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BREVE DESCRiÇÃO DAS FUNÇÕES DAS COMISSÕES TÉCNICAS

As comissões são órgãos de caráter eminentemente técnico, co

partícipes do processo legislativo e das atividades de fiscalização e controle da

administração pública. Dividem-se, basicamente em permanentes e temporárias.

As permanentes integram a estrutura institucional da Casa e são especializadas

no trato de determinados assuntos, dentro de um capo temático previamente

definido ou área de atividade; e temporárias, as criadas exclusivamente para

desempenhar determinada tarefa, podendo assumir a forma de comissão de

inquérito, especial ou externa.

As comissões têm poderes para examinar e dar parecer sobre as

proposições que lhes são encaminhadas, recomendando ao Plenário sua

aprovação ou rejeição, total ou parcial em alguns casos, e, na maioria dos casos,

com o poder de substituir o Plenário em sua decisão final, quando dispõem do

poder conclusivo.

Entre outras atribuições, compete às comissões:

convocar Ministro de Estado ou qualquer titular de órgãos diretamente

subordinado à presidência da República para prestar, pessoalmente,

informações sobre assunto previamente determinado, ou conceder-lhe

audiência para expor assunto de relevância de seu ministério;

realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; e
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estudar qualquer assunto compreendido em seu campo de atividade,

podendo, para isso, promover conferências, exposições, palestras ou

seminários.
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IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados não contempla

previsão para a realização de reuniões conjuntas de audiências públicas de suas

comissões técnicas, nem tampouco reuniões entre estas com comissões técnicas

do Senado Federal. Há apenas a previsão de reunião com a finalidade de

apreciar proposições. No entanto, podemos observar a efetiva ocorrência dessas

audiências públicas. Muitas vezes as reuniões são realizadas por motivos

políticos, apoiadas no referencial teórico da praticidade, conveniência e

economicidade processual.

No entanto, mesmo diante da economicidade apresentada

pelos que advogam a realização das reuniões conjuntas, há os problemas que se

apresentam no processamento das mesmas, a saber:

orientação quanto a inscrição para os debates pelos parlamentares que"

compões as comissões envolvidas;

a iniciativa e implementação, ou seja, expedição de convites e manutenção de

contatos com os convidados,

confeccão da ata,,

apanhamento taquigráfico,

solicitação de serviços ao setor administrativo específico (SERAD),

divulgação;

aprovação da ata na suposta reunião seguinte;

lista de presença conjunta; ou ainda
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o enquadramento numérico da reunião dentro da seqüência ordinal

momentânea de cada órgão técnico, ou seja, numeração da ata.

O presente trabalho propõe uma análise do problema,

oferecendo viabilidade para a realização das reuniões conjuntas sem esbarrar na

regimentalidade que lhes confira a necessária juridicidade e oferecendo opções

de organização.
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PREVISÃO REGIMENTAL E LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE REUNiÕES

CONJUNTAS PELAS COMISSÕES TÉCNICAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, em seu art. 22, as

comissões da Câmara se dividem em permanentes e temporárias. As primeiras

têm por finalidade precípua analisar proposições ou assuntos submetidos ao seu

exame e sobre eles deliberar, função também atribuída às comissões

temporárias, no entanto, em caráter determinado, visto que se extinguem tendo

alcançado o fim a que se destinam ou expirado seu prazo de duração.

O art. 46 do R.1. impede a realização de reunião concomitante das

Comissões Permanentes e Temporárias.

O art. 34 R. I. estipula que pelo menos metade dos membros titulares

da Comissão Especial, constituída para os fins do disposto no inciso 11, ou seja,

para apreciar matérias de competência de mais de três comissões quanto ao

mérito, deverão ser oriundos das Comissões Permanentes que deveriam ser

chamadas a opinar sobre a proposição em causa.

Reza o artigo 49 do Regimento Interno da Câmara que as comissões

poderão estudar uma proposição em reunião conjunta, por acordo dos respectivos

Presidentes, devendo os trabalhos ser dirigidos pelo Presidente mais idoso dentre

os de maior número de legislaturas. Prevê o § 1º que este procedimento será

adotado nos casos de:

I - proposição distribuída a Comissão Especial, nos termos do art. 34;
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11- proposição aprovada, com emendas, por mais de uma comissão, a

fim de harmonizar o respectivo texto, na redação final, se necessário, por

iniciativa da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Previsão de reunião conjunta também pode ser encontrada no art. 139

do Regimento Interno da Casa, quanto à apreciação de matéria em regime de

urgência.

o art. 139 especifica que as matérias em regime de urgência poderão

ser apreciadas concomitantemente pelas comissões constantes do despacho ou

em reunião conjunta, aplicando-se o que dispõe o art. 49 da Carta.

O Regimento Interno do Senado Federal apresenta, em seu art. 113, a

possibilidade do estudo de qualquer matéria em reunião conjunta de duas ou mais

comissões, sob a direção do Presidente mais idoso. Obervando-se que cada

comissão deverá se fazer presente pela maioria absoluta de seus membros e,

embora o estudo se dê em conjunto, a votação da matéria far-se-á

separadamente.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu 9º, § Sº, prevê a realização

de reunião conjunta de comissões técnicas da Câmara dos Deputados e do

Senado Federal e mista do Congresso Nacional, para apresentação pelo Banco

Central do Brasil de avaliação do cumprimento dos objetivos e metas das políticas

monetária, creditícia e cambial. Já foram realizadas cinco reuniões nesse sentido,

envolvendo as Comissões de Finanças e Tributação; de Economia, Indústria e

Comércio; de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, a

Comissão Mista de Planos, Orçamentos, Públicos e Fiscalização do Congresso

Nacional; mais as Comissões de Assuntos Econômicos e de Fiscalização e

Controle do Senado Federal.
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METODOLOGIA APLICADA

Na elaboração do presente projeto, utilizou-se da metodologia da

entrevista com o Assessor Técnico-Jurídico Ronaldo Alves da Silva, autor de

estudo sobre o tema.

Da mesma forma, foram aplicados questionários a alguns

secretários de comissões que regularmente utilizam-se dessa vertente de reunião,

conforme modelo que se segue.
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QUESTIONÁRIO

I - ASSINALE A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA AS QUESTÕES

SEGUINTES:

a) Quais os aspectos relevantes da realização de reuniões de audiência pública

conjuntas?

D Economia processual

D Economia de tempo

D Economia de material

D Praticidade

D Conveniência política

D Outros. Qual? _

b)Como deveria ser a numeração das atas das reuniões conjuntas?

D Numeração própria para cada Comissão

D Numeração única para todas as Comissões

D Sem numeração

D Numeração independente, exclusiva para reuniões conjuntas com

outras Comissões

DOutras _

c) A lista de inscrição para debates deve ser única ou separada?

D única

D separada por comissão

D Outros. Quais? _
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d) Há a necessidade de aprovação do requerimento de audiência pública com o

mesmo teor nas comissões envolvidas?

D Sempre

D Os detalhes podem ser acertados entre os presidentes respectivos

D É suficiente que uma aprove e informe às demais sua participação

e) A qual Comissão caberia a implementação da reunião?

D A decisão ficaria a cargo dos Presidentes

D As Secretarias respectivas dividiriam as tarefas

DOutros. _

f) Qual deveria ser a ordem de uso da palavra pelos parlamentares?

D Pela ordem de inscrição na lista (parlamentares membros e não-membros)

D Uma lista para cada Comissão e outra para não-membros, com revezamento

na chamada

DOutros _

g) Como seria a listagem de freqüência?

D
D
D

única

separada por comissão

Outras
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II - Há alguma outra informação que você gostaria de acrescentar?
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RESULTADO DO QUESTIONÁRIO

No resultado do questionário aplicado, apurou-se que todos os

aspectos levantados no item "a" foram considerados satisfeitos na realização de

reunião conjunta, a saber; economia processual, economia de tempo, economia

de material, praticidade, conveniência política. Sob o último aspecto, observou-se

que esta recai especialmente sobre o convidado/expositor, visto que dilui a

pressão sobre o mesmo, favorecendo um aprofundamento do debate do tema.

No quesito numeração das atas, apurou-se que as mesmas deveriam

receber numeração independente, específica para reuniões conjuntas. Levantou

se, ainda, a hipótese dessa numeração ser controlada por outro órgão, como a

Diretoria do Departamento de Comissões - DECOM ou a Coordenação de

Comissões Permanentes - CCP, que ficaria, inclusive, responsável pela

publicação das respectivas atas. Às comissões envolvidas restariam cópias das

referidas atas, para controle estatístico e divulgação junto ao público.

Para a lista de inscrição para debates houve unanimidade quanto a

necessidade de ser única.

Houve também coincidência de opiniões quanto à necessidade de

aprovação das reuniões na sua forma conjunta por todas as comissões

envolvidas, de modo a evitar que os respectivos Presidentes venham a decidir

pelos colegiados de modo a provocar debates paralelos.

A implementação da reunião ficaria a cargo da Comissão cujo

Presidente ficasse incumbido de dirigir os trabalhos.
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CONCLUSÃO

A rotina que se apresenta nas Casas revela regularidade na

realização de reuniões conjuntas na modalidade de audiência pública, seminário,

conferências e simpósios. Essas reuniões visam a discussão e/ou apresentação

de dados e informações de cunho científico sobre determinado assunto

compreendido no campo temáticos das respectivas comissões.

Cabe observar que, embora o Regimento Interno da Casa não

preveja esse tipo de reunião, podemos apurar a sua ocorrência de forma

sistemática pelos motivos já elencados outrora, economia processual, material e

temporal, entre outros. Podemos depreender que se há a previsão para a

realização de reuniões conjuntas para deliberação sobre propostas, deve ser

possível sua autorização para debates de matérias em trâmite ou de interesse

temático. Podendo mais, as comissões podem menos. Podendo deliberar

conjuntamente, também devem poder fazê-lo para discussões, nas diversas

modalidade de encontro apresentadas.

Conforme entendimento apurado em entrevista, pôde-se constatar

que as dificuldade levantadas para impedir a realização dessa modalidade de

reunião são muito mais de natureza processual-administrativa que propriamente

de ordem técnico-legislativa ou regimental, de modo que eventuais alterações na

rotina das comissões poderia apresentar resultados positivos quando da análise

do custo-benefício de sua realização.

Seguindo a mesma linha, pode-se perceber que as discussões

apresentadas são benéficas ao processo legislativo, quando oferecem subsídios

para a elaboração de proposições, bem como ao trabalho dos parlamentares no
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cumprimento de suas competências constitucionais e regimentais, ou quando

oferecem respostas a fiscalização e consultas sobre temas de interesse regional

ou nacional.

Pode-se depreender ante os argumentos elencados que, embora

o Regimento Interno da Câmara dos Deputados não preveja a realização de

reuniões conjuntas de audiência pública, é preciso ressaltar que, além de

funcionarem como instrumento significativo no processo da elaboração legislativa

ou de fiscalização, competências das Casas, estão ainda imbuídas de aspectos

relevantes como a economia processual, material e de tempo para todos os

envolvidos na sua realização.

Aceitos os aspectos regimentais que servem de entrave para a

realização das reuniões conjuntas de audiência pública, passemos a abordar a

organização das reuniões.

Dentre as dificuldades técnico-legislativas que se apresentam

para a realização das reuniões conjuntas, encontramos a questão da numeração

das atas. Atualmente, as citadas atas não recebem numeração. Oferece-se a

opção de numeração exclusiva, seguindo a linha de sugestão apresentada em

resposta aos questionários, porém de forma diversa. Cada comissão teria

numeração própria das diversas reuniões conjuntas que realizasse. A numeração,

desta forma, diferiria entre as comissões envolvidas, ficando cada comissão

responsável pela publicação da respectiva ata.

Há a necessidade de aprovação do requerimento em todas as

comissões envolvidas, na forma de reunião conjunta. Tendo sido aprovado

requerimento neste sentido em apenas uma das comissões, deverá ser

providenciada a transformação da reunião previamente aprovada na outra
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comissão, para a forma conjunta, através de novo requerimento apresentado ao

colegiado respectivo.

A assunção da implementação da reunião seria acertada entre as

respectivas secretarias, ficando cada comissão, independentemente, incumbida

de dar a devida publicidade da reunião.

A listagem de presença dos membros seria unificada, o que

resulta em economia processual, tendo em vista a desnecessidade de se manter

mais de um servidor a cuidar de acompanhar as devidas assinaturas dos

membros e não-membros.

A listagem de inscrição para debates seria, conforme sugestão

apurada, unificada, por ordem de chegada, dada a primazia aos respectivos

autores. Este procedimento, inclusive já é praxe nas reuniões atuais, o que pode

ser corroborado pelo que assinala o art. 51 do Regimento Interno da Casa, que

prevê que as comissões permanentes poderão estabelecer regras e condições

específicas para a organização e o bom andamento dos seus trabalhos, quando

não houver regra regimental específica disciplinando procedimentos.

A presidência dos trabalhos, ponto mais polêmico junto à

numeração das atas, poderia ser feito na forma de revezamento. Abertura da

reunião pelo membros com maior números de legislaturas, havendo empate, pelo

mais idoso, seguida do rodízios entre os demais presidentes envolvidos, visto que

a divergência existente quanto a este aspecto tem por base unicamente a

visibilidade política auferida pela posição assumida. Entrave que pode ser

resolvido pelas partes envolvidas.

Após todo o estudo, feitas as considerações técnico-legislativas, e

administrativas, pôde-se concluir que o ideal seria proceder à elaboração do
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Regulamento Interno das Comissões, com as especificação dos procedimentos a

serem adotados nas reuniões conjuntas, a partir de sua admissão no Regimento

Interno da Casa, ou mesmo de assunção de interpretação menos restritiva por

parte da direção da Casa, visto que, conforme entendimento apurado na

entrevista utilizada como recurso metodológico, como ocorre com os

ordenamentos jurídicos que são alterados de modo a alcançar a mudança nos

costumes de uma sociedade, justo que se proceda a alteração no Regimento

Interno da Casa, de forma a corroborar a prática já existente e demonstradamente

eficaz de reuniões conjuntas para debates.
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