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Resumo
A função de controle no Parlamento brasileiro: o caso da Câmara dos Deputados. Monografia
de curso de especialização lato sensu. Este estudo tem como objetivos principais a) descrever
a função de controle do Executivo pelo Legislativo e os procedimentos utilizados em seu
exercício no Parlamento brasileiro; b) analisar a efetividade desse exercício e propor-lhe
alternativas. Não apenas as normas são consideradas, mas o contexto histórico em que se dá a
relação entre os poderes Executivo e Legislativo, o que inclui compreender o sistema
presidencialista em vigor. Procede-se uma pesquisa bibliográfica e uma análise de dados
sobre os instrumentos de fiscalização e controle utilizados no período de 1999 a 2006, cujo
intuito é tentar refutar a hipótese de que não é possível o exercício dessa função no caso
brasileiro, conforme o atual desenho constitucional e institucional.

Palavras chaves: controle, fiscalização, accountability, oversight, presidencialismo,
Executivo, Legislativo
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Abstract
The control function in Brazilian Parliament: the Chamber of Deputies case. A lato sensu
specialization course monograph. This paper is aimed primarily at a) describing the
Legislative Power function to control the Executive Power actions and the procedure followed
by the Brazilian Parliament to exercise it; b) analyzing how efficacious the above exercise is
and propounding alternatives. Relevance is attached not only to official rule but likewise to
the historical context in which relationships between the Executive and Legislative Powers
take place, which entails understanding the Brazilian Presidentialist System in force. To that
end we will draw upon a literary survey and an analysis of data pertaining to overseeing and
control mechanisms used in the period from 1999 to 2006, with the purpose of attempting to
refute hypothesis that the exercise of the referred to function is unfeasible in Brazilian
Parliament, as result of today’s constitutional and institutional framework.

Key words: control, overseeing, accountability, oversight, presidentialism, Executive,
Legislative
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Apresentação
Em atuação há mais de 10 anos nas comissões permanentes da Câmara dos Deputados,
e há quase 5 anos diretamente na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, observando
os problemas que o controle e a fiscalização do Legislativo apresentam, as dificuldades
enfrentadas no uso dos instrumentos disponíveis, a disputa parlamentar e, também, os
contatos estabelecidos com técnicos do Tribunal de Contas da União, relatando seus desafios
e frustrações, tudo isso me aproximou dos estudos sobre o tema, aliás, fundamento de meu
trabalho profissional.
A aproximação acadêmica iniciou-se com a procura de trabalhos mais práticos, sobre
procedimentos e esclarecimentos de dispositivos legais que nos auxiliassem na atividade
diária da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A descoberta de um novo e
gigantesco mundo relacionado ao Controle Parlamentar (ou controle político, como
descobrimos depois) se fez, e percebi que havia muito ainda a aprender. Com o curso de
especialização, tive a oportunidade de me aprofundar em parte das inquietações que me
acompanham há alguns anos e que agora aprendi a olhar de maneira mais afinada.
Uma primeira descoberta importante, a despeito de parecer óbvia, é a de que o
Parlamento tem, entre suas funções fundamentais, aquela do Controle Político e não apenas a
função Legislativa. No entanto, verificamos que isso é diferente no parlamentarismo e no
presidencialismo. O controle propriamente político é mais direto no parlamentarismo e
totalmente disperso no presidencialismo. Mais, o fundamento do controle político no
parlamentarismo tem como base a confiança, uma vez que o Governo se forma a partir do
próprio Parlamento (investidura) e o Executivo pode ser destituído (retirada da confiança)
pelo Parlamento quando a relação fiduciária é colocada em xeque. Assim, instrumentos
próprios estão disponíveis, numa cultura muito específica que reconhece de maneira clara a
presença do Parlamento no Governo e do Governo no Parlamento.
No presidencialismo, praticamente não encontramos esse conceito de controle político,
tão direto e claro como no parlamentarismo. O termo fiscalização quase que o substitui,
apesar de virem habitualmente juntos na literatura consultada. Então, aqui, falamos de uma
acepção mais ampla do termo controle, que engloba todas as atividades de fiscalização da
ação do Governo, com independência e com a certeza de que elas produzam efeito jurídico ou
simplesmente político, ou seja, que denunciem, frente aos cidadãos, a gestão realizada pelo
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Governo e proponha alternativas à mesma, favorecendo com isso a livre concorrência pelo
poder (CEDDET, 2006).
Teoricamente, não é difícil compreender e aceitar a existência de função tão nobre e
fundamental. A dificuldade encontra-se em reconhecê-la na prática parlamentar e medir a
efetividade dos instrumentos utilizados para exercê-la. Ademais, culturalmente, pelo menos
no caso do Brasil, há uma tensão permanente entre os que consideram como única, ou como a
mais legítima função parlamentar, aquela legislativa, denunciando o que consideram um
exagero do exercício da ação fiscalizadora e investigatória – o que já é uma distorção no
entendimento do lugar da função de controle 1 .
O que percebemos é que, para os constitucionalistas brasileiros, isso é pouco relevante
e uma vez que as funções estão definidas constitucionalmente, trata-se de uma questão de
cumprir a norma. Geralmente, também, reduzem a função de Controle às ações fiscalizatórias
e de investigação, sendo as Comissões Parlamentares de Inquérito o paradigma sempre
lembrado (MENDES, COELHO e BRANCO, 2007). Os cientistas políticos, por sua vez, a
depender da escola a que se filiam, praticamente não falam de uma função de controle, mas de
uma relação complexa do Parlamento com o Executivo, bem como com o eleitor, em que se
pode discutir os meios de responsabilização dos atores. Este é o motivo pelo qual a palavra
accountability aparece tantas vezes em seus trabalhos sobre o tema. Assim, foi necessário
estudar, além do material produzido sobre o Brasil, autores estrangeiros e acompanhar a
discussão em outros Parlamentos para alcançar uma compreensão mais ampla sobre o assunto.

1

O próprio Michel TEMER (2003), nome importante na política nacional, é um dos que consideram um desvio o
exercício tão intenso do poder de investigação e de fiscalização.
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1. Metodologia
1.1 Sobre o período analisado
O período elegido para a coleta dos dados teve a pretensão, apenas, de cobrir dois
Governos distintos, que se têm oposto na arena parlamentar e eleitoral. Não julgamos
necessário apresentar as razões históricas, além do necessário, considerando-se evidente
tratar-se de dois Governos em oposição um ao outro, os dois mais importantes depois da
abertura política e da retomada dos Governos civis no Brasil, em 1985. Assim, o segundo
mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1999-2002) e o primeiro do Presidente
Lula (2003-2006) constituem nosso limite histórico, em que procuramos vislumbrar possíveis
padrões de comportamento do Parlamento brasileiro em relação ao Executivo federal.

1.2 Os objetos de análise

1.2.1 Os instrumentos de fiscalização e controle

Uma definição mais adequada sobre o que seria controle e fiscalização, no âmbito do
Direito Parlamentar, será apresentada em seção específica. Aqui, reunimos, para fins de
análise, apenas os controles formais, que tenham caráter continuado e estejam definidos
legalmente.
1.2.2 Os órgãos de fiscalização e controle

No recorte necessário, optamos por nos deter na estrutura organizacional da Câmara
dos Deputados e nos instrumentos utilizados para o exercício da função de fiscalização e
controle, privilegiando a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, selecionando uns
poucos instrumentos para análise mais detalhada. A comparação com outros órgãos do
próprio Congresso Nacional se justifica pela necessidade de estabelecer parâmetros que nos
permitissem avaliar a efetividade dos órgãos e dos instrumentos.
Não tratamos do Tribunal de Contas da União diretamente neste trabalho, por
limitações de tempo e de enfoque, mas não por este órgão não ser importante. Ao contrário,
ressentimo-nos de não proceder a uma análise do desenvolvimento histórico do TCU,
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comparando o seu crescimento, enquanto órgão de Controle Externo, e o reflexo desse
crescimento no Congresso Nacional. Apesar disso, dados sobre as fiscalizações realizadas por
aquele tribunal serão considerados.

1.3 Os dados e a técnica
Os dados referentes à quantidade e à tramitação dos instrumentos de fiscalização e
controle foram obtidos diretamente dos sistemas de informação disponíveis na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, acessíveis, inclusive, por meio de seus portais corporativos 2 ,
bem como de relatórios oficiais das comissões e do TCU. Outros dados, tais como estrutura
organizacional, histórico das Comissões etc, foram obtidos por meio da consulta à legislação,
monografias e entrevistas.

1.4 Teoria
As leituras realizadas nos colocaram diante de duas grandes perspectivas: a dos
constitucionalistas europeus (ou por eles informados) e a dos cientistas políticos de tradição
norte-americana.
Muitos têm estudado a relação Executivo-Legislativo no Brasil (FIGUEIREDO, 2001;
LIMONGI, 2006 e 2006a; FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999, 1999a e 2002; LIMONGI e
FIGUEIREDO, 1996 e 2004; LEMOS, 2005, 2005a e 2006; SANTOS, 1997; PEREIRA e
MUELLER, 2000 e 2002), a partir de teorias advindas da ciência política, de tradição norteamericana. A teoria sobre a preponderância do Executivo é apresentada por Pereira e Mueller
(2000) num artigo que já se tornou clássico e é citado constantemente. Ali eles analisam o
papel das Comissões no Parlamento brasileiro. Figueiredo (2001) busca mostrar como a
concentração de poder legislativo nas mãos do Presidente tem dado a este uma grande
‘capacidade de Agenda’. Figueiredo e Limongi (2001) analisam a relação ExecutivoLegislativo buscando demonstrar o funcionamento do Congresso, com foco no papel dos
partidos.
Todos eles fazem uma leitura abrangente, considerando períodos de tempo maiores do
que o nosso e com uma análise de conteúdo (qualitativa) que nos escapa absolutamente.

2

Câmara dos Deputados: www.camara.gov.br; e Senado Federal: www.senado.gov.br
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Também não nos arriscamos utilizar teorias que dominamos pouco, como a da ação racional 3 ,
que traz em seu bojo outras três teorias ou linhas, a distributiva, a informacional e a partidária.
A teoria distributiva afirma que as comissões servem aos propósitos dos próprios membros,
como base de trocas; a teoria informacional, ao priorizar o trabalho do Plenário, vê as
comissões como suporte daquele, fornecendo-lhe estudos e outras informações; e a teoria
partidária afirmaria o lugar específico do partido majoritário que tem prerrogativas,
vantagens e poderes especiais, que possibilitam o controle das comissões com o objetivo de
atender aos membros do partido.
Supomos, evidentemente, a ação racional. Por outro lado, as variáveis históricas,
parecem-nos importantes demais para serem ignoradas, como julgamos ser característico de
muitos dos trabalhos consultados. O neo-institucionalismo, escola na qual se filiam muitos
dos autores estudados, indica que regras (normas) e procedimentos são relevantes 4 .
Concordamos igualmente com essa perspectiva, mas não com aqueles que dão às normas e
aos procedimentos uma força exagerada ou quase exclusiva na determinação dos efeitos,
desconsiderando a cultura política em vigor e o peso dos interesses individuais, ou que
julguem poder reformar as instituições simplesmente mudando regras e criando certos
mecanismos de maneira artificial.
Como assumimos acima, o presidencialismo de coalizão é um pressuposto, o que nos
coloca numa outra perspectiva que é a centrada no Presidente, possibilitando análises sobre as
dinâmicas de coalizão e chamando a atenção para a importância do contexto.
Nosso trabalho considera a importância dos procedimentos, conforme a teoria neoinstitucionalista defende, mas considera mais os efeitos negativos das normas e dos
procedimentos em uma cultura na qual a legislação serve para os amigos e inimigos 5 ,
conforme a conveniência, e em que a mudança é um valor negativo.
Apesar de o enfoque dos europeus quase sempre estar voltado ao parlamentarismo, sua
influência nos estudos de direito parlamentar alcança as Américas com freqüência (cf.
MORA-DONATTO, 2001; SAGUES, 2002; LEON, 2006; PESANTES, 2004).

3

Pano de fundo para muitos autores já citados aqui, por exemplo, LEMOS (2005 e 2006); PEREIRA e
MUELLER (2000). No caso, a reeleição para a próxima legislatura seria um motivador para a ação dos agentes
políticos.
4
A diferença desta para a chamada “velha escola” é que esta dizia mais respeito aos aspectos formais ou legais
do Governo. O neo-institucionalismo concebe mais autonomia às instituições políticas e a política é vista como a
convergência de instituições, eventos e indivíduos.
5
Santos (2003) considera possível explicar a ineficácia da aplicação da Lei no Brasil pelo intenso processo de
deslocamento social, o que, de qualquer modo, não elimina o fenômeno.
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A preocupação com o lugar da função de controle na atuação parlamentar é uma
constante. Aragon (2002), por exemplo, procura demonstrar que este é um conceito central
para a teoria constitucional. A impressão que fica é a de que a perspectiva européia se volta
para a garantia de que os Governos não esqueçam serem responsáveis e que o Parlamento é o
ator principal, algo ‘educativo’. Enquanto isso, a perspectiva norte-americana pressupõe um
jogo e procura desmascarar as artimanhas dos jogadores, flagrando o modo como burlam as
regras a seu favor. Utilizamos pragmaticamente as duas perspectivas, à medida em que foram
surgindo as perguntas e dúvidas.
Assim, lançamos mãos de 2 (duas) hipóteses.

1.5 As hipóteses do trabalho
H1 – As Propostas de Fiscalização e Controle são ineficientes principalmente pela má
compreensão da função de controle parlamentar ou político, motivo pelo qual foram
concebidas para funcionar no âmbito das Comissões temáticas das Casas Legislativas, na
lógica do processo legislativo, que lhe é absolutamente estranho.
H2 – As Comissões de Fiscalização Financeira e Controle têm mudado ao longo do
tempo, perdendo poder e prestígio. Igualmente, o uso advindo desta visão ‘específica’ da
função de controle parlamentar, no seio da qual encontramos o direito das minorias, têm
mantido a Comissão ineficiente e com sua missão incompreendida.

1.6 Análise e conclusão
Após análise dos dados, esperamos ser capazes de analisar nossas hipóteses, refutá-las
ou aprimorá-las, transformando-as em proposições testáveis. As teorias acima expostas serão
nosso horizonte, a partir do qual tentaremos responder se há efetividade nos instrumentos – e
na própria função e apresentar propostas para aprimorar o sistema, no caso brasileiro.
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2. Conceitos
Há quatro conceitos que julgamos importantes discriminar. O primeiro e mais
abrangente é o de controle, seguido pelo de fiscalização. A aparente obviedade dos termos é
enganadora e os valores a eles associados sofreram mutações ao longo da história das
democracias parlamentares. Os dois últimos, a saber, accountability e parliamentary
oversight, têm sido cada vez mais utilizados, mas guardam uma relação muito próxima de sua
origem Norte-Americana. Nesse sentido, os utilizamos criticamente, ressalvando que ficam
mais claros no contexto dos EUA e dos estudos que tomam como modelo o Congresso
Americano e sua relação com o Governo daquele país.

2.1 Controle
“A função específica da assembléia representativa é vigiar e controlar o
Governo; é jogar as luzes da publicidade sobre seus atos; é compelir o Governo
à completa exposição e justificação de todos esses atos”
(John Stuart Mill)

Temos, pelo menos, três abordagens para a questão do controle, como função: a teoria
constitucional, a da ciência política, a da administração pública. Além destas, destaque-se que
os técnicos envolvidos com o controle externo costumam fazer recortes específicos quando
abordam o tema.
A palavra controle provém do termo latino fiscal medieval contra rotulum, passando
ao francês como contre-rôle (contrôle), cujo significado literal é ‘contra-livro’, ou seja, o
livro de registro que permitia contrastar a veracidade dos registros realizados em outros
lugares. O termo ganhou aos poucos significado mais amplo, passando a designar também
‘fiscalizar’, ‘submeter’, ‘dominar’, entre outros. A despeito de o termo inglês ‘control’ referirse principalmente a ‘domínio’ (enquanto no caso francês, seu vínculo principal era
‘comprovação’), nos dois idiomas há uma gama de significados próximos. Em inglês,
podemos chegar, então, a ‘mando’, ‘Governo’, ‘direção’, mas também a ‘freio’ e
‘comprovação; em francês, ‘registro’, ‘inspeção’, ‘verificação’, mas também ‘vigilância’,
‘domínio’ e ‘revisão’; em alemão (kontrolle), temos ‘comprovação’, ‘registro’, ‘vigilância’,
mas também ‘intervenção’, ‘domínio’ e ‘revisão’; em italiano (controllo), encontramos
‘revisão’, ‘inspeção’, ‘verificação’, mas também ‘vigilância’, ‘freio’ e ‘mando’; em espanhol
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(control), ‘inspeção’, ‘fiscalização’, ‘intervenção’, ‘domínio’, ‘mando’, ‘preponderância’; em
português, “domínio”, “Governo”, “fiscalização’, ‘equilíbrio’. (ARAGÓN 2002: 121-122;
DICIONÁRIO AURÉLIO, verbete: controle).
Percebemos que a análise lingüística nos coloca diante de uma pluralidade de sentidos.
Da mesma maneira, na análise das normas jurídicas, isso permanece, já que o termo ‘controle’
refere-se a fenômenos bastante distintos: controle parlamentar, judicial, administrativo,
estatal, social etc. Segundo Aragon (2002: 122), no entanto, se essa variedade de significações
pode obrigar a elaboração de um mesmo número de conceitos de controle, não retira a idéia
que lhe é subjacente, a saber, a de ‘tornar efetivo o princípio da limitação do poder’. Assim,
todos os meios de controle em um Estado Constitucional estariam voltados para um só sentido
e respondem, todos, objetivamente, a um único fim: fiscalizar a atividade do poder para evitar
seus abusos.
Do ponto de vista histórico, o controle parlamentar ou político surge com o próprio
Parlamento (moderno), e os primeiros instrumentos de controle parlamentar sobre o Governo
aparecem com certa nitidez no Parlamento britânico, no começo do século XVIII, e no
continente europeu, na França em primeiro lugar, com a queda de Napoleão, consolidando-se
no reinado de Luis Felipe I (1830-1848) (MORA-DONATTO, 2001).
Para Loewenstein (1986), que considera o controle como substância do Estado
constitucional democrático, o aparecimento do controle parlamentar tem seu início
''... fue en las reformas de 1867 y 1884 cuando se democratizó (en Inglaterra) el
derecho electoral. La irrupción del electorado, o del ‘pueblo’, en la realidad
política debe ser atribuida a la teoría y práctica de la Revolución Francesa. Al
principio, la Asamblea constituyente de 1789 tendió al concepto de
representación de tipo élite, que se encuentra en Montesquieu. La Constitución
de la Convención (1793), estableció firmemente el principio de que el poder del
gobierno sólo deriva su legitimidad de la voluntad del pueblo, e introdujo así el
sufragio universal (sólo varones) como realización de la ‘volonté generále’ de
Rousseau. El siglo XIX aceptó, como algo dado, la base democrática del
proceso del poder, poniéndose ésta de manifiesto en la ampliación del derecho
de voto, en unas elecciones libres, que expresan la verdadera voluntad del
electorado y en la libre competición de los partidos políticos en los que se
organizaba el electorado como detentador del poder independiente. La función
de control se distribuye así entre todos los detentadores del poder: el gobierno, el
parlamento y el electorado''. Y continua, más adelante, diciendo que el control
queda vinculado a la existencia de un gobierno responsable como elemento
esencial a las democracias, en cuyas constituciones están ancladas, en su
totalidad, las técnicas de control, ya que ''La supremacía de la constitución es el
remate de un sistema integral de controles políticos''. (p. 69)

Apesar de sua origem estar intimamente relacionada ao surgimento do Estado
moderno e, para alguns, como o próprio Loewenstein, estar intrinsecamente ligado ao de
Constituição democrática, o conceito de controle, particularmente o de controle parlamentar,
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não estava contemplado na maioria das Constituições até o final da Segunda Guerra Mundial,
mesmo que fosse freqüente seu exercício.
“Para una teoría constitucional adecuada a la única Constitución ‘normativa’
posible, que es la Constitución democrática, el control es el elemento que, al
poner em conexión precisamente el doble carácter instrumental y legitimador de
la Constitución, impide que ambos caracteres puedan disociarse. El control pasa
a ser aí um elemento inseparable de la Constitución, del concepto mismo de
Constitución. Cuando no hay control, no ocurre sólo que la Constitución vea
debilitadas o anuladas sus garantías, o que esse haga difícil o imposible su
‘realización’; ocurre, simplemente, que no hay Constitución” (ARAGÓN, 2002,
p. 119-120)

A verdade é que o conceito mesmo de controle parlamentar conheceu uma mudança
razoável ao longo dos últimos dois séculos. Desde 1875, o controle por meio das câmaras
legislativas é uma realidade no Ocidente e foi sendo reconhecida e assimilada nos
regulamentos das assembléias e, em 1918 e 1945, passou por processos de mudança
importantes.
No cenário das monarquias constitucionais, o controle estava relacionado à imunidade
do chefe de Estado, motivo pelo qual a responsabilidade deste ficava resguardada (através da
figura do referendo) e apenas o Conselho de Ministros é que poderia ser objeto de Controle
propriamente dito. Num segundo momento, dois conceitos importantes são a ele vinculados,
aquele da ‘responsabilidade política’ e aquele da ‘responsabilidade penal’ (impeachment). Por
fim, há uma junção dos dois conceitos em um só, a ‘responsabilidade político-penal’, que
exigia a demissão dos membros do Governo sob a ameaça de serem julgados. Nesse
momento, não existia nenhuma relação jurídica permanente entre Parlamento e Governo.
(MORA-DONATTO, 2001).
A partir de 1918, há um afastamento dessas posturas, o que, nos períodos pós-guerras,
será ampliado. Em primeiro lugar, há a experiência nas Constituições nascentes, aprovadas
depois da queda dos impérios alemão, austro-húngaro e russo, que acabam por estabelecer a
responsabilidade expressa do Governo ante o Parlamento (sendo os primeiros países a
consagrá-la, a Alemanha, a Áustria, a Tchecoslováquia e a Polônia). No imediato segundo
pós-guerra, os processos constituintes em curso retomam o ideal democratizador do
constitucionalismo dos anos 20 (barrado apenas pelas ditaduras dos anos 30), e, na década de
40, a posição central dos Parlamentos no conjunto do sistema político é realçada, tanto em
suas funções mais tradicionais, como a legislativa, a orçamentária e a de controle, quanto na
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assunção de funções predominantemente de direção6 e impulso da ação política. Tudo isso
tem implicação direta na formalização e juridicização de todas as funções parlamentares,
incluindo, necessariamente a de controle.
O movimento, ainda ativo, de constitucionalização ou de racionalização da
responsabilidade governamental é uma visão mais ampla do controle
parlamentar e seus instrumentos, pois se distancia consideravelmente da idéia de
que o controle é um instrumento cujas finalidades principais são sancionar,
ratificar ou destituir um Governo, para concebê-lo como o instrumento que fixa,
com precisão, as relações entre este e o Parlamento. (MORA-DONATTO, 2001,
p. 2)

Num momento posterior, igualmente bem marcado no caso europeu, há uma fase mais
desenvolvida, herança direta do constitucionalismo, em que temos um conceito também mais
amplo de controle 7 , que, especificamente no que diz respeito à função de controle
parlamentar, se vincula a duas idéias fundamentais: à de responsabilidade política difusa e ao
conceito de minoria parlamentar. (MORA-DONATTO, 2001)
Há uma tendência, portanto, de entender-se essa função sempre numa perspectiva mais
ampla. A verdade é que a própria concepção de parlamentarismo é compreendida em um
sentido mais amplo, o de democracia parlamentar como forma de Estado – na qual se
enquadram tanto presidencialismos quanto parlamentarismos 8 . Tratamos, portanto, do
conceito de controle político como aquele vinculado à responsabilidade política do Governo,
o que alcança qualquer regime, seja parlamentarista ou presidencialista, como sinal distintivo
das democracias parlamentares.
Lembremos a diferenciação feita por Sartori (2007) entre controle legislativo e
controle político. Com o primeiro termo, o atuor refere-se à capacidade que as legislaturas
têm de apresentar, modificar, protelar e rejeitar projetos de lei. Ou seja, diz respeito à
capacidade de o Legislativo tomar decisões. O segundo termo é exatamente o que
denominamos de controle parlamentar, referindo-se ao acompanhamento das decisões
adotadas pelo Executivo.
Para os fins deste trabalho, ficamos com as conclusões da constitucionalista MoraDonatto (2001, p. 6), quanto às características do controle parlamentar em seu sentido
estendido:

6

é o que a doutrina italiana denominou de indirizzo (SARASOLA, 2003)
Que, apesar de pouco juridificado, tem uma doutrina bastante discutida.
8
Essa conceituação já é encontrada em autores já clássicos, como Hans Kelsen e Carl Schmitt.
7
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Em primeiro lugar estamos falando de um controle de tipo político, entre
outras coisas pela qualidade dos titulares do controle, que são sujeitos
caracterizados por sua condição eminentimente política, por tratar-se de
membros que tomam parte do Parlamento e cujo interesse em desgastar a
imagem do Governo se assenta na idéia de contar com um programa
alternativo.
Outra particularidade que podemos atribuir a dito controle é que pode ser
sucessivo ou prévio, de tal forma que este pode recair sobre atividades já
desenvolvidas (consumadas) ou sobre atividades futuras (projetos).
Uma outra característica que é importante destacar do controle parlamentar
é em relação aos efeitos que o mesmo pode oferecer, ou seja, o simples fato
de usar o controle parlamentar implica um resultado em si mesmo,
evidenciar que o exercício do poder político está sendo fiscalizado e
controlado; em suma, que as atividades dos titulares do poder público
podem e devem ser examinados minuciosamente (sob lupa) e em
conseqüência as atividades públicas não podem subtrair-se da crítica
institucionalizada que em todo sistema democrático deve exercer o
Parlamento.
Como conseqüência das características anteriores, podemos assinalar que os
efeitos deste controle nem sempre são sanções (salvo no caso em que assim
assinale expressamente uma norma) mas que sua eficácia descansa mais que
nas sanções imediatas ou presentes em sanções mediatas e futuras que o
exercício do controle pode desencadear. Desta maneira, o que persegue o
controle parlamentar não é a destituição ou remoção do Governo, mas
fiscalizar e controlar as áreas em que este intervém, com o fim de evidenciar
seus erros por ação ou omissão.

2.2 Fiscalização
Há uma confusão quando se fala de função de fiscalização (do Parlamento) e função
de controle. A rigor, apenas existiria a função de controle (VALENZUELA, 2000), sendo a
fiscalização um dos mecanismos para exercê-la. No caso brasileiro, a Constituição Federal
introduz os dois termos, Fiscalização e Controle, como se tratasse de uma única função, não
diferenciando um do outro. A bem da verdade, ora são apresentados juntos, ora
separadamente, com um significado muito próximo 9 .
Acreditamos que, como bem lembra Mora-Donatto (2001), o controle parlamentar é
exercido por meio de todas as atividades do Parlamento. Isso, no entanto, não impede que se
faça uma abordagem em torno de mecanismos e órgãos específicos a partir dos quais a própria
função se torna mais clara, mais evidente. A fiscalização é um desses mecanismos de
controle, ou, como lembra Sousa Junior (s/d, p.8), “controle é o gênero, do qual a fiscalização
é uma espécie”.

9

Mais impróprio, a nosso ver, é considerar a função de controle (e o exercício de fiscalização sobre o Executivo)
como uma parte do processo legislativo, aproximando a função legislativa daquela do controle. A este ponto
retornaremos em capítulos posteriores.
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Para o autor,
“Fiscalizar é vigilar permanentemente os atos praticados pelos subordinados,
com o intuito de mantê-los dentro dos padrões legais e regulamentares
instituídos para cada atividade administrativa”. (IDEM)

Segundo a Organização Mundial de Parlamentares contra a Corrupção (GOPAC) 10 ,
uma fiscalização parlamentar eficaz exige uma combinação de coisas, entre as quais:
a) poder parlamentar, recursos e procedimentos apropriados;
b) boa contabilidade, apresentação de relatórios e transparência por parte do Executivo;
c) parlamentares bem informados e capacitados; e
d) boa compreensão de parte da sociedade sobre a governabilidade democrática,
imprensa independente, e uma sociedade civil ativa.
Alguns autores preferem não distinguir um termo do outro (controle e fiscalização),
chegando mesmo a inverter a amplitude de ambos:
(...) la fiscalización podría ser comprensiva de un carácter genérico y amplio que
incluye el control, pero este último tiene un carácter restrictivo que incluye sólo
a aquellos instrumentos que llevan aparejada la exigencia inmediata y directa de
responsabilidades políticas, como sanción indispensable asociada a la
fiscalización. (FERRADA BORQUÉZ, 2002, p. 463-4)

Para fins deste trabalho, consideramos o controle como a função parlamentar e
a fiscalização como um dos meios, necessário, de exercê-la.

2.3 Accountability
O termo accountability tem sido utilizado com grande freqüência em anos recentes,
sem uma tradução adequada para o Português 11 . Segundo Robertson (2002), há dois
significados principais para o termo accountability no Estado moderno: 1) um sentido padrão,
comum nas democracias, realça que aqueles que exercem o poder, seja como governantes,
como representantes eleitos ou como dirigentes oficialmente designados, são de certo modo
administradores e devem ser capazes de mostrar que exercem seus poderes e desempenham
adequadamente seus deveres; 2) accountability pode referir-se aos arranjos feitos para

10
11

Em http://www.gopacnetwork.org/Programming/programming_PO_sp.htm
Encontra-se com alguma freqüência o termo ‘responsabilização’ como um termo aproximado (MELO, 2007)
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assegurar a conformidade entre os valores de um corpo delegado e a pessoa ou as pessoas
para quem poderes e responsabilidades são delegadas. Nesse último caso, é clara a relação de
responsabilização, nos Governos democráticos, entre as pessoas por meio do mecanismo das
eleições.
Mesmo não sendo uma característica exclusiva das formas democráticas de Governo, é
nessas que há uma maior demanda por accountability, que vem, freqüentemente, vinculada à
idéia de ‘transparência’ no Governo, a habilidade para conhecer exatamente o que os
representantes eleitos estão fazendo.
Apesar de aparecer com cada vez mais freqüência na literatura de ciência política,
inclusive no Brasil, e nas discussões sobre o futuro da administração pública, o termo é
bastante difícil de traduzir, a despeito de seu sentido geral ser facilmente compreendido, ou
seja, a idéia de que, para que o cidadão fiscalize competentemente o Estado, duas condições
sejam exigidas: do lado da sociedade, o surgimento de cidadãos conscientes e organizados em
torno de reivindicações cuja consecução pelo poder público signifique a melhora das
condições de vida de toda a coletividade; e, da parte do Estado, o provimento de informações
completas, claras e relevantes a toda a população, expandindo assim o número de
controladores e reforçando – pela prestação de contas direta ao titular do poder, o povo – a
legitimidade das políticas públicas e a segurança de seus atos (OLIVEIRA, 2002).
Nesse sentido, podemos defini-la
“[...] como sinônimo de responsabilidade objetiva e, portanto, como um conceito
oposto ao de responsabilidade subjetiva. Enquanto responsabilidade subjetiva
vem de dentro da pessoa, a accountabilitity (responsabilidade objetiva) acarreta
a responsabilidade de uma pessoa ou organização perante uma outra pessoa, por
algum tipo de desempenho (MOSHER apud SILVA, 2002, p. 38).

Andreas Schedler (1999) diz que a atração do conceito accountability deriva de sua
amplitude, é algo bastante abrangente. Mais do que denotar uma técnica especifica de
domesticar o poder, abarca três modos diferentes de prevenir e remediar o abuso do poder
político. Implica poder subjetivo para ameaçar com sanções; obriga-o a ser exercido de
maneira transparente, e força-o a justificar seus atos.
Uma importante precisão é aquela que distingue controle horizontal e controle vertical,
na verdade,

vertical accountability e horizontal accountability. A vertical seria aquela
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exercida pelos eleitores sobre os eleitos 12 (ou, como preferimos, dos representados sobre os
representantes). A accountability horizontal seria aquela que, por meio de certos
mecanismos 13 , visa a impedir excessos de concentração de poder, ou que autoridades se
perpetuem nos cargos (encroachment).
Crisp, Moreno e Shugart (2003) não concordam que exista algo como horizontal
accountability, uma vez que accountability, afirmam, significa não apenas que se responde a
alguém, mas que esse alguém pode aplicar uma sanção. Poderes equivalentes de Governo não
respondem um ao outro, apenas aos eleitores (estes seriam os únicos agentes a poder
sancionar o Governo). Assim, o que existiria seriam, sim, relações horizontais de “responder”
a pessoas, como uma espécie de accountability sem mecanismos de sanção. Os autores
preferem falar, por esse motivo, de SUPERINTENDENCIA 14 , e não de accountability.
Sem nos estendermos nas controvérsias teóricas, podemos concluir que a existência de
accountability horizontal (ou superintendência) está ancorada na divisão de poderes e
jurisdição, para criar um quadro de mútua observância entre as instituições (HERNANDEZMIRABAL, 2004).
É bom lembrar, no entanto, que o conceito de controle não se reduz ao de
accountability, a despeito do uso quase exclusivo desse último por muitos cientistas políticos.
Enquanto toda accountability é uma forma de controle, nem todo controle é accountability. A
idéia de accountability implica certa verticalidade, sendo sempre posterior, enquanto inspeção
e medida de resultados, e controle, por seu turno, tem uma fase pré, uma durante, uma
posterior sobre os procedimentos institucionais.
Atualmente se fala, inclusive, de accountability parlamentar 15 . A teoria da agência 16
explica muito bem o que ela é, mas para nossos fins, devemos considerar:

12

Lemos (2006) lembra que “a democracia eleitoral diz respeito muito mais sobre as escolhas do eleitorado do
que sobre alguma accountability vertical inerente entre eleitores e eleitos” (cf. PRZEWORSKI, STOKE e
MANIN, 1999).
13
A eleição para cargos por todos e dentre todos, preenchimento aleatório de cargos públicos, com mandatos
certos, fixos e sem recondução, exceto para militares; inexistência de mandatos vitalícios, são exemplos desses
mecanismos.
14
“Horizontal implies equal or at least at the same level while accountability implies some form of herarchy that
permits the assignment of responsibility and meting out of rewards and/or punishment” (SHUGART, MORENO
e CRISP, 2000, p.2). Fica uma dúvida, a de entender se, nesse caso, então, seria possível continuar falando de
controle político ou parlamentar.
15
Conforme definido pelo Research Group on Parliamentary Accountability (do Standing group on parliaments
do
European
Consortium
in
politics
research.
Disponível
em
http://www.essex.ac.uk/ecpr/standinggroups/parliaments/documents/accountability.pdf. Acesso em 02/12/2007.
16
Vide Apêndice D.
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1 - Em qualquer democracia, existe uma delegação de poder dos cidadãos para o
Governo que é espelhado por um processo de responsabilização que segue em direção
contrária (STROM, 2000, 2003). Um sistema institucional organiza o processo de
accountability no qual o Parlamento é o ator principal.
2 – Accountability deve ser entendida como um tipo de controle ex post do Executivo,
baseado principalmente sobre comunicação e monitoramento para combater a perda de
agência descrita pela teoria da agência. Como Lupia (2003) explica, existem três modos de
adquirir informação para combater perdas de agência: monitoramento direto, prestando
atenção ao que o agente diz sobre suas atividades, ou acompanhando o testemunho de
terceiros sobre as ações do agente.

2.4 Parliamentary Oversight
McCubbins e Schwartz (1984), ao discutir a ausência do Congresso no controle diário
das atividades do Executivo, contestam que tal ausência seja um fator negativo ou uma falha
de acompanhamento, pelo que existiriam outros mecanismos tão ou mais eficientes, que eles
classificam de 1) Police patrol oversight; e 2) fire alarm oversight.
Oversight aqui tem o sentido de controle, ou melhor, de fiscalização ou supervisão. No
primeiro caso, o do tipo patrol control, refere-se a um tipo de controle a priori dos processos,
pró-ativo, e exercido de forma centralizada, por meio de um órgão encarregado da analise das
atividades e gastos realizados 17 . No caso da supervisão do tipo fire alarms, refere-se a um tipo
reativo, exercido de forma descentralizada e indireta, por meio da fixação de normas básicas18
Comenta Vieira (2003, p. 39) que
“esse tipo de supervisão apresenta basicamente duas vantagens: a) permite que o
Principal obtenha a informação de que necessita a um menor custo quando
comparado com a supervisão do tipo police patrol; e b) provê melhores
informações. Assim ao contrário do police patrol, em que alguma agência (ou as
próprias comissões do Congresso) procura por problemas para corrigir constante
e permanentemente, o fire alarms é criado na própria legislação da agência,
contemplando a possibilidade de grupos de interesse específicos acionarem o
alarme ao menor sinal de fogo se essas agências desviarem”.
“Assim, indivíduos e grupos de interesse envolvidos com cada agência têm
acesso às suas decisões e podem avaliar seu desempenho, gerando informações
úteis para o Parlamento e para a própria burocracia”.

17
18

No caso, da perspectiva norte-americana, os gastos seriam os realizados pelas Agências governamentais.
Para o desempenho, no caso, das várias Agências governamentais.
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Oversight 19 refere-se ao papel crucial dos Parlamentos de monitorar e rever as ações
dos órgãos do Executivo. É um papel difícil de ser exercido, principalmente quando o
Executivo tem grande poder na definição dos quadros de comando, o que quase sempre
implica grande influência na determinação da conduta das pessoas.
Como afirmamos anteriormente, um dos conceitos chaves de uma democracia
constitucional é o de separação de poderes que é reconhecida no exercício do poder e que
obriga que a administração seja aferida por um órgão de Governo distinto dele, a quem deve
prestar contas. Esse é um ideal, obviamente, que deve, também prover ‘freios e contrapesos’
(checks and balances) ao exercício do Poder Executivo, tornando-o mais responsável
(accountable) junto à legislatura eleita.
É evidente que o desenho institucional é fundamental para que o exercício do
oversight ocorra. Isso é mais fácil, por exemplo, na Alemanha e nos EUA do que no Brasil ou
na Argentina (FERRARO, 2005), pelo motivo de que naqueles países a burocracia estatal ser
mais independente do Executivo e ter uma relação mais direta com os Parlamentos, enquanto
no Brasil (e, modo geral, em todos os países latino-americanos), todos sabemos haver uma
distribuição de cargos entre os partidos de apoio do presidente, passando ao largo a questão
técnica 20 . No entanto, não é essa uma condição suficiente ou essencial.
A idéia de oversight corresponde à de um acompanhamento das ações do Governo, a
um monitoramento constante e sistemático, como o que faz, por exemplo, o Tribunal de
Contas da União, ou aqueles previstos nas competências das comissões temáticas das casas do
Congresso Nacional (inclusive e principalmente da Comissão Mista de Orçamento).
Uma condição fundamental, porém, para a existência de um oversight efetivo e
adequado do Executivo, é que os membros do Parlamento e do Executivo compreendam
plenamente as justificações constitucionais e racionais subjacentes à responsabilização
(accountable) governamental e os propósitos a que serve.
Accountability e oversight serão mais efetivos se reconhecidos por aqueles investidos
de poder como princípios organizadores e centrais da Constituição21 . O papel de oversight é
frequentemente visto como exclusivo dos partidos de oposição, cuja função é a de policiar e
expor a má administração e a corrupção. Esse ponto de vista é limitado e deficiente. Oversight

19 Como vimos no caso do conceito de accountability, o de oversight não tem um sentido único, podendo ser
utilizado para descrever um grande número de atividades exercidas pelo Legislativo em relação ao Executivo.
No que diz respeito ao papel de controle, geralmente está vinculado ao de accountability.
20
Típico em presidencialismos de coalizão (cf. CINTRA, 2005; SANTOS, 1999).
21
Lembrar ARAGÓN (2002) e LOEWENSTEIN (1986).
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e accountability ajudam a assegurar que o Executivo implemente leis e políticas da maneira
desejada pelo Legislativo e segundo os ditames da Constituição. O Legislativo, desse modo,
estaria apto a manter o controle sobre as leis que aprova e a promover os valores
constitucionais de accountability e boa governança. Desse modo, oversight tem que ser visto
como um dos pilares centrais da democracia, porque por meio deste, o Legislativo buscará
garantir que o Executivo cumpra seu mandato, monitorar a implementação das políticas e
lançar mão dessas experiências no futuro. Por meio dele, persegue-se a garantia de um
Governo efetivo. Assim, a função de oversight dos Legislativos complementa mais do que
dificulta a execução dos serviços pelo Executivo.
A conseqüência do sucesso de seu uso é que produzam os resultados pretendidos, tais
como 1) modificação ou correção na implementação de políticas, quando desviadas das metas
legislativas; e 2) imposição de sanções nos casos de omissão, comportamento impróprio ou
corrupção.
Assim como accountability horizontal é “função da qualidade da responsabilização
vertical entre eleitores e seus representantes” (MELO, 2007, p. 22), ou seja, é uma dimensão
da própria democracia e de sua qualidade, podemos falar da correspondente capacidade de
oversight como decorrente da qualidade da accountability. Aqui, porém, trata-se do oversight
como mecanismos de accountability, ou um modo de classificar-se os instrumentos de
fiscalização e controle.
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3. Controle Parlamentar no Brasil
O Brasil é uma democracia parlamentar 22 e, como tal, dispõe de um desenho
constituicional que garante o equilíbrio entre os poderes por meio de mecanismos de check
and balance, bem como dispositivos que possibilitam o exercício da fiscalização e controle
(LEMOS, 2005).
No

entanto,

como

quase

todos

os

presidencialismos

latino-americanos

(HERNANDES-MIRABAL, 2004), nossa experiência democrática vem entremeada de
longos momentos de Governos autoritários, de regimes de exceção. Lembrar que nossa última
Constituição completará ainda 20 anos em 2008, enquanto vivemos 24 anos sob a sombra do
militarismo advindo de um golpe de estado em 1964, nos dá a dimensão de como o exercício
de controle político pode ser encarado com desconfiança e feito de modo ainda insipiente
(NOGUEIRA e , 2002; CARVALHO, 2004).
Obviamente, o Ocidente vive uma fase em que a democracia é um valor insubstituível
e há uma demanda para que todos os estados consolidem democracias e garantam direitos
(SOLA, 1999). Transparência e responsabilidade são palavras de ordem. Não é sem razão que
os temos ‘accountability’ e ‘oversight’ tornaram-se referenciais nos estudos sobre sistemas
políticos 23 , principalmente com o foco sobre a relação Executivo-Legislativo.
Veremos que a Constituição Federal de 1988 e a legislação que a sucedeu estabelecem
explicitamente o princípio da fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, a saber: a)
controle orçamentário; b) poder de nomear, julgar, exonerar e afastar membros do Executivo;
c) controle fiscal, financeiro e contábil; d) poder de solicitar informações ao Executivo; e)
poderes investigativos; f) outros poderes exclusivos em sua relação com o Executivo
(concessão e renovação de rádio e televisão; aprovar tratados e acordos internacionais;
autorizar o presidente a declarar guerra; autorizar a ausência do presidente e vice-presidente,
quando superior a 15 dias; aprovar e suspender estado de sítio; sustar atos normativos do
Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa; aprovar iniciativas do Executivo referentes a atividades nucleares; autorizar
referendo e convocar plebiscito; autorizar exploração e aproveitamento de recursos hídricos, a

22

O termo Democracia Parlamentar se aplica igualmente a presidencialismos e parlamentarismos, conforme
lembram Aragón (2002), Mora-Donatto (2001) e Loewenstein (1986), designando os regimes em que o
Parlamento tem um papel central.
23
Apesar de tomarem como modelo, neste caso, os Estados Unidos e o Congresso Nacional Americano.
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pesquisa e lavra de riquezas minerais em terras indígenas; aprovar alienação ou concessão de
terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares).
Em linhas gerais, a ação do Parlamento brasileiro é exercida basicamente por dois
tipos de agentes, cada um com diferentes estruturas organizacionais. O Primeiro é um bureau
central, com funções exclusivas de supervisão e o segundo é um sistema de comissões que
combinam funções legislativas e de oversight 24 (FIGUEIREDO, 2000).
Apesar disso, afirma-se que o Executivo tem predominância sobre o Legislativo
(PEREIRA e MUELLER, 2000) e que este não consegue exercer sua função de controle ou
fiscalização de maneira adequada, o que coloca em xeque a qualidade de accountability e do
exercício de oversight. Figueiredo (2000) procura demonstrar que houve, com a Constituição
de 88, a consolidação dessa preponderância do Executivo, o que contrasta com o período
anterior ao golpe militar de 1964, a saber 1946-1964 25 . Nosso trabalho não trata de comprovar
ou não a preponderância do Executivo, o que, de qualquer maneira, não é aceito com tanta
facilidade (cf. FERRARO, 2005), mas ade nalisar a eficácia dos mecanismos de fiscalização e
controle. Para isso, vamos apresentar os órgãos e instrumentos típicos de fiscalização e
controle para, em seguida, a partir de dados das Legislaturas de 1999-2002 e 2003-2006,
analisarmos a validade das críticas.

24

Insistimos com a palavra oversight (sem traduzi-la) que pode ser entendida tanto como fiscalização,
supervisão ou acompanhamento, que é o que preferimos nesse caso. Os autores consultados fazem uso da
palavra sem muita precisão, com todos esses sentidos aparecendo, ora como uma função, ora como um
mecanismo específico.
25
Com a Constituição de 1988, houve uma ampliação dos poderes legislativos do Executivo, entre os quais
podemos citar: iniciativas exclusivas em matérias administrativas, tributárias e orçamentárias; iniciativa de
emenda constitucional; delegação legislativa; poder de decreto (as famosas Medidas Provisórias); solicitação de
urgência para projetos de lei de sua autoria; restrições sobre emendas ao orçamento proposto.
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3.1 Dos órgãos de fiscalização e controle
A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu artigo 49, sobre poder do Congresso
Nacional de fiscalizar e controlar o Poder Executivo 26 :
“Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
(...)
IX - julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e
apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de Governo;
X - fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;
(...)”

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados em sua Seção X, no capítulo referente
às Comissões, trata da Fiscalização e Controle:
(...)
Art. 60. Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e controle do Congresso
Nacional, de suas Casas e Comissões:
I - os passíveis de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial referida no art. 70 da Constituição Federal;
II - os atos de gestão administrativa do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, seja qual for a autoridade que os tenha praticado;
III - os atos do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Ministros de
Estado, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da
República e do Advogado-Geral da União, que importarem, tipicamente, crime
de responsabilidade;
IV - os de que trata o art. 253.

Devemos chamar a atenção para a Lei Complementar nº 101, de 2000, conhecida
como a Lei de Responsabilidade Fiscal 27 . Ela cria diversos mecanismos por meio dos quais o
Congresso Nacional amplia suas possibilidades de controle. Ao criar diversos limites às ações
do Executivo e ao ampliar o poder de fiscalização dos Legislativos e dos Tribunais de Contas,
não é nenhum absurdo afirmar que se trata de um marco na evolução da democracia do Brasil.

Chame-se a atenção para o fato de o exercício do poder de controle e fiscalização
poder se dar separadamente, por cada uma das casas legislativas, ou em conjunto.
Basicamente, no entanto, quanto à organização interna do Parlamento brasileiro, a

26

Obviamente, a função mesma de controle político é um principio das democracias parlamentares, não
carecendo que se a estabeleça e discrimine sua existência em dispositivos específicos, imaginamos. O que o
constituinte de 87/88 fez foi explicitar uma vontade geral de que o equilíbrio entre os poderes fosse respeitado e
que ficasse claro o papel do Parlamento.
27
Vide Anexo I (o capítulo IX da LRF, intitulado Da Transparência, Controle e Fiscalização).

33

Constituição Federal de 1988 e as normas internas das Câmaras prevêem os órgãos e
procedimentos que passamos a detalhar:
1 – Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização;
2 – Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados;
3 – Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal;
4 – Comissões Parlamentares de Inquérito (Mistas, da Câmara ou do Senado); e
5 – Comissões temáticas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
6 – Ouvidoria Parlamentar
3.1.1 Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 166, prevê uma Comissão Mista do
Congresso Nacional, que tem a atribuição de:
a) Examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às
diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais e sobre as
contas apresentadas anualmente pelo Presidente da República;
b) Examinar e emitir parecer sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais
previstos na Constituição Federal e exercer o acompanhamento e a fiscalização
orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais Comissões do Congresso
Nacional e de suas casas.

E, nos termos do art. 72 da Constituição Federal, temos ainda que:
Art. 72. A comissão mista permanente a que se refere o art. 166, § 1º, diante de
indícios de despesas não autorizadas, ainda que sob a forma de investimentos
não programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar à autoridade
governamental responsável que, no prazo de cinco dias, preste os
esclarecimentos necessários.
§ 1º Não prestados os esclarecimentos, ou considerados estes insuficientes, a
comissão solicitará ao Tribunal pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no
prazo de trinta dias.
§ 2º Entendendo o Tribunal irregular a despesa, a comissão, se julgar que o
gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública, proporá
ao Congresso Nacional sua sustação.

A Resolução nº 1/2006, do Congresso Nacional, é a norma ora em vigor que
“Dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1º do art. 166 da
Constituição, bem como a tramitação das matérias a que se refere o mesmo artigo”. Em seu
art. 2º, a resolução sintetiza a competência da comissão:

34

Art. 2º A CMO tem por competência emitir parecer e deliberar sobre:
I - projetos de lei relativos ao plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual e créditos adicionais, assim como sobre as contas apresentadas
nos termos do art. 56, caput e § 2º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio
de 2000;
II - planos e programas nacionais, regionais e setoriais, nos termos do art. 166, §
1º, II, da Constituição;
III - documentos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução
orçamentária e financeira e da gestão fiscal, nos termos dos arts. 70 a 72 e art.
166, § 1º, II, da Constituição, e da Lei Complementar nº 101, de 2000,
especialmente sobre:
a) os relatórios de gestão fiscal, previstos no art. 54 da Lei Complementar nº
101, de 2000;
b) as informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União relativas
fiscalização de obras e serviços em que foram identificados indícios de
irregularidades graves e relacionados em anexo lei orçamentária anual, nos
termos da lei de diretrizes orçamentárias;
c) as demais informações encaminhadas pelo Tribunal de Contas da União ou
por órgãos e entidades da administração federal, por intermédio do Congresso
Nacional;
d) os relatórios referentes aos atos de limitação de empenho e movimentação
financeira, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000, e demais
relatórios de avaliação e de acompanhamento da execução orçamentária e
financeira, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias; e
e) as informações prestadas pelo Poder Executivo, ao Congresso Nacional, nos
termos dos §§ 4º e 5º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 2000;
IV - demais atribuições constitucionais e legais.
§ 1º A CMO organizará a reunião conjunta de que trata o art. 9º, § 5º, da Lei
Complementar nº 101, de 2000, em articulação com as demais Comissões
Permanentes das Casas do Congresso Nacional.
§ 2º A CMO poderá, para fins de observância do disposto no art. 17 da Lei
Complementar nº 101, de 2000, observados os Regimentos Internos de cada
Casa, antes da votação nos respectivos plenários, ser ouvida acerca da estimativa
do custo e do impacto fiscal e orçamentário da aprovação de projetos de lei e
medidas provisórias em tramitação.

3.1.2 - Comissão de Fiscalização e Controle do Senado Federal

A Resolução do Senado Federal nº 46, de 1993 28 , criou a Comissão de Fiscalização e
Controle (CFC), cujas competências relacionam-se à fiscalização e ao controle dos atos do
Poder Executivo. Até 1999, a Comissão ainda não havia sido instalada. Foi a Resolução nº 1,
de 22/2/2005, que incorporou à Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor a de
Fiscalização e Controle, o que, ironicamente, trouxe maior clareza quanto aos procedimentos
e ao escopo da Comissão, em seu papel de fiscalização e controle. Vamos conferir os artigos
102-A, 102-b e 102-c do RISF:

28

A comissão foi criada em 1993, mas até 1999 ainda não havia sido instalada. A Resolução-SF nº 1, de
22/2/2005, a incorpora a outra Comissão, como vimos, sob a denominação de Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle.
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Art. 102-A. À Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e
Fiscalização e Controle, além da aplicação, no que couber, do disposto no art. 90
e sem prejuízo das atribuições das demais comissões, compete:
I – exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os
da administração indireta, podendo, para esse fim:
a) avaliar a eficácia, eficiência e economicidade dos projetos e programas de
Governo no plano nacional, no regional e no setorial de desenvolvimento,
emitindo parecer conclusivo;
b) apreciar a compatibilidade da execução orçamentária com os planos e
programas governamentais e destes com os objetivos aprovados em lei;
c) solicitar, por escrito, informações à administração direta e indireta, bem como
requisitar documentos públicos necessários à elucidação do ato objeto de
fiscalização;
d) avaliar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações
e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, notadamente
quando houver indícios de perda, extravio ou irregularidade de qualquer
natureza de que resulte prejuízo ao Erário;
e) providenciar a efetivação de perícias, bem como solicitar ao Tribunal de
Contas da União que realize inspeções ou auditorias de natureza contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas
da União e demais entidades referidas na alínea d;
f) apreciar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital
social a União participe de forma direta ou indireta, bem assim a aplicação de
quaisquer recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
g) promover a interação do Senado Federal com os órgãos do Poder Executivo
que, pela natureza de suas atividades, possam dispor ou gerar dados de que
necessite para o exercício de fiscalização e controle;
h) promover a interação do Senado Federal com os órgaos do Poder Judiciário e
do Ministério Público que, pela natureza de suas atividades, possam propiciar ou
gerar dados de que necessite para o exercício de fiscalização e controle;
i) propor ao Plenário do Senado as providências cabíveis em relação aos
resultados da avaliação, inclusive quanto ao resultado das diligências realizadas
pelo Tribunal de Contas da União;
(...)
Parágrafo único. No exercício da competência de fiscalização e controle prevista
no inciso I deste artigo, a Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle:
I – remeterá cópia da documentação pertinente ao Ministério Público, a fim de
que este promova a ação cabível, de natureza cível ou penal, se for constatada a
existência de irregularidade;
II – poderá atuar, mediante solicitação, em colaboração com as comissões
permanentes e temporárias, incluídas as comissões parlamentares de inquérito,
com vistas ao adequado exercício de suas atividades. (NR)
Art. 102-B. A fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta, pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do
Consumidor e Fiscalização e Controle, obedecerão às seguintes regras:
I – a proposta de fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer
membro ou Senador à Comissão, com específica indicação do ato e
fundamentação da providência objetivada;
II – a proposta será relatada previamente, quanto à oportunidade e conveniência
da medida e ao alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou
orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a
metodologia de avaliação;
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III – aprovado o relatório prévio pela Comissão, o relator poderá solicitar os
recursos e o assessoramento necessários ao bom desempenho da Comissão,
incumbindo à Mesa e à Administração da Casa o atendimento preferencial das
providências requeridas. Rejeitado o relatório, a matéria será encaminhada ao
Arquivo;
IV – o relatório final da fiscalização e controle, em termos de comprovação da
legalidade do ato, avaliação política, administrativa, social e econômica de sua
edição, e quanto à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, obedecerá, no que concerne à tramitação, às normas do
artigo 102-C.
Parágrafo único. A Comissão, para a execução das atividades de que trata este
artigo, poderá solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou
informações previstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal. (NR)
Art. 102-C. Ao termo dos trabalhos, a Comissão apresentará relatório
circunstanciado, com suas conclusões, que será publicado no Diário do Senado
Federal e encaminhado:
I – à Mesa, para as providências de alçada desta, ou ao Plenário, oferecendo,
conforme o caso, projeto de lei, de decreto legislativo, de resolução ou
indicação;
II – ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União, com cópia da
documentação, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por
infrações apuradas e adote outras medidas decorrentes de suas funções
institucionais;
III – ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter
disciplinar e administrativo decorrentes do disposto no art. 37, §§ 2º a 6º, da
Constituição Federal, e demais disposições constitucionais e legais aplicáveis;
IV – à comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual
incumbirá o atendimento do prescrito no inciso III;
V – à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização e ao
Tribunal de Contas da União, para as providências previstas no art. 71 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. Nos casos dos incisos II, III e V a remessa será feita pelo
Presidente do Senado.
Art. 102-D. Aplicam-se à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor
e Fiscalização e Controle as normas regimentais pertinentes às demais
comissões permanentes, no que não conflitarem com os termos das disposições
constantes dos arts. 102-A a 102-C.
§ 1º Ocorrendo a hipótese de exercício concorrente de competência fiscalizadora
por duas ou mais comissões sobre os mesmos fatos, os trabalhos se desdobrarão
em reuniões conjuntas, por iniciativa do Presidente de um dos órgãos ou de um
ou mais de seus membros.
§ 2º A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e
Controle poderá, se houver motivo suficiente, comunicar fatos investigados à
comissão correspondente da Câmara dos Deputados, para que esta adote
providência que lhe afigurar cabível. (NR)

3.1.3 - Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados

A Comissão existiu com distintos nomes, com atribuições semelhantes, desde o
Império. Se considerarmos, no entanto, apenas a República, a Comissão existe desde 1904,
pelo menos, com o nome de Comissão de Tomadas de Contas.
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A Resolução 15, de setembro de 1936, que promulgou o Regimento Interno da
Câmara dos Deputados na época, mantém-na como uma de suas Comissões Permanentes. Em
1955, a Resolução 77, cria a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira e extingue a
de Tomada de Contas. Em 1963, por meio da Resolução 18, a Comissão é dividida em i)
Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e ii) Comissão de Orçamento.
Com o Governo autoritário instalado em 1964, o papel da Comissão fica em suspenso. A
Constituição de 1967 (Emenda nº 1, de 17/10/69), em seu art. 45, prevê que uma “lei regulará
o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do
Poder Executivo, inclusive os da administração indireta”. A lei em questão só foi aprovada
em 1984 (Lei nº 7.295) e instituía, em seu art. 3º, duas Comissões de Fiscalização e Controle,
uma na Câmara e outra no Senado. No entanto, com a abertura política e a Constituição de
1988, isso se tornou anacrônico. Bem, a verdade é que em 1972, a Resolução nº 30 aboliu a
Comissão de Orçamento, permanecendo apenas a de Fiscalização Financeira e Tomada de
Contas e, só em 1989 (5 anos depois da Lei 7.295/84), a Comissão recebeu o nome de
Fiscalização e Controle, tendo sido extinta, entretanto, no mesmo ano. Só voltou a ser criada
com o nome e atribuições atuais em 19 de janeiro de 1995.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados
tem suas atribuições definidas pelo artigo 32, inciso VIII, do Regimento Interno da Câmara:
“(...)

a) tomada de contas do Presidente da República, na hipótese do art. 51, II, da
Constituição Federal;
b) acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, incluídas as sociedades e fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público Federal, sem prejuízo do exame por parte das demais Comissões nas
áreas das respectivas competências e em articulação com a Comissão Mista
Permanente de que trata o art. 166, § 1º da Constituição Federal;
c) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, após exame,
pelas demais Comissões, dos programas que lhes disserem respeito;
d) representações do Tribunal de Contas solicitando sustação de contrato
impugnado ou outras providências a cargo do Congresso Nacional, elaborando,
em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto legislativo
(Constituição Federal, art. 71, § 1º);

e) exame dos relatórios de atividades do Tribunal de Contas da União
(Constituição Federal, art. 71, § 4º);

f) requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou
autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração federal,
diretamente ou através do Tribunal de Contas da União.”
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3.1.4 - Comissões Parlamentares de Inquérito

As comissões parlamentares de inquérito estão previstas no art. 58, § 3º, da
Constituição Federal 29 :
“As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das
respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado
Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de
seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que
promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.”

Na Câmara dos Deputados, o Regimento Interno determina que uma CPI tem o
prazo de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por até sessenta dias, mediante deliberação do
Plenário, para concluir seus trabalhos (art. 35, § 2º). Há, também, um limite para o número de
funcionamento concomitante de CPIs. O art. 35, § 4º, do Regimento Interno, determina que
não será criada nova CPI se já estiverem funcionando outras cinco 30 .
As CPIs têm a tríplice função de: 1) obter informações para a produção legislativa;
2) controlar as atividades dos entes governamentais; e 3) informar a opinião pública
(BARRACHO, 2001 e BULOS, 2001). Elas são consideradas como instrumento típico das
“minorias’ que atuam no Parlamento (BULOS, 2001), tanto pelo quorum necessário a sua
criação, como por serem as minorias os maiores interessados em investigar a administração
pública.
3.1.5 - Comissões temáticas

A despeito da existência de uma comissão específica com atribuições de fiscalização
e controle, a função está presente de modo difuso em outras instâncias, como nas das outras
comissões temáticas.
A rigor, a todo parlamentar está garantido o exercício da função de controle (e
fiscalização) do Executivo, mesmo individualmente. É razoável argumentar que toda atuação
parlamentar, então, pode redundar em controle do Executivo, mesmo no exercício da função
legislativa. Assim, é igualmente verdadeiro que os colegiados exerçam a função de controle.

29

É bom citar que o Supremo Tribunal Federal mantém em seu portal a jurisprudência sobre as Comissões
Parlamentares de Inquérito: http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/cpi/cpi.pdf .
30
A exceção está prevista no mesmo § 4º, art. 35, a saber, mediante apresentação de Projeto de Resolução
apresentado por um terço dos membros da Câmara (171 deputados), e depende da aprovação do Plenário da
Casa.
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As Comissões previstas no art. 58 da Constituição Federal têm, do mesmo modo,
entre suas atribuições, aquelas de:
III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos
inerentes a suas atribuições;
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

No que diz respeito àquelas previstas e em funcionamento na Câmara dos
Deputados, o Regimento Interno define:

Art. 22. As Comissões da Câmara são:
I - Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da
estrutura institucional da Casa, co-partícipes e agentes do processo legiferante,
que têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu
exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos
e programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito
dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação;
Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e
às demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe:
(...)
IX - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e
mantidas pelo Poder Público federal, em articulação com a Comissão Mista
Permanente de que trata o art. 166, § 1º, da Constituição Federal;
X - determinar a realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, de
diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos
Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público
federal;
XI - exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos
os da administração indireta;
(...)
Art. 32. (...)
Parágrafo único. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada Comissão
Permanente abrangem ainda os órgãos e programas governamentais com eles
relacionados e respectivo acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem
prejuízo da competência da Comissão Mista Permanente a que se refere o art.
166, § 1º, da Constituição Federal, e da Comissão de Fiscalização e Controle.
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3.1.6 Ouvidoria Parlamentar

A Resolução 19/01, da Câmara dos Deputados, alterou o Regimento Interno da Casa
para criar a Ouvidoria Parlamentar. Apesar de tratar-se de um órgão eminentemente político,
acabou por assumir competências próprias das Comissões técnicas, como se pode comprovar
com os dispositivos abaixo:
Art. 21-A. Compete à Ouvidoria Parlamentar:
I – receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou
representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre:
a) violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e
liberdades fundamentais;
b) ilegalidades ou abuso de poder;
c) mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da Casa;
d) assuntos recebidos pelo sistema 0800 de atendimento à população;
II – propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos
constatados;
III – propor medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos e
administrativos, bem como ao aperfeiçoamento da organização da Câmara dos
Deputados;
IV – propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a
apurar irregularidades de que tenha conhecimento;
V –encaminhar ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal, ao Ministério
Público, ou a outro órgão competente as denúncias recebidas que necessitem
maiores esclarecimentos;
VI –responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas pela
Câmara sobre os procedimentos legislativos e administrativos de seu interesse;
VII – realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil.
Art. 21-B. A Ouvidoria Parlamentar é composta de um Ouvidor-Geral e dois
Ouvidores Substitutos designados dentre os membros da Casa pelo Presidente da
Câmara, a cada dois anos, no início da sessão legislativa, vedada a recondução
no período subseqüente.
Art. 21-C. O Ouvidor-Geral, no exercício de suas funções, poderá:
I – solicitar informações ou cópia de documentos a qualquer órgão ou servidor
da Câmara dos Deputados;
II –ter vista no recinto da Casa de proposições legislativas, atos e contratos
administrativos e quaisquer outros que se façam necessários;
III –requerer ou promover diligências e investigações, quando cabíveis.
Parágrafo único. A demora injustificada na resposta às solicitações feitas ou na
adoção das providências requeridas pelo Ouvidor-Geral poderá ensejar a
responsabilização da autoridade ou do servidor.
Art. 21-D. Toda iniciativa provocada ou implementada pela Ouvidoria
Parlamentar terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação ou de imprensa
da Casa.
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3.2 Dos instrumentos de fiscalização e controle
Não há uma lista única com os instrumentos de fiscalização e controle, mas a partir da
identificação que deles fazem Soares (1999) e Lemos (2005 e 2006), montamos um quadro
que sintetiza alguns dos principais instrumentos vigentes no Parlamento brasileiro:

Instrumento

Previsão legal

Audiências Publicas e Mesas Redondas com autoridades,
encarregados e técnicos dos programas do Executivo

Art. 50, CF88
Art. 255, 256 e 257, RICD; e art. 93 e 94, RISF.
Art. 9, § 4º e 5º, LRF (cumprimento de metas fiscais e
metas da política monetária)
Art. 61, RICD; e art. 102 – A, B, C, D, E, RISF

Propostas de Fiscalização e Controle
Interpelação de Ministros, no Plenário ou em Comissões
Requerimentos de Informações
Comissões Parlamentares de Inquérito
Relatórios exigidos nos textos legais
Petições Públicas
Voto de Censura
Decretos Legislativos e Resoluções (podem sustar ou
suspender atos do Executivo, autorizar, homologar e
confirmar assuntos específicos)
Acompanhamento da execução orçamentária
Projetos autorizativos, inclusive os de Orçamentos.

Processar e julgar os titulares do Executivo, Presidente,
Vice-Presidente e Ministros de Estado
Avaliação, controle e fiscalização da execução orçamentária
na Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos
Apreciação anual das Contas do Presidente da República.
Pedidos de Informações a Ministro
Ação de Inconstitucionalidade pelas Mesas e sustação de
execução de inconstitucionais
Comissões Externas
Limite para gastos de pessoal e aprovação de créditos

Art. 219-223, RICD; e art. 397 e 398, RISF
Art. 50, § 2º, CF88
Art. 116, RICD; e art. 216, RISF.
Art. 35 e 37, RICD; e art. 71 a 76 e 145 a 153, RISF.
Art. 165, § 3º, CF
Art. 253, RICD
Art. 223, RISF
Art. 24, § 2º, e inciso XII, RICD

Art. 22, RSCN 1/2002
Art. 22, RSCN 1/2002

Art. 22, RSCN 1/2002

Art. 70, CF88

Art. 51, II, CF88
Art. 49, LRF
Art. 116, RICD
Art.103,II,III,VIII, CF88

Art. 38, RICD
Arts. 18 a 23, LRF

No próximo capítulo, faremos uma análise de dados de uso de alguns desses
instrumentos, com enfoque na atuação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da
Câmara dos Deputados. Com isso, pretendemos extrair elementos para julgar a efetividade do
exercício da função de controle parlamentar. Antes, façamos uma apresentação mais
detalhada dos instrumentos a serem analisados:
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3.2.1 Proposta de Fiscalização e Controle (PFC)

A Proposta de Fiscalização e Controle é considerada um tipo de proposição 31 destinada
a apurar irregularidades no âmbito da administração pública, podendo ter como objeto os
seguintes atos ou fatos (PACHECO e MENDES, 1998, p. 39):
a) os passíveis de fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial referidos no art. 70 da Constituição Federal;
b) os atos de gestão administrativa do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, seja qual for a autoridade que os tenha praticado;
c) os atos do Presidente e Vice-Presidente da República, dos Ministros de
Estado, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da
República e do Advogado-Geral da União, que importarem, tipicamente, crime
de responsabilidade;
d) os que tenham sido mencionados em petição, reclamação ou representação de
qualquer pessoa contra ato ou omissão das autoridades ou entidades públicas, ou
imputados a membros da Casa.

Por sua vez, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados define que:
Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, pelas Comissões, sobre matéria de competência destas,
obedecerão às regras seguintes:
I - a proposta da fiscalização e controle poderá ser apresentada por qualquer
membro ou Deputado, à Comissão, com específica indicação do ato e
fundamentação da providência objetivada;
II - a proposta será relatada previamente quanto à oportunidade e conveniência
da medida e o alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou
orçamentário do ato impugnado, definindo-se o plano de execução e a
metodologia de avaliação;
III - aprovado pela Comissão o relatório prévio, o mesmo Relator ficará
encarregado de sua implementação, sendo aplicável à hipótese o disposto no § 6º
do art. 35;
IV - o relatório final da fiscalização e controle, em termos de comprovação da
legalidade do ato, avaliação política, administrativa, social e econômica de sua
edição, e quanto à eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária,
financeira e patrimonial, atenderá, no que couber, ao que dispõe o art. 37.
§ 1º A Comissão, para a execução das atividades de que trata este artigo, poderá
solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou informações
previstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal.
§ 2º Serão assinados prazos não inferiores a dez dias para cumprimento das
convocações, prestação de informações, atendimento às requisições de
documentos públicos e para a realização de diligências e perícias.
§ 3º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior ensejará a apuração da
responsabilidade do infrator, na forma da lei.
§ 4º Quando se tratar de documentos de caráter sigiloso, reservado ou
confidencial, identificados com estas classificações, observar-se-á o prescrito no
§ 5º do art. 98.

31

Segundo o art. 100, do RICD, “proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara”. Assim, submetemse às regras de tramitação estabelecidas no ordenamento interno.
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Os resultados da PFC são encaminhados à Advocacia-Geral da União ou ao Ministério
Público para que se promova a responsabilidade civil ou criminal, por crimes apurados, e se
adotem medidas corretoras. Do mesmo modo, poder-se-ia apresentar sugestões para
mudanças na legislação 32 e, mesmo, indicar-se a instalação de Comissão Parlamentar de
Inquérito 33 .
Na Câmara dos Deputados, qualquer deputado pode propor PFC e qualquer Comissão
permanente pode, dentro do seu escopo, implementá-la. No entanto, atualmente, na Câmara
dos Deputados, é o principal instrumento em tramitação na CFFC. No Senado Federal,
parece-nos que de maneira mais coerente, a jurisdição é a Comissão de Meio Ambiente,
Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (art. 102-B, RISF).
A implementação de uma PFC implica quase sempre a realização de Audiências
Públicas e a convocação de autoridades, podendo ser entendida como um instrumento
investigativo 34 .
3.2.2 Requerimentos

Requerimento é um tipo de proposição, talvez a mais flexível, pois destina-se a um
variado número de solicitações, podendo ser escritos ou verbais. Conforme o RICD, arts. 114
a 117, prevêem-se três tipos de requerimento, quanto à tramitação:
a) sujeitos a despacho do Presidente;
b) sujeitos a despacho do Presidente, ouvida a Mesa;
c) sujeitos à deliberação do Plenário.

A Constituição Federal de 1988 prevê, em seu art. 50, tanto a convocação de
Ministros e autoridades, quanto o pedido de informações por escrito, que é provocado via
requerimento (art. 116, RICD):
Art. 50 A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas
Comissões, poderão convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestarem,
pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, importando
crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.
§ 1º Os Ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal, à Câmara
dos Deputados ou a qualquer de suas comissões, por sua iniciativa e mediante
entendimentos com a Mesa respectiva, para expor assunto de relevância de seu
Ministério.

32

Um Projeto de Decreto Legislativo, por exemplo, poderia ser apresentado junto com o Relatório Final.
A CPMI do Desmanche de Carros foi instalada após uma PFC ter se debruçado sobre o assunto.
34
Também implica a solicitação de informações e fiscalizações ao TCU.
33
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§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão
encaminhar pedidos escritos de informação a Ministros de Estado ou a qualquer
das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de
responsabilidade a recusa, ou o não atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.

Para fins deste trabalho, interessam-nos dois tipos de solicitação previstos no RICD:
3.2.2.1 Requerimentos de Informação:
Art. 116. Os pedidos escritos de informação a Ministro de Estado, importando
crime de responsabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta dias,
bem como a prestação de informações falsas, serão encaminhados pelo
Primeiro-Secretário da Câmara, observadas as seguintes regras:
I – apresentado requerimento de informação, se esta chegar espontaneamente à
Câmara ou já tiver sido prestada em resposta a pedido anterior, dela será
entregue cópia ao Deputado interessado, caso não tenha sido publicada no
Diário da Câmara dos Deputados, considerando-se, em conseqüência,
prejudicada a proposição;
II – os requerimentos de informação somente poderão referir-se a ato ou fato, na
área de competência do Ministério, incluídos os órgãos ou entidades da
administração pública indireta sob sua supervisão:
a) relacionado com matéria legislativa em trâmite, ou qualquer assunto
submetido à apreciação do Congresso Nacional, de suas Casas ou Comissões;
b) sujeito à fiscalização e ao controle do Congresso Nacional, de suas Casas ou
Comissões;
c) pertinente às atribuições do Congresso Nacional;
III – não cabem, em requerimento de informação, providências a tomar,
consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a
que se dirige;
IV – a Mesa tem a faculdade de recusar requerimento de informação formulado
de modo inconveniente, ou que contrarie o disposto neste artigo, sem prejuízo
do recurso mencionado no parágrafo único do art. 115.
§ 1º Por matéria legislativa em trâmite entende-se a que seja objeto de proposta
de emenda à Constituição, de projeto de lei ou de decreto legislativo ou de
medida provisória em fase de apreciação pelo Congresso Nacional, por suas
Casas ou Comissões.
§ 2º Constituem atos ou fatos sujeitos à fiscalização e ao controle do Congresso
Nacional, de suas Casas e Comissões os definidos no art. 60.

3.2.2.2 Convocação de Ministro:
Art. 219. O Ministro de Estado comparecerá perante a Câmara
ou suas Comissões:
I – quando convocado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto
previamente determinado;
II – por sua iniciativa, mediante entendimentos com a Mesa ou a Presidência da
Comissão, respectivamente, para expor assunto de relevância de seu Ministério.
§ 1º A convocação do Ministro de Estado será resolvida pela Câmara ou
Comissão, por deliberação da maioria da respectiva composição plenária, a
requerimento de qualquer Deputado ou membro da Comissão, conforme o caso.
§ 2º A convocação do Ministro de Estado ser-lhe-á comunicada mediante ofício
do Primeiro-Secretário ou do Presidente da Comissão, que definirá o local, dia e
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hora da sessão ou reunião a que deva comparecer, com a indicação das
informações pretendidas, importando crime de responsabilidade a ausência sem
justificação adequada, aceita pela Casa ou pelo colegiado.
Art. 220. A Câmara reunir-se-á em Comissão Geral, sob a direção de seu
Presidente, toda vez que perante o Plenário comparecer Ministro de Estado.
§ 1º O Ministro de Estado terá assento na primeira bancada, até o momento de
ocupar a tribuna, ficando subordinado às normas estabelecidas para o uso da
palavra pelos Deputados; perante Comissão, ocupará o lugar à direita do
Presidente.
§ 2º Não poderá ser marcado o mesmo horário para o comparecimento de mais
de um Ministro de Estado à Casa, salvo em caráter excepcional, quando a
matéria lhes disser respeito conjuntamente, nem se admitirá sua convocação
simultânea por mais de uma Comissão.
§ 3º O Ministro de Estado somente poderá ser aparteado ou interpelado sobre
assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação.
§ 4º Em qualquer hipótese, a presença de Ministro de Estado no Plenário não
poderá ultrapassar o horário normal da sessão ordinária da Câmara.
Art. 221. Na hipótese de convocação, o Ministro encaminhará ao Presidente da
Câmara ou da Comissão, até a sessão da véspera da sua presença na Casa,
sumário da matéria de que virá tratar, para distribuição aos Deputados.
§ 1º O Ministro, ao início do Grande Expediente, ou da Ordem do Dia, poderá
falar até trinta minutos, prorrogáveis por mais quinze, pelo Plenário da Casa ou
da Comissão, só podendo ser aparteado durante a prorrogação.
§ 2º Encerrada a exposição do Ministro, poderão ser formuladas interpelações
pelos Deputados que se inscreveram previamente, não podendo cada um fazê-lo
por mais de cinco minutos, exceto o Autor do requerimento, que terá o prazo de
dez minutos.
§ 3º Para responder a cada interpelação, o Ministro terá o mesmo tempo que o
Deputado para formulá-la.
§ 4º Serão permitidas a réplica e a tréplica, pelo prazo de três minutos,
improrrogáveis.
§ 5º É lícito aos Líderes, após o término dos debates, usar da palavra por cinco
minutos, sem apartes.
Art. 222. No caso do comparecimento espontâneo ao Plenário, o Ministro de
Estado usará da palavra ao início do Grande Expediente, se para expor assuntos
da sua Pasta, de interesse da Casa e do País, ou da Ordem do Dia, se para falar
de proposição legislativa em trâmite, relacionada com o Ministério sob sua
direção.
§ 1º Ser-lhe-á concedida a palavra durante quarenta minutos, podendo o prazo
ser prorrogado por mais vinte minutos, por deliberação do Plenário, só sendo
permitidos apartes durante a prorrogação.
§ 2º Findo o discurso, o Presidente concederá a palavra aos Deputados, ou aos
membros da Comissão, respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de três
minutos, cada um, formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos,
dispondo o Ministro do mesmo tempo para a resposta.
§ 3º Serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de três minutos,
improrrogáveis.
Art. 223. Na eventualidade de não ser atendida convocação feita de acordo com
o art. 50, caput, da Constituição Federal, o Presidente da Câmara promoverá a
instauração do procedimento legal cabível.
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3.2.3 Petições, reclamações, representações e queixas 35

De acordo com o art. 253, o RICD dispõe:
Art. 253. As petições, reclamações, representações ou queixas apresentadas por
pessoas físicas ou jurídicas contra atos ou omissões das autoridades ou entidades
públicas, ou imputados a membros da Casa, serão recebidas e examinadas pela
Ouvidoria Parlamentar, pelas Comissões ou pela Mesa, conforme o caso, desde
que:
I – encaminhadas por escrito ou por meio eletrônico, devidamente identificadas
em formulário próprio, ou por telefone, com a identificação do autor;
II – o assunto envolva matéria de competência da Câmara dos Deputados.

No corpo do próprio Regimento Interno, não se define o que seja uma petição, uma
reclamação, representação ou queixa. Subentende-se que seriam tipos de um mesmo
instrumento, o de participação popular, que, ademais, ainda poderia oferecer sugestões de
iniciativa legislativa, de pareceres técnicos, de exposições e propostas, todas igualmente
indefinidas (art. 254, RICD).
Resumidamente, podemos considerar que petição seria um pedido formal, escrito,
dirigido a uma autoridade requerendo o que é de interesse ou de direito do requerente, pode
dirigir um agravo, solicitar uma garantia de apoio ou favor, bem como para exigir a votação
ou apreciação de proposição. A Representação, segundo o dicionário Aurélio, significa, entre
outras coisas, o “direito que cabe ao cidadão de se dirigir aos podres públicos para reclamar
contra abusos de autoridades e promover a responsabilização delas”. Pode ser entendida como
uma reclamação escrita contra um fato ou pessoa. A Reclamação seria um pedido de
reconhecimento da existência de um direito ou a queixa contra atos que prejudicam direitos
do reclamante. A reclamação é feita contra o ato injusto, para que seja desfeito ou para que se
repare a injustiça. A reclamação pode ser dirigida contra a própria autoridade que praticou o
ato, desde que em função administrativa36 .
De qualquer maneira, não há uma definição, nem padrões estabelecidos em norma que
possibilitem a distinção dos instrumentos. No caso da Representação, lembremos que o
Código de Ética e Decoro Parlamentar 37 prevê, em seu art. 13, I, que “qualquer cidadão é
parte legítima para representar junto à Mesa da Câmara dos Deputados, especificando os fatos
e respectivas provas” contra Deputados. Em nosso caso, essas representações não serão objeto
de análise.

35
36

Sobretudo quando o tema não estiver diretamente relacionado aos parlamentares.
Cf. Dicionário Jurídico A Priori, em www.djapriori.com.br.
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3.2.4 Solicitação de informações ao TCU

Conforme dispõe o art. 71, VII, da CF88, o Congresso Nacional, por qualquer de suas
casas, ou qualquer de suas Comissões, poderá solicitar informações ao Tribunal de Contas da
União, sobre fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, bem
como sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas por aquele TCU.

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer
de suas Casas, ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados
de auditorias e inspeções realizadas;

Na Câmara dos Deputados, existe proposição específica, denominada exatamente de
Solicitação de Informações ao TCU – SIT, pouco utilizada. Geralmente prefere-se entender
essa solicitação como possibilidade no curso da tramitação das PFCs, conforme art. 61, § 1º,
RICD.

Art. 61. A fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta, pelas Comissões, sobre matéria de competência destas,
obedecerão às regras seguintes:
(...)
§ 1º A Comissão, para a execução das atividades de que trata este artigo, poderá
solicitar ao Tribunal de Contas da União as providências ou informações
previstas no art. 71, IV e VII, da Constituição Federal.

3.2.5 Fiscalização do TCU

Segundo o art. 71, IV, da CF88, o Tribunal de Contas da União deve realizar
inspeções e auditorias, por iniciativa própria ou por solicitação do Congresso Nacional.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações
e sociedades instituídas e mantidas pelo poder público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que
resulte prejuízo ao erário público;
(...)

37

Resolução da CD 25/2001.
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IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades
administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais
entidades referidas no inciso II;

Na última hipótese, somente quem pode dirigir a solicitação ao TCU são as
seguintes autoridades:
-Presidente do Senado Federal
-Presidente da Câmara dos Deputados
-Presidente de Comissão parlamentar, Técnica ou de Inquérito, do Congresso
Nacional, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, quando por ela aprovada.
A fiscalização pode ser de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial e ocorrer nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e
Judiciário, bem como nas entidades da Administração Indireta, incluídas Fundações e
Sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal.
Conforme o Regimento Interno do TCU (art. 238 a 243) e o relatório anual 2006
(TCU, 2006)
A fiscalização exercida pelo TCU é realizada por meio de auditorias, inspeções,
levantamentos, acompanhamentos e monitoramentos, instrumentos previstos no
Regimento Interno do Tribunal.
A auditoria examina a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, quanto
aos aspectos contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial, bem como avalia
o desempenho dos órgãos, entidades, sistemas, programas, projetos e atividades
governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia. As
auditorias também subsidiam a apreciação dos atos sujeitos a registro.
A inspeção é utilizada para suprir omissões e lacunas de informações, esclarecer
dúvidas ou apurar denúncias ou representações quanto à legalidade, à
legitimidade e à economicidade de fatos da administração e de atos
administrativos.
O levantamento tem por objetivo conhecer a organização, o funcionamento e a
forma de atuação dos órgãos da administração pública, assim como dos
sistemas, programas, projetos e atividades governamentais.
Por meio do acompanhamento, o Tribunal avalia o desempenho dos órgãos e
entidades, assim como dos sistemas, programas, projetos e atividades
governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficiência e eficácia dos
atos praticados.
Já o monitoramento verifica o cumprimento das deliberações feitas pelo TCU e
os resultados delas advindos.
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4. Análise do exercício da função de controle parlamentar na
Câmara dos Deputados – Legislaturas 1999-2002 e 2003-2006
4.1 Sobre os dados
Como especificado acima, os dados a serem analisados abrangem o período de 1999 a
2002, correspondente ao 2º mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, e o de 2003 a
2006, correspondente ao 1º mandato do presidente Lula. Neste capítulo, intentamos analisálos, considerando a atuação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara
dos Deputados, buscando elementos para julgar a efetividade das Propostas de Fiscalização e
Controle e demais instrumentos de fiscalização e controle.
Para possibilitar uma avaliação comparativa, incluímos dados referentes à atuação do
Tribunal de Contas da União, de Comissões Parlamentares de Inquérito e da Comissão Mista
de Planos e Orçamentos, relativos ao mesmo período.
Optamos por nos deter no quantitativo 38 , mais que no conteúdo (nos objetos) dos
instrumentos. Análises desse tipo têm sido feitas nos últimos anos (cf., 2005, 2005a e 2006;
HERNANDEZ-MIRABAL, 2005; LIMONGI e FIGUEIREDO, 2001; MUELLER, 2005),
tomando por paradigma o Congresso Nacional americano 39 . Apesar de considerarmos
relevante e importante a tentativa de utilizar índices universais para medição de níveis e
qualidade 40 , nossa proposta é um exercício mais simples. Procuramos comparar o número real
de utilização dos instrumentos de fiscalização e controle, entre os quais as PFCs, e se estes
chegam a termo no mesmo ano de sua apresentação. A taxa de sucesso corresponderá ao
número proporcional entre apresentação e apreciação (conclusão). Em outros casos, o

38

O caráter “subjetivo” do controle político supõe um parâmetro não objetivado, disponível e não
necessariamente preexistente (ARAGÓN, 2002, p.177). No entanto, vários autores analisam o conteúdo dos
instrumentos utilizados procurando determinar tais parâmetros: se de alcance local ou nacional, se com enfoque
mais em “alarme” do que “patrulha”. Isso, porém, diz mais respeito aos interesses dos agentes do que aos
instrumentos em si ou ao lugar da função de controle.
39
Lemos (2005a), por exemplo, considera a teoria da escolha racional, a do neo-institucionalismo e a perspectiva
presidential-centred (centrada no Presidente ou Presidencialismo de coalizão, conforme ABRANCHES, 1988).
40
Como o QoD, para a “Qualidade da Democracia” nos diversos países ou o grau (ou tipo) de accountability
(SCHMITTER, 2003).
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quantitativo de uso 41 é suficiente para comparar os instrumentos entre si e seu uso geral, no
âmbito da CD, e o correspondente à CFFC.
O mandato parlamentar é de 4 (quatro) anos, correspondendo ao que designamos
Legislatura 42 , composta de 4 (quatro) sessões legislativas ordinárias 43 . As proposições
legislativas e o funcionamento das comissões são limitados a períodos específicos, uma vez
que as mesas das comissões, compostas de presidente e vice-presidentes, bem como a
composição dos membros 44 , tem ‘mandato’ de uma sessão legislativa (art. 39, RICD).
No âmbito das Comissões, as representações, requerimentos e as PFCs são altamente
influenciados pela composição do órgão, sendo razoável considerar a sessão legislativa como
o período limite máximo para que os instrumentos sejam apresentados, analisados e
concluídos, sob pena de perderem a oportunidade 45 . É bom lembrar que, diferentemente das
proposições legitimamente legislativas 46 , que podem ter um tempo maior para
esclarecimentos, estudos e convencimento, o objeto de requerimentos, de PFCs,
representações e fiscalização, são urgentes por natureza, visando inclusive a fazer cessar
irregularidades prováveis e evitar maiores prejuízos. Desse modo, comparam-se às
proposições legislativas em regime de urgência em sua tramitação. Estas podem ser
apreciadas e votadas em até 45 dias 47 , ou por requerimento aprovado em Plenário 48 , podem
ser incluídas automaticamente na Ordem do Dia 49 para discussão e votação. Obviamente, 45
dias pode ser tempo insuficiente para uma investigação, para coleta de informações
relevantes, para ouvir autoridades e cidadãos e, ainda, produzir relatórios sólidos. No entanto,

41

Como no dos Requerimentos de Informação, já que o Executivo tem obrigação constitucional de responder e
prazo para a resposta ( art. 50, § 2º da CF88)
42
Período de funcionamento do corpo parlamentar encarregado de fazer as leis. No Brasil, a duração da
legislatura é de 4 anos (vocabulário no portal da CD: www.camara.gov.br)
43
Período correspondente ao ano de trabalho parlamentar, iniciando-se em 02 de fevereiro e encerrando-se em
22 de dezembro, com recesso parlamentar de 18 a 31 de julho. A sessão não será interrompida enquanto não for
aprovado o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias pelo Congresso Nacional (art. 2º, RICD) (IDEM).
44
Atualmente a regra para definição do quantitativo de membro e o número de vagas por partido nas Comissões,
segue o princípio da proporcionalidade (art. 25, RICD).
45
O art. 164, do RICD, prevê que “O Presidente da Câmara ou de Comissão, de ofício ou mediante provocação
de qualquer Deputado, declarará prejudicada matéria pendente de deliberação: I – por haver perdido a
oportunidade;”
46
Sim, pois uma PFC, apesar de considerada uma proposição e ter uma previsão regimental de tramitação, na
realidade não tem como finalidade a elaboração de normas. Do mesmo modo, as representações, petições,
requerimentos de informação etc.
47
Trata-se da urgência prevista no art. 64 de CF88, pela qual o Executivo pode solicitar que proposições de sua
autoria sejam apreciadas em até 45 dias sob pena de ser incluída na ordem do dia da Casa em que esteja
tramitando a proposição no momento.
48
Cf. art.152 a 157 do RICD.
49 Fase da sessão plenária ou da reunião de comissão destinada à discussão e à votação das proposições em
pauta. Corresponde, também, à relação de assuntos a serem tratados em uma reunião legislativa. Arts. 82 a 86,
RICD. (vocabulario no portal da CD: www.camara.gov.br)
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podemos justificar o período de uma Sessão Legislativa como tempo limite para a medida da
eficiência do instrumento de controle adotado 50 . Não se pode esquecer, porém, que a última
Sessão Legislativa coincide com o período eleitoral, atípico portanto, e que a arena
parlamentar 51 costuma esvaziar-se, bem como a ação dos parlamentares a reduzir-se
consideravelmente.
Para facilitar o trabalho, fizemos coincidir a Sessão Legislativa com o exercício (ano).
Onde couber, faz-se uma distinção quanto à atuação da CFFC, em separado, comparando o
que foi apresentado e concluído na Casa como um todo e no âmbito daquela Comissão em
particular.
Os dados analisados serão apresentados em tabelas, contendo os números absolutos do
uso dos instrumentos de fiscalização e controle. Do ponto de vista metodológico, buscamos
dados quantitativos, deixando o conteúdo 52 de fora das análises. Onde julgamos pertinente, os
quantitativos estão divididos entre total geral do uso na CD e o uso na CFFC. Nos casos das
PFCs e CPIs 53 , ainda diferenciamos a solicitação ou apresentação da sua instalação ou
conclusão, sempre considerando o período da sessão legislativa correspondente à iniciativa.

TABELA 1A: PROPOSTAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO 1999-2002
Propostas de Fiscalização e Controle (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Apresentadas na Câmara
Concluídas na Câmara
Apresentadas na CFFC1
Concluídas na CFFC

1999

2000

2001

2002

22
10
10
0

21
1
3
0

24
0
11
0

15
1
9
0

1 – faz-se uma distinção entre o que foi apresentado na Câmara como um todo e na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle
(CFFC) em particular.
*A PFC 68/2002 foi transformada em RIC

TABELA 1B: PROPOSTAS DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NO PERÍODO 2003-2006
Propostas de Fiscalização e Controle (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
Apresentadas na Câmara
Concluídas na Câmara
Apresentadas na CFFC

50

2003
23
1
12

2004
29
1
14

2005
58
0
31

2006
23
0
11

Lembrando que quanto mais próximo do fim da sessão legislativa, final do ano, mais prejudicados ficam.
Sobre isso voltaremos mais a frente.
51
Arena parlamentar contrasta-se com a arena eleitoral, no sentido de que a ação do agente político
(parlamentar) corresponde ora a suas atribuições enquanto representante, ora enquanto candidato à reeleição. São
dois “lugares” distintos, mas não excludentes.
52
Lemos (2005) utiliza-se do conteúdo para analisar, por exemplo, se os instrumentos são concentrados ou
difusos, se tem um foco local ou nacional, se atuam mais como “alarme” ou “patrulha”. Nosso enfoque se
dará mais na capacidade de processamento e nas condições de existência dos órgãos de controle (cf. Anexo E).
53
Cf. Anexo C, em que se lista todas as CPIs instaladas e encerradas no período de 1999-2006. Nas tabelas 4A e
4B, consideram-se apenas as requeridas e instaladas na mesma sessão legislativa.
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Concluídas na CFFC

1

3

0

0

TABELA 2A: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO APRESENTADOS NO PERÍODO DE 1999-2002
Requerimento de Informação (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Apresentados na Câmara
Apresentados na CFFC*

1999
1576
16

2000
1231
16

2001
1394
22

2002
640
9

* Por meio de requerimento, qualquer membro da comissão pode solicitar informações a autoridades, estes são, atualmente,
encaminhados à Mesa para serem transformados em Requerimentos de Informação. Aqui, o dado nos servirá para avaliar o papel
deste instrumento na rotina da CFFC.

TABELA 2B: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO APRESENTADOS NO PERÍODO DE 2002-2006

Requerimento de Informação (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
Apresentados na Câmara
Apresentados na CFFC

2003

2004

2005

2006

1382
18

1051
8

1089
8

643
2

TABELA 3A: REQUERIMENTOS DE CONVOCAÇÃO 54 APRESENTADOS NO PERÍODO 1999-2002
Requerimento de Convocação de Autoridade (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
1999
2000
2001
2002
Apresentados na Câmara
Apresentados na CFFC

14
36

8
21

14
66

30
34

TABELA 3B: REQUERIMENTOS DE CONVOCAÇÃO APRESENTADOS NO PERÍODO 2003-2006
Requerimento de Convocação de Autoridade (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
2003
2004
2005
2006
24
17
2
1
Apresentados na Câmara
84
64
50
9
Apresentados na CFFC
*Não se fez distinção das audiências públicas realizadas conjuntamente.
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A convocação de Autoridades, conforme já apresentado, é prerrogativa constitucional prevista no art. 50 da
CF88, a que a autoridade não pode fugir. No entanto, é comum que os requerimentos de convocação sejam
transformados em ‘convites’, que são aceitos pela autoridade. Isso depende de acordos entre as partes e atende a
ambas. A Comissão realiza sua audiência e recebe as informações de que precisa e a autoridade não sofre o peso
de uma convocação, que sempre pode ser entendida como ônus político.
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TABELA 4A: REQUERIMENTOS DE CPI E CPIS INSTALADAS NO PERÍODO DE 1999-2002
Comissôes Parlamentares de Inquérito (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
1999
2000
2001
2002
10
39
13
9
Requeridas
4
2
0
0
Instaladas
0
0
0
0
Concluídas com relatório
TABELA 4B: REQUERIMENTOS DE CPI E CPIS INSTALADAS NO PERÍODO DE 2003-2006
Comissôes Parlamentares de Inquérito (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
2003
2004
2005
2006
Requeridas
Instaladas
Concluídas Com relatório

48
5
3

14
0
0

16
0
0

7
0
0

TABELA 5A: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU – SIT, NO PERÍODO DE 1999-2002
Solicitação de Informação ao TCU (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
1999
2000
2001
2002
5
1
11
4
Apresentadas
TABELA 5B: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO TCU – SIT, NO PERÍODO DE 2003-2006

Apresentadas

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÃ0 (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
2003
2004
2005
2006
15
9
13
2

TABELA 6A: FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELO TCU NO PERÍODO DE 1999-2002
(1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
1999
2000
2001
2002
695
877
900
1204
Total
32
209
384
494
Congresso Nacional*
* solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer uma das suas Casas ou comissões

TABELA 6B: FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELO TCU NO PERÍODO DE 2003-2006
(2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
2003
2004
2005
2006
1102
1029
1007
895
Total
418
301
264
274
Congresso Nacional
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4.2 Análise crítica e hipótese H1
H1 – As Propostas de Fiscalização e Controle são ineficientes principalmente pela má compreensão da
função de controle parlamentar ou político, motivo pelo qual foram concebidas para funcionar no
âmbito das Comissões temáticas das Casas Legislativas, na lógica do processo legislativo, que lhe é
absolutamente estranho.

Como mostram os dados, e conforme já identificado por Lemos (2005), conclui-se
que as Propostas de Fiscalização e Controle têm um alto índice de insucesso 55 , considerando
insucesso o arquivamento da PFC sem relatório final aprovado. Seu número, ainda, é modesto
se comparado com o de Requerimentos de Informação ou de Convocação de autoridades.
No âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o papel da PFCs, fica
mais comprometido ainda. O ano de 1999 (primeiro ano do segundo mandado do presidente
FHC) é o único em que temos cerca de 50% das propostas concluídas no mesmo ano de sua
apresentação, nenhuma delas na CFFC. Apenas em 2003 e 2004, temos naquela Comissão
PFCs iniciando e terminando sua tramitação na mesma sessão legislativa, na ordem de 8 e
21% de sucesso respectivamente. Todos os demais anos analisados apresentaram índice zero
ou próximo de zero. Em relação ao total apresentado na Casa, no entanto, ressalte-se que a
grande maioria tramitou na CFFC, o que indica a especificidade do órgão 56 (tabelas 1A e 1B).
Os Requerimentos de Informação são de iniciativa individual, enquanto as PFCs
dependem da aprovação de um colegiado, de uma Comissão. A Solicitação de Informação ao
TCU também depende do Colegiado, o que deve ajudar a explicar seu pequeno número, além
da necessidade de encaminhamento pela Mesa da Casa.
Aqui cabe uma constatação importante. Apesar de existirem instrumentos específicos,
dirigidos à Mesa da Casa, para solicitar convocação de autoridade, informação a ministros e
informações ao TCU, os parlamentares apresentam, nas comissões, requerimentos cujo objeto
pode ser exatamente a convocação de autoridade, a solicitação de informações a Ministros, ou
a solicitação de informações ao TCU. No caso de informações a Ministros, são encaminhados

55

Cf. Anexo E
Mas também uma provável dificuldade de comissões deliberativas trabalharem com um instrumento de
fiscalização mais complexo e oneroso como a PFC.
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à mesa, enquanto nos de solicitação ao TCU, são remetidos diretamente àquele órgão,
tornando o instrumento SIT (tabelas 5A e 5B) praticamente inócuo 57 .
Como lembra Lemos (2005, p. 98),
“um outro incentivo para o uso de requerimentos, que vai além da razão
eleitoral, é o baixo custo para sua apresentação. É uma ação que pode ser
coletiva, mas é predominantemente individual. Basta apresentar sua proposição,
que será lida e aceita, e posteriormente encaminhada ao ministério ou órgão
devidos. Após trinta dias, recebe-se a informação. Não há portanto, a
necessidade de negociar nas instâncias formais – lideranças, comissões, blocos,
partidos – o apoio para essa iniciativa. Como não altera o status quo, não se
incorre também no risco indesejado de alterar as políticas públicas numa direção
desconhecida. Ele não gera obrigações ou custos e, portanto, pode ser utilizado
como um bom sinalizador para os eleitores, porque igualmente inofensivo. Isso
não quer dizer que não possa ser utilizado para uma ação real de controle. Ele
pode ser instrumento estratégico de grande importância, ao ser manejado pelas
lideranças ou ao abordar assuntos sensíveis, inclusive para se barganharem
ações legislativas e alocação de recursos”.

As CPIs são consideradas como um legítimo instrumento da Minoria, o que não tem
impedido que a base do Governo tenha conseguido quase sempre articular-se e compor a
mesa das Comissões instaladas, quando não as consegue impedir. Cristiano de Menezes Feu
(2005) identificou uma tendência quanto ao ciclo de apresentação das propostas de criação de
CPIs e de sua instalação, com um pico no início do mandato presidencial (que é idêntico ao
início do mandato parlamentar). Sua taxa de sucesso, se considerarmos propostas de criação,
instalação e conclusão58 , é mais baixa ainda que a das PFCs, alcançando um máximo em 1999
(40 %) e mantendo uma média de menos de 10% 59 .
Como apontado, os requerimentos de informação tem 100% de sucesso, uma vez que
os dispositivos constitucionais são claros na penalização de sua desobediência. Sua
abundância, como já vimos, deve-se ao fato de ser pouco oneroso para o parlamentar
individual que não precisa sequer acompanhar sua resposta60 . A questão da efetividade é mais
difícil determinar, uma vez que as respostas não costumam ser publicadas, dificultando o
trabalho de acompanhar possíveis desdobramentos. Têm, no entanto, características de
‘alarme’ já que alertam o Executivo sobre prováveis indícios de irregularidades ou de
políticas problemáticas a serem averiguadas, evitando desgastes políticos maiores no futuro.

57

Mais a frente, vamos analisar o uso desses requerimentos no âmbito da CFFC, momento em que ficará mais
evidente esse problema.
58
Isso não tira a importância de algumas CPIs em particular, principalmente daquelas instaladas na forma de
Comissão Mista, ou seja, composta por Senadores e Deputados. Mas estas não são analisadas neste trabalho.
59
Com zero nos dois últimos anos das duas legislaturas analisadas.
60
É a mesma situação das Indicações
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Temos, portanto, duas situações que nos dão muitas razões para acreditar que nossa
hipótese 1 seja altamente provável:
1) os instrumentos que têm um ritual mais simplificado são utilizados em maior
número, caso dos Requerimentos de Informação a Autoridades, que se distanciam
das proposições legislativas e do processo legislativo, portanto;
2) As fiscalizações do TCU 61 ocorrem em número igualmente significativo,
superando, em até 75%, os pedidos de fiscalização do Congresso nacional (art. 70,
VII, CF88), o que parece confirmar que uma configuração em que o agente do
oversight tem função exclusiva de supervisão (FIGUEIREDO, 2001) é mais
‘produtiva’ que aquela em que comissões combinam funções legislativas e de
oversight.

Se as PFCs são mecanismos próprios da função de controle e fiscalização, devemos
recolocar a questão da especificidade de cada uma das funções desempenhadas pelo
Parlamento.
Após localizar historicamente suas funções “originais”, Valenzuela (2000) apresenta
as seguintes, como próprias do Parlamento no Estado contemporâneo: a) representativa, b)
deliberativa, c) financeira, d) legislativa, e) de controle, f) de orientação política, g)
jurisdicional, h) eleitoral, i) administrativa, j) de indagação, k) de comunicação e l) educativa.
Provavelmente, outros autores discordassem da extensa lista de Valenzuela, no
entanto, dificilmente, deixariam de incluir a função de controle entre as funções
parlamentares. Hernandez-Mirabal (2004), por exemplo, indica como principais funções: I)
Representativa; II) Deliberativa; III) Financeira; IV) Legislativa; e V) de Controle.
Importa reter a divisão e perceber que as funções legislativa e de controle são distintas
e, a bem da verdade, surgem e evoluem em momentos e de modo distinto, para resultar na
configuração atual dos Parlamentos modernos 62 . E, em momentos e modos distintos, é

61

As fiscalizações realizadas pelo TCU obedecem a rigorosos procedimentos técnicos e a metodologias bem
estabelecidas, contando com o auxílio de Secretárias de Controle Externo do Tribunal presentes em todos os
Estados, além das 6 (seis) em Brasília. Elas são realizadas por meio de auditorias, inspeções, levantamentos,
acompanhamentos e monitoramento, conforme indicado acima.
62
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em seu Do Processo Legislativo (2002), esforça-se para descrever de forma
o mais abrangente possível o processo de ‘evolução’ da função legislativa dos Parlamentos, acusando que
atualmente o Legislativo encontra-se reduzido, “mesmo no campo da função que o denomina, a uma atitude
passiva”, já que se sujeitaria à liderança do Governo que, por outro lado, teve seu papel de legislador
supervalorizado. Acusa ainda o autor que o Legislativo estaria se restringindo a uma atitude de controle e de
fiscalização (p. 131). Típica acusação dos operadores do direito que não conseguem compreender o valor
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interessante notar que há os que defendem que a função de controle deve sobressair, enquanto
outros reclamam que a função primordial do Parlamento é a legislativa, mas não há nenhuma
confusão entre as duas funções. Lembrando mais uma vez Sartori (2007), o controle
parlamentar é controle político e não legislativo 63 .
Ora, o processo legislativo tem sua identidade com a função legislativa. Mas o que é o
processo legislativo?
“A doutrina conceitua o processo legislativo, ora considerando a produção de
todas as normas jurídicas, mesmo aquelas que refogem aos trâmites específicos
do exercício da função do Poder Legislativo, ora enfocando a função legislativa
propriamente dita (...)” (SOUZA, 1998, p.46)

ou “(...) ser definido em termos gerais como o complexo de atos necessários à
concretização da função legislativa do Estado” (AFONSO DA SILVA, 1964, 26), ou,
segundo Rubio Llorente (1993, apud CEDDET, 2006), dizer que “el procedimiento
legislativo es la sucesión jurídicamente predeterminada de actos emanados de voluntades
diversas orientadas a la producción de la ley”.
Quando os regimentos internos tratam a PFC como proposição, imagina-se que o
legislador acreditava dar um status mais adequado ao instrumento e garantir maior
racionalidade à tomada de decisões. No entanto, se é impossível ao Parlamento fugir aos
rituais que garantam o equilíbrio das forças políticas que o compõem, não privilegiando
grupos, partidos ou pessoas, cumprindo assim os princípios democráticos e de pluralismo
político, deve-se fazer uma distinção adequada dos instrumentos em jogo, para não
privilegiar-se uma função em detrimento da outra.
A PFC, conceitualmente, pode ser uma proposição 64 , mas não legislativa, portanto sua
tramitação deve ser repensada. O Art. 59 da CF88 diz que o processo legislativo compreende
a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV - leis delegadas;
V - medidas provisórias;
VI - decretos legislativos;
VII - resoluções.

específico da função de controle. Chega mesmo a acusar que essa situação assemelha-se àquela dos Parlamentos
na Idade Média, em que se destinavam a controlar politicamente os reis, aprovando ou rejeitando suas propostas.
63
O que torna curiosa a decisão de a Mesa da CD ter incluído atribuições típicas da CFFC na Ouvidoria
Parlamentar, órgão político por excelência.
64
Conforme o art. 100, RICD.
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Ora, se a PFC não está prevista constitucionalmente como proposição legislativa,
mesmo sem um estudo aprofundado, é difícil tratar a PFC como outras proposições
legislativas, mesmo que apenas aplicando um princípio de similaridade. Enquanto as
proposições legislativas têm como objetivo final uma nova norma ou a alteração de uma já
existente, a PFC destina-se à comprovação de determinados fatos, como o faz a CPI.
Ora, a PFC não visa a produzir lei. Os objetos da PFC são, em tese, mais próximos aos
da CPIs que, a rigor, não tratam também da produção legislativa. É comum, inclusive, que as
CPIs sejam o exemplo citado quando os juristas discorrem sobre a função de fiscalização e
controle do legislativo (MENDES, COELHO e BRANCO, 2007).
Não visa também a um controle jurídico, cujo objeto seriam atos ou atividades
consideradas contrárias a determinada norma. O foco não é o órgão autor do ato ou atividade,
mas o direito em si, e o agente do controle não seria o Parlamento, pelo menos não seria o
principal. O controle político, por sua vez, se faz sobre órgãos, ou seus representantes. Pode
ser realizado diretamente ou considerando as atividades de tais órgãos. Seu objeto imediato é
um ato político concreto ou uma atuação política geral. Mesmo quando controla uma Medida
Provisória ou Decreto, e.g., está-se controlando o Governo (ARAGÓN, 2002).
Formalmente, a PFC é muito diferente de uma proposição legislativa também. As
proposições legislativas são despachadas às comissões temáticas afetas ao objeto da norma
proposta, que a avaliam, emendam, aprovam ou rejeitam. A constitucionalidade e a
juridicidade devem ser avaliadas, obrigatoriamente, pelas Comissões de Constituição e
Justiça 65 e, quando for o caso, a sua adequação financeira e orçamentária. As PFCs são
iniciadas e terminadas no âmbito da própria Comissão onde se originou, não tendo como
objetivo as normas, as questões de constitucionalidade, juridicidade, adequação financeira e
orçamentária que são alheias, em princípio, a esse tipo de proposição66 .
Por fim, enquanto as proposições legislativas são encaminhadas à votação com um
parecer técnico que representa o voto do relator, pela aprovação ou não, com alterações ou
não, a PFC apresenta dois relatórios, em fases diferentes. O chamado parecer prévio avalia a
viabilidade de implementação da PFC, além de um plano para sua execução. Aprovado o
relatório, o próprio relator encarrega-se de executar o plano de trabalho. Isso implica a
realização de ações que incluem audiências públicas, solicitação de informação ao TCU,

65

Na Câmara dos Deputados, passou a denominar-se CCJC (RICD, art. 32, IV, com a Resolução 20/2004; no
Senado Federal denomina-se igualmente Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (RISF, art. 72, III), mas
tem a sigla CCJ.
66
Como de resto, alheias a todas as proposições não-legislativas: requerimentos, solicitação de informações etc.
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solicitação de fiscalização etc. Após cumprido o plano de trabalho, o relator deve produzir um
relatório final que, se aprovado, será encaminhado a quem de direito. Estamos diante de um
complicado processo que desestimula o uso desse instrumento.
Consideramos razoável supor que a insistência em classificar a PFC como proposição
legislativa se deve a uma dificuldade em assumir a especificidade da função de fiscalização e
controle, a dar-lhe a dignidade que tem. Como vimos acima, é comum vermos autores
desdenhando dessa função como coisa menor ou como um desvio da missão maior (ou única)
do Parlamento, ou melhor, do ‘Legislativo’ (FERREIRA FILHO, 2002; TEMER, 2003).
A PFC é, portanto, pouco atrativa por ser onerosa, de resultado incerto, e mal
concebida. A rigor, uma PFC serve de ponto de partida para a utilização de outros
instrumentos, como os SIT, Audiências Públicas, Convocação de Autoridades, que, por outro
lado, independem de uma PFC para serem acionados, além de serem mais simples e de
resultados garantidos (quando pensamos na taxa de sucesso).

4.3 O papel da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da CD – H2
H2 – As Comissões de Fiscalização Financeira e Controle têm mudado ao longo do tempo, perdendo
poder e prestígio. Igualmente, a má compreensão da função de controle parlamentar, no seio da qual
encontramos o direito das minorias, têm mantido a Comissão ineficiente e com sua missão
incompreendida.

As Comissões Técnicas permanentes são, conforme observa Strom (1998), um dos
elementos mais característicos dos Parlamentos modernos, integrando a estrutura
organizacional da maioria deles, com funções legislativas. A Constituição de 1988 prevê sua
existência em seu artigo 58:
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e
temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo
regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto
possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares
que participam da respectiva Casa.
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe:
I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a
competência do plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros
da Casa;
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
III - convocar Ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos
inerentes a suas atribuições;
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
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V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI - apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de
desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.

Percebemos que, já no texto constitucional, misturam-se atribuições legislativas típicas
e instrumentos de fiscalização e controle também característicos.
Devemos admitir que talvez não seja adequado restringir o escopo das funções
parlamentares ao uso de determinados mecanismos ou órgãos, cientes de que o exercício da
função de controle, por exemplo, se dá mesmo nos momentos em que se exercita uma
atividade legislativa (ARAGÓN, 2002). No entanto, concluímos que o desenho institucional
que concebe a existência de uma comissão de fiscalização, financeira e controle não é
funcional. A situação da CFFC é tão absurda que, não poucas vezes, sofre ameaça de
extinção, além de ser considerada desprestigiada no conjunto de comissões permanentes.
Müller (2005, p. 374) comenta que
“mais recentemente, o debate sobre o papel desempenhado pelas comissões no
processo legislativo foi sistematizado pelo neo-institucionalismo em três linhas
distintas, a saber: informacional, distributivista e partidária (LIMONGI, 1994).
Cada uma atribui diferentes funções às comissões. As duas primeiras
concentram seu foco na grande autonomia delas e na vigência de critérios autoseletivos na composição das mesmas, seja pelas especificidades das informações
contidas nestas, requerendo alto grau de expertise, seja pelas conveniências
eleitorais para a reeleição de parlamentares. Já a terceira linha ressalta o papel
dos partidos no controle do recrutamento para as comissões.

Do ponto de vista do que o autor chama de linha, ou teoria, informacional 67 , o
argumento de que “(...) quando o pêndulo da assimetria de informações entre plenário e
comissões favorece estas últimas, há um destaque do seu papel no processo legiferante (grifo
nosso)” (MÜLLER, 2005, p. 374), reforça nossa suspeita de que o pêndulo jamais penderá
para a CFFC, uma vez que o Plenário continua sendo o órgão mais importante no Parlamento
e, neste, o destaque é todo para o processo legislativo 68 . No desenho institucional em vigor, e
em uma cultura que supervaloriza a função legislativa, um órgão de fiscalização perdido em
meio às comissões permanentes parece um equívoco.
.

67

Voltaremos às outras duas linhas mais a frente (distributiva e partidária)
O uso do Plenário para ‘denúncias’ e ataques ao Governo são importantes, mas são comparativamente
marginais ou secundários no caso brasileiro.

68
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4.3.1 Audiências Públicas

Mas não é apenas por causa do processo legiferante que pende o pêndulo da assimetria
de informações, uma vez que um instrumento importante para a obtenção de informações é a
Audiência Pública e esse é um instrumento exclusivo das comissões 69 , conforme dispõe o
RICD:
Art. 24. Às Comissões Permanentes, em razão da matéria de sua competência, e
às demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe:
(...)
III – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil 70 ;

E, da mesma forma, como instrumento das CPIs, conforme dispõe o art. 36, IV, do
RICD:
IV – deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de
investigações e audiências públicas;

Ou seja, o objetivo da Audiência não é sempre instruir o processo legislativo, mas
também esclarecer fatos e fiscalizar o Governo (ou, genericamente, “tratar de assuntos de
interesse público relevante”). Nos arts. 255 a 258, o RICD procura disciplinar as propostas e a
realização das audiências públicas.
Art. 255. Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública com
entidade da sociedade civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem
como para tratar de assuntos de interesse público relevante, atinentes à sua área
de atuação, mediante proposta de qualquer membro ou a pedido de entidade
interessada.
Art. 256. Aprovada a reunião de audiência pública, a Comissão selecionará,
para serem ouvidas, as autoridades, as pessoas interessadas e os especialistas
ligados às entidades participantes, cabendo ao Presidente da Comissão expedir
os convites.
§ 1o Na hipótese de haver defensores e opositores relativamente à matéria objeto
de exame, a Comissão procederá de forma que possibilite a audiência das
diversas correntes de opinião.
§ 2o O convidado deverá limitar-se ao tema ou questão em debate e disporá,
para tanto, de vinte minutos, prorrogáveis a juízo da Comissão, não podendo ser
aparteado.

69

O Ato da Mesa da Câmara dos Deputados nº 26, de 1979, que regulamentava o inciso VI do Regimento
Interno em vigor naquele momento, definia que “em cada semestre, somente poderão ser realizados 2(dois)
seminários, simpósios, mesas-redondas, encontros, painéis e outras atividades congêneres na Câmara dos
Deputados (...)”. Entre os congêneres, estavam as audiências públicas. Posteriormente, admitiu-se o número
máximo de cinco audiências públicas por ano, por comissão. A inclusão do dispositivo constitucional que abriu
mais esse canal para a participação da sociedade civil, porém, parece ter criado uma nova demanda nas
Comissões, aumentando absurdamente o número dos eventos, tornando as audiências públicas um dos principais
instrumentos de comissões como a de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente, Minorias.
70
Art. 58, § 2º, II, da CF88
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§ 3o Caso o expositor se desvie do assunto, ou perturbe a ordem dos trabalhos, o
Presidente da Comissão poderá adverti-lo, cassar-lhe a palavra ou determinar a
sua retirada do recinto.
§ 4o A parte convidada poderá valer-se de assessores credenciados, se para tal
fim tiver obtido o consentimento do Presidente da Comissão.
§ 5o Os Deputados inscritos para interpelar o expositor poderão fazê-lo
estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de três minutos, tendo o
interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo
mesmo prazo, vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes.
Art. 257. Não poderão ser convidados a depor em reunião de audiência pública
os membros de representação diplomática estrangeira.
Art. 258. Da reunião de audiência pública lavrar-se-á ata, arquivando-se, no
âmbito da Comissão, os pronunciamentos escritos e documentos que os
acompanharem.
Parágrafo único. Será admitido, a qualquer tempo, o traslado de peças ou
fornecimento de cópias aos interessados.

Leany Barreiro Lemos (2005) lembra que as audiências públicas são um importante
instrumento de controle nos EUA, onde “atendem aos requisitos de formalidade,
continuidade, uso regular e acompanhamento e vigilância das atividades do Governo e de sua
burocracia, inclusive correção de assimetria informacional” (p. 104). É considerada uma das
formas mais importantes e eficazes de controle. No Brasil, a partir de 2001, vê-se um aumento
da utilização das audiências públicas, cuja maior característica, tem sido a participação da
sociedade civil. Diferem do caso norte-americano, porém, uma vez que as audiências públicas
lá “concentram atividades que no Brasil estão dispersas em diferentes instrumentos” (idem).
TABELA 7A: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (ART. 255, RICD) REQUERIDAS NO PERÍODO DE 1999-2002
Requerimentos para Audiência Pública (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
1999*
2000
2001
2002
19
800
279
Câmara
1
3
3
CFFC
*Sem dados no SILEG

TABELA 7B: AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (ART. 255, RICD) REQUERIDAS NO PERÍODO DE 2003-2006

Câmara
CFFC

Requerimentos para Audiência Pública (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
2003
2004
2005
2006
1028
721
769
381
18
17
3
2
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Comparativamente, a quantidade de audiências públicas71 propostas no âmbito da
CFFC é muito baixa, considerando as solicitações em todas as Comissões da Câmara dos
Deputados 72 , não alcançando sequer 3% do total 73 . Por outro lado, se considerarmos as
Convocações de Autoridade 74 (vide tabelas 8A e 8B), a CFFC faz uso intenso desse recurso,
mantendo uma média superior a 40% na legislatura de 1999-2002 e de 70% na legislatura de
2003-2006, sendo numericamente, portanto, o principal instrumento utilizado na comissão.
4.3.2 Requerimentos

Como vimos, os requerimentos são um poderoso instrumento para o parlamentar
individualmente. No âmbito das Comissões, por sua vez, é um dos mais utilizados. Ao
analisar os requerimentos apresentados na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle,
para demonstrar como o conteúdo dos mesmos é idêntico ao de outros instrumentos de
fiscalização e controle analisados anteriormente: Solicitação de Informações ao TCU;
Requerimento de Informações (a autoridades/Ministros) 75 ; Convocação de Autoridades (que
se traduz, no âmbito da Comissão, quase sempre como uma Audiência Pública); Solicitação
ao TCU para realização de fiscalização, poderemos discutir a atuação da CFFC e o seu peso
real na fiscalização e controle do Executivo.
Como discutido anteriormente, apenas os requerimentos cujo conteúdo seja uma
Solicitação de Informação a autoridades serão encaminhados à Mesa para a devida análise,
chancela e despacho. Os que demandam solicitação ao TCU são remetidos diretamente ao
Tribunal, o que nos faz questionar a razão de existir do instrumento denominado SIT (tabelas
5A e 5B).

71

O texto constitucional prevê, no art. 58, § 2º, II, a realização de audiência pública, autorizando as Comissões
constituídas no Congresso Nacional a realizá-las para discutir matéria de sua competência. “Sua finalidade
precípua é a ampla discussão, a ampla transparência, para que sejam exibidos os fundamentos necessários para o
modelo escolhido e para que se ouça se questione a possibilidade da proposição de outras formas.” (VALLE
FIGUEIREDO, 2001, p.7).
72
É importante ressaltar que a quantidade de comissões na Câmara dos Deputados tem sido alterada
substancialmente nos últimos anos, no entanto isso não muda a avaliação quanto ao uso parco que das audiências
públicas têm feito a CFFC. Lembramos também que, em algumas sessões legislativas, a quantidade de
comissões especiais em funcionamento chegou a ser maior do que a de comissões permanentes, o que talvez
explique o grande número de audiências requeridas em alguns momentos.
73
Uma explicação provável é que a busca por informações por esse meio seja pouco relevante para uma
comissão que não tem como objeto proposições legislativas, não terem foco em políticas públicas. Nesse sentido
a CFFC é, repetamos, atípica.
74
Que são materializadas também por meio de Audiências Públicas, mas que não devem ser confundidas com
aquelas requeridas nos termos do art. 255 do RICD (cf. tabelas 7A e 7B)
75
Conforme pudemos identificar, somente a partir de 2002, a Secretaria Geral da Mesa (CD) passou a vincular o
RIC com o requerimento original da Comissão, o que impossibilita um cruzamento adequado de quantitativos de
períodos anteriores.
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O art. 50 da CF88, replicado no art. 219 do RICD, prevê o comparecimento de
Ministros em duas situações: convocado ou por iniciativa própria. No âmbito das Comissões
temáticas, estabelece o art. 24, IV, do RICD, que lhes cabe “convocar Ministro de Estado para
prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, ou conceder-lhe
audiência para expor assunto de relevância de seu ministério”. Temos, assim, a abertura para
que se negocie a alternativa do comparecimento ‘espontâneo’, por meio de convite, ao invés
de uma Convocação. É comum que requerimentos de convocação sejam transformados, em
meio às negociações com as assessorias parlamentares, em convite. Isso não retira dos
requerimentos sua característica, pelo contrário, demonstra a força que a convocação de
autoridade têm e como ela provoca a rápida articulação dos interessados para reverter
qualquer ônus político dela advinda.
As fiscalizações solicitadas ao TCU podem ocorrer durante a tramitação de uma PFC,
mas é um instrumento previsto constitucional e regimentalmente, à disposição das Comissões
e é utilizado com alguma freqüência (tabelas 5A e 5B). Uma vez que o ônus de sua
solicitação é praticamente nulo, já que o trabalho será realizado pelo TCU, a quantidade
superior dessas solicitações em relação às próprias PFCs (tabelas 1A e 1B) parece ter a
mesma razão pela qual abundam Requerimentos de Informação: crédito ao solicitante e
possibilidade de que terceiros (assessores) acompanhem o resultado que, por sua vez, não é
publicado e pelo qual o parlamentar não tem responsabilidade.
Há uma série de proposições na Câmara dos Deputados e Senado Federal que são
inócuas, ou cujos efeitos não são garantidos ou previstos. A maioria serve para as estatísticas
de “atuação parlamentar”, uma vez que são apresentados sem critério e cuja análise pela Mesa
não está prevista ou não é feita por simples falta de estrutura. Exemplos disso são as
Indicações (tabelas 15A e 15B) e, aqui, os pedidos de fiscalização ora analisados. Um mesmo
parlamentar pode apresentar centenas de indicações, alterando poucos dados no corpo da
proposição. Tanto num caso quanto no outro, o ônus fica todo com o órgão demandado, no
caso ou o Executivo ou o TCU. Infelizmente, como as respostas não são publicadas e não há
como relacionar essas respostas a ações específicas tomadas posteriormente pelo solicitante,
tem-se a impressão de que esse é um caso típico de desperdício de recursos. Em conversas
com técnicos do TCU, fica clara a insatisfação em saber que o esforço para fornecer uma
informação ou realizar uma fiscalização para o Congresso Nacional em geral acaba no vazio.
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Passemos aos dados 76 . Abaixo as tabelas traduzem a quantidade de requerimentos
apresentados na CFFC. Na primeira coluna, indica-se a que tipo de instrumento de
fiscalização e controle se relaciona ou equivale:
TABELA 8A: TIPOS DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA CFFC NO PERÍODO DE 1999-2002

Requerimentos apresentados na CFFC (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
1999
2000*
2001
2002
7
7
15
5
Informações ao TCU
16
16
22
9
Informações a autoridades
36
21
66
34
Convocação de autoridades
5
13
26
12
Fiscalização ao TCU
14
6
12
6
Outros
78
63
141
66
Total
* Os requerimentos nºs 36, 37, 38 e 39 de 2000 foram cancelados

TABELA 8B: TIPOS DE REQUERIMENTOS APRESENTADOS NA CFFC NO PERÍODO DE 2003-2006
Requerimento de Convocação (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
2003
2004
2005
2006
10
0
0
0
Informações ao TCU
18
8
8
2
Informações a autoridades
102
81
53
11
Convocação de autoridades
11
5
0
7
Fiscalização ao TCU
35
4
4
0
Outros
176
98
65
20
Total

Estranhamente, a solicitação de informações ao TCU decaiu no âmbito da CFFC. Uma
explicação provável é que as PFCs implicam quase sempre solicitações àquele Tribunal de
Contas. Note-se que na Legislatura 2003-2006 (tabela 8B) tais solicitações praticamente não
existiram. De todo modo, o TCU não costuma cumprir o prazo – 15 dias – para responder às
demandas da CD.
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Conforme pudemos identificar, somente a partir de 2002, com a implantação do Sistema de Informações
Legislativas (SILEG) na Câmara dos Deputados, tornou-se possível um acompanhamento mais efetivo do uso
dos requerimentos nas Comissões, uma vez que estes são tratados como as demais proposições legislativas,
lançados no Sistema, e têm sua tramitação completa disponível. Para ter acesso a informações anteriores a 2000,
no entanto, é necessário recorrer à documentação das Comissões.
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4.3.3 Do desenho institucional

4.3.3.1 PFCs na CFFC

Todas as comissões podem apresentar e apreciar PFC. Apesar disso, o número de
PFCs tramitando nas comissões permanentes é ínfimo (inexistente em muitas comissões). No
entanto, cada comissão tem uma competência própria. Em termos de domínio técnico, são
temáticas, o que não ocorre com a CFFC que, por sua generalidade, acaba não tendo foco.
Ainda assim, é a Comissão que mais utiliza as PFCs (tabelas 1A e 1B) 77 , o que pode significar
que a jurisdição dispersa não tem sentido ou que o desenho institucional das comissões seja
inadequado, ao misturar funções de fiscalização e controle com legislativa.
Por outro lado, não tramitam na CFFC projetos de lei ou qualquer outra proposição
legislativa, o que indica evidentemente sua diferença em relação a outras comissões 78 . A
avaliação que se faz de sua produção e atuação é que se trata de uma comissão desprestigiada
e sem estrutura.
Conforme a linha (ou teoria) partidária, os partidos teriam grande controle no
recrutamento de parlamentares na composição das comissões. No caso da Câmara, o RICD
estabelece que a composição deve retratar a composição geral da Casa, conforme o resultado
das eleições, refletindo proporcionalmente a representação real dos partidos na Legislatura.
Assim, no início da Legislatura, estabelece-se a distribuição do quantitativo de membros, por
partido, nas comissões.
As presidências das mesas das comissões consideradas mais importantes são
disputadas pelos partidos com maior representação. As demais escolhas vão sendo feitas por
cada partido ou bloco, considerando interesses do Governo e da oposição, caso em que se
encontra a CFFC que tem sido sempre uma das últimas opções, o que corresponde ao adjetivo
“desprestigiada” com que a tratam comumente. Estranhamente, os partidos de oposição têm
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O que não implica que sejam efetivas, nem tenham taxa de sucesso relevante.
Em 2001, por meio da Resolução 21, foi criada a Comissão de Legislação Participativa que é outra comissão
atípica, que tem a pretensão de ser um canal privilegiado de participação da sociedade civil organizada na
produção legislativa. Para saber mais confira: (http://www2.camara.gov.br/internet/comissoes/clp/cartilha/Cartilha%20%20resolucao%20para%20pagina%20-%20CLP%20ultima%20versao%202007%20com%20capa.pdf).
Do mesmo modo, a
Comissão de Direitos Humanos não parece funcionar como uma comissão parlamentar típica. Antes de
incorporar as competências sobre Minorias (que até 2003, fazia parte da CDCMAM), sequer poderia receber
proposições para análise.
78
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igualmente dado pouca importância à Comissão: sinal de que a qualidade da nossa
democracia vai mal?
Vejamos agora como se distribuiu a presidência da CFFC em relação aos partidos que
compõem o Governo em cada Legislatura:

TABELA 9: PRESIDENTES DA CFFC NO PERÍODO DE 1999-2006

Ano
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2006

Presidente
Deputado DELFIM NETTO – PPB/SP
Deputado MÁRCIO REINALDO PPB/MG
Deputado WELLINGTON DIAS – PT/PI
Deputado NELO RODOLFO – PMDB/SP
Deputado SIMÃO SESSIM – PP/RJ
Deputado JOSÉ PRIANTE –PMDB/ PA
Deputado ALEXANDRE CARDOSO – PSB/RJ
Deputado ISAIAS SILVESTRE – PSB/RJ
Deputado CARLOS MOTA – PSB/MG assumiu em 30/05/06

Oposição/Governo
Governo
Governo
Oposição
Governo
Governo
Governo
Governo
Governo
Governo

O único momento em que se tem um presidente de um partido de oposição ao
Governo foi em 2001, o que demonstra que há um padrão, similar ao das CPIs, em que se
procura bloquear a ação efetiva dos órgãos que possam provocar algum tipo de problema ao
Governo. Assim, vemos que a arena parlamentar é influenciada, e muito, pela arena eleitoral.
4.3.3.2 O lugar das minorias

Ora, se os instrumentos de fiscalização e controle, ou seja, a própria função de
controle, são de exercício típico das minorias, não é absurdo afirmar que aqui se fere um
princípio democrático importante. Podemos questionar o uso da regra da proporcionalidade
para a composição de um órgão cuja finalidade seja a de controlar o Governo.
Temos, até o momento, vários problemas:
1) A CFFC não é órgão exclusivo para fiscalização e controle;
2) O instrumento formal para fiscalização e controle, a PFC, é pouco utilizado e tem
grau de sucesso muito baixo;
3) A CFFC está submetida às mesmas regras de composição das comissões técnicas e
tem sido presidida por partidos da coalizão, o que torna questionável sua
autonomia;
4) A CFFC não é valorizada como as demais comissões;
5) A captação de informações, por meio da CFFC, é irrisória, assistemática e não
especializada, servindo pouco ou nada ao Plenário;
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6) A relação da CFFC com o TCU, órgão de controle por excelência, é dúbio e
igualmente assistemático.

Diante desse quadro, questionamos o desenho institucional da CFFC. Se observarmos
a história dos órgãos que antecederam a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, não
se reconhece uma continuidade ou identidade perfeita entre eles. A Comissão de Tomadas de
Contas (1904-1955) da CD tinha muito mais poder que a CFFC hoje. Sua relação com o
Tribunal de Contas era efetivamente de superioridade hierárquica. Um parecer desaprovando
as contas analisadas previamente pelo TCU, implicava a abertura imediata de processo contra
o Presidente da República.
Nos anos de 1955 a 1964, funciona uma Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, cujo foco, evidentemente, era o orçamento da União. Durante o regime militar,
uma tal comissão perde sua razão. Ironicamente, o art. 48 da Constituição de 1967 prevê que
“A lei regulará o processo de fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, dos atos do Poder Executivo e da administração
descentralizada”.

Somente no final de 1984, foi publicada a Lei 7.295 79 , que “dispõe sobre o processo de
fiscalização, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, dos atos do Poder Executivo
e os da administração indireta”. Considerando que a abertura política se dá em 1985, foram 18
anos sem regulamentação da atividade de fiscalização do Executivo, mas 21 sem
possibilidade de exercê-la, considerando o ano de 1964.
Representa a Lei 7.295/84 80 avanço imenso, num momento de reestabelecimento da
democracia no país. Mas as falhas que ela traz em seu bojo refletem-se no desenho
institucional hoje em vigor. A inclusão dos órgãos incumbidos da fiscalização entre as
comissões permanentes, submetendo-a ao critério da proporcionalidade partidária para a
composição de seus membros indicam uma incompreensão do direito das minorias e da
especificidade da função do controle político/parlamentar.
Em 1985, o então Presidente da República José Sarney encaminha para o Congresso
Nacional Proposta de Emenda à Constituição, que recebeu o número PEC 43/1985, que
propunha a convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte. Todos sabemos que ao
invés de eleições para uma Assembléia Constituinte exclusiva, a Emenda Constitucional nº

79
80

Ainda assim como resultado de um Projeto de Lei de autoria do deputado Mauro Benevides (PL 4050/1980)
A Lei 7.295/84 ainda não foi revogada, motivo pelo qual devemos apreciá-la aqui. Cf. Anexo II.
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26/1985 81 indica a opção por ‘transformar’ deputados e senadores já eleitos em parlamentares
constituintes:
“Art. 1º Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-seão, unicameralmente, em Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, no
dia 1º de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional.
(...)”

A Comissão de Fiscalização e Controle, prevista na supracitada Lei 7.295/84, foi
‘criada’ na Câmara dos Deputados, por meio da Resolução 34/1986, que transformou a
Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas e incluiu novas competências,
conforme a lei 7.295 de 1984:
Art. 1º A Comissão de Fiscalização Financeira e Tomada de Contas passa a
denominar-se Comissão de Fiscalização e Controle.
Parágrafo único. A denominação de Comissão de Fiscalização e Controle
fundamenta-se no atendimento ao disposto no art. 3° da Lei n° 7.295, de 19-121984.
Art. 2º O § 9° do art. 28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 28. A competência das Comissões Permanentes é definida nos parágrafos
deste artigo:
..............................................................................................................
..............................................................................................................
§ 9° À Comissão de Fiscalização e Controle compete exercer a fiscalização e
controle dos atos administrativos do Poder Executivo, inclusive os da
administração indireta e das fundações instituídas pelo Poder Público, e opinar
sobre:
a)o processo de tomada de contas do Presidente da República e o de entidades
da administração indireta;
b)projetos de abertura de créditos adicionais;
c)representações do Tribunal de Contas da União e recursos de suas decisões;
d)planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, projetos de
retificação de lei orçamentária e os referentes à abertura de créditos, após o
exame, pelas demais comissões técnicas, dos programas que lhes disserem
respeito;
e)relatórios, balanços e inspeções sobre contas de órgãos e entidades da
administração federal, direta e indireta.
Para o desempenho de suas atribuições, poderá a Comissão:
I - solicitar convocação de Ministros de Estado e dirigentes de entidades da
administração indireta;
II - solicitar, por escrito, informações à administração direta e à indireta sobre
matéria sujeita a fiscalização;
III - requisitar documentos públicos necessários à elucidação do fato objeto da
fiscalização, bem como providenciar a realização de perícias e diligências;
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Resultante da aprovação da PEC 43/1985.
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IV- assinar prazo não inferior a 10 nem a 60 dias para o cumprimento das
providências requeridas que, sonegadas, ensejará a apuração da responsabilidade
do infrator;
V - os prazos previstos no item anterior poderão ser dilatados até o dobro, a
critério da Comissão, mediante manifestação da autoridade da convocação, da
requisição de informações, ou dos documentos, ou ainda, do pedido de
providências;
VI - concluída a fiscalização, será enviado relatório circunstanciado ao
Presidente da Câmara dos Deputados, com indicação, se for o caso, dos
responsáveis e das providências cabíveis, a fim que seja apreciado pelo Plenário.
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Quando da instalação da Assembléia Nacional Constituinte, os trabalhos no Senado e
na Câmara dos Deputados praticamente paralisaram. As comissões permanentes não foram
sequer instaladas, exceto, exatamente, a de Fiscalização e Controle, o que demonstra a
importância que tinha naquele momento histórico 82 .
Com a promulgação da Constituição em 1988 e com o retorno da normalidade do
trabalho das Casas Legislativas temos uma alteração importante na concepção do papel das
comissões, como, por exemplo, a competência para apreciar conclusivamente certas
proposições legislativas. O Regimento Interno que vigorava desde 1972 (Resolução 30/72) foi
alterado em 1989 (Resolução 5/89), estabelecendo 16 comissões permanentes, entre elas a de
Fiscalização e Controle. No entanto, com a aprovação da Resolução 17/1989, um novo
Regimento passa a vigorar e se extingue a Comissão de Fiscalização e Controle, pelo que se
distribui suas antigas competências para todas as Comissões Permanentes (art. 24, RICD) e a
Tomada de Contas do Presidente, nos termos do art. 51, II, CF88, para a Comissão de
Finanças e Tributação.
Provavelmente em face do parco resultado alcançado, em 1995, porém, a Comissão foi
recriada, por força da Resolução 77/1995, sem no entanto ter-se reestabelecido a situação
anterior, no que se refere às competências de fiscalização e controle, mantendo-se as
atribuições de forma descentralizadas, retomando apenas a atribuição pela Tomada de Contas
da CFT 83 .
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Mais simbólica que outra coisa
Apesar disso, não foi realizada até o momento, na 7ª edição do RICD, de 2006, uma correção no art. 215, em
que se lê: “À Comissão de Finanças e Tributação incumbe proceder à tomada de contas do Presidente da
República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão
legislativa”, o que conflita com o atual sistema de comissões da Casa. Talvez esse seja mais um indicativo de
como as atribuições de fiscalização e controle são desprestigiadas. Após 7 edições e, imagina-se, muitos alertas
83
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A Comissão Mista prevista no art. 166, § 1º, da CF88, é criada em 1991, por meio da
Resolução do Congresso nº 1/1991. Naquele momento suas atribuições diziam respeito
exclusivamente à apreciação do orçamento da União e a, teoricamente, examinar e emitir
parecer sobre os planos e programas previstos nos arts. 70 e 71 da CF88.
Art. 2º. A Comissão tem como finalidade:
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos de lei relativos ao Plano
Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos
Adicionais, assim como sobre as contas apresentadas anualmente pelo
Presidente da República;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas nacionais, regionais e
setoriais previstos na Constituição Federal e exercer o acompanhamento e a
fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das demais Comissões do
Congresso Nacional e de suas Casas, inclusive no que se refere ao disposto nos
arts. 70 e 71 da Constituição Federal.

Posteriormente, a comissão foi incorporando as mesmas atribuições genéricas de
fiscalização e controle, inclusive as trazidas pela LRF.
Aqui é bom lembrar, que, depois da Lei 7.295/84, apenas a Lei Complementar 101, de
2000, a famosa LRF, trouxe algum elemento novo para a questão da fiscalização e do
controle: 1) o conceito de Transparência da Gestão Fiscal (art. 48 e 49); 2) a obrigatoriedade
de consolidar as Contas (municípios, Estados e União), com publicidade (art. 50 e 51); 3) a
definição do relatório resumido da execução orçamentária, conforme dispõe o § 3º, do art. 165
da CF88 (art. 52 e 52); 4) a obrigatoriedade de emissão quadrimestral de um relatório de
gestão fiscal que atinge todos os titulares dos poderes (art. 54 e 55); 5) o estabelecimento de
normas para a Prestação de Contas (arts. 56 a 58); 6) o estabelecimento do papel do
Legislativo na fiscalização da gestão fiscal, ou seja, o cumprimento das normas estabelecidas
na LRF (art. 59).
Assim, ao menos teoricamente, a CMO torna-se mais um órgão a competir com a
CFFC, com vantagens: Sendo uma Comissão Mista, tem naturalmente mais prestígio e força
para atuar e, ainda, conta com melhor estrutura organizacional, jurídica e de recursos
humanos. No que compete ao assessoramento, para ficarmos com um item, a CMO conta com
o apoio integral de duas consultorias especializadas, uma da CD e outra do SF, além do apoio
direto e sistemático das duas áreas de informática das Casas do Congresso Nacional: um
departamento do Centro de Processamento de Dados do Senado Federal e um núcleo do
Centro de Informática da Câmara dos Deputados.

de leitores mais avisados, um erro de redação (ou, se querem, de adequação) ser mantido persistentemente é
sintomático.
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4.3.3.3 Da competência da CFFC

Façamos uma rápida análise das competências regimentais, à luz do que foi até aqui
discutido:
Art. 32. São as seguintes as Comissões Permanentes e respectivos campos
temáticos ou áreas de atividade:
(...)
XI – Comissão de Fiscalização Financeira e Controle:
a) tomada de contas do Presidente da República, na hipótese do art. 51, II, da
Constituição Federal;
b) acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e
indireta, incluídas as sociedades e fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público federal, sem prejuízo do exame por parte das demais Comissões nas
áreas das respectivas competências e em articulação com a Comissão Mista
Permanente de que trata o art. 166, § 1o, da Constituição Federal;
c) planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, após exame,
pelas demais Comissões, dos programas que lhes disserem respeito;
d) representações do Tribunal de Contas solicitando sustação de contrato
impugnado ou outras providências a cargo do Congresso Nacional, elaborando,
em caso de parecer favorável, o respectivo projeto de decreto legislativo
(Constituição Federal, art. 71, § 1o);
e) exame dos relatórios de atividades do Tribunal de Contas da União
(Constituição Federal, art. 71, § 4o);
f) requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou
autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração federal,
diretamente ou por intermédio do Tribunal de Contas da União;

a) a tomada de contas do Presidente da República, nos temos do art. 51, II da
CF88, jamais ocorreu e, cremos, se algum presidente assumisse o ônus de tentar, a
Comissão não teria estrutura para tanto;
b) Jamais houve acompanhamento ou fiscalização de qualquer espécie, seja pela
inexistência ou desconhecimento de sistemas de informação disponíveis 84 que
facilitassem esse trabalho, seja pela falta de pessoal capacitado para realizar o
acompanhamento e proceder à fiscalização. As Consultorias de Orçamento não
dispõem de técnicos em número suficiente para atender tal demanda e o TCU atua
por solicitação 85 ;

84

Uma ressalva deve ser feita. Há mais de 10 anos, tanto a Câmara dos Deputados quanto o Senado Federal
disponibilizam acesso público aos sistemas de acompanhamento da execução orçamentária, o que pode ser feito
hoje por meio da internet. No entanto, a CFFC não tem pessoal preparado, nem uma metodologia para captar e
tratar as informações disponíveis.
85
E pelo que vimos acima, essas solicitações, no âmbito da CFFC, são em número reduzido e, parece,
assistemáticas.
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c) Como vimos anteriormente, o art. 58, VI, da CF88 inclui como competência
das comissões permanentes do Congresso Nacional a apreciação de “programas de
obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento” e a emissão de
parecer sobre eles. No entanto, não estabelece a obrigatoriedade de o Executivo
encaminhá-los às Comissões, nem como as Comissões fariam sua “apreciação”, se
por meio dos projetos de lei, ou se de maneira continuada. De qualquer modo, nada
é feito;
d) A CFFC jamais propôs um PDC sustando um contrato (recebeu alguma
representação do TCU?);
e) Os relatórios de atividades do TCU estão disponíveis no portal daquele órgão,
desde 2000. Não constam nas atas da CFFC qualquer menção à análise dos
referidos relatórios. Por outro lado, em face da falta de pessoal técnico, e diante da
publicidade dos trabalhos do TCU, parece que essa atividade também se mostra
desimportante;
f)

Tampouco constam nas atas que tenha havido em algum momento, na CFFC,

uma rotina de solicitação de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre
contas ou autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração federal,
restando, talvez, solicitações esporádicas ao TCU que, de resto, já concluímos
serem em número irrisório e sobre cujo resultado (a informação) não se tem
clareza do uso ou da utilidade.

Cremos que a constatação de que a CFFC não cumpre nenhuma das atribuições que
lhes foram definidas regimentalmente, parece ser motivo bastante para questionar a
manutenção da sua configuração atual. Ao se falar da LRF, é bom lembrar que o RICD não
incorporou ainda as alterações conceituais e legais trazidas por aquela Lei Complementar (cf.
art. 59, LRF, no Anexo I).
Não poucas vezes, e com razão, a CFFC é apresentada pela imprensa como
desprestigiada. Mesmo comparada às outras duas comissões consideradas atípicas 86 , CDHM e
CLP, seria ainda a comissão com menos prestígio ou cuja aura parece menos nobre.

86

Uma das características dessas comissões é que nenhuma trata diretamente do processo legislativo, até pouco
tempo se poderia ser membro de outra comissão ao mesmo tempo em que de qualquer uma dessas três, sua
estrutura administrativa costuma ter diferenças com as demais.
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A CDHM é uma espécie de bandeira das esquerdas no Brasil e cuja presidência é
disputadíssima pelos seus partidos. A CLP também tem um atrativo especial, considerado um
importante canal de participação da sociedade civil. A CFFC tem um objeto, o controle, que,
de longe, é menos glamouroso e compreensível, e.g., do que Direitos Humanos 87 . O nível de
participação popular (ou da sociedade civil) por meio da CFFC é muito baixo considerando as
demais comissões e, em particular, a CLP (art. 254, RICD).
TABELA 10A: REPRESENTAÇÕES APRESENTADAS NO PERÍODO DE 1999-2002
Representações (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
1999
2000
2001
2002
Câmara*
0
0
1
0
CFFC
4
5
2
0
Outras Comissões 0
5
1
0
*Apresentadas diretamente à Mesa

TABELA 10B: REPRESENTAÇÕES APRESENTADAS NO PERÍODO DE 2003-2006

Câmara*
CFFC
Outras Comissões

Representações (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
2003
2004
2005
2006
0
0
0
0
6
13
1
0
1
0
0
0

*Apresentadas diretamente à Mesa

Pode-se medir isso ao compararmos a quantidade de representações, petições,
reclamações ou queixas (art. 253, RICD) apresentadas pela sociedade civil diretamente na
CFFC.
Como vimos mais acima, as comissões parlamentares são tidas como órgãos
tipicamente legislativos (BARTHÉLEMY, 1934, apud SEGADO, 2003), sendo uma de suas
razões, em face de sua especialização, a apreciação preliminar das proposições legislativas,
para que melhor informem o Plenário em suas decisões, de modo que o exercício da
fiscalização e controle tem tido, em geral, um papel menor no âmbito desses órgãos
parlamentares.
Apesar de países como o Brasil e a Itália terem inovado e estabelecido comissões com
poderes de apreciação conclusiva de um grande conjunto de proposições legislativas (SILVA,
2006), a regra geral é que elas façam a discussão técnica e política e apresentem os
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A partir de 2004, como vimos acima, a CDH incorporou o termo Minorias (da sociedade civil), o que só lhe
aumenta o prestígio diante das esquerdas.
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aperfeiçoamentos necessários antes da submissão ao Plenário, que seria o grande órgão
decisório, a proposições legislativas.
A CFFC, por sua vez, não tem relação alguma com o Plenário da Casa. Entre suas
atribuições, não há a de deliberação sobre matéria legislativa, como já repetimos algumas
vezes. As próprias PFCs, igualmente já discutidas, encerram-se no âmbito da própria
comissão, cabendo, no máximo, o encaminhamento do relatório final. 88
4.3.3.4 A Interface com outros órgãos

Perceba-se que as competências regimentais (art. 32, XI) demonstram, sim, uma clara
relação da CFFC com outros órgãos que, para ser efetiva, devem pressupor um grau de
autonomia e hierarquia superiores:
- TCU (art. 51,II, e art. 71, §§ 1º e 4º, da CF88; e art. 32, XI, letras a, d, e, f, RICD.);
- Comissão Mista de Planos e Orçamentos (art. 166, § 1º da CF88; art. 32, XI, b,
RICD);
-Comissões temáticas (art. 32, XI, c, RICD)
-Ministério Público (art. 61, VII c/c art. 37, RICD)
Por fim, não resta dúvida que a CFFC está mais próxima conceitualmente de uma CPI
do que de uma comissão permanente. Não tendo os poderes de uma CPI, seu trabalho
investigativo é limitado. Não tratando de proposições legislativas, seu papel legiferante é
nulo. Não sendo a jurisdição única de PFCs, nem tendo competência exclusiva na fiscalização
e controle, aparece como uma comissão fraca. Não tendo instrumentos adequados, sistemas
informatizados, pessoal qualificado, metodologia específica, competência legal para
investigar, é ineficiente.
Não havendo instrumento legal que garanta às minorias parlamentares 89 a condução da
CFFC, submetida que está à regra de composição das comissões parlamentares em geral,
raramente foge ao controle dos partidos da base do Governo (tabela 9), tornando seu
funcionamento bastante problemático.
Gareth Griffth (2005), analisando o papel das Comissões Parlamentares de Supervisão
(Parlamientary Oversight Committees), propõe cinco itens a serem checados para determinar
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Esse é mais um bom indício de que o desenho institucional é, no mínimo, singular.
89 O art. 13 do RICD define que: “Constitui a Maioria o Partido ou Bloco Parlamentar integrado pela maioria
absoluta dos membros da Casa, considerando-se Minoria a representação imediatamente inferior que, em relação
ao Governo, expresse posição diversa da Maioria”.
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se a comissão cumpre seu papel, o que podemos aplicar no caso da CFFC (e da CMO,
evidentemente):
1) Independência

-

as

comissões

estão

aptas

a

fazer

proceder

a

supervisão/fiscalização independentemente do Governo ou das Agências;
2) Poderes – as comissões têm poderes apropriados para solicitar e examinar
documentos e inquirir pessoas;
3) Informação – as comissões têm acesso às informações necessárias para analisar e
proceder à tomada de contas das Agências;
4) Recursos – são em quantidade e qualidade adequadas às funções requeridas para o
funcionamento das comissões;
5) Implementação – em que medida as recomendações para a reforma ou correção
são efetivos? O Governo responde, pelo menos, em tempo adequado às demandas
da comissão? A comissão pode proceder as investigações? Qual a influência das
comissões sobre a estrutura e processos em funcionamento nas agências que
fiscalizam?
Trocando Agências por Ministérios, as perguntas fazem muito sentido para nós e as
respostas quase totalmente negativas nos ajudam a confirmar o quão inadequado o desenho
institucional da CFFC é.
Caberia uma análise, legislatura a legislatura, das questões com que se envolveu a
CFFC para confirmar se, também, transformou-se num órgão com enfoque em questões
nacionais ou locais, e mais do tipo alarme ou patrulha (McCUBBINS e SCHWARTZ, 1984).
Isso nos daria o contorno final sobre o uso que se faz da CFFC, a saber se a comissão tem um
olhar mais amplo e interessado pelas políticas públicas e se age de forma sistemática ou
pontual.
Segundo Lemos (2005), na análise que faz do período 1988-2004, seria predominante
na Câmara como um todo as propostas de tipo “alarme” e um foco mais nacional do que local.
Se confirmada a tendência geral no caso específico, haveria o predomínio de uma atitude
menos ativa e direta, dependente de denúncias e incidentes pontuais e não um trabalho
sistemático, com atividades rotineiras, ativas e diretas de exame das atividades de Governo.
Mesmo sem a análise qualitativa, os dados analisados e a legislação vigente parecem
corroborar com essa última avaliação 90 .
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Fora isso, e a tendência do comando da CFFC por partidos da base aliada do Governo (cf. tabela 9), deve-se
questionar a atuação dos membros que a compõem. Lembrar que nada mais nada menos 3 deputados foram
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5. Conclusão
“A democracia exige, para seu funcionamento, um
‘minimum’ de cultura política’
Biscaretti DiRuffia

O trabalho de pesquisa nos levou a refletir sobre o lugar que a função de controle no
Parlamento brasileiro e sobre qual o alcance efetivo que o seu exercício tem. Nossas hipóteses
de trabalho foram confirmadas ou, diante dos dados analisados, podem ser consideradas
prováveis. No entanto, não podemos responder conclusivamente sobre o lugar da função de
controle parlamentar no Brasil. Melhor, sabemos que tem um lugar constitucionalmente
garantido e que há muitas formas de exercê-la, mas que isso não se reflete no trabalho
parlamentar de maneira sistemática, prioritária, nem sólida. Porém, no âmbito deste trabalho,
não temos todos os elementos para julgar o porquê de a função de controle não ser
culturalmente valorizada e, no âmbito do Parlamento, ser tão ineficiente.
É certo que nosso presidencialismo de coalizão tem sua parcela de responsabilidade
nesse quadro, uma vez que a carreira parlamentar é considerada como uma passagem,
trampolim para carreiras no Executivo (Municipal, Estadual e Federal), o que faz com que as
ações parlamentares esbarrem constantemente nos cálculos de barganha (SAMUELS, 2002;
RODDEN e ARRECHTE, 2003; FIGUEIREDO e LIMONGI, 1999b). Ainda assim, temos
alguns pontos importantes a considerar.
Este não é, obviamente, um problema tipicamente brasileiro. Javier Garcia Roca
(1998), para ficarmos com apenas um caso, ao falar da Espanha, lembra que há uma
dificuldade intrínseca para definir a atividade de controle parlamentar. No caso espanhol, por
ele analisado, o problema é recorrentemente colocado e, especialmente desde 1982, quando a
obtenção da maioria absoluta em várias legislaturas pelo partido do Governo, como se dava
até então, trouxe à baila a importância da função de controle.
Se definirmos que as PFCs, teoricamente o instrumento de fiscalização e controle por
natureza, são ineficientes e pouco atrativos, isto não implica sua total inutilidade, nem que
outros instrumentos não façam valer a pena a ação parlamentar no controle do Executivo. O
que nos pareceu mais grave, no entanto, é a não-percepção, a falta de consciência, do

cassados. Um deles suspeito de utilizar-se das prerrogativas de requerimentos de convocação para pressionar
certas entidades em busca de benefícios pessoais.
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exercício do controle, como se tratasse apenas de um jogo, que depende mais dos jogadores
do que das regras 91 .
Mesmo que raramente se tenha notícia da aplicação de sanções a autoridades, em face
de conclusões do trabalho parlamentar, ou que um discurso contra o Governo tenha sempre
efeitos corretivos ou que, ainda, um Ministro convocado ao Parlamento tenha sido demitido
em razão disso, o Parlamento deve exercer a função de controle sobre as ações do Executivo.
Segundo o mesmo Roca (1988, p. 13), há pelo menos três posições ou teses sobre a
natureza do controle e de seus elementos objetivos e definitórios:
1) uma tese estrita, segundo a qual a presença de um verdadeiro controle requer não
apenas um juízo ou fiscalização, da revisão de um comportamento ou atuação de
outrem, como também a possibilidade de poder impor uma sanção posterior, no
terreno da exigência de responsabilidade política. Aqui ficam de fora, portanto, os
instrumentos que visem buscar informação ao Parlamento, que fariam parte de
uma outra função autônoma;
2) uma tese mais ampla assume que o controle existe já na pura atividade de
fiscalização ou comprovação, sem necessariamente incorporar uma sanção. Assim,
o controle não se caracteriza obrigatoriamente pela responsabilidade política;
3) uma tese amplíssima considera que não pode existir um conceito jurídico de
controle parlamentar, uma vez que tampouco existe uma regra preestabelecida que
se aplique à atividade controlada e a que devam acomodar-se as condutas
ajuizadas, ou seja, um parâmetro único e objetivo segundo o qual esse controle se
realize (como ocorre com o controle das normas). É controle essencialmente
político –se diz – que se exercita por órgãos políticos, com amparo em critérios
políticos e tem efeitos também políticos. Nessa perspectiva, o controle se efetua a
partir de todas as ações parlamentares. Seria apenas uma perspectiva a partir da
qual se pode analisar a atuação parlamentar.

Interessante notar que o foco maior sobre o controle tem sido dado ao uso dos recursos
públicos, ao ponto de estabelecer-se uma Lei de Responsabilidade Fiscal. Não à-toa, também,
a maior Comissão do Congresso brasileiro ser a de Orçamento e Fiscalização Financeira.
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Ora, regras há e igualmente há instrumentos, o que pode levar alguém a concluir que não se deseja,
deliberadamente, utilizá-los, ou utilizá-los eficientemente.
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Como nosso enfoque não era discutir essa fixação pelo orçamento público, talvez em
decorrência de nossa herança patrimonialista, fica a indicação para estudo futuro 92 .
Considerando a primeira perspectiva apresentada por Roca, diríamos que somente com
a Lei de Responsabilidade Fiscal se pode ter as condições de exercício da função de controle
no Parlamento brasileiro, o que não quer dizer que tenha assim acontecido. Se pensarmos que
os conceitos e obrigações trazidas pela LRF não foram incorporadas até o momento no
Regimento Interno da CD, estando ausente das atribuições da CFFC, flagramos o modo como
se têm tratado as questões de fiscalização e controle dentro da Câmara dos Deputados e o
alheamento dos parlamentares brasileiros 93 .
Se nos vincularmos à segunda tese, podemos dizer que a função de controle tem sido
razoavelmente exercida, principalmente por meio dos instrumentos que visam a corrigir a
assimetria informacional, como os Requerimentos de Informação e a Convocação de
Autoridade.
Por outro lado, se aceitamos a última perspectiva, temos que admitir que não há
propriamente uma função de controle, já que seria uma dimensão de toda atividade
parlamentar, inclusive da legislativa.
De qualquer modo, a perspectiva adotada não nos faria escapar do veredicto, tanto
sobre a ineficácia das PFCs, quanto do inadequado desenho institucional da CFFC.
Da maneira como ambos foram concebidos, no contexto brasileiro, não são capazes de
cobrar accountability, nem exercer oversight de espécie alguma, ou se o fazem, o fazem muito
timidamente.
Agustin E. Ferraro (2005) lembra-nos que um dos problemas dos estudos
comparativos que têm como paradigma, para os países latino-americanos, o Congresso dos
EUA, é justamente considerar que os legislativos do nosso continente ocupem um lugar
central como acontece nos Estados Unidos. No caso da formulação das políticas públicas, isso
fica claro. Os Parlamentos latino-americanos têm uma posição secundária em relação ao
Executivo e à Burocracia ministerial.
O autor, nesse sentido, procura demonstrar como a relação com a burocracia estatal é
determinante para um controle mais efetivo do Parlamento sobre o Executivo. Se o controle
funciona mais adequadamente nos EUA, é justamente pela posição central do Congresso na
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Não há aqui juízo de valor e sabemos, claro, que o uso de recursos públicos é a face mais visível da
Administração e é o seu mau uso o que provoca danos diretos e indiretos aos cidadãos.
93
Como já apontamos em outro lugar, ironicamente, a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do
Senado Federal tem hoje mais bem determinada suas competências e os instrumentos para o exercício da função.

80

conduta da burocracia estatal. O desenho institucional, com as Agências tendo independência
do Chefe de Estado e seus oficiais sendo escolhidos ou podendo ser demitidos pelo Congresso
fazem toda a diferença.
“Bureaucrats are aware of the limits to acceptable behaviour and know that they
run risk of having their agency’s programmes curtailed or carrers ended if they
push those limits too far” (McNOLLGAST , NOLL e WEINGAST, 1998, p. 6)

Ferraro procura mostrar como o caso da Alemanha pode ser ilustrativo para a América
Latina, fugindo assim do paradigma dominante (os EUA). Ali, na Alemanha, já comentava
Max Weber (1921: 851 apud FERRARO, 2005, p. 204), “o sistema das instituições públicas
(...), tal como a contribuição de Bismark para sua configuração, condenava o Parlamento
Federal a uma total ausência de poder político“.
Weber destacava que naquela situação o Parlamento teria sempre um papel puramente
negativo, excluído da direção dos assuntos públicos, cabendo-lhe apenas a manifestação de
reservas ou objeções perante os acontecimentos, por meio da “negativa na aprovação dos
projetos legislativos elaborados pelo Poder Executivo e a burocracia ministerial” (idem).
Fadado estava, assim, a ser apenas o “inimigo” dos funcionários graduados da Administração,
o que provocaria uma má vontade no fornecimento de informações. O Parlamento nada mais
seria, para os burocratas, ‘um obstáculo, uma assembléia de charlatães e presunçosos
incapazes” (idem, p. 205).
Essa situação permaneceu, apesar da crítica de Max Weber, até que, a partir do final
dos anos 1960, um debate sobre o papel do Parlamento na política alemã, principalmente com
base nos trabalhos de Bäumlin e Kewenig fez com que o curso das coisas começasse a mudar
(OBERREUTER, 1992, p. 164, apud FERRARO, 2005, p. 206).
Para Bäumlin e Kewenig, “o papel do Parlamento não deveria limitar-se à fiscalização
do que o Governo faz por sua conta (Aufischt über fremde Amtsführung), mas sim que as
comissões parlamentares fossem convocadas para funcionar como instâncias de co-Governo
(Mitregierung). O Parlamento, em síntese, deveria exercer a direção do Estado em conjunto
com o Governo, pois em caso contrário o poder não seria mais compartilhado entre ambos,
pois então deixava de existir o poder do Parlamento” (FERRARO, 2005, p. 2006).
Uma reforma parlamentar em 1969 faz com que o Parlamento Federal alemão saia de
sua posição quase apagada na vida política do país para assumir um papel positivo e
determinante. Um grande investimento na estrutura do Parlamento foi realizada e novos
mecanismos também foram criados. Uma das mais importantes mudanças foi o
estabelecimento de padrões de contato informais regulares e freqüentes com a Burocracia
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ministerial. Se antes, por exemplo, os parlamentares só tomavam contato com as iniciativas
legislativas do Executivo e da burocracia no momento da apresentação ao Legislativo, agora
muito antes de os projetos chegarem ao gabinete dos Ministros, eles já foram debatidos com
os legisladores (IDEM, p. 208).
Esse é um bom exemplo de que é possível mudar esse quadro em que o Parlamento
está sempre “correndo atrás”. Temos um problema adicional, porém. Sabemos que nosso
presidencialismo de coalizão tem como subproduto permanente a “entrega” de pastas do
Governo aos partidos aliados e que nossa burocracia é muito contaminada por uma cultura
patrimonialista e clientelista, em que se deve obrigações ao partido e ao padrinho político
mais que aos cidadãos e muito menos ao Parlamento.
De qualquer maneira, chamamos a atenção é para o fato de que o desenho institucional
advindo de nosso sistema político talvez nunca permita a existência de comissões
parlamentares com um importante papel de controle, seja por insuficiência de informações (e
de meios para obtê-las 94 ), de estrutura, ou de poder sobre a burocracia.
A CFFC, além do inadequado formato como uma comissão ‘entre outras’,
desprestigiada, com objetivos incertos, tem muito menos poder de ação ainda. Se não
podemos vislumbrar uma atitude como a dos alemães e um projeto real e continuado de
mudança do papel do Parlamento, propomos que se mude o desenho da Comissão,
transformando-a em um órgão distinto.
Se o formato de comissão parlamentar for difícil de abandonar, que seja transformada
em uma comissão mista, com garantias de que a Minoria tenha lugar privilegiado, com
pessoal técnico adequado, sistemas de informação eficientes, poder para solicitar, examinar e
inquirir pessoas, prioridade na relação com o TCU, orçamento próprio.
As PFCs devem ser readequadas, se desejarmos que o instrumento continue existindo.
A aposta, porém, é numa dinâmica de acompanhamento continuado, sistemas informáticos
eficientes e pessoal suficiente para análise de informações, contato regular com os
ministérios, cumprimento de algumas competências atualmente previstas, como a análise dos
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Com a LRF e com a pressão da cidadania por mais transparência, há muita informação disponível, nem
sempre fácil de analisar, mas nunca antes tivemos tantos meios de obtê-las. Apenas para citar alguns dos
sistemas que são de acesso público e a partir do qual os cidadãos em geral podem acompanhar os gastos
públicos: Sistema SIGA BRASIL, do Senado Federal; Orçamento Brasil, da Câmara dos Deputados; Sistema de
Acesso e Acompanhamento da Execução Orçamentária, da CD; Portal da Transparência e o Sistema SIAFI, do
Poder Executivo. No entanto, podemos continuar falando de falta de informação, enquanto não se for capaz de
tratá-la e usá-la adequadamente, com uma metodologia e objetivos claros.
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planos e programas regionais e análise dos relatórios do TCU, mais um acompanhamento das
ações do TCU e um contato permanente e ação conjunta com a CMO.
Se hoje, como o que pudemos concluir em nossa pesquisa, nossa democracia tem
qualidade duvidosa, pela falta de instrumentos adequados de prestação de contas
(accountability) e de uma cultura que desvaloriza e desconfia de qualquer tipo de controle e
supervisão (oversight), há mudanças no horizonte. O chamado ‘controle social’ é cada vez
mais destacado. Talvez a pressão da cidadania seja determinante no futuro. Por ora, espera-se
que o bom senso, e a boa vontade de alguns, seja capaz de provocar mudanças que, a médio e
longo prazo, nos façam sair de um lugar como o que Weber vaticinava para o Parlamento
alemão: ser “uma instituição sem qualquer poder político”, ou seja, peso negativo para a
democracia brasileira.
Em 1995, Souza Junior apresentou uma proposta 95 de atuação para a CFFC, na qual
faz uma análise geral da fiscalização e controle na CD. Ali, o autor critica a multiplicidade de
órgãos de controle, que seria um impeditivo para o desenvolvimento de uma filosofia de
controle própria do Poder Legislativo. Constata, também, a confusão conceitual sobre qual
deve ser o objetivo primordial das ações de fiscalização e controle do Parlamento. Aponta,
ainda, para certa indefinição e instabilidade nas relações do Congresso Nacional e Tribunal de
Contas da União.
Uma das críticas que nos pareceu, porém, mais acertada é a de que existiria uma
“quase total ausência de uma mentalidade de continuidade e persistência no acompanhamento
dos desdobramentos das ações de controle, não só do Congresso, como de toda a
Administração Pública”. “(...) na verdade, um dos principais fatores de impunidade no Brasil
é, de um lado a descontinuidade das ações e, de outro, a falta de articulação das ações dos
diversos órgãos responsáveis pelo combate à corrupção e outras irregularidades”.
Propõe o autor que a CFFC tome para si “o papel de articuladora e coordenadora do
Controle Externo e supervisora do Controle Interno”. Já que para ele o Controle Externo, a
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Vide Anexo C. Ali reproduzimos integralmente o trabalho do autor uma vez não ter sido o mesmo publicado e,
principalmente, para tornar disponível uma discussão ocorrida logo no momento em que a CFFC é (re)criada no
âmbito da Câmara dos Deputados. Desde que Souza Junior pontuou suas questões, muita coisa mudou, inclusive
no papel da internet, a implementação de novos sistemas de informação, a atuação da Polícia Federal e do
Ministério Público, a ampliação das assessorias técnicas (que passaram a ser denominadas ‘Consultorias’) na CD
e no SF; a criação da CGU, a já comentada ‘evolução’ do TCU, a atuação da imprensa. Infelizmente, muito disso
se reflete pouco ou nada nos órgãos de fiscalização e controle do CN, particularmente na CFFC. Se o trabalho do
autor é datado e merece revisão, fica o registro de que, se tivesse sido levado a sério, pelos parlamentares, no
momento de sua produção, talvez tivéssemos hoje um outro quadro.
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cargo do Congresso Nacional, é o controle dos controles e não apenas mais uma instância ou
órgão de controle.
Já se vão 12 anos desde então e a CFFC nem de longe conseguiria assumir tal papel.
Insistimos que somente com outro formato, seja o de uma comissão mista permanente, nos
moldes da CMO, seja como um órgão técnico coordenado pela Minoria, não poderia hoje
assumir um papel de relevo.
Souza Junior é, no entanto, otimista, sugerindo que se deveria criar uma interface
permanente com o TCU, com o Sistema de Controle Interno, para acompanhar de forma
sistemática as ações em curso e findas nas diversas áreas da Administração Pública, para
avaliar seus desdobramentos e conseqüências e para manter um mapeamento permanente do
que está em andamento ou foi recentemente verificado. Como fazê-lo? Nosso autor propõe
nada menos que 12 ações, as quais não analisaremos aqui em detalhes, mas que jamais foram
sequer discutidas e, se fossem realizadas, transformariam o trabalho do Parlamento e a CFFC
em um super órgão de Controle Externo. No entanto, a CFFC encontra-se hoje mais
enfraquecida que nunca, perdida que está no sistema de comissões da CD.
Se essa configuração não for mudada, ainda restaria a esperança de que a CFFC se
tornasse um canal de difusão das iniciativas de fiscalização e controle, um canal para a
sociedade. Um portal bem planejado, a partir do qual se pudesse ter acesso aos sistemas de
acompanhamento da execução orçamentária 96 ; aos relatórios do TCU, aos da CGU, aos das
CPIs; em que se esclarecesse, rotineiramente, os meios de o controle social 97 ser exercido,
apontando as iniciativas já realizadas e incentivando novas; em que se buscasse ser um
espelho para Estados e municípios, isso já faria uma grande diferença.
Chegamos ao fim, no entanto, com mais dúvidas do que certezas, mais céticos do que
esperançosos. Não porque não seja possível fazer algo, mas porque persiste a desconfiança de
que os motivos pelos quais o Parlamento brasileiro, particularmente a Câmara dos Deputados,
adere tão lentamente, e sem convicção, a valores tão essenciais à democracia, e sequer tenha
conseguido incorporar conceitos - e devidos procedimentos - advindos da LRF, ao seu
ordenamento interno, provavelmente tenham sua causa na própria cultura nacional ou, quiça,
em nossa falta de ‘cultura política’.
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Sabemos que tanto a CD quanto o SF têm feito divulgação dos seus sistemas, aqui sugerimos que os acessos
sejam replicados, em um portal específico de fiscalização e controle.
97
Controle social é “considerado a forma mais democrática de acompanhamento da administração pública, o
controle social corresponde ao “poder legítimo utilizado pela população para fiscalizar a ação dos governantes,
indicar soluções e criar planos e políticas em todas as áreas de interesse social”” (ALCÂNTARA, 2000, p. 1,
apud OLIVEIRA, 2002, p. 159)
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Se accountability exige a aceitação de valores democráticos, como o dever de prestar
contas, e se esta é uma condição para o exercício de oversight, que, igualmente, deve ter
pressupostos legais aceitos e respeitados, parece que o Brasil necessita amadurecer e aumentar
muito a qualidade de sua democracia, antes de se tornar um exemplo. Talvez, o próprio
‘controle social’ seja mais um desses objetos que povoam a mente dos ideólogos de plantão
do que um valor que vá se instalar entre nós de maneira a alterar o resultado desse jogo.
Nessas condições, em que nosso presidencialismo traz sérias implicações à arena
parlamentar, e em que a burocracia estatal está toda nas mãos dos partidos da coalizão portanto fora do controle das minorias no Parlamento, será possível que a função de controle
parlamentar seja exercida adequadamente? Melhor, mesmo com todas as condições estruturais
favoráveis e postas a serviço dos parlamentares, teríamos um quadro diferente? Ou têm razão
os cientistas políticos em ver, na ação parlamentar, parte de um jogo cujas regras principais
visam a maximizar os ganhos dos mais hábeis na busca de posições melhores e mais poder?
Não seria esse apenas o fio da meada de um problema muito maior que passa tanto
pela reforma do Estado quanto pela construção de uma cidadania mais consistente e de amplo
alcance? Se a accountability vertical parece não existir ou ser muito fraca no caso brasileiro,
pelo que não conseguimos evitar a (re)eleição de candidatos suspeitos98 ou com baixa
performance, em que o clientelismo ainda é uma marca no interior do país, como esperar que
na relação horizontal entre poderes a situação seja melhor?

98

Para a Legislatura 2007-2010, dos 513 deputados eleitos, pelo menos 74 respondem a processos ou
investigações criminais (cf. http://g1.globo.com/Noticias/Politica/0,,MUL2280-5601,00.html), dos 81 Senadores,
30
tem
pendências
com
a
Justiça
ou
em
Tribunais
de
Contas
(cf.
http://download.uol.com.br/ultnot/senadores.pdf). Em notícia do jornal O Globo do dia 18 de março de 2007, pg.
4, a manchete era: Ministério Público investiga 63 deputados por crimes eleitorais. Um (1) em cada oito (8)
deputados respondia a processos na Justiça em 2006.
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APENDICE A - Variáveis históricas consideradas
Apesar de não nos determos numa análise detalhada da formação do Estado brasileiro
e não ser nossa pretensão avaliar o Brasil em comparação a outros países em busca de validar
teorias genéricas sobre o funcionamento do nosso sistema político, sistema eleitoral, sistema
partidário ou sistema de Governo, julgamos necessário apresentar antecipadamente as
variáveis históricas que ficam no horizonte de nossa análise.
São marcas da formação política do país o Patrimonialismo e o Coronelismo, o
multipartidarismo, e nosso presidencialismo de coalisão. Do Patrimonialismo, essa chaga que
transforma a arena política em lugar priveligiado para enriquecer, temos o subproduto
clientelismo. O Coronelismo é o melhor exemplo de como se mesclaram entre nós o poder do
Estado e o dos particulares (CARVALHO, 2004, 27). Enquanto os coronéis garantiam votos
aos Governo, recebiam em troca o controle dos cargos políticos locais. Talvez a marca mais
duradoura e sinistra, porém, seja a exclusão popular e a cultura do voto de cabresto.
Obviamente houve avanços e retrocessos de toda ordem desde que nos tornamos um
país independente, desde maior poder dado aos Estados; a abolição da escravatura e a
conseqüente, e ainda mal digerida, absorção dos negros livres à sociedade nacional; os
impactos das duas guerras mundiais, os avanços culturais, o surgimento de novos atores nas
cidades, sejam operários ou uma nova classe média; a revolta dos militares; movimentos
culturais como a Semana da Arte Moderna de 1922; mudanças no perfil estritamente agrário
do país, com o crescimento da industrialização e a urbanização; a partir de 1945, um rápido
crescimento do eleitorado, a organização sindical, as greves operárias, o golpe militar de 1964
(idem, 2004)
Ora, tivemos duas grandes tentativas de incorporar a participação popular em nossos
sistemas de Governo, a primeira vai de 1945-1964 99 , cujo fracasso retrata-se nos anos
sombrios de ditadura militar, possibilitado pelo golpe patrocinado pelas elites, que se
juntaram aos militares e puseram fim ao regime democrático. A nova experiência 100 a estamos
vivendo desde 1985, com a a chamada abertura política, transição negociada, mais uma vez,
entre elites e militares, que redundou na constituinte de 1987/88 e tem como resultado
positivo: a organização dos movimentos da sociedade civil, cujo retrato mais evidente são os
sindicatos, os partidos e a imprensa; o funcionamento dentro da legalidade, dos poderes
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instituídos, Executivo, Legislativo e Judiciário; a realização de eleições livres, diretas, sem
interrupção (ibidem).
Houve grande avanço nas políticas sociais desde então, o que não eliminou nossa
maior vergonha, sempre lembrada nas estatísticas internacionais, a desigualdade social
extremada, a péssima distribuição de renda. Isso se reflete internamente nos Estados e entre
estes e entre as Regiões do país. Não precisamos lembrar o que isso representa no dia-a-dia da
população: analfabetismo de um lado e PhDs formados no exterior de outro; ensino de má
qualidade para uns e comparável ao primeiro mundo para outros; acesso à saúde sem
restrições de um lado, mortes nos corredores dos hospitais públicos por falta de estrutura e
medicamentos; a existência de trabalhadores sem-terra e latifúndios do tamanho de países
europeus; diferença na média salarial entre homens e mulheres; baixos salários no campo;
favelas e escravidão no campo.
Diminuir a enorme desigualdade que apenas pinçamos acima é o maior desafio e
produzir políticas que a reduzam é o que se espera dos Governos que se sucedem no poder.

Presidencialismo de Coalizão

Abranches (1988) identificou no caso brasileiro a conjugação de institutos políticos, o
que redundou em um tipo específico de presidencialismo, o de coalizão. Assim,
presidencialismo,

federalismo,

bicameralismo,

multipartidarismo

e

representação

proporcional, são elementos característicos de nossa “tradição republicana”.
A conjugação de tais elementos por um longo período de tempo conduz a
“necessidades e contradições, de natureza social, econômica, política e cultural, que
identificam histórica e estruturalmente o processo de nossa formação social” (ABRANCHES,
1988, p. 8). A grande questão é que os elementos assim conjugados não co-existiram sempre
de modo pacífico, motivo pelo qual tem sido uma constante o conflito entre o Executivo e o
Legislativo.
Cintra (2004, p. 67) lembra que o argumento de Abranches aponta para uma
singularidade

brasileira

de

combinar

proporcionalidade,

multipartidarismo

e

“presidencialismo imperial”, além de organizar o Executivo com base em grandes coalizões,
costuradas ao longo de dois eixos: o partidário e o regional-estadual.
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Ora, isso implica a incorporação da pluralidade de centros de poder no Executivo,
implicando um “alto fracionamento governamental”, com vários parceiros envolvidos. As
alianças com diversos partidos para possibilitar a eleição, ‘uma grande coalizão concentrada’,
poderiam trazer de um lado certo grau de liberdade para ‘manobras internas’, jogando com o
choque entre os parceiros, de outro, inúmeros compromissos, partidários e regionais, em que é
inevitável o contraste entre a liderança do presidente com outras lideranças regionais,
principalmente com os governadores.
Se o Presidente tem um partido grande, isso permite a associação com um número
menor de partidos parceiros, e pode promover, por outro lado, maior sintonia com seu próprio
partido. Porém, uma vez que os partidos brasileiros são heterogêneos por natureza,
permaneceria o contraste entre o presidente e as lideranças regionais ou de facções internas do
partido. Dessa forma, haveria sempre o risco de, em caso de conflitos internos, ocorrer o
rompimento do partido com o Presidente, o que o deixaria só com o apoio do bloco de
partidos minoritários da aliança.
Para nosso trabalho, é importante considerar que (o conflito Executivo-Legislativo)
“tem sido elemento historicamente crítico para a estabilidade democrática no
Brasil, em grande medida por causa dos efeitos da fragmentação na composição
das forças políticas representadas no Congresso e da agenda inflacionada de
problemas e demandas imposta ao Executivo” (ABRANCHES, 1988, p. 8).
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APENDICE B – PLs e INCs no período de 1999-2006
Projetos de Lei e Indicações nas Legislaturas de 1999‐2002 e 2003‐2006
TABELA 11A: PROJETOS DE LEI APRESENTADOS NA CD NO PERÍODO DE 1999-2002
Projetos de Lei apresentados (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
1999

2000

2001

1

2270
1623
Parlamentares
34
61
Poder Executivo
46
25
Outros
2316
1709
Total
1 – incluiu-se os de iniciativa de senadores, deputados e comissões

2002

1938
68
26
2032

1353
74
53
1480

TABELA 12B: PROJETOS DE LEI APRESENTADOS NA CD NO PERÍODO DE 2003-2006
Projetos de Lei apresentados (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
2003
2004
2005
2006
Parlamentares1
Poder Executivo
Outros
Total

2781
34
43
2858

1790
57
40
1887

1660
48
19
1727

1149
36
54
1239

TABELA 13A: PROJETOS DE LEI APROVADOS NA CD NO PERÍODO DE 1999-2002
Projetos de Lei aprovados na mesma sessão legislativa (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
1999

2000

2001

1

6
3
3
Parlamentares
4
15
11
Poder Executivo
1 – incluindo os projetos de lei de autoria de comissões, senadores e deputados

2002
3
11

TABELA 14B: PROJETOS DE LEI APROVADOS NA CD NO PERÍODO DE 2003-2006
Projetos de Lei aprovados na mesma sessão legislativa (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA
2003
Parlamentares
Poder Executivo

2004

11
12

0
11

2005
2
8

2006
2
5

TABELA 15A: INDICAÇÕES APRESENTADAS NA CD NO PERÍODO DE 1999-2002
Indicações apresentadas na CD (1999-2002)
2º MANDATO DO PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

1999

2000

2001

2002

727

707

1421

929

TABELA 16B: INDICAÇÕES APRESENTADAS NA CD NO PERÍODO DE 2003-2006
Indicações apresentadas na CD (2003-2006)
1º MANDATO DO PRESIDENTE LUIS INÁCIO LULA DA SILVA

2003

2004

2005

2006

1655

2807

3087

2400
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APENDICE C – As comissões no parlamento moderno
As Comissões Parlamentares nos parlamentos modernos
Segundo Joseph Barthélem (1943, apud SEGADO, 2003), as comissões parlamentares
“son órganos constituídos em cada Cámara, compuestos de un número por lo general limitado
de sus miembros, elegidos em base a uma presumible competência y encargados, em
principio, de preparar su trabajo normalmente mediante la presentación de dictámenes”,
sendo, portanto, claro, o seu caráter auxiliar à Câmara que compõem (poderíamos ler, no caso
Brasileiro, aos Plenários). Isso implicaria, segundo o mesmo Barthélem, que as comissões
cumpririam cada uma das três grandes funções 101 dos Parlamentos: a legislativa, a de controle
e a orçamentária.
Soares (1976) aponta o surgimento das comissões no momento em que, sob a luz das
idéias iluministas, a concepção do parlamento passa a ser a de uma assembléia dos homens
mais capazes do país, cujos debates seriam marcados pela racionalidade e, com insenção de
interesses pessoais, pela busca de soluções para os problemas que se lhes apresentassem.
O Estado moderno amplia suas atividades, passando a ter uma presença maior na vida
social e cultural, passando a ser um grande, senão o principal, promotor de valores sócioculturais, motivo pelo qual suas tarefas tornam-se mais complexas, além de em maior número.
A afirmação de valores democráticos, a participação cada vez mais intensa da população em
questões antes relegadas a uma elite, a ampliação do sufrágio, o fortalecimento e aumento dos
partidos políticos e o conseqüente choque de interesses e opiniões que seus representantes
sustentam, tudo isso tem implicações na dinâmica dos parlamentares.
Assim, as comissões parlamentares também vão sofrer mudanças graças à pressão que
o parlamento sofre por novas demandas, para que se manifeste mais adequadamente a essas
demandas. Daí ser fácil compreender que
“ao longo do tempo, o plenário tenha transigido em cometer a grupos de
deputados o encargo de preparar as soluções fora do bulício da grande sala,
poupando-se uma boa parte dos debates; ou que tenha repousado na
competência técnica dalguns a decisão preliminar das questões” (SOARES,
1980, p. 156).

Se está certo Segado (2003), não é exagero considerar que as funções legislativas das
comissões sejam o fundamento principal de sua existência. A motivação mais elementar é a
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Não entremos no mérito sobre se essas são realmente as grandes ou únicas funções dos Parlamentos (cf.
VALENZUELA,
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necessidade da edição de leis nos Estados modernos, que, de todo modo, estão se construindo;
e também, porque as comissões vão adquirindo um caráter cada vez mais técnico, reforçando
seu papel privilegiado para obtenção de informações (para melhor decidir o plenário).
Afonso Alves da Silva (2006) aponta que isso foi uma resposta a um princípio
democrático de organização do trabalho. Num primeiro momento, criou-se as comissões para
o exercício de tarefas específicas, evoluindo em seguida para um sistema de comissões
permanentes, organizadas com competências prefixadas, de acordo com as distintas matérias
tratadas pelo parlamento.
Essa organização por comissões parlamentares, mesmo sendo, porém, um fenômeno
comum, manifestou-se de maneira variada em vários momentos e países, dos quais, no
entanto, sobressaem dois grandes sistemas de organização parlamentar em comissões: “el
sistema de Comisiones no permanentes ni especializadas del Parlamento inglês y El sistema
de las Comisiones permanentes y especializadas del Congreso norteamericano” (SEGADO,
2003).
A verdade é que as comissões alcançaram um evolução tal que se lhes reconhece
constitucionalmente seu papel, institucionalizando-as como órgãos fundamentais dos
parlamentos. De simples órgãos de estudo e delegação temporária, encarregados de preparar a
obra legislativa, têm-se transformado, nos ordenamentos que as admitem constitucionalmente
(como o caso brasileiro), regimentalmente ou por costume, em órgãos permanentes e
autônomos que vêm alterar ou fazer incidir de fato no sistema de relações entre os poderes
constitucionalmente estabelecidos (SEGADO, 2003).
De qualquer modo, a função legislativa tornou-se o paradigma tanto para o Parlamento
em si, quanto para as comissões de que se compõem. Geralmente, tais órgãos refletem
também a representação partidária da Legislatura. Casos há, como o norte-americano, em que
se tem um alto investimento na carreira parlamentar por meio da especialização e ‘fixação’
em uma comissão específica. Noutros casos, como no brasileiro, isso ocorre de maneira muito
menos relevante, por afinidade algumas vezes, mas com maior determinação das indicações
dos líderes de partido.
Silva (2006) ressalta que
“comissões tem papel de relevante importância no processo legislativo. Na
maioria dos casos, cabes-lhe o preparo dos textos, sobre os quais oferecem
pareceres ou relatórios, que servirão de base para a discussão e votação por parte
da Câmara reunida em sessão plenária. Há hipóteses em que esse preparo vai
além do simples exame e estudo de um projeto inicial, partindo a comissão de
uma mera petição legislativa, isto é, de uma petição para que se elabora uma lei
sobre determinada matéria” (p.86)
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O mesmo autor fará um esforço por classificar as comissões, nos vários Parlamentos,
em sistemas: fracos, intermediários, e de comissões deliberantes. O Brasil se encaixa no
último sistema, que se caracteriza por possibilitar a concessão de poderes às Comissões para
apreciação e aprovação de projetos de lei sem a participação do Plenário da Casa Legislativa a
que pertencem, sob certas condições e limitados a um escopo de assuntos ou tipos de
proposição. Por exemplo, uma Proposta de Emenda à Constituição jamais seria aprovada sem
a participação do Plenário.
Sejam mais ou menos independentes, mais ou menos especializadas, seja quais forem
os critérios para sua composição, a principal característica das Comissões é a produção
legislativa. Se é verdade que, no caso brasileiro pós Constituição de 88, as comissões ganham
destaque, principalmente pelo poder conclusivo recém-adquirido, mas também porque, com a
abertura política, a participação da sociedade civil foi se tornando uma constante e as
comissões aprenderam rápido a utilizar certos mecanismos para aproveitar essa demanda por
participação.
Caso clássico é o uso das audiências públicas que multiplicaram-se espantosamente
nos últimos 10 anos, particularmente na Câmara dos Deputados. A pressão popular e a
necessidade de responder ao eleitorado, fez com que se criassem novos mecanismos de
participação que atingem diretamente as comissões permanentes. Comissões como a que trata
de Defesa do Consumidor, teve (e continua tendo) um apelo interessante sobre a sociedade
civil organizada. A inovação foi a criação de uma Comissão de Legislação Participativa e uma
de Direitos Humanos, nenhuma das duas, em princípio apreciariam proposições legislativas,
mas deveriam ser canais importantes com a cidadania.
Obviamente, não poderíamos deixar de dizer algo sobre as Comissões Parlamentares
de Inquérito. Estas são comissões temporárias 102 previstas no art. 58, § 3º, da CF88. Ali,
estabelece-se que: a) terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de
outros previstos nos regimentos das Casas do Congresso Nacional; b) podem ser criadas em
qualquer das Casas legislativas separadamente ou em conjunto; c) necessitam de requerimento
de um terço dos membros da Casa em que for criada ou, se mistas, de um terço de cada uma
delas; d) serão criadas apenas para apuração de fato determinado e por prazo certo; e) para
que se promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, suas conclusões, quando
for o caso, devem ser encaminhadas ao Ministério Público.

102

No Parlamento brasileiro, os regulamentos internos assim as definem (cf. art. 74, III, RISF; e art. 33, II,
RICD).
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Muito já se tem dito sobre as CPIs, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que mantém
atualizada a jurisprudência sobre este instrumento. Não deve ser difícil aceitar que, se o nome
‘comissão’ é comum tanto às CPIs quanto àquelas permanentes, temáticas, é por causa do
sentido amplo que o termo tem.
Segundo o Dicionário Aurélio, o termo ‘comissão’ pode ter, entre outros, os seguintes
significados:
3. Grupo de pessoas com funções especiais, ou incumbidas de tratar de
determinado assunto; comitê.
4.Reunião de tais pessoas para tal efeito.
5.Cada um dos grupos em que se dividem os membros das duas câmaras
legislativas, e que devem estudar e dar pareceres sobre os projetos e propostas
de lei; comitê:

Considerar as CPI’s como o legitimo instrumento de controle é uma constante nas
análises de conhecidos constitucionalistas brasileiros (TEMER, 2003; MENDES, COELHO e
BRANCO, 2007), o que demonstra uma visão um tanto torta do alcance da função de controle
político. Mas seria mais grave se houvesse confusão entre estas e as comissões permanentes
das Casas Legislativas, uma vez que o que as aproxima, além do mesmo termo para as
designar – ‘comissão’, é o fato de que regras devem ser seguidas, para garantir o devido
processo.
O caso das Comissões de Fiscalização Financeira e Controle, de Legislação
Participativa e, até pouco tempo, da de Direitos Humanos, assemelha-se ao das CPIs.
Afastam-se da função tipicamente legiferante daquelas permanentes, seguem regras de
composição e reunião idênticas, mas poderiam bem ser denominadas de uma outra maneira e,
até mesmo, seguir regras distintas, tendo em vista o objeto principal de seu trabalho ser
também distinto das proposições legislativas.
O que isso indica, e é bom chamar a atenção para isso, é que as comissões,
definitivamente, são órgãos fundamentais para o funcionamento do Parlamento e para a
carreira parlamentar. De tal forma assim se dá, que há dificuldade em se fugir do modelo
‘comissão’ ao se desenhar outros órgãos de atuação parlamentar, como se as alternativas
fossem unicamente Plenário x Comissão. A função legislativa também tem um lugar
privilegiado, ofuscando a capacidade de criação de mecanismos e instrumentos de ação
parlamentar que ultrapassem ou fujam do paradigma do Processo Legislativo.
Apesar disso, repetimos, não há dúvida de que o sistema de comissões é um ganho
enorme para os parlamentos, a ponto de os parlamentos modernos quase serem sinônimos de
‘organizados por comissões’. No caso dos parlamentos bicamerais, como é o caso brasileiro,
chame-se a atenção para a importância das Comissões Mistas, sejam elas permanentes - como
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a de Orçamento, no Brasil, sejam temporárias – como as CPMIs. Elas têm relevância
simbólica (é o Congresso Nacional em ação), costumam ser mais efetivas, contam com mais
recursos – tanto humanos, quanto técnicos. As Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito,
quando instaladas, têm muito mais peso do que as CPIs levadas a cabo nas Câmaras
isoladamente.
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APENDICE D – A Teoria do Principal-Agente
A Teoria da Agência (Agency Theory) foi desenvolvida na década de 1970, com enfoque
no modo como a administração central de uma empresa faz a gestão de seus relacionamentos e os
arranjos contratuais com seus gerentes de divisão. Supõe-se que as condições sobre as quais os
agentes subordinados trabalham com os gerentes da corporação pode influenciar diretamente o
comportamento da empresa.
Considerando um conceito de firma pautada por um processo de delegação de autoridade e
atribuições, surgem dois personagens que assumem papéis bem definidos nas relações contratuais.
O primeiro, identificado como Principal, é o empreendedor original, aquele que detém a posse da
organização ou delega alguma atribuição a outrem ou, em um nível ainda maior, pelos acionistas
da Instituição. O segundo personagem, identificado como Agente, é aquele que irá executar ou
administrar o empreendimento sob delegação do proprietário ou superior hierárquico (Principal).
Nesta concepção de firma, e a partir desta relação, erige-se a Teoria da Agência, que,
segundo Eisenhardt (1989), irá preocupar-se com a resolução de dois problemas que podem
ocorrer em uma relação de agência. O primeiro problema surge quando: 1) os objetivos do
Principal e Agente são conflitantes e, 2) é difícil ou oneroso para o Principal verificar se o Agente
está agindo segundo seus interesses. O segundo problema refere-se ao fato de o Principal arcar
com o risco do empreendimento.
A partir dessa teoria, em ciência política e em economia, o problema de motivar uma parte
a agir em nome de outra passou a ser conhecido como ‘o problema do principal-agente’. O
problema se coloca quando o Principal compensa um Agente por ou para executar determinados
atos que lhes são úteis, embora caros para o Agente, e onde há elementos de desempenho difíceis
de observar.
Um pressuposto de base da teoria da agência é que os agentes são racionais, egocêntricos
e avessos ao risco. Os sistemas de controle de gestão no Ocidente procuram ajudar no
alinhamento de interesses entre acionistas e administradores, bem como entre a administração e os
principais níveis de gestão, sejam eles responsáveis por centros de investimento, centros de lucro
ou centros de custo. Pressupõe-se, por isso, que é possível, através dos sistemas de informação,
controlar o comportamento dos gestores. Também se pressupõe que o sistema de incentivos
permita alinhar os interesses dos administradores e dos gestores restantes com os dos acionistas.
Os sistemas de controle de gestão consistem, então, em estruturas que permitem acompanhar os
resultados, avaliar a performance e remunerar de acordo com a realização desses resultados face
aos objetivos.
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ANEXO A – A Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 48 a 59)
CAPÍTULO IX
DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Seção I
Da Transparência da Gestão Fiscal

Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação,
inclusive em meios eletrônicos de acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias;
as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e
realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de
diretrizes orçamentárias e orçamentos.
Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão disponíveis, durante todo o
exercício, no respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade.
Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá demonstrativos do Tesouro Nacional e das
agências financeiras oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, especificando os empréstimos e financiamentos concedidos com recursos oriundos dos orçamentos
fiscal e da seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação circunstanciada do impacto
fiscal de suas atividades no exercício.
Seção II
Da Escrituração e Consolidação das Contas

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas
observará as seguintes:
I - a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos vinculados a órgão,
fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados de forma individualizada;
II - a despesa e a assunção de compromisso serão registradas segundo o regime de competência, apurandose, em caráter complementar, o resultado dos fluxos financeiros pelo regime de caixa;
III - as demonstrações contábeis compreenderão, isolada e conjuntamente, as transações e operações de
cada órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal
dependente;
IV - as receitas e despesas previdenciárias serão apresentadas em demonstrativos financeiros e
orçamentários específicos;
V - as operações de crédito, as inscrições em Restos a Pagar e as demais formas de financiamento ou
assunção de compromissos junto a terceiros, deverão ser escrituradas de modo a evidenciar o montante e a
variação da dívida pública no período, detalhando, pelo menos, a natureza e o tipo de credor;
VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos
provenientes da alienação de ativos.
§ 1º No caso das demonstrações conjuntas, excluir-se-ão as operações intragovernamentais.
§ 2º A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao órgão central de
contabilidade da União, enquanto não implantado o conselho de que trata o art. 67.
§ 3º A Administração Pública manterá sistema de custos que permita a avaliação e o acompanhamento da
gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
Art. 51. O Poder Executivo da União promoverá, até o dia trinta de junho, a consolidação, nacional e por
esfera de Governo, das contas dos entes da Federação relativas ao exercício anterior, e a sua divulgação,
inclusive por meio eletrônico de acesso público.
§ 1º Os Estados e os Municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União nos seguintes
prazos:
I - Municípios, com cópia para o Poder Executivo do respectivo Estado, até trinta de abril;
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II - Estados, até trinta e um de maio.
§ 2º O descumprimento dos prazos previstos neste artigo impedirá, até que a situação seja regularizada, que
o ente da Federação receba transferências voluntárias e contrate operações de crédito, exceto as destinadas
ao refinanciamento do principal atualizado da dívida mobiliária.
Seção III
Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Art. 52. O relatório a que se refere o § 3o do art. 165 da Constituição abrangerá todos os Poderes e o
Ministério Público, será publicado até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e composto de:
I - balanço orçamentário, que especificará, por categoria econômica, as:
a) receitas por fonte, informando as realizadas e a realizar, bem como a previsão atualizada;
b) despesas por grupo de natureza, discriminando a dotação para o exercício, a despesa liquidada e o saldo;
II - demonstrativos da execução das:
a) receitas, por categoria econômica e fonte, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o
exercício, a receita realizada no bimestre, a realizada no exercício e a previsão a realizar;
b) despesas, por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando dotação inicial,
dotação para o exercício, despesas empenhada e liquidada, no bimestre e no exercício;
c) despesas, por função e subfunção.
§ 1o Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária constarão destacadamente nas receitas
de operações de crédito e nas despesas com amortização da dívida.
§ 2o O descumprimento do prazo previsto neste artigo sujeita o ente às sanções previstas no § 2o do art. 51.
Art. 53. Acompanharão o Relatório Resumido demonstrativos relativos a:
I - apuração da receita corrente líquida, na forma definida no inciso IV do art. 2o, sua evolução, assim
como a previsão de seu desempenho até o final do exercício;
II - receitas e despesas previdenciárias a que se refere o inciso IV do art. 50;
III - resultados nominal e primário;
IV - despesas com juros, na forma do inciso II do art. 4o;
V - Restos a Pagar, detalhando, por Poder e órgão referido no art. 20, os valores inscritos, os pagamentos
realizados e o montante a pagar.
§ 1o O relatório referente ao último bimestre do exercício será acompanhado também de demonstrativos:
I - do atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição, conforme o § 3o do art. 32;
II - das projeções atuariais dos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos;
III - da variação patrimonial, evidenciando a alienação de ativos e a aplicação dos recursos dela
decorrentes.
§ 2o Quando for o caso, serão apresentadas justificativas:
I - da limitação de empenho;
II - da frustração de receitas, especificando as medidas de combate à sonegação e à evasão fiscal, adotadas
e a adotar, e as ações de fiscalização e cobrança.
Seção IV
Do Relatório de Gestão Fiscal

Art. 54. Ao final de cada quadrimestre será emitido pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20
Relatório de Gestão Fiscal, assinado pelo:
I - Chefe do Poder Executivo;
II - Presidente e demais membros da Mesa Diretora ou órgão decisório equivalente, conforme regimentos
internos dos órgãos do Poder Legislativo;
III - Presidente de Tribunal e demais membros de Conselho de Administração ou órgão decisório
equivalente, conforme regimentos internos dos órgãos do Poder Judiciário;
IV - Chefe do Ministério Público, da União e dos Estados.
Parágrafo único. O relatório também será assinado pelas autoridades responsáveis pela administração
financeira e pelo controle interno, bem como por outras definidas por ato próprio de cada Poder ou órgão
referido no art. 20.
Art. 55. O relatório conterá:
I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:
a) despesa total com pessoal, distinguindo a com inativos e pensionistas;
b) dívidas consolidada e mobiliária;

108

c) concessão de garantias;
d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;
e) despesas de que trata o inciso II do art. 4o;
II - indicação das medidas corretivas adotadas ou a adotar, se ultrapassado qualquer dos limites;
III - demonstrativos, no último quadrimestre:
a) do montante das disponibilidades de caixa em trinta e um de dezembro;
b) da inscrição em Restos a Pagar, das despesas:
1) liquidadas;
2) empenhadas e não liquidadas, inscritas por atenderem a uma das condições do inciso II do art. 41;
3) empenhadas e não liquidadas, inscritas até o limite do saldo da disponibilidade de caixa;
4) não inscritas por falta de disponibilidade de caixa e cujos empenhos foram cancelados;
c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38.
§ 1o O relatório dos titulares dos órgãos mencionados nos incisos II, III e IV do art. 54 conterá apenas as
informações relativas à alínea a do inciso I, e os documentos referidos nos incisos II e III.
§ 2o O relatório será publicado até trinta dias após o encerramento do período a que corresponder, com
amplo acesso ao público, inclusive por meio eletrônico.
§ 3o O descumprimento do prazo a que se refere o § 2o sujeita o ente à sanção prevista no § 2o do art. 51.
§ 4o Os relatórios referidos nos arts. 52 e 54 deverão ser elaborados de forma padronizada, segundo
modelos que poderão ser atualizados pelo conselho de que trata o art. 67.

Seção V
Das Prestações de Contas

Art. 56. As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as dos
Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público, referidos no
art. 20, as quais receberão parecer prévio, separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.
§ 1o As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito:
I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, consolidando as
dos respectivos tribunais;
II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça, consolidando as dos demais tribunais.
§ 2o O parecer sobre as contas dos Tribunais de Contas será proferido no prazo previsto no art. 57 pela
comissão mista permanente referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente das Casas
Legislativas estaduais e municipais.
§ 3o Será dada ampla divulgação dos resultados da apreciação das contas, julgadas ou tomadas.
Art. 57. Os Tribunais de Contas emitirão parecer prévio conclusivo sobre as contas no prazo de sessenta
dias do recebimento, se outro não estiver estabelecido nas constituições estaduais ou nas leis orgânicas
municipais.
§ 1o No caso de Municípios que não sejam capitais e que tenham menos de duzentos mil habitantes o prazo
será de cento e oitenta dias.
§ 2o Os Tribunais de Contas não entrarão em recesso enquanto existirem contas de Poder, ou órgão
referido no art. 20, pendentes de parecer prévio.
Art. 58. A prestação de contas evidenciará o desempenho da arrecadação em relação à previsão,
destacando as providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à sonegação, as
ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial, bem como as demais medidas
para incremento das receitas tributárias e de contribuições.
Seção VI
Da Fiscalização da Gestão Fiscal

Art. 59. O Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, e o sistema de
controle interno de cada Poder e do Ministério Público, fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei
Complementar, com ênfase no que se refere a:
I - atingimento das metas estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias;
II - limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;
III - medidas adotadas para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos arts.
22 e 23;
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IV - providências tomadas, conforme o disposto no art. 31, para recondução dos montantes das dívidas
consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
V - destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e
as desta Lei Complementar;
VI - cumprimento do limite de gastos totais dos legislativos municipais, quando houver.
§ 1o Os Tribunais de Contas alertarão os Poderes ou órgãos referidos no art. 20 quando constatarem:
I - a possibilidade de ocorrência das situações previstas no inciso II do art. 4o e no art. 9o;
II - que o montante da despesa total com pessoal ultrapassou 90% (noventa por cento) do limite;
III - que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão de
garantia se encontram acima de 90% (noventa por cento) dos respectivos limites;
IV - que os gastos com inativos e pensionistas se encontram acima do limite definido em lei;
V - fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas ou indícios de irregularidades na
gestão orçamentária.
§ 2o Compete ainda aos Tribunais de Contas verificar os cálculos dos limites da despesa total com pessoal
de cada Poder e órgão referido no art. 20.
§ 3o O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento do disposto nos §§ 2o, 3o e 4o do art. 39.
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ANEXO B – Lei nº 7.852, de 1984
Dispõe sobre o processo de fiscalização pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal,
dos atos do Poder Executivo e os da administração
indireta.
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decretou, o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, nos
termos do § 2º do art. 5º, da Constituição Federal, sancionou, e eu, LOMANTO JÚNIOR 1º VICEPRESIDENTE do SENADO FEDERAL, nos termos do § 5º do art. 5º da Constituição Federal,
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, de conformidade com o art. 45 da Constituição,
fiscalizarão os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta, obedecido-o processo
estabelecido nesta Lei, sem prejuízo da fiscalização exercida com fundamento em outros dispositivos
constitucionais.
Art. 2º A fiscalização será exercida:
a)quando se tratar de administração centralizada, os atos de gestão administrativa;
b) quando se tratar de administração indireta, que para os efeitos desta Lei compreende as
autarquias, as sociedades de economia mista, as empresas públicas e as fundações, sobre os atos de
gestão administrativa.
§ 1º A fiscalização dos atos do Poder Executivo do Distrito Federal é de competência do Senado
Federal.
§ 2º A fiscalização de que trata esta Lei respeitará os princípios de independência e harmonia entre
os Poderes do Estado, será exercida de modo geral e permanente, e poderá ser objeto de iniciativa de
qualquer membro do Congresso Nacional.
DOS ÓRGÃOS INCUMBIDOS DA FISCALIZAÇÃO
Art. 3º São instituídos, como órgãos incumbidos da fiscalização, duas Comissões Permanentes,
uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado Federal, ambas denominadas "Comissão de
Fiscalização e Controle".
§ 1º Compete a cada uma das Mesas das Câmaras do Congresso Nacional fixar o número de
integrantes da Comissão de Fiscalização e Controle, obedecendo, na sua composição, o critério da
proporcionalidade partidária.
§ 2º A indicação dos membros dessas Comissões obedecerá às normas regimentais que disciplinam
a composição das Comissões Permanentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
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DAS ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO
Art. 4º Para cumprimento de suas atribuições as Comissões de Fiscalização e Controle,
obedecidos os preceitos constitucionais e na forma regimental, poderão:
I - solicitar a convocação de Ministros de Estado e dirigentes de entidade da administração
indireta;
II - solicitar, por escrito, informações à administração direta e indireta sobre matéria sujeita a
fiscalização;
III - requisitar Documentos públicos necessários à elucidação do fato objeto da fiscalização;
IV - providenciar a efetuação de perícias e diligências.
§ 1º Somente a Mesa da Câmara dos Deputados ou a do Senado Federal poderá dirigir-se à
Presidência da República para solicitar informações ou documentos de interesse da respectiva
Comissão de Fiscalização e Controle.
§ 2º Serão assinados prazos não inferiores a dez dias para cumprimento das convocações, da
prestação de informações, requisição de documentos públicos e realização de diligências e perícias.
§ 3º O descumprimento do disposto no parágrafo anterior ensejará a apuração da responsabilidade
do infrator, de acordo com a legislação processual pertinente.
§ 4º Quando se tratar de documentos de, caráter sigiloso, reservado ou confidencial, serão
anunciados com estas classificações, as quais deverão ser rigorosamente observadas, sob pena de
responsabilidade de quem os violar, apurada na forma da Lei.
Art. 5º Ao concluir a fiscalização, a respectiva Comissão fará relatório circunstanciado, com
indicação - se for o caso - dos responsáveis e das providências cabíveis, devendo sobre o mesmo
manifestar-se, por maioria de votos, o Plenário da respectiva Casa do Congresso Nacional.
Parágrafo único. A matéria que for objeto de apuração por Comissão da Câmara dos Deputados
ou Senado Federal fica excluída de apuração simultânea por qualquer instância administrativa.
Art. 6º As despesas destinadas ao funcionamento das duas Comissões de Fiscalização e Controle,
ora instituídas, correrão à conta das dotações orçamentárias da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
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ANEXO C – Texto de Homero de Souza Junior sobre a CFFC
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proposta de Atuação
Introdução (à guisa de diagnóstico)
Por Homero de Souza Junior
Brasília, 4 de maio de 1995

A Câmara dos Deputados criou através da Resolução nº 77 de 19 de
janeiro de 1995, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC/CD). Suas
atribuições coincidem, de forma geral, com as atribuições do Congresso Nacional relativas à
Fiscalização Contábil, Financeira, Patrimonial e Orçamentária previstas nos artigos 70 e 71
da Constituição Federal. Muitos afirmam que trata-se, na verdade, apenas da recriação de
uma Comissão Permanente que existia na Câmara até a promulgação da atual Constituição.
Por outro lado, a criação dessa Comissão acompanha a decisão do Senado que em 1993
também criou uma Comissão de Fiscalização e Controle. Devemos agregar à essas
Comissões da Câmara e do Senado a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização que conta com uma Subcomissão Permanente de Fiscalização e as
prerrogativas e atribuições fiscalizadoras que detém todas as Comissões Permanentes da
Câmara e do Senado em suas respectivas áreas temáticas. Vê-se, portanto, que o conjunto
de instrumentos e órgãos de fiscalização à disposição do Poder Legislativo constitui um
arsenal de respeitável poder de fogo e capacidade de intervenção.
Não obstante, a mera existência de um ou muitos órgãos de controle
ou prerrogativas de fiscalização não significa que necessariamente teremos uma ação
eficiente, eficaz ou efetiva de fiscalização e controle. Basta notar que, durante toda a
Legislatura finda em 31/01/95, a Câmara não conseguiu terminar nenhuma, absolutamente
nenhuma, das dezenas de Propostas de Fiscalização e Controle ( PFC ) iniciadas no período
e não se conhece nenhuma ação mais efetiva da Subcomissão de Fiscalização da Comissão
Mista, que se limitou a expedir alguns ofícios a Ministros solicitando esclarecimentos e
informações sobre determinados assuntos, mas não se conhece respostas obtidas nem
desdobramentos dessas iniciativas. E quanto ao Senado, a Comissão lá criada em meados de
1993 sequer foi instalada.
Um outro aspecto importante da situação é que a multiplicidade de
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órgãos de controle do Poder Legislativo pode, se não adequadamente administrada,
atravancar mais do que ajudar o desenvolvimento de uma filosofia de controle própria do
Poder Legislativo.
Imagine-se, por exemplo, todos os órgãos de fiscalização do Poder
Legislativo solicitando simultaneamente trabalhos diversos ao Tribunal de Contas da
União, cuja capacidade operacional embora não desprezível é limitada. Pode-se prever um
atropelamento mútuo de pedidos que disputarão entre si a preferência na prioridade do
Tribunal, resultando em provável demora no atendimento de todos. Isso já aconteceu.
Não é difícil igualmente prever o envio de múltiplos pedidos
versando sobre o mesmo assunto ou fato, de forma simultânea ou seqüencial. Isto também
já aconteceu.
Além desses possíveis percalços originados pela multiplicação de
instâncias legislativas voltadas para a fiscalização e controle, temos que considerar, ainda, a
ausência de um enfoque ou uma filosofia de fiscalização e controle do Poder Legislativo.
Ainda há muita confusão conceitual sobre qual deve ser o objetivo primordial das ações de
fiscalização e controle do Poder Legislativo. Até o momento, o que tem efetivamente
ocorrido são iniciativas tópicas e isoladas de parlamentares ou Comissões sobre assuntos
específicos, geralmente originados por algum fato que chegue à mídia ou que o parlamentar
pretende que chegue. As iniciativas, embora em número não pequeno e crescente, são
totalmente originadas pela visão pessoal de cada parlamentar e de certa forma – para usar
uma imagem - "salpicam" diversas áreas e órgãos da administração pública de forma mais
ou menos aleatória. Na verdade, o Congresso, no que se refere ao controle externo tem sido,
pouco mais do que, "pautado pela mídia".
Um outro problema que já foi maior, porém ainda persiste, é uma
certa indefinição e instabilidade nas relações do Congresso Nacional e do Tribunal de
Contas da União. De um lado, o Congresso apresenta uma tendência a não levar em conta
nem as limitações operacionais do TCU, nem o trabalho que ele regularmente faz por
iniciativa própria, de outro o TCU tende a se posicionar não como um órgão auxiliar do
Legislativo que ele efetivamente é, mas como um quarto Poder, independente e soberano.
Escuda-se, para isso em duas redações infelizes da Constituição Federal que parece dar
determinadas competências ao TCU independente do seu papel de órgão auxiliar do Poder
Legislativo e, até colocando-o acima do mesmo. Interpretação que o Tribunal reforça. Ora,
o papel de órgão técnico e auxiliar do Congresso Nacional deixa claro que a autonomia do
Tribunal tem um caráter eminentemente técnico e envolve apenas e tão somente suas
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competências explicitamente voltadas para o julgamento de contas. Nada mais. O titular do
controle externo é, de acordo com o artigo 70 da Constituição, o Congresso Nacional, não o
TCU. No entanto, não é possível deixar de notar que em todas as suas manifestações o TCU
tenta passar a idéia de que ele é o próprio controle externo. Mas, isso não procede. O
Congresso Nacional é o controle externo.
Todas essas questões, no entanto, não impedem que o Congresso
como um todo e a Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, em
particular, construa uma linha básica de entendimento sobre a natureza e objetivos de suas
ações de fiscalização e controle e que a partir dessa linha básica esboce um planejamento
mínimo de ações, abordagens e critérios que potencialize a eficácia as ações. Não se
pretende, é claro, limitar de nenhuma forma, as iniciativas dos deputados, ainda que isso
signifique conviver com alguma aleatoriedade e superposição, mas tão somente garantir
que todas as ações estejam dentro de um quadro geral que faça sentido e que não atropelem
umas às outras, com prejuízo para todas.
Uma questão relevante que interfere e tem interferido de forma
negativa e com vigor no florescimento de uma mentalidade de controle no Congresso é que
ações de fiscalização são um conjunto de técnicas derivadas das ciências contábeis
(particularmente auditoria) e administrativas que não se compatibilizam de forma nenhuma
nem com a natureza profunda do processo legislativo, nem com o espírito e a dinâmica
própria de caráter negocial de qualquer processo político. Essa incompatibilidade básica,
assim como seus efeitos, pode ser notada na proposição de certas ações de fiscalização cujo
objetivo é nitidamente criar um fato ou uma pressão "política", geralmente com a cobertura
da mídia ou, em sentido contrário, no esvaziamento por inação de ações de fiscalização já
decididas. Na prática, no decorrer da Legislatura anterior, vários Relatores designados para
executar Propostas de Fiscalização e Controle (PFC) com Relatórios Prévios e Planos de
Trabalho aprovados pelas Comissões, atuaram, na prática, como uma espécie de "segunda
linha de defesa" no impedimento do deslanche das ações, simplesmente não tomando a
iniciativa das ações. Muitas morreram por causa disso. Evidentemente, não vai aqui
qualquer espécie de acusação, mas apenas o reconhecimento de um fato que realça a falta
de prioridade dada pelo Congresso à função "controle externo" que lhe é, não obstante,
inerente.
Merece ser mencionada ainda, na categoria de percalços à eficácia
do controle, a quase total ausência de uma mentalidade de continuidade e persistência no
acompanhamento dos desdobramentos das ações de controle, não só do Congresso, como
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de toda a administração pública. Isso deve ser um dos pilares da ação da Comissão de
Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados. Na verdade um dos principais fatores de
impunidade no Brasil é, de um lado a descontinuidade das ações e, de outro, a falta de
articulação das ações dos diversos órgãos responsáveis pelo combate à corrupção e outras
irregularidades.
Em função das considerações precedentes, alinhamos a seguir
algumas definições, critérios e ações que julgamos devam nortear o funcionamento da
Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados:

Objetivo
O objetivo do controle externo e das ações de fiscalização é verificar se existem, na
administração pública federal, as condições necessárias para garantir que todos os dispêndios
de recursos públicos, inclusive no que tange às subvenções e renúncias de receitas são legais,
legítimas e atendem ao critério da economicidade. Em outras palavras, o controle externo, a
cargo do Congresso Nacional é o controle dos controles e não apenas mais uma instância ou
órgão de controle. Deve atuar apoiado nos recursos e na estrutura dos demais órgãos de
controle interno e externo e não tentar reproduzi-los. Isso não impede que em determinados
casos o Congresso atue diretamente, inclusive com pessoal próprio, em inspeções, auditorias e
perícias, mas sua atuação se dará, fundamentalmente, através do Tribunal de Contas da União
e do sistema de controle interno de cada Poder. Por outro lado, o Congresso deve assumir de
maneira mais contundente e sem constrangimento, o papel de controlador/supervisor da
atuação do TCU e dos órgãos de controle interno e até mesmo de acompanhar a atuação do
Poder Judiciário.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados deve chamar a si, sem alarde, mas como filosofia de trabalho, o papel de
articuladora e coordenadora do controle externo e de supervisora do controle interno.

Método
Criação de contactos e "interface" permanente com o TCU, com o
sistema de controle interno, particularmente a Secretaria Federal de Controle e com as
demais instâncias e órgãos do próprio Congresso, visando acompanhar de forma sistemática
as ações em curso e findas nas diversas áreas da administração pública, para avaliar seus
desdobramentos e conseqüências e para manter um mapeamento permanente do que está em
andamento ou foi recentemente verificado. Para isso sugerimos:
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1°) Criar e manter um banco de dados das Decisões e Acórdãos do
TCU nos últimos cinco anos, de forma a localizar com facilidade pessoas, organizações e
situações abordadas. Examinar igualmente os relatórios formais emitidos trimestralmente
pelo Tribunal, que hoje não sofrem qualquer processamento no Congresso.
2°) Idem de todas as ações de controle iniciadas pelo Congresso
(qualquer de suas instâncias Casas e Comissões) nos últimos cinco anos, incluindo CPI's.
3°) Obter do TCU uma relação de todos os pedidos de trabalhos
oriundos do Congresso( findos nos últimos cinco anos e em andamento), seu resultado e
desdobramentos no que se refere ao Tribunal.
4°) Promover entendimentos com o Ministério Público da União
(MPU) com objetivo idêntico ao citado no item acima.
5°) Idem com a Secretaria Federal de Controle com objetivo idêntico
aos citados para o TCU e o MPU.
6°) Todas as ações propostas por parlamentares ou Comissões deverão
ser previamente cruzadas com esses dados de forma a se garantir continuidade e eficácia às
ações que a Câmara julgue conveniente iniciar.
7°) Acompanhar todas as ações em andamento ( PFC's e outras) das
Comissões Permanentes da Câmara e do Senado, assim como da Subcomissão de
Fiscalização da Comissão Mista Permanente, bem como manter todas informadas das ações
desencadeadas e em andamento na Comissão.
8°) Com base nas informações sistematizadas citadas nos itens acima,
definir um conjunto prioritário de assuntos, situações e ações em andamento e instituir um
acompanhamento sistemático de seu andamento e desdobramentos em todas as instâncias da
administração pública nos três poderes. O objetivo é, de um lado, intervir como um
neutralizador de pressões políticas que atuem para o amortecimento e o "esquecimento" dos
assuntos e conduzir as ações em andamento para um final eficaz e, de outro lado permitir a
articulação de todos os fatos conhecidos sobre todos os assuntos investigados ou abordados
pelo Poder Legislativo e MPU dando densidade, continuidade e eficácia às ações do Poder
Legislativo.
9°) A partir de uma visão global das Contas Públicas brasileiras
selecionar áreas, temas e situações prioritárias para exercício direto de ações de fiscalização e
controle. Isso pode ser aprofundado incorporando-se uma acumulação sistemática de
informações sobre os maiores (cinco maiores, dez maiores, ou algo assim) sub-projetos e
sub-atividades de todas as unidades orçamentárias. Assim a Comissão terá um parâmetro
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pelo qual priorizar suas próprias ações de controle a partir de propostas de parlamentares e
Comissões. A priorização é necessária devido às limitações de recursos da Casa. às ações
recentes ou em andamento desencadeadas por outros órgãos de controle (gerando possíveis
superposições, etc). O objetivo é concentrar o uso dos recursos disponíveis em áreas sem
registro de verificação, onde se possa ter resultados mais imediatos e onde possam ser mais
eficazmente utilizados os recursos da Casa.
10°) Como forma de se tomar um veículo sistemático de canalização
da aspiração pública por mais moral idade no trato da coisa pública, a Comissão deve exercer
um sistemático acompanhamento das "denúncias" de irregularidades veiculadas pela "mídia"
cruzando-as com seus dados disponíveis sobre o assunto e, quando julgado conveniente,
tomando iniciativas diretas ou indiretas de fiscalização. A idéia aqui é criar uma forma
visível imediata e sistemática de intervir em casos públicos, antecipando problemas,
providências e fatos sob o lema "dar satisfação imediata para a opinião pública".
11°) A Comissão atuará de forma direta quando, a exemplo do que já
ocorreu em CPI's famosas (INSS, PC, Orçamento), utilizar pessoal da casa ou requisitado ao
TCU ou à Secretaria Federal de Controle, para executar diligências e verificações julgadas
necessárias para esclarecimento dos fatos, sob orientação, supervisão e controle de pessoal
da Casa ( isso também já foi feito). Atuará de forma indireta quando solicitar que essas
diligências e verificações sejam efetuadas pelo próprio TCU ou pela Secretaria Federal de
Controle. Como também já há precedente no Congresso (CPI do PC) é possível até mesmo
cogitar de contratação de serviços de terceiros quando julgado necessário. A avaliação de
seleção de uma dessas formas de atuação deve ter um embasamento estritamente técnico e só
pode ser avaliada em cada situação concreta.
12°) O trabalho de coleta, organização e sistematização de dados
deve ser considerado permanente, independente de provocação e não-dependente de processo
legislativo e sim como a formação e manutenção de uma base informativa a partir da qual
todas as demais ações serão articuladas e desencadeadas ou que orientará essas ações. Da
mesma forma, o contato com órgãos e entidades externas deve ter como parâmetro a
necessidade de se estabelecer permanente, estreito e harmônico contacto político e técnico
com outros órgãos de controle, como parte da montagem de uma forma operacional e eficaz
de atuação. Sugere-se que todas as ações da Comissão sejam desencadeadas a partir do
conceito de "ordem de serviço" e não de “proposição legislativa", como meio de dar eficácia
e rapidez às ações da Comissão (isso pode ser feito através de Regimento Interno da
Comissão.
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Resumindo
Sugerimos que CFFC/CD balize sua atuação nos seguintes
parâmetros: tanto quanto possível, afastamento da formalidade processual legislativa,
acumulação sistemática de informação, intervenção para promoção da continuidade
persistente, articulação com todos os órgãos de controle nos quais deve prioritariamente se
apoiar, sem abandonar a intervenção direta ou indireta, quando conveniente, e uso intensivo e
sistemático de conhecimentos técnicos de Contabilidade Pública, Auditoria, Direito
Constitucional, Financeiro e Administrativo e de Administração Pública, voltados para as
práticas e processos de proteção do patrimônio público.

Propostas de Fiscalizacão e Controle

Na Legislatura recém encerrada, de certa forma, a PFC prevista nos
artigos 60 e 61 do Regimento Interno da Câmara dos deputados alcançou fôros de
instrumento privilegiado e específico de desencadear ações de fiscalização e controle. Várias
tramitaram e ainda tramitam em diversas Comissões. No entanto, como já dissemos,
nenhuma terminou até o momento.
A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos
Deputados "corre o risco" de vir a ser a Comissão das PFC's. Sugerimos que essa tendência,
caso apareça, seja combatida. As PFC's devem continuar como instrumento de ação
fiscalizadora das Comissões Permanentes. Evidentemente, caso instada, a CFFC/CD deve
assumir a execução de PFC's, mas apenas quando enquadradas em suas prioridades gerais
conforme já discutido, mas julgamos deva ser evitada a tendência de sobrevalorizar e se
concentrar nesse instrumento.
Por outro lado, a Comissão pode exercer um papel importante na
reforma dos dispositivos regimentais que obstruem o andamento das PFC's. A esse respeito,
julgamos, por experiência, que os principais pontos a serem modificados para dinamizar as
PFC's são os seguintes:
1°) Obrigar o Autor, a apresentar a PFC junto com sua proposta de
PFC, uma Proposta de Plano de Trabalho e Metodologia de Avaliação;
2°) O Relator passa a ter apenas o papel de relatar a proposta,
fundamentalmente quanto à oportunidade e conveniência e examinar o Plano de Trabalho e
Metodologia de Avaliação apresentados pelo Autor (inclusive propondo modificações), para
exame na Comissão Permanente;
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3°) Uma vez aprovada a PFC pela Comissão, o próprio Autor ficará
encarregado de implementar a PFC (aplicar o Plano de Trabalho e Metodologia de
Avaliação) por ele mesmo proposta e eventualmente modificados por proposta do Relator.
4°) Ao final da implementação do Plano de Trabalho, o Autor prepara
uma proposta de Relatório Final que será apreciada e relatada pelo Relator e apresentada por
este ao Plenário que apreciará conclusões e propostas de ações e desdobramentos à vista dos
fatos revelados pela PFC.
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ANEXO D – CPI’s da Câmara dos Deputados, no período de
1999-2006
Comissões Parlamentares de Inquérito da Câmara dos Deputados
no período de 1999 a 2006 (51ª e 52 ª Legislaturas)
Observações:
a)

As CPIs têm sua criação solicitada por instrumento próprio, os Requerimentos de CPI, denominados RCP.
Podem, porém, em face da limitação do número máximo de CPIs em funcionamento, ser propostas por
Projeto de Resolução, com apoiamento de 1/3 dos parlamentares da Casa solicitante, o PRC deverá ser
aprovado pelo Plenário.

b) As comissões são apresentadas considerando a data da instalação dentro da Legislatura. É bom que se diga,
porém, que raramente a CPI é instalada no mesmo ano da apresentação do RCP, igualmente, é raro que se
encerre no mesmo ano de sua instalação.
c)

Indicamos também os casos em que o Relatório Final foi apresentado, mas não aprovado, ou em que a
Comissão foi instalada, mas encerrada por Decurso de Prazo.

1. NARCOTRÁFICO - CPI destinada a investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico.
Requerimento nº 1/99, instalada em 13/04/1999, Relatório Final aprovado em 05/12/2000.
2. FUNAI - CPI destinada a investigar a atuação da Fundação Nacional do Índio – FUNAI.
Requerimento nº 13/1999, instalada em 20/05/1999, Relatório Parcial aprovado em 14/12/1999.
Tendo em vista a não aprovação do requerimento de prorrogação do prazo de funcionamento da
CPI por mais 60 dias, os trabalhos foram encerrados em 16/2/2000.
3. CRISE DO SETOR DA BORRACHA - CPI destinada a investigar a crise no setor produtivo de
borracha natural e os reflexos da política governamental no setor. Requerimento nº 33/1993,
Instalada em 26/05/1999, Relatório Final aprovado em 15/12/1999.
4. DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS - CPI Destinada a apurar o desperdício de alimentos no
período dos governos imediatamente anteriores ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
quanto ao armazenamento, rodízio de estoques, transporte, movimentação e conservação dos
alimentos estocados. Requerimento nº 10/1995, instalada em 08/06/1999, Relatório apresentado
em 08/12/1999, mas não apreciado.
5. TORMB/IBAMA - CPI destinada a investigar a arrecadação e destinação da verba da Taxa de
Organização e Regulamentação do Mercado de Borracha - TORMB – no que se refere à atuação
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos naturais Renováveis - IBAMA.
Requerimento nº 14/1995, Instalada em 09/06/1999, Relatório Final aprovado em 14/12/1999.
6. MEDICAMENTOS - CPI destinada a investigar os reajustes de preços e a falsificação de
medicamentos, materiais hospitalares e insumos de laboratórios. Projeto de Resolução nº 32A/1999 (Resolução nº 05, de 15/09/99, alterada pela Resolução nº 08, de 13/10/99), instalada em
17/11/1999, Relatório Final aprovado em 30/05/2000.
7. FINOR - CPI destinada a investigar a aplicação irregular de recursos do Fundo de Investimento
do Nordeste – FINOR. Requerimento nº 16/1995, instalada em 18/04/2000, Relatório Final
aprovado em 15/05/2001.
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8. OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS NA AMAZÔNIA - CPI destinada a investigar a ocupação
de terras públicas na região amazônica. Requerimento nº 02/99, instalada em 25/04/2000,
Relatório Final aprovado em 29/08/2001.
9. MORTALIDADE MATERNA - CPI destinada a investigar a incidência da mortalidade materna
no Brasil. Requerimento nº 22/1996, instalada em 27/04/2000, Relatório Final aprovado em
08/08/2001.
10. NIKE - CPI destinada a apurar a regularidade do contrato celebrado entre a CBF e a NIKE.
Requerimento nº 3/99, instalada em 17/10/2000, encerrada sem votação do Relatório Final.
11. OBRAS INACABADAS - CPI destinada a investigar as possíveis irregularidades atentatórias aos
princípios constitucionais da legalidade, da moralidade administrativa e da economicidade, nas
obras iniciadas e não concluídas e nos bens imóveis que não estão sendo utilizados, ou utilizados
inadequadamente, pela Administração Federal. Requerimento nº 15/1995, instalada em
16/05/2001, Relatório Final aprovado em 07/11/2001.
12. BANESPA - CPI destinada a investigar várias irregularidades praticadas durante a vigência do
Regime de Administração Temporária (RAET) no BANESPA – Banco do Estado de São Paulo
S.A. Requerimento nº 05/99, instalada em 22/08/2001, Relatório Final aprovado em 11/06/2002.
13. SIVAM - CPI destinada a apurar as atividades, relações e envolvimento do Sr. José Afonso
Assumpção e do Embaixador Júlio César Gomes dos Santos no exercício de advocacia
administrativa, tráfico de influências, oferecimento de propinas (corrupção ativa) e especialmente
todas as denúncias referentes ao Projeto SIVAM - Sistema de Vigilância da Amazônia.
Requerimento nº 23/1996, instalada em 22/08/2001, Relatório Final aprovado em 04/06/2002.
14. PROER - CPI destinada a investigar as relações do Banco Central do Brasil com o sistema
financeiro privado - PROER. Requerimento nº 21/1996, instalada em 13/09/2001, Relatório Final
aprovado em 16/04/2002.
15. CPMF - CPI destinada a investigar o destino dado aos recursos angariados com o recolhimento
da Contribuição sobre Movimentação Financeira – CPMF. Requerimento nº 08/2000, instalada
em 03/04/2002, Relatório Final aprovado em 11/12/2002.
16. INSS - CPI destinada a investigar a apropriação indébita relativa às contribuições
previdenciárias dos trabalhadores do setor privado, as eliminações, exclusões, quitações e
parcelamentos de débito, bem como emissões de certidões negativas de débito realizadas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS nos últimos 5 anos. Requerimento nº 10/2000,
instalada em 22/05/2002, Relatório Final aprovado em 30/01/2003.
17. FUNDEF - CPI destinada a investigar denúncias de irregularidades, desvios de recursos e
finalidades, na aplicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e
de Valorização do Magistério (FUNDEF). Requerimento nº 11/2000, instalada em 05/11/2002,
Relatório Final não apreciado, tendo em vista encerramento dos trabalhos por decurso de prazo.
18. TORTURA - CPI destinada a investigar casos de tortura e maus tratos praticados por agentes
públicos. Requerimento 12/2000, instalada em 13/11/2002, Relatório Final aprovado em
19/12/2002.
19. TRÁFICO DE ANIMAIS E PLANTAS SILVESTRES - CPI destinada a investigar o tráfico de
animais e plantas silvestres da flora e fauna brasileiras. Requerimento nº13/2000, instalada em
13/11/2002, Relatório final aprovado em 30/01/2003.
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20. COMBUSTÍVEIS - CPI destinada a investigar operações no setor de combustíveis, relacionadas
com a sonegação de tributos, máfia, adulteração e suposta indústria de liminares. Requerimento
nº 08/2003, instalada em 07/05/2003, Relatório Final aprovado em 29/10/03.
21. PIRATARIA – CPI destinada a investigar fatos relacionados à pirataria de produtos
industrializados e sonegação fiscal. Requerimento nº 18/03, instalada em 05/06/03, Relatório
Final aprovado em 09/06/04.
22. SERASA - CPI destinada a investigar as atividades da SERASA – Central de Serviços dos Bancos
S/A. Requerimento nº 10/2003, instalada em 05/06/2003, Relatório Final aprovado em 11/11/03.
23. PLANOS DE SAÚDE - CPI com a finalidade de investigar denúncias de irregularidades na
prestação de serviços por empresas e instituições privadas de planos de saúde. Requerimento nº
12/03, instalada em 10/06/03, Relatório Final aprovado em 25/11/03.
24. EXTERMÍNIO NO NORDESTE - CPI destinada a investigar a ação criminosa das milícias
privadas e dos grupos de extermínio em toda a região nordeste. Requerimento nº 19/03, instalada
em 24/09/03, Relatório Final aprovado em 22/11/05
25. TRÁFICO DE ÓRGÃOS HUMANOS - CPI destinada a investigar a atuação de organizações
criminosas atuantes no tráfico de órgãos humanos. Requerimento nº 22/2003, instalada em
01/04/04, Relatório Final aprovado em 09/11/04.
26. BIOPIRATARIA - CPI destinada a investigar o tráfico de animais e plantas silvestres brasileiros,
a exploração e comércio ilegal de madeira e a biopirataria no país. Requerimento nº 24/03,
instalada em 25/08/04, Relatório Final aprovado em 28/03/2006.
27. TRÁFICO DE ARMAS - CPI Destinada a investigar as organizações criminosas do tráfico de
armas. Requerimento nº 31/05, instalada em 16/03/2005, Relatório Final aprovado em
29/11/2006.
28. PRIVATIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO - CPI destinada a investigar o processo de privatização
das empresas do setor elétrico e o papel nele desempenhado pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Requerimento nº 26/03, não instalada por
decurso de prazo.
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ANEXO E - Tabelas e figuras – LEMOS (2005)
Leany Barreiro de Souza Lemos, defendeu tese de doutorado (2005) em que analisa o uso de alguns mecanismos
de controle no Brasil e nos Estados Unidos, comparando-os, em busca de conhecimento empírico sobre as
condicionantes do controle horizontal do poder legislativo sobre o poder executivo. Em artigo publicado no livro
Controle Parlamentar na Alemanha, na Argentina e no Brasil, organizado por Mariana Llanos e Ana María
Mustapic (2005), Leany Lemos apresenta parte dos resultados de sua pesquisa para tentar responder ‘como o
Congresso brasileiro controla o Executivo?”. Foca-se principalmente no uso de requerimentos de informação,
convocação de autoridades e Propostas de Fiscalização e Controle. Julgamos interessante apontar os resultados
referentes às Propostas de Fiscalização e Controle, lembrando que o período analisado pela autora (1988-2004) é
mais amplo e cobre quase totalmente aquele em que nossa pesquisa se concentrou.
Leany Lemos traz também dados do Senado Federal e sua abordagem procura dar conta da freqüência de uso dos
instrumentos, a quem buscam beneficiar, se são do tipo ‘patrulha’ ou ‘alarme’ e qual o alcance do objeto que
tratam (nacional ou local). Ainda, ela o faz em conjunto com as Convocações de Ministros, instrumento que
utiliza para contrapor às PFCs.
De todo modo, indicamos a leitura dos trabalhos da autora e esperamos que os gráficos e tabelas abaixo sejam
ilustrativos do tipo de análise realizado , mais ambiciosa e distinta da nossa. Foi um trabalho inspirador.

O presente gráfico representa a
evolução
das
PFCs
e
das
Convocações de Ministros e indicam
que, em geral, há uma tendência a
picos nos primeiros anos de mandatos
dos Presidentes. Também indicam que
os anos eleitorais “não são anos de
controle estreito” (LEMOS, 2005, p.
96).

Neste gráfico representa-se o
modesto grescimento das PFCs. A
autora contabiliza, na Câmara dos
Deputados,
337
propostas
apresentadas ao longo dos 15 anos
analisados por ela, uma média de
22
por
ano,
0.7
por
deputado/década.
No Senado Federal totalizam
apenas 16, cerca de 1 por ano, 0,2
por senador/década. Demonstra,
também, uma média constante, algo
pouco acima de 40 propostas por
biênio de governo na Câmara. No
Senado, há um aumento constante,
a partir de 1997, dessas iniciativas
no Senado Federal (p. 99).
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Neste gráfico, a autora intenta
demonstrar o comportamento das
PFCs em termos de sua
concentração, ou seja, se elas
buscam beneficiar um grupo de
interesses
específico
(concentradas) ou se são de
cunho difuso (difusas), com amplo
impacto
na
sociedade.
A
conclusão é que, no Senado
Federal, tem comportamento mais
concentrador (cerca de 90% das
proposições) e, na Câmara dos
Deputados,
apresenta-se
um
equilíbrio relativo entre iniciativas
‘concentradas’ e ‘difusas’ (p. 102)

Aqui, segundo a classificação de
McCubbins e Schwartz (2002), a
autora tentou determinar se as
propostas seriam do tipo ‘alarme’
ou mais do tipo ‘patrulha’.
Lembrando que os mecanismos do
tipo
‘patrulha’
“desenvolvem
atividades rotineiras, ativas e
diretas de exame das atividades
de governo”, enquanto os de tipo
‘alarme’ são menos diretos e
ativos, sendo comum que ‘soem’
como resultado de denúncias e
incidentes pontuais (p. 102). A
conclusão é que a Câmara dos
Deputados atua mais com as
propostas de tipo ‘alarme’. A
autora chama a atenção, de
qualquer modo, para a grande
quantidade de iniciativas do tipo
patrulha, “que demandam tempo,
recursos e persistência para se
chegar a algum diagnóstico”
(idem).
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Por fim, o último gráfico
trata o aspecto que diz
respeito a se as iniciativas
de controle seriam de
cunho nacional ou local. A
análise
dos
dados
demonstra que o controle é
iminentemente
nacional,
com exceção para o
Senado Federal, no que diz
respeito às PFCs (p. 103).

