

39,53%

Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Consulta Tramitação de Proposições.
Disponível em: http://intranet.camara.gov.br/internet/proposições

O uso dos instrumentos relativos aos procedimentos da tramitação pela oposição

teve impacto sobre os trabalhos da Comissão e do Plenário. Tais impactos ocorreram no

sentido de prolongar os tempos de reunião ou de sessão e, em determinados casos, o

aumento do número de sessões ordinárias necessárias para o andamento da matéria.

A partir das informações sobre o tempo de tramitação da PEC nº 40/03 na

Câmara dos Deputados e o tempo regimental de tramitação de PECs, pode-se verificar a

                                                
13 Neste caso, foi calculado o tempo usual para aprovação das PECs em Plenário – 2 sessões para o 1º
turno, 5 sessões de interstício, 2 sessões para o 2º turno.
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diferença entre o prazo regimental e o transcorrido. Essa informação é importante para

se saber o alcance da influência da oposição dentro dos atrasos ocorridos14.

Os percentuais da participação da oposição nos atrasos ocorridos demonstram

que a oposição teve maior participação relativa no Plenário. Isso decorre do fato de a

proposta não estar sujeita a prazos regimentais, exceção feita ao interstício regimental

de 5 sessões entre os turnos de votação da PEC. Isso significa que a atuação da oposição

é a grande responsável por atrasos eventualmente ocorridos, já que ao governo interessa

agilizar a tramitação da matéria. Entretanto, em termos absolutos, a oposição conseguiu

mais tempo na Comissão Especial. Isso ocorreu pela oportunidade do pedido de vista e

da realização de conferências requeridas pela oposição, que forçaram o relator a

apresentar o parecer com maior prazo, pois nessa situação o governo se vê na obrigação

de estender a oportunidade de discussão à sociedade, considerando o ambiente

democrático no qual o Poder Legislativo está inserido como umas das instituições mais

importantes.

Considerando o tempo de 43 sessões ordinárias, além do tempo usual de

tramitação, a oposição teve participação em 17 sessões, correspondendo a 39,53%. Esse

tempo corresponde à aproximadamente 15 semanas e meia, considerando a realização

média de 3 sessões ordinárias por semana na Câmara dos Deputados, o que é

significativo para  alertar a sociedade e permitir que esta ser organize e faça acordos

com o governo. Isso pode ter colaborado para que os parlamentares governistas

fizessem concessões, uma vez que se preocupam com as conseqüências advindas na

arena eleitoral.

Os impactos exercidos no prolongamento do tempo das sessões se relacionaram

aos acordos entre oposição e governo. Os acordos nas Comissões somente foram

aqueles relativos aos procedimentos de votação e somente serviu para que fossem

votados destaques sobre pontos muito impopulares, demonstrando a opinião do governo

sobre estas questões.

A tabela a seguir reúne os dados quantitativos levantados quanto às

modificações dos dispositivos durante a tramitação nas Comissões e no Plenário.

                                                
14 A tabela 5 reúne essas informações, além dos percentuais de participação da oposição nos atrasos
ocorridos na tramitação da PEC.
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Tabela 6

Modificações ocorridas no texto da PEC nº 40/03 – CCJR, CESP e Plenário.

Órgão Modificações
Totais

Modificações que
possuíam propostas
da oposição

Modificações que
possuíam propostas
da oposição em %

CCJR 2 0 0
CESP 19 11 57,9%
Plenário 9 5 55,5%
Fonte: CÂMARA DOS DEPUTADOS. Consulta Tramitação de Proposições.
Disponível em: <http://intranet.camara.gov.br/internet/proposições> Acesso em: 15 jan. 2008.

Na Comissão Especial, as modificações ocorreram por meio das emendas.

Dentre elas, 57,9% , a partir do substitutivo do relator, envolviam conteúdos de

emendas de parlamentares do PSDB, PFL e PRONA. Isso não significou que as

modificações não haviam sido propostas por emendas do governo, que não foram objeto

de análise no presente trabalho. Durante a votação o governo não cedeu quanto aos

pontos destacados pela oposição.

No Plenário, as modificações no texto foram decorrentes das emendas

aglutinativas apresentadas. Dentre as modificações no texto, 55,5% foram relacionadas

às propostas de emendas aglutinativas nºs 7, 8 e 11 propostas mediante acordo entre a

oposição e o governo. Outras emendas aglutinativas de autoria exclusiva da oposição

não foram aprovadas. O mesmo ocorreu com relação aos destaques simples. Quanto aos

destaques de bancada, somente foram aprovados aqueles que estavam relacionados às

emendas aglutinativas acordadas com o governo.

A partir de uma análise quantitativa dos dados da tabela 6, observa-se que as

modificações realizadas na Comissão Especial possuíam maior quantidade de

modificações que envolviam conteúdos das emendas apresentadas pela oposição. Isso

pode ter ocorrido pois no caso das PECs, a Comissão Especial se constitui no espaço

para implementação de mudanças por receber emendas e realizar debates com a

sociedade. Portanto, é provável que o próprio governo, verificando as demandas de

partidos da coalizão e da sociedade organizada, decida por fazer as concessões logo na

Comissão e enfrentar menor resistência no Plenário, em que a dificuldade de aprovação

de mudanças exige um quorum maior. Nesse caso, a oposição poderia ser ignorada, pois

a proposta não necessitaria de seu apoio para aprovação, já que seu quorum é de maioria

simples. A coincidência de propostas da oposição com as modificações adotadas pelo

governo pode demonstrar que a sociedade possui representatividade na oposição e que
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esse agente político é capaz de verbalizar a multiplicidade de opiniões das diversas

classes.

A análise qualitativa das modificações realizadas nas Comissões e no Plenário

pode contribuir para explicar o comportamento do governo nessa questão. Em relação

às mudanças realizadas no Plenário, as mudanças na Comissão, além de mais numerosas

e com mais participação de propostas da oposição, foram mais abrangentes e profundas

do que as mudanças realizadas no Plenário. Os dispositivos modificados na Comissão

Especial se caracterizaram por corrigir distorções na aplicação das novas regras,

estendendo benefícios e ampliando valores de pensões e aposentadorias, tais como

aplicação do teto das remunerações aos membros do Ministério Público, o aumento do

valor das pensões, a garantia de integralidade da aposentadoria aos servidores da regra

de transição e a criação do abono de permanência, quanto para os servidores da regra de

transição que tivessem completado os requisitos para aposentadoria como para os

servidores abrangidos pelas novas regras. Também, as mudanças envolveram políticas

sociais para permitir a criação de lei para regulamentar a aposentadoria por invalidez e

responsabilizar a previdência social pelo seguro de acidente de trabalho. Essas

modificações tornaram a proposta mais razoável. Já a proposta inicial incluía muitas

perdas de direitos e não fazia muitas diferenciações entre os servidores ingressos no

serviço público, antes da publicação da emenda, e os que entrariam, além daqueles

menos favorecidos socialmente.

As mudanças no Plenário complementaram as alterações já implementadas na

Comissão, no sentido de ajustar valores financeiros de contribuições e benefícios. Por

interferirem diretamente na economia das famílias brasileiras e envolverem montantes

de dinheiro significativos das contas da previdência, tornaram-se estratégicas para o

governo no sentido de serem objeto de acordo para obtenção de apoio de parlamentares

no Plenário. Portanto, apesar de menos numerosas e abrangentes, são cruciais, já que

envolvem as finanças do povo brasileiro e do governo.
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6 CONCLUSÃO

A análise dos instrumentos regimentais utilizados pela oposição com a

finalidade de interferir no processo legislativo na Câmara dos Deputados é o ponto de

partida para se conhecer a influência desse agente político no processamento de

proposições. Esses instrumentos regimentais legítimos, classificados como relativos ao

tempo e relativos ao mérito, no presente estudo, utilizados pela oposição como forma de

obstrucionismo, fazem parte das estratégias no exercício das funções no contexto da

democracia. Sua importância reside na verificação da efetividade do uso dos

instrumentos regimentais nas estratégias de obstrucionismo freqüentemente adotadas

pela oposição. Desse modo, contribui para a adoção de estratégias pelos partidos

políticos dentro do sistema político brasileiro, na interferência nas decisões dos

governantes quanto à condução do país e ao aprimoramento da democracia.

O estudo demonstrou que a oposição conseguiu interferir no processamento da

proposta de reforma da previdência em diferentes alcances em cada órgão em que

tramitou a partir do uso dos instrumentos de procedimento e de mérito disponíveis no

RICD. Isso a partir dos pressupostos de que a oposição quer alterar, rejeitar e postergar

o andamento das matérias do governo e que o governo, em uma direção oposta, deseja

aprovar as matérias no menor tempo possível e da mesma forma em que foram

inicialmente apresentadas.

A postergação do tempo da matéria foi instrumento para o exercício da função

da oposição de fiscalização e controle das ações do governo e da dissensão por meio das

discussões e debates nas instâncias em que tramitaram. Em termos práticos, a

postergação do trâmite da PEC permitiu a manutenção da discussão do assunto da

reforma da previdência por mais tempo e pode ter influenciado na obtenção dos acordos

para modificar pontos da proposta de interesse das classes de servidores públicos,

aposentados e pensionistas. Isso pode ser evidenciado pelas profundas modificações

realizadas pelo relator da PEC na Comissão Especial, instância por que a matéria

tramitou por mais tempo e que se constitui no espaço para a apresentação de sugestões

pelos parlamentares e para a realização de debates por meio das audiências públicas.

Colocado de outro modo, durante esse tempo, o governo, verificando as demandas da

sociedade organizada e de seus representantes no parlamento, resolveu fazer concessões

diante da imposição de regras tão duras e impopulares. No Plenário, o movimento de
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obstrução não resultou, em termos absolutos, em grandes atrasos na matéria. Contudo,

resultou em acordos de mérito que aprovaram as modificações das emendas

aglutinativas nos 7, 8 e 11.

Com as análises das modificações de mérito, foi constatado que a oposição

influenciou de forma direta ou indireta no conteúdo das matérias por meio do uso dos

instrumentos de mérito (votos em separado, emendas e destaques). Sobre a análise

qualitativa dos dados, poderia parecer que a oposição teve mais influência nas

modificações na Comissão Especial. Entretanto, se forem consideradas as regras

regimentais, verifica-se que isso não é verdade. A análise nos leva a concluir que pode

ter havido apenas a coincidência entre os conteúdos das emendas apresentadas pela

oposição e as modificações adotadas pelo relator, simplesmente pelo fato de que o

governo não dependia dos opositores para aprovar a matéria na Comissão Especial com

maioria simples e, provavelmente, não estava preocupado em adotar emendas da

oposição. Conforme já apresentado, é provável que o governo tenha adotado concessões

em virtude da captação de demandas da sociedade e de parlamentares de sua base,

evitando, dessa forma, resistências maiores no Plenário. Isso pode levar à conclusão de

que a sociedade é bem representada pela oposição, que no presente caso, conseguiu

absorver as opiniões e demandas daquela e apresentá-las por meio de emendas, além de

conseguir dificultar a tramitação, oferecendo os espaços para acordos, tanto entre

governo e oposição, quanto entre governo e sociedade.

No Plenário, apesar de a proposta ter sofrido menos modificações, a oposição

teve maior influência, ainda mais em termos qualitativos. Isso ocorre devido à

necessidade do quorum qualificado de 308 parlamentares para aprovação de PECs, o

que obriga o governo a fazer concessões a fim de obter o apoio necessário dos

parlamentares. Portanto, o governo deixou as questões mais estratégicas para serem

concedidas no Plenário que, conforme levantado na análise qualitativa das

modificações, eram aquelas referentes à flexibilização dos valores das contribuições,

pensões e aposentadorias, e que envolvem a economia das famílias brasileiras, o que é

considerado crucial para a vida dessas pessoas e exigem esforços maiores do governo.

No caso do Plenário, a oposição conseguiu mudanças a partir de propostas de sua

autoria por meio de acordos com o governo. Em outras palavras, o governo fez

concessões em função da atuação direta da oposição, já que necessitaria de seu apoio

para outros dispositivos que desejava modificar e para a aprovação da proposta como

um todo.



99

A pesquisa sugere que as influências da oposição variam nas instâncias da

Câmara dos Deputados em função das diferentes regras nesse órgão. Quanto ao tempo,

a oposição é capaz de exercer mais influência em termos absolutos nas Comissões, em

função das regras da vista e da possibilidade da realização de audiências públicas que,

dependendo da forma com que forem viabilizadas, podem auxiliar bastante a

postergação de prazos. Em termos relativos, a oposição exerce maior influência no

Plenário, pois não existem prazos definidos para a aprovação de matérias, e todo e

qualquer atraso em uma matéria prioritária do governo o será em decorrência da

oposição, pois o governo agirá no sentido de aprovar a matéria no menor tempo

possível. Entretanto, os instrumentos de que dispõem esse órgão não possuem tanto

impacto no tempo total de tramitação, apesar de impactarem no tempo de realização das

sessões que podem ser estender por muitas horas em um mesmo dia.

Quanto ao mérito, as influências da oposição também variam em função das

regras do regimento. Apesar de a oposição possuir maiores oportunidades de modificar

as propostas do governo na Comissão Especial por meio das emendas e, portanto

realizar maiores influências em termos quantitativos, será no Plenário que ela

conseguirá influências mais significativas, mesmo sendo em menor quantidade.

Já na Comissão Especial, o quorum de maioria simples para aprovação das

matérias e a possibilidade de substituição dos membros da Comissão trazem facilidades

para o governo para aprovar as matérias. Assim, o governo tenderá a não acatar

propostas oposicionistas. Se o fizer, será por demandas de outros atores. No Plenário,

conforme já colocado, o quorum de 3/5 obriga o governo a ceder em pontos mais

importantes para propostas conforme demandas oposicionistas.

O estudo em questão envolveu uma rede de relações complexas nas quais

participam o governo, o parlamento e a sociedade organizada, que compõem a arena

eleitoral. Portanto, aprofundar o conhecimento dessa rede em relação à tramitação das

propostas de governo auxilia a compreensão das razões que levam às concessões

realizadas pelo governo e que têm uma relação indireta da ação da oposição.

Dessa forma, os resultados do trabalho contribuem para o conhecimento dos

impactos da ação da oposição e subsidiam a decisão sobre as estratégias a serem

adotadas pelos partidos de oposição, assim como pelos partidos do governo. Também, a

aplicação de estratégias acertadas colabora  para os resultados do processo legislativo à

medida que se maximizam os desejos das oposições, que conseguem interferir na

condução do governo. Com isso, o governo ao mesmo tempo passa a absorver os
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conflitos sociais, atendendo às demandas dos agentes políticos e sociais, adotando uma

postura menos autoritária e mais democrática, evitando, assim, resistências das classes

sociais.
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