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RESUMO

A tramitação em conjunto de proposições na Câmara dos Deputados como providência

inicial para o andamento das proposições objetiva a economia processual. A análise de

questões de ordem sobre apensação mostrou-nos que existem certas incompatibilidades nas

regras regimentais entre si e ou entre estas e as constitucionais, bem como ausência de regras

para certas situações que acontecem na prática da tramitação por dependência. O presente

trabalho apresenta uma avaliação nos problemas de apensação e nas possibilidades de

eliminar as incongruências.

PALAVRAS-CHAVE

Câmara dos Deputados – Congresso Nacional - processo legislativo – tramitação em conjunto

- apensação
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INTRODUÇÃO

O processo legislativo compreende as diversas ações desempenhadas pelos órgãos

das Casas legislativas, tendo como fim a elaboração das leis quer sejam constitucionais,

complementares, ordinárias, de resoluções e os decretos legislativos.

Tais ações devem ser realizadas em conformidade com as normas legais previstas na

Constituição e nos Regimentos Internos legislativos, adotando os procedimentos padronizados

e dentro da legalidade.

Em cada fase do processo legislativo existem procedimentos que são inerentes à

concretização de uma lei os quais são tratados apenas como regras de rotina. Uma dessas

regras está contida nos arts. 139, 142 e 143 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,

que tratam sobre tramitação em conjunto ou por dependência das proposições que abordem

assuntos idênticos ou similares. Na prática é mais conhecida como apensação de proposição.

Alguns problemas apresentados em questões de ordem por diversos parlamentares

referem-se a esses artigos o que nos despertou curiosidade no sentido de verificar quais as

situações que uma simples rotina de apensação estariam acontecendo de forma a causar

prejuízos ao bom andamento das proposições.

Em estudos realizados nessas questões de ordem, observamos que há ausência de regra

para alguns casos de apensação, incompatibilidade das regras regimentais com a prática, e

falta de harmonização entre as regras regimentais e constitucionais, principalmente, em duas

situações: apensação de propostas de emendas à Constituição em estágios de tramitação

diversos e apensação de proposições do Poder Executivo à proposição do Senado Federal,

uma vez que aquela, a do Executivo, está em fase inicial do processo legislativo e esta em fase

de revisão.

Dessa forma, este trabalho visa apresentar os problemas mais conflitantes quanto às

regras de tramitação em conjunto de proposições, verificar se as decisões proferidas em

questões de ordem como solução para os problemas levantados são as mais adequadas e se há

a possibilidade de dirimir as imperfeições dessas regras regimentais.

Como quase não há referência bibliográfica tratando da matéria tramitação em

conjunto no Brasil, recorremos ao processo legislativo de alguns países como o Chile,
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México, Estados Unidos da América, Argentina e Portugal com o objetivo de realizar um

trabalho comparativo e até mesmo abstrair regras que pudessem ser úteis ao nosso modelo de

apensação. No entanto, foram frustradas as expectativas, pois somente no Regimento Interno

de Portugal que encontramos uma tímida referência quanto às apensações e pouco pôde

acrescentar ao presente trabalho.

Assim, o material utilizado como fonte para a realização do estudo teórico deste

trabalho baseou-se na Constituição Federal (CF), Regimento Interno do Senado Federal

(RISF), Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), Regimento Comum do

Congresso Nacional, Questões de Ordem da Câmara dos Deputados sobre apensação, bem

como os livros constantes do referencial bibliográfico apresentado ao final do trabalho.

Uma vez que a busca pela perfeição deve ser uma constante, a presente feitura

pretende apresentar a realidade parlamentar sobre apensação no sentido de contribuir para o

aperfeiçoamento das rotinas legislativas.
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ATRIBUIÇÕES LEGISLATIVAS

Como função típica, compete às Casas do Legislativo legislar, ou seja, a função

principal é a produção de normas capazes de gerar direitos e obrigações. Essa atribuição, no

entanto, não é a única exercida pela Câmara dos Deputados. Há a competência fiscalizadora

de toda a movimentação contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do

Poder Executivo.

À Câmara dos Deputados compete também a função de administrar a própria

organização, polícia e os cargos administrativos, bem como autorizar por dois terços de seus

membros, a instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os

Ministros de Estado.

De acordo com Silva (2005, p. 57): “[...] as funções fundamentais do Poder

Legislativo são a de representação, a de legislação, a de legitimação da atuação

governamental e a de controle.”

O controle externo, exercido pelo Congresso Nacional, será feito com o auxílio do

Tribunal de Contas da União conforme o art. 71 da Carta Magna.

O Legislativo, portanto, tem a preocupação principal voltada à produção de leis

infraconstitucionais e paralelamente exerce outras atividades atípicas em harmonia com os

demais Poderes da União.
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O QUE SE PRODUZ NA CÂMARA DOS DEPUTADOS

A atual complexidade de fatores que envolve qualquer organização – privada ou

pública- não permite a concentração de funções.

A Câmara dos Deputados, acompanhando essa tendência, exerce, como já foi dito,

funções outras, típicas do Executivo e do Judiciário. Mas a principal atividade desenvolvida

que a diferencia de qualquer outro Poder é a função de apreciar as proposições.

Proposição, por sua vez, é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara (RICD, art.

100) e poderá consistir em: proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação,

requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle.

A iniciativa à proposta de emenda à Constituição – PEC cabe ao Presidente da

República, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou de mais da

metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, cada uma manifestando-se

pela maioria relativa de seus membros (CF, art. 60). Até hoje não se tem exemplo de PEC de

iniciativa das Assembléias Legislativas.

A Constituição brasileira, por ser rígida, estabelece critérios rigorosos para que seja

emendada. Além de definir os detentores de poder para a sua iniciativa, estabelece limitações

materiais e circunstanciais (CF, art. 60, §§ 1º e 4º). O processo de votação no plenário difere

das demais proposições, exigindo-se para  a aprovação 3/5 dos votos totais de cada uma das

Casas Legislativas e em dois turnos. Tudo isso após a análise da proposta de emenda pela

comissão especial criada especificamente para o estudo da matéria de emendamento à

Constituição.

Toda essa exigência é necessária, pois após a promulgação a emenda terá a mesma

validade de qualquer preceito contido na Constituição.

Os projetos podem ser de lei (complementares e ordinárias) de decreto legislativo e de

resolução.

Os projetos de leis ordinárias e complementares podem ser de iniciativa de qualquer

membro do Congresso Nacional, do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal,

dos Tribunais Superiores, do Procurador-Geral da República e dos cidadãos (CF, art. 61). Tais

projetos servem para alterar leis federais já existentes, bem como para criar novas leis.

O que diferencia o projeto de lei ordinária do de lei complementar é que a própria

Constituição traz em seu texto quais são os itens que devem ser regulados por esta última
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forma normativa. São projetos que exigem um quorum de maioria absoluta para serem

aprovados e no RICD também define que a votação tem de ser em dois turnos.

Há quem questione, em virtude dessas exigências para a formação de leis

complementares os quais diferenciam das leis ordinárias, se estas são hierarquicamente

inferiores às leis complementares. Para esclarecer essa questão preleciona Temer (2006, p.

148):

Hierarquia, para o Direito, é a circunstância de uma norma
encontrar sua nascente, sua fonte geradora, seu ser, seu engate lógico, seu
fundamento de validade, numa norma superior. A lei é hierarquicamente
inferior à Constituição porque encontra nesta o seu fundamento de validade.
Aliás, podemos falar nesse instrumento chamado lei, porque a Constituição o
cria. Tanto isto é verdade que o Supremo Tribunal Federal, ao declarar que
uma lei é inconstitucional, está dizendo: “aquilo que todos pensaram que era
lei, lei não era”, dado que lei é instrumento criado pelo texto constitucional.
Pois bem, se hierarquia assim se conceitua, é preciso indagar: lei ordinária,
por acaso, encontra seu fundamento de validade, seu engate lógico, sua razão
de ser, sua fonte geradora, na lei complementar? Absolutamente, não!

Portanto, as leis complementares não são hierarquicamente superiores às leis

ordinárias, mas as matérias que devem ser reguladas por elas não podem ser tratadas por outro

processo. Nem mesmo pelas medidas provisórias. São matérias de tal importância que as

etapas do processo legislativo pelas quais as leis complementares têm de percorrer não podem

ser substituídas por outras regras de tramitação.

Os atos do Poder Legislativo destinados a regular matérias de competência exclusiva

do Congresso Nacional são denominados decretos legislativos. São projetos, portanto, que

não se sujeitam a sanção ou veto do Presidente da República (CF. art. 49).

Os projetos de resolução destinam-se a normatizar matérias de competência privada do

Congresso Nacional e suas Casas. Como exemplo concreto podemos citar a Resolução nº 25,

de 2001, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados.

As emendas são definidas no RICD como sendo proposições acessórias de outra.

Portanto, não são independentes. São classificadas como supressivas, aglutinativas,

substitutivas, modificativas ou aditivas. São auto-explicativas as definições dessas emendas

pelas nomenclaturas que cada uma delas recebeu.

Já a indicação é uma proposição que serve para o parlamentar sugerir a outro Poder a

adoção de providências que não são da alçada do Legislativo. Serve também para o Deputado

sugerir que uma comissão manifeste sobre uma matéria, tendo como objetivo a apresentação

de proposição. Existem restrições quanto ao uso da indicação, uma vez que esta não pode ser



11

usada por parlamentar para pedir que uma comissão se manifeste sobre interpretação de uma

lei ou que a comissão opine sobre atos de qualquer Poder. As regras básicas da indicação

estão regulamentadas no art. 113, do RICD.

Requerimentos são solicitações diversas a respeito de alguma providência quanto à

tramitação de proposição. Podem ser verbais ou escritos e, de acordo com a matéria, são

despachados apenas pelo Presidente da Câmara dos Deputados ou pelo Presidente, ouvida a

Mesa ou, ainda, sujeitos à deliberação do Plenário.

Quando alguma decisão for passível de questionamento, o parlamentar sozinho ou

com apoiamento necessário poderá entrar com recurso para a autoridade competente decidir

sobre a matéria objeto de recurso. É um típico instrumento muito utilizado pelos

parlamentares quando as decisões proferidas em questões de ordem pelo Presidente da

Câmara dos Deputados não satisfazem completamente os questionamentos apresentados.

O poder de fiscalização da Câmara dos Deputados pode ser exercido mediante

proposta de fiscalização e controle apresentada por qualquer deputado à comissão competente

para as devidas providências. Tal fiscalização refere-se ao art. 70 da Constituição Federal,

bem como os atos do Poder Executivo, do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da

República e do Advogado-Geral da União que importem crime de responsabilidade.

Tramitam também nas Casas legislativas as medidas provisórias e as leis delegadas.

As medidas provisórias são editadas pelo Presidente da República, de acordo com a

Constituição, em casos de relevância e urgência. As Casas do Congresso  recebem, portanto,

prontas as medidas e pelo prazo estipulado de 60 dias prorrogável por mais 60 dias devem

apreciá-las sob pena de sobrestamento de pauta do Congresso Nacional.

A Constituição estabeleceu limitação material na elaboração das medidas provisórias.

Assim resguardou o patrimônio particular quando veda esse instrumento legal de tratar sobre

a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro.

Proíbe também tratar de matérias reservadas às leis complementares, que pela importância a

elas dadas pela Constituição, devem seguir os trâmites normais pelas Casas responsáveis pelo

processo legislativo que são a Câmara dos Deputados e Senado Federal. Não pode também

tratar de matéria já disciplinada em projeto lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente

de sanção ou veto do Presidente da República. Se as Casas legislativas já elaboraram a lei e

encontra-se pronta para entrar em vigor não há o que editar medida provisória sobre o mesmo

tema. São vedadas, conforme art. 62, I da Constituição, matérias relativas a:

a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral;
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b) direito penal, processual penal e processual civil;

c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de

seus membros;

d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e

suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º.

Toda tramitação referente à medida provisória está regulada pela Resolução

Congressual de nº 1, de 2002. Pelo caráter de urgência e relevância, mister se faz um

procedimento especial para o trato desse instrumento de utilização exclusiva do Presidente da

República.

Leis Delegadas também são elaboradas por procedimento legislativo específico

previsto na Constituição. Define Toledo como sendo “instrumento constitucional de que se

pode valer o Executivo, com aquiescência do Legislativo, para dispor sobre matérias

específicas, mediante critérios materiais fixados na Constituição e abrangência definida no

Congresso” (TOLEDO apud CALIMAN, 1993, p. 158).

Esses critérios estão no art. 68 da Constituição Federal e a delegação só ocorre se

houver solicitação pelo Presidente da República. Como as atribuições são do Legislativo,

algumas delas são indelegáveis como os atos de competência exclusiva do Congresso

Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E, ainda, sobre a organização do

Poder Judiciário e do Ministério Público, nacionalidade, cidadania, direitos individuais,

políticos e eleitorais, bem como planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Como a lei delegada é elaborada pelo Presidente da República não existe a figura do

veto a esse tipo normativo. Por questão de lógica, não teria como ocorrer veto à própria

criação do Executivo.

A Constituição prevê a possibilidade de apreciação da lei delegada pelo Congresso

Nacional. Nesse caso é vedada apresentação de emendas e, nesse caso, a sanção presidencial

será necessária.

Os trabalhos legislativos não se limitam apenas à elaboração e tramitação das leis.

Entre muitas outras atividades, nas Casas do Legislativo realizam-se audiências públicas,

seminários, conferências, bem como reuniões investigatórias de CPIs. O Legislativo é um

Poder dinâmico preocupado não só em desenvolver os seus trabalhos, mas também

proporcionar cada vez mais a participação direta da sociedade.
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A PEREGRINAÇÃO DE UMA PROPOSIÇÃO ATÉ A SUA

TRANSFORMAÇÃO EM LEI

Assim como nas indústrias existe uma seqüência lógica dos trabalhos na confecção de

um determinado produto, na feitura de uma lei também deve haver um seqüenciamento

padronizado para que o resultado final seja uma norma jurídica válida e útil à sociedade.

A iniciativa como define Silva (2006, p. 136) é o ato pelo qual se põe em movimento o

processo legislativo. Esse ato, no entanto, não é praticável por qualquer indivíduo. É uma

prerrogativa daqueles a quem a Constituição conferiu a iniciativa legislativa.

Por ser um ato, concordamos com Ferreira quando defende:

Iniciativa não é propriamente uma fase do processo legislativo,
mas sim o ato que o desencadeia. Em verdade, juridicamente, a iniciativa é o ato
por que se propõe a adoção de direito novo.Tal ato é uma declaração de vontade,
que deve ser formulada por escrito e articulada. Ato que se manifesta pelo
depósito do instrumento, do projeto, em mãos da autoridade competente
(FERREIRA, 2002, p. 206).

A Constituição Federal define que a iniciativa das leis complementares e ordinárias

cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do

Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais

Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos.

Em determinadas proposições a iniciativa depende também de quantidade mínima de

assinaturas como nos casos das propostas de emendas à Constituição. Para a iniciativa do

Presidente da República às leis delegadas, como já foi dito, exige-se autorização prévia do

Congresso Nacional. A iniciativa popular depende de subscrição por, no mínimo, um por

cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de

três décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Conforme Ferreira ( 2002, p. 207), as

exigências são tão rigorosas para a iniciativa popular que dificilmente haverá um projeto de

lei sob essa iniciativa e desabafa “trata-se de instituto decorativo”.

Nessa etapa inicial que, logo após a apresentação das proposições, as providências

para o início da tramitação das proposições são tomadas. Nos termos do RICD há uma análise

prévia das matérias quanto à obediência às formalidades regimentais e constitucionais antes

de serem encaminhadas às Comissões competentes.
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É nessa fase também que ocorrem as apensações, objeto de estudo deste presente

trabalho. O Presidente, de ofício, ou mediante requerimento de deputado ou comissão pode

autorizar a tramitação em conjunto de proposições de mesma espécie que tratem de matéria

análoga ou conexa. A apensação será mais bem estudada nos próximos itens deste trabalho.

Após a apresentação de um projeto, este é distribuído às Comissões competentes para

a apreciação das matérias. É a fase de análise e de amplo estudo sobre o tema. São realizadas

audiências públicas com renomados especialistas em diversas áreas, debates, reuniões

conjuntas, se necessário, entre as comissões, para dirimir qualquer dúvida sobre a matéria em

apreciação e, dessa forma auxiliar na elaboração do relatório que será submetido à discussão e

votação. A discussão é realizada tanto no âmbito das Comissões quanto no Plenário para as

matérias não conclusivas. Neste último caso as emendas ao projeto são apresentadas na fase

da discussão e após publicadas são distribuídas, uma a uma, às comissões de acordo com a

competência regimental. Se a proposição for conclusiva, após a sua apreciação será publicada

e encaminhada à Mesa para o anúncio na Ordem do Dia, tendo em vista o possível recurso

previsto no art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal.

Apesar de ser uma fase importante, a discussão poderá ser dispensada em caso de

manifestação favorável à matéria por todas as Comissões. O entendimento é que se houve

ampla apreciação do projeto nas Comissões especializadas e houve parecer favorável de todas

as Comissões pelas quais o projeto tramitou significa que é projeto relevante e já foi bem

discutida nesses Órgãos Técnicos.

Encerrada a fase da discussão, passa-se à votação, que será imediata, se não houver

emendas após a discussão.

Os projetos de lei são submetidos a turno único de discussão e votação e as propostas

de emendas à Constituição, projeto de leis complementares e projetos de resolução de reforma

do Regimento Interno são submetidos a dois turnos de discussão e votação.

É a fase em que os parlamentares decidem o destino das proposições. Para os projetos

de lei, se for pela aprovação, seguem à Casa revisora, se for pela rejeição serão arquivados.

As matérias para o segundo turno serão preparadas para a segunda discussão e votação.

Em caso de emendamento ao projeto de lei pela Casa revisora, as emendas serão

apreciadas pela Casa iniciadora que poderá aceitá-las e passarão a integrar o projeto ou

rejeitá-las. Finda essa fase, o projeto passa à sanção ou veto.

Importante ressaltar que após a discussão o projeto que receber emendas serão estas

encaminhadas à análise nas comissões competentes. Uma vez pronta a matéria, não há prazo
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regimental para que o projeto seja pautado. Dependerá de acordo político. Excetuam-se os

casos de projetos do Executivo com solicitação de urgência que se não votados no prazo

fixado pela Constituição sobrestam a pauta do Plenário.

Completadas todas as fases do processo legislativo, o projeto segue ao Executivo para

a sanção ou veto. Há um prazo constitucional de 15 dias úteis para a sanção que poderá ser

expressa ou tácita. A sanção significa anuência do Presidente da República ao projeto de lei e

o veto a discordância ao projeto quer seja por ser inconstitucional quer seja por ser contrário

aos interesses públicos. Neste último caso, o Presidente da República terá de no prazo de 48h

comunicar o veto ao Senado Federal justificando os motivos da discordância ao projeto de lei.

Se o Congresso Nacional discordar do veto poderá rejeitá-lo por maioria dos membros

de cada Casa Legislativa. Passa-se então à promulgação e publicação da lei.

A promulgação é como um atesto à ordem jurídica de que há uma nova lei (Temer,

2006, p. 144) e a publicação objetiva dar conhecimento a todos da existência de uma nova

norma jurídica. No âmbito da União a publicação da lei é feita no Diário Oficial da União.

Essas são, portanto, as fases do processo legislativo, de forma resumida,  para que uma

proposição passe a ser uma norma jurídica. A apresentação breve de cada uma dessas fases

facilitará a compreensão do leitor quando tratarmos de apensações, pois permitirá perceber

exatamente em que etapa do processo legislativo poderá ocorrer ou não a tramitação em

conjunto de proposições.
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA APENSAÇÃO

Apensação de apensamento, também do verbo apensar, significa juntar em apenso,

acrescentar, adicionar, anexar, apender ( HOLANDA, 1986, p.140).

Da mesma forma, apensação em processo legislativo é o ato de anexar uma proposição

à outra, da mesma natureza, por se tratar de assuntos idênticos ou correlatos.

Pesquisa realizada no Setor de Obras Raras do Centro de Documentação e Informação

da Câmara dos Deputados permitiu-nos acesso a regimentos internos desta Casa legislativa

datados desde o ano de 1854. Nessa época, o item apensação já era tratado, mas com certa

timidez, uma vez que o regimento era muito simplificado. Temos, assim, no art. 158 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, de 1854, a seguinte referência sobre

apensação(ipsis litteris):

Art. 158. Sempre que hajão dous ou mais projectos sobre o mesmo
assumpto, haverá huma discussão prévia de qual será preferido para a
dicussão, sem comtudo se entender que os outros ficão rejeitados.

Obs. A discussão prévia de preferecia pode ter lugar em qualquer
das três discussões dos projetctos. A consulta pode ser feita pelo Presidente
da Câmara dos Deputados, ou a requerimento de algum Deputado e os
projetctos preferidos entrão na discussão em que os outros estavam.

Esse texto permaneceu nas reimpressões de 1857 a 1901, alterando-se apenas a

posição dos artigos. Em 1928, curiosamente, o texto foi retirado do regimento, não havendo

nenhuma referência sobre tramitação em conjunto.

Nota-se que é de tempos remotos a apresentação de proposições de conteúdo similar e

já havia a preocupação com o princípio da economia processual. Naquela época, quando o

número de proposições em tramitação era bem mais discreto em relação aos dias de hoje, já

que a iniciativa legislativa, no sistema de Constituição Imperial, era permitida à Câmara dos

Deputados e à Câmara dos Senados ou somente Senado. Os membros isoladamente não

dispunham do poder de iniciativa das leis como é atualmente (Mota Tavares, 2006, p. 34).

Da próxima edição disponível no acervo do Setor de Obras Raras, o regimento de

1936, consta do art. 162 o seguinte texto:

Art. 162. Nenhuma proposição será sujeita à discussão, ou à votação,
sem que seja interposto parecer sobre elas, pelas comissões da Câmara,
exceto nos casos expressamente previstos neste Regimento.

Parágrafo único. Cada proposição deverá ter o seu parecer
independente de qualquer outra, ainda mesmo que se trate de proposições
análogas, ou tendo o mesmo objetivo.
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Observamos que esse parágrafo único sofreu significativa alteração no texto atual.

Essa modificação refere-se aos pareceres. Enquanto que em 1936 cada proposição tinha de ter

um parecer separado, independente para cada projeto anexado, hoje, exige-se um parecer

apenas, desde que nele trate da proposição principal e das apensadas (RICD, art. 127, 2005).

Uma vez que as matérias das proposições apensadas são similares, nada mais sensato

essa regra de se ter um só parecer sobre todas as apensadas. Em meio a tantos trabalhos não

só legislativos, mas também de fiscalização, investigação que são desenvolvidos hoje no

Congresso brasileiro, a economia processual deve ser considerada relevante, pois ganha-se

tempo sem prejudicar o bom andamento das atividades  desempenhadas pelo Legislativo.

Resolução 30, de outubro de 1972 trouxe em seu art. 71, a seguinte redação sobre

apensação.

Art. 71. A distribuição de matéria às comissões será feita pelo
Presidente da Câmara dos Deputados, em nome da Mesa, dentro em duas
sessões, depois de recebida; antes da distribuição, o Presidente da Câmara
dos Deputados mandará verificar se existe proposição que trate de matéria
análoga ou conexa e, em caso afirmativo, fará a distribuição por
dependência, determinando a sua anexação, após ser numerado o projeto.

Podemos notar que o texto dado ao regimento de 1972 começou a dar origem às regras

vigentes de apensação e assim permaneceu até o advento da Resolução 17, de 1989 que

disciplinou os atuais regulamentos internos da Câmara dos Deputados.

Com o crescente número de apresentação de proposições e surgimento de situações

diversas em matéria de apensação, bem como a preocupação com a prevalência do princípio

da economia processual que traz celeridade à tramitação legislativa e otimização dos recursos

humanos e financeiros, houve a preocupação em detalhar de forma mais objetiva as regras de

tramitação por dependência, as quais apresentamos como estão prescritas hoje:

Art. 127. Cada proposição terá parecer independente, salvo as
apensadas na forma dos arts. 139, I e 142, que terão um só parecer.

Art. 139. A distribuição de matéria às Comissões será feita por
despacho do Presidente, dentro em duas sessões depois de recebida na Mesa,
observadas as seguintes normas:

I – antes da distribuição, o Presidente mandará verificar se existe
proposição em trâmite que trate de matéria análoga ou conexa; em caso
afirmativo, fará a distribuição por dependência, determinando a sua apensação,
após ser numerada, aplicando-se à hipótese o que prescreve o parágrafo único do
art. 142.
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Art. 142. Estando em curso duas ou mais proposições da mesma
espécie, que regulem matéria idêntica ou correlata, é lícito promover sua
tramitação conjunta, mediante requerimento de qualquer Comissão ou Deputado
ao Presidente da Câmara, observando-se que:

I – do despacho do Presidente caberá recurso para o Plenário, no prazo
de cinco sessões contando de sua publicação;

II – considera-se um só o parecer da Comissão sobre as proposições
apensadas.

Parágrafo único. A tramitação conjunta só será deferida se solicitada
antes de a matéria entrar na Ordem do Dia ou, na hipótese do art. 24, II, antes do
pronunciamento da única ou da primeira Comissão incumbida de examinar o
mérito da proposição.

Além dessas regras contidas no RICD, há na Resolução  nº 1, de 2002 do Congresso

Nacional, que dispõe sobre a apreciação das Medidas Provisórias, regras que disciplinam a

tramitação de proposições que tratem da mesma matéria contida numa Medida Provisória.

Nesse caso, o § 2º, do art. 4º dessa Resolução disciplina que o autor de projeto, de qualquer

das Casas do Legislativo, de matéria correlata à da medida provisória em análise, poderá

solicitar à Comissão Mista que ele tramite em conjunto, mas sob a forma de emenda.

Se, por inconstitucionalidade, a Medida Provisória for rejeitada, o projeto retornará ao

curso normal, caso contrário, será declarado prejudicado e arquivado.

Muito importante essa regra, pois a Medida Provisória é um ato normativo que, ao ser

editada, já tem força de lei e como são previstas regras específicas que exigem o cumprimento

rigoroso de prazos, sob pena de sobrestamento de pauta de ambas as Casas do Congresso

Nacional, uma oportunidade de um projeto, mesmo na condição de emenda, “pegar carona” e

tramitar em conjunto com uma Medida Provisória pode dar andamento mais ágil a um projeto

que, se seguisse o curso normal, poderia exigir um prazo maior até ser transformado em lei.

Temos aqui um exemplo de economia processual que poderia ser aplicado em outras

situações como veremos mais adiante.

Já no Regimento Comum do Congresso nacional, no art. 140, prescreve que se houver

em ambas as Casas legislativas projetos em tramitação sobre a mesma matéria, terá

prioridade, para a discussão e votação, o que primeiro chegar à revisão. É uma regra de

grande valia que poderia servir também em outras situações, evitando apensações

desnecessárias.
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 A TRAMITAÇÃO EM CONJUNTO DE PROPOSIÇÕES E SUAS

CONSEQÜÊNCIAS

A tramitação em conjunto ou mais conhecida como apensação é uma providência que

está prescrita no art. 139 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados ( RICD). Antes de

a matéria ser distribuída às Comissões, o Presidente da Casa manda averiguar se existe

proposição sobre matéria similar em tramitação para que seja feita a apensação. Caso essa

regra não seja observada, por algum motivo, a tramitação em conjunto poderá ser requerida

por qualquer comissão ou deputado ao Presidente da Câmara dos Deputados, que poderá

deferir o pedido se a solicitação ocorrer antes de a matéria entrar em Ordem do Dia ou, na

hipótese de matéria conclusiva, antes da manifestação da única ou da primeira comissão

responsável pelo exame de mérito da proposição (RICD, art. 142, parágrafo único).

Caberá recurso ao Plenário, se algum parlamentar desejar contestar a decisão do

Presidente, no prazo de cinco sessões contado da publicação do despacho do Presidente

(RICD, art. 142, I).

E mais, sobre todas as proposições apensadas ( RICD, art. 142, II) o Relator terá

necessariamente de tratar em relação a todas as apensadas, mas em um só parecer. Diferente

do que acontece na Assembléia da República de Portugal em que a proposição principal, bem

com as apensadas têm pareceres separados.

Como no Brasil há um grande número de proposições que recebem apensações, a

regra de se elaborar um só parecer facilita o entendimento do todo, pois permite a manutenção

da unidade do tema, já que as partes, que são as proposições, são de matérias correlatas.

Para a tramitação por dependência, existem outras normas prescritas no art. 143 do

RICD que devem ser observadas como a precedência das proposições apensas, sendo que a do

Senado prevalece sobre a da Câmara e a mais antiga sobre as mais recentes. As proposições

apensas serão incluídas na mesma sessão da Ordem do Dia em que for pautada para

apreciação. E, ainda, o regime especial de tramitação de uma proposição estende-se às demais

que lhe estejam apensas.

Apensação não compreende uma fase do processo legislativo. Faz parte da rotina em

que qualquer proposição ao ser apresentada à Câmara dos Deputados deve ser submetida. Tal

rotina, apesar de parecer simples, é de importância tal que foram necessárias regras

específicas para várias situações de tramitação em conjunto.
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A maioria dessas regras está contida no Regimento Interno, as quais padronizam os

procedimentos que devem ser adotados nos trabalhos legislativos. Como reconhecimento à

importância dessas normas internas, Pinto Ferreira ( 2001, p. 332) escreve:

Os regimentos internos têm imenso valor, regulando a ordem dos
trabalhos nas assembléias, a tramitação dos projetos de lei, com eficácia para as
Casas legislativas, em um regime que deve ser obedecido sob pena de nulidade.

Os projetos de lei devem seguir o formalismo exigido no
regimento para que sejam devidamente aprovados, sem oposição ou objeção de
relevância. É indispensável tal formalismo, a ser seguido sempre pelos membros
do Congresso ou das Casas Legislativas.

É inegável a importância do regimento interno, e aqui nos referimos ao da Câmara dos

Deputados, o qual complementa os dispositivos constitucionais da parte que trata do processo

legislativo. No entanto, verificamos que, na prática, algumas regras regimentais necessitam de

aperfeiçoamento. Referimos aqui mais precisamente aos dispositivos que tratam de tramitação

em conjunto das proposições, que é o objeto deste trabalho.

Em pesquisa realizada entre projetos de lei e PECs ativos em fevereiro de 2007,

observamos que um número considerável de proposições tramitam em conjunto. De acordo

com dados fornecidos pela Coordenação de Estudos Legislativos – órgão que gerencia o

sistema de tramitação das proposições legislativas, há 3910 projetos de lei e 217 PECs em

tramitação. Desse total 2134 projetos de lei e 126 PECs tramitam em conjunto. São

respectivamente 54% e 58% em relação ao total das proposições em tramitação. Assim

vejamos alguns casos:

Projeto de lei

principal

Nº de projetos

apensados

PEC

 principal

Nº PECs

apensadas

927/1983 27 110/1992 06

1292/1995 92 247/1995 04

11/2003 28 534/2002 25

7291/2006 15 294/2004 03

7699/2006 63 511/2006 25

Especificamente na Comissão de Educação e Cultura existem atualmente 90 projetos

de lei em tramitação ( quadro Anexo I ). Desse total, 53 estão tramitando em conjunto com

outro projeto. Significa que 58% do total das proposições dessa Comissão tramitam em
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conjunto e reflete a média geral encontrada para o total das proposições em tramitação na

Câmara dos Deputados.

O que está acontecendo na prática é que o benefício que o princípio da economia

processual poderia trazer com as apensações, na realidade, pode estar causando morosidade

nos trabalhos legislativos. Vejamos um exemplo, de forma resumida, de projeto de lei

140/1999, que tramita com apensações desde 1999:

DATA TRAMITAÇÃO

02/03/1999 Apresentação do projeto

02/03/1999 Apense-se  o PL 142/1999

16/03/1999 Apense-se o PL 293/1999

09/04/1999 À CSSF (mérito) e CCJR (art. 54 do RI)

09/04/1999 Apense-se o PL 141/1999

02/06/1999 CSSF – parecer favorável

18/06/1999 Apense-se o PL 711/1999

21/06/1999 Novo despacho – À CECD, CSSFF e CCJR

23/06/1999 Apense-se o PL 797/1999

30/06/1999 Apense-se o PL 986/1999

17/08/1999 CEC – Relatora Marisa Serrano

23/08/1999 CEC – prazo para apresentação de emendas – 5 sessões

02/12/1999 Apense-se o PL 2009/1999

31/03/2000 Apense-se o PL 2620/2000

31/03/2000 Apense-se o PL 2663/2000 (novo despacho)

12/04/2006 Apense-se ao PL 2663/2000 o PL 6863/2006

18/04/2006 Encaminhada à publicação, aguardando designação de relator

na CEC

Essas inúmeras apensações, em tese, dificultam o trabalho do Relator que tem de

elaborar um só parecer, mas em relação a todas as proposições apensadas. Não é difícil

imaginar o trabalho exigido para a análise de 20, 40 ou mais proposições apensadas a uma

principal e com possibilidade de haver mais apensações no decorrer da elaboração do parecer

de um projeto.  Podemos também observar que a apensação de algo novo pode resultar em

novo despacho com distribuição da proposição para outras comissões como no caso em tela,
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que no despacho inicial a proposição seguiria para a Comissão de Seguridade Social e Família

(CSSF) para mérito e Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC) quanto à

constitucionalidade ou juridicidade da matéria e depois teve outro despacho encaminhando-a

também à Comissão de Educação e Cultura (CEC), em virtude de matéria nova apensada, o

que tornou a tramitação do projeto mais lenta. E assim, a matéria ainda se encontra em

tramitação e atualmente aguarda a designação de relator na CEC.

Parece-nos muito mais simples e viável a apresentação de emendas por parte dos

parlamentares ao projeto principal no momento destinado a elas. Assim, tantas quantas

fossem as emendas teriam o prazo determinado pelo regimento para apresentação e encerrado

esse período caberia ao Relator a análise, de uma só vez, de todas as emendas para a

confecção do parecer.

De forma alguma estamos sugerindo o cerceamento aos parlamentares quanto à

prerrogativa de apresentar uma proposição. As emendas também são proposições e

importantíssimas e os legisladores devem usufruir desse instrumento legal e eficiente de

participação parlamentar na formação das leis.

E para conhecimento de outros problemas existentes em relação às apensações, foram

analisadas questões de ordem sobre o tema, no período de 1988 a 2006, que totalizaram em 26

questionamentos. Desse total, tentamos agrupar por tipos de problemas, a fim de detectar as

possíveis situações-problemas consideradas entraves no desempenho dos trabalhos no

processo de formação de leis. Após análise das questões de ordem, o resultado alcançado foi o

seguinte:

ITEM % ASSUNTO
1 8 Tratam de desapensação

2 15 Tratam de apensação de projeto de lei do Executivo/Câmara dos
Deputados ao projeto do Senado. Nesses casos, a Câmara estaria
renunciando ao direito da última pronúncia sobre o projeto do
Executivo.

3 31 Tratam de apensação de PECs em estágios diversos de tramitação.
4 46 Tratam de questionamentos acerca da apensação por tratar de casos

em que contrariam dispositivo regimental evidente entre outros
casos.

Pela análise dos resultados, observamos que as dúvidas mais freqüentes sobre

apensação são as que se referem aos projetos do Executivo/Câmara apensados aos projetos do
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Senado. A primeira está na fase inicial e a segunda em fase de revisão. Dessa forma a Câmara

estaria renunciando ao direito de dar a última palavra sobre o projeto do Executivo,

contrariando mandamento constitucional.

Outra dúvida em evidência é quanto às PECs, que têm trâmites especiais no processo

legislativo. Dessa forma, as questões referem-se ao momento oportuno de realizar a

apensação. É o que veremos em detalhes nos itens seguintes.

Do restante, uma boa parte trata de situações que, por lapso, estavam contrariando os

dispositivos regimentais e, portanto, todos solucionados baseados nas regras regimentais. E

finalmente algumas questões sobre desapensação cujas regras não estão contidas no

Regimento Interno da Câmara dos Deputados e por haver, na prática, solicitações de

desapensação, dúvidas foram questionadas sobre essa providência.

A apensação de proposição pode também trazer retardamento de uma proposição já

aprovada. Um fato curioso aconteceu com o Projeto de Lei 6135, de 2004, de matéria

conclusiva, o qual tramitava tendo um outro projeto apensado a ele, o de número 4734, de

2004. Após a tramitação, o projeto principal teve o parecer da CCJC pela injuridicidade e o

apensado foi considerado aprovado.

Após as providências necessárias, houve interposição de recurso ao projeto principal,

o Projeto de Lei 6135, de 2004. O projeto aprovado não recebeu recurso e estava pronto para

a redação final e encaminhamento ao Senado Federal. No entanto, como encontrava-se

apensado ao projeto rejeitado e com recurso, a sua tramitação teve de ser interrompida para

aguardar a deliberação do Plenário quanto ao recurso. Como não há prazo legal para pautar

uma proposição em Ordem do Dia, o projeto aprovado conclusivamente está sendo

prejudicado por ter ocorrido a apensação.

Embora a demora na tramitação de proposição não possa ser atribuída somente pelo

excessivo número de apensações, sem dúvida contribui para a morosidade no processo

legislativo. Outros fatores como o interesse político sobre a matéria, pressão da sociedade

para que a proposição seja transformada em lei, ano eleitoral em que a concentração maior

nas proximidades da eleição é com a campanha de cada parlamentar, sobrestamento da pauta

em virtude do esgotamento dos prazos constitucionais para a apreciação das medidas

provisórias, recesso parlamentar que até a legislatura passada era de quase 3 meses, entre

outros fatores, também contribuem para que o processo legislativo caminhe de forma lenta.
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APENSAÇÃO DE PROPOSTAS DE EMENDAS À CONSTITUIÇÃO EM

ESTÁGIOS DIVERSOS DE TRAMITAÇÃO

As propostas de emendas à Constituição (PEC) têm um trâmite diferenciado das

demais proposições, sobretudo, em virtude da importância do seu resultado como norma

jurídica, pois, se aprovadas e promulgadas, incorporam-se à Carta Magna, tendo o mesmo

grau de valor dos demais artigos existentes na Constituição.

A Constituição brasileira, que tem como característica a rigidez, não pode sofrer

alterações como nas demais normas jurídicas simples como leis, decretos, resoluções, etc. Há

que se observar não só o rigor prescrito na própria Constituição, mas também nos regimentos

internos de ambas as Casas legislativas, para que sofra modificação em qualquer de sua parte.

Podemos citar o art. 60, §§ 1º e 4º da Constituição Federal que estabelece regras de

limitações quer sejam circunstanciais ou materiais. Já os artigos 201 a 203 do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados tratam dos procedimentos que devem ser seguidos na

tramitação de PECs, não se referindo, no entanto, em detalhamentos como os casos de

apensações de PECs.

O § 8º do art. 202 do RICD apenas justifica que aplicam-se às PECs os dispositivos

gerais relativos ao trâmite de projetos de lei naquilo que não colidir com as regras de

tramitação de PECs.

No entanto, como as PECs têm um rito especial de tramitação, as regras de apensação

destinadas às proposições em geral foram questionadas por parlamentares em questões de

ordem, alegando que as regras existentes quanto à tramitação por dependência não são

totalmente adequadas às proposições que alteram a Constituição.

Assim, temos a questão de ordem nº 5570/1995 do Senhor Deputado José Genoíno

(PT/SP) o qual indagou da possibilidade de apensação de PECs sobre o mesmo tema, para a

apreciação conjunta em uma só comissão especial, quando tratam de assuntos similares ou

correlatos.

O então Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Luís Eduardo, assim decidiu

quanto à questão de ordem:

A tramitação de proposta de emenda à Constituição Federal está
prevista no art. 202 do Regimento Interno desta Casa.

"A proposta de emenda à Constituição Federal será despachada pelo
Presidente da Câmara à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, que se



25

pronunciará sobre a sua admissibilidade, no prazo de cinco sessões, devolvendo-
a à Mesa com o respectivo parecer.”

 Podemos, pois, notar que o exame da admissibilidade da proposta é
requisito indispensável para sua tramitação, Desta forma, não é possível admitir
apensação se uma das propostas já possui parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, enquanto a outra não, porque isso a suprimiria desta
apreciação regimentalmente.

Assim, só é regimentalmente possível a apensação de propostas se todas
estiverem pendentes de parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação ou se já tiverem recebido tal parecer em sentido favorável. Por outro
lado, possuindo as propostas que versam sobre matéria idêntica ou correlata
parecer favorável de admissibilidade, só será possível apensação até a instalação
da Comissão Especial respectiva, visto que a partir dessa constituição flui o
prazo para apresentação de emendas e oferecimento de parecer, conforme §§ 2º
e 3º do referido art. 202, o que inviabiliza qualquer apensação posterior.
Ressalte-se, todavia, que, em qualquer caso, a eventual apensação dependerá da
análise do conteúdo das proposições, levando-se em conta sua temática,
abrangência e finalidade.

Resolvo, então, a presente questão de ordem admitindo a apensação de
propostas de emenda à Constituição, Federal que versem sobre matéria idêntica
ou correlata, desde que aquelas que se pretendam apensar estejam todas ainda
pendentes da apreciação de admissibilidade pela Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação ou se todas possuírem parecer favorável dessa Comissão,
desde que ainda não instalada a Comissão Especial referente a qualquer uma
delas.

Dessa forma, com a decisão prolatada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, a

regra geral de tramitação em conjunto a qual permite a apensação das matérias não

conclusivas até a entrada destas na Ordem do Dia não foi mais aplicável aos casos de

apensação de PECs.

Embora uma das preocupações apresentadas na questão de ordem fosse quanto ao

aspecto da economia processual e para que não houvesse a constituição de várias comissões

especiais a fim de discutir sobre um mesmo tema, o que nos parece é que a decisão foi no

sentido de preservar o que está estabelecido no art. 202, que trata especificamente das PECs.

A primeira providência exigida para o andamento dessas proposições refere-se ao parecer de

admissibilidade pronunciado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. A partir

daí é que será possível ou não distribuir a matéria a uma comissão especial para sua

apreciação, seguindo todas as demais exigências contidas no art. 202 do RICD.

Mais importante que a economia processual, a decisão na questão de ordem em tela

preocupou-se com a prevalência da regra regimental.

Um exemplo de PEC que obedeceu a esse entendimento é o de número 560/2002, a

qual dá nova redação ao art. 62 da Constituição Federal, que dispõe sobre medida provisória.

Pelo acompanhamento realizado desde o seu nascimento, observamos que a demora na
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apreciação favoreceu o surgimento de outras proposições. Assim vejamos a tramitação

resumida da PEC em questão:

DATA TRAMITAÇÃO

26/06/2002 Apresentação da PEC.

12/06/2003 Parecer de admissibilidade CCJC

19/09/2003 Apense-se a PEC 158/2003

25/09/2003 Devolvido ao Relator da CCJC para novo parecer

09/10/2003 Parecer de admissibilidade ao 560/02 e 158/03

23/04/2004 Apense-se a PEC 261/004

28/04/2004 Devolvido ao Relator da CCJC

20/05/2004 Parecer de admissibilidade ao 261/2004

10/03/2005 Apense-se a PEC 368/2005

29/04/2005 Parecer pela admissibilidade a PEC 368/2005

16/06/2005 Apense-se a PEC 400/2005

1/07/2005 Apense-se a PEC 420/2005

12/07/2005 Apense-se a PEC 431/2005

22/12/2005 Apense-se a PEC 491/2005

24/02/2006 Apense-se a PEC 514/2006

17/05/2006 Apense-se a PEC 511/2006 com apensos

14/06/2006 Designado Relator, Deputado Eduardo Cardoso(PT-SP) para

parecer de admissibilidade da CCJC

Tomamos a PEC 560/2002 como exemplo por ter um número considerável de

apensações e observamos que a regra de anexar a PEC, com o parecer de admissibilidade e

antes de ser distribuída à comissão especial, foi obedecida. No entanto, o advento de cada

nova PEC forçava o retorno da proposição à CCJC para receber o parecer de admissibilidade

e antes de o Relator elaborar o novo parecer já havia outra PEC a ser apensada. Leitura feita a

essas PECs permitiu-nos observar que os textos tratam dos mesmos dispositivos a ser

alterados de forma repetida. Essa permissão chamada apensação a qual objetiva evitar que

várias proposições sobre matéria correlata tramitem concomitantemente, mostra-nos que o

excesso de apensações traz retrocesso à economia processual. No caso da PEC em tela, a

Proposta teve de retornar várias vezes à CCJC para novo parecer de admissibilidade e assim
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está perdurando por quase 5 anos e atualmente encontra-se no aguardo do parecer de

admissibilidade pela ocorrência de mais duas apensações, em 2006, das PECs 511 e

514/2006.

O que era para tornar ágil uma tramitação está, na prática, tornando inviável ao

processo legislativo eficiente. Importante ressaltar que concordamos que o parecer de

admissibilidade é indispensável a uma PEC. A excessiva apresentação de PEC de matéria

conexa que é inviável. E isso não é tirar a prerrogativa do parlamentar de apresentar

proposição, pois no caso a apresentação de emendas, que também é uma proposição, no

momento oportuno, tornaria muito mais lógico e ágil a tramitação da PEC 560/2002 a

apresentar outras PECs com o mesmo objetivo das emendas. Todos os parlamentares teriam a

oportunidade de aprimorar a Proposta com ampla participação em discussões e apresentação

de emendas no momento apropriado.

Essa praxe de apensação vinha sendo uma regra desde a decisão estabelecida pelo

então Presidente Luís Eduardo. No entanto, em 2003, houve deferimento para tramitação em

conjunto da PEC 10/2003 (dispõe que a regulamentação do Sistema Financeiro Nacional será

de forma parcelada) à PEC 53 de 1999 (estabelece que lei complementar disporá sobre

fiscalização financeira da Administração Pública e sobre o Sistema Financeiro Nacional),

sendo que ambas estavam em estágios diferentes.

Em virtude dessa apensação foi levantada questão de ordem de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB/SP) com apoio do Senhor Deputado José Thomaz Nono

(PFL/AL), sob a numeração 15/2003, questionando a validade dessa apensação  por contrariar

decisão anterior que servia como norma para esses casos.

Em decisão, o Presidente João Paulo Cunha (PT/SP) indeferiu a questão de ordem com

a justificativa de que as regras de apensação do art. 142 do RICD são também aplicáveis às

PECs. E que há evidente correlação de mérito das matérias e que a PEC 53, de 1999 é mais

abrangente que a de nº 10, de 2003 e sendo assim o parecer de admissibilidade na primeira

PEC serve de respaldo à PEC superveniente.

Com base nesses dois entendimentos de 1995 e 2003 podemos chegar às seguintes

análises:

- Em conformidade com o art. 202 do regimento interno da Câmara dos Deputados,

um dos requisitos para a tramitação de uma PEC é o pronunciamento da Comissão de

Constituição e Justiça e Cidadania quanto à admissibilidade.
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- Outra regra diz que se aplicam à proposta de emenda à Constituição no que não

colidir com o estatuído nos artigos referentes à tramitação de PEC, as disposições regimentais

relativas ao trâmite e apreciação dos projetos de lei. Em caso de dúvida, prevalece a

discricionariedade e a subjetividade das decisões que cada Presidente da Câmara dos

Deputados proferir nas questões de ordem.

- como há regra clara sobre a exigência de admissibilidade pela CCJC para apreciação

de PEC, ao contrário das regras de apensação das PECs que são ausentes, essa regra

apresentar-se-ia como um pressuposto para qualquer providência em relação a uma PEC, até

mesmo a sua apensação. Dessa forma, qualquer proposta nova apresentada à Casa, ainda que

havendo uma outra PEC sobre o mesmo assunto já em tramitação, entendemos que deveria

essa PEC nova receber parecer de admissibilidade da CCJC. Tal afirmativa apoia-se no fato

de que, além de haver regra regimental explícita, foi instituído pela Câmara um órgão

específico, a CCJC, com a incumbência de analisar os aspectos constitucional, legal, jurídico,

regimental e de técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação

da Câmara dos Deputados ou de suas comissões, bem como a admissibilidade de proposta de

emenda à Constituição, entre outras atribuições.

Nesse mesmo sentido o Regimento Interno do Senado Federal quando trata da

apensação de proposições fala que após a aprovação do requerimento de tramitação os

projetos serão remetidos à CCJC, em caso de necessidade de apreciação quanto aos aspectos

constitucional e jurídico (RISF, art. 259).

Uma matéria constante de uma PEC deve ser criteriosamente estudada em todos os

estágios de tramitação, uma vez que não é alteração de uma norma qualquer. A Constituição

brasileira tem como característica a rigidez e para alterá-la deve obedecer todo o formalismo,

a começar pela admissibilidade daquilo que se quer alterar, pelo órgão competente.

Dessa forma caberia também à CCJC na análise da nova PEC a questão da amplitude

da matéria, que serviu de base na decisão à questão de ordem 15/2003.

No Regimento Interno da Câmara dos Deputados nada fala a respeito da abrangência

de matéria, no entanto, concordamos com a fundamentação do Presidente da Câmara na

decisão ao questionamento em tela, uma vez que se o conteúdo de uma matéria está contido

em outra que trata do mesmo assunto de forma mais aprofundada, não há restrição em apensar

essas proposições.

Vencida essa etapa, a apensação seria admitida, pois criar uma outra comissão especial

para tratar de matéria que já tenha um parecer em outra proposta conexa e mais abrangente
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destoaria do que se persegue modernamente que é o alcance dos resultados com otimização

do tempo e dos recursos financeiros e humanos.

A questão agora refere-se quanto ao parecer da comissão especial. Poder-se-ia aplicar

a seguinte regra: se a PEC primeira ainda estiver na comissão especial basta que esta

pronuncie também sobre a proposta apensada. Se já houver finalizado os trabalhos, a solução

será o pronunciamento sobre a matéria oralmente em Plenário. Se já houver um amplo estudo

sobre determinado assunto realizado por comissão especial, não encontramos objeção em

anexar uma PEC a outra nessa fase, pois entendemos que a matéria tenha sido bem discutida e

as possíveis emendas apresentadas quando da tramitação da proposta na comissão especial.

Situação como essa, em que o Relator é designado a dar parecer verbal em Plenário, já

acontece nas proposições consideradas urgentes em virtude da natureza da matéria ou

tornadas urgentes por meio de requerimento aprovado pelo Plenário. É, portanto, situação

prevista no RICD que poderia ser aplicada às PECs até que regras específicas fossem

reguladas e aplicadas aos casos em tela.

Podemos observar que o RICD, na realidade, não trata de tramitação por dependência

de forma clara em qualquer situação. Quando na questão de ordem 15/2003 o Deputado José

Tomaz Nono apresentou a preocupação quanto à perda da possibilidade de apresentação de

emendas às PECs que fossem apensadas a PECs que já estivessem em fase de serem pautadas

em Ordem do Dia, na prática, é um problema que acontece também com as proposições em

geral. Por exemplo, no caso dos projetos dependentes de deliberação do Plenário, a regra é

que a tramitação conjunta só será deferida se solicitada antes de a matéria entrar na Ordem do

Dia e nos casos de matéria conclusiva, antes do pronunciamento da única ou da primeira

Comissão incumbida de examinar o mérito da proposição ( parágrafo único do art. 142 do

RICD). No primeiro caso, se um determinado projeto de lei estivesse em apreciação pela

terceira Comissão e nessa fase surgisse um projeto sobre assunto similar, este poderia ser

apensado àquele. Essa terceira Comissão deveria falar em um só parecer sobre o projeto

principal (art. 57, I do RICD), bem como sobre o apensado. No entanto, as duas Comissões

anteriores não teriam a oportunidade de apreciar a matéria apensada, uma vez que não há

previsão regimental de que nesses casos a matéria tenha de ter um novo prazo e retornar às

Comissões anteriores, a fim de elaborar um novo parecer, tratando, agora, sobre a matéria

anexada. Mesmo porque, se houvesse a necessidade de abrir novo prazo para a manifestação

das comissões toda vez que ocorresse uma apensação, a tramitação de algumas proposições

poderia não ter fim como no caso do Projeto de Lei 1292/95 que recebeu 92 apensações.
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APENSAÇÃO DE PROPOSIÇÃO DO PODER EXECUTIVO À PROPOSIÇÃO

DO SENADO FEDERAL

Para o estudo da apensação de proposição do Poder Executivo à proposição do Senado

Federal, mister se faz, antes, relembrarmos certas regras básicas que, para facilitar, aqui

faremos a exposição:

- a autoria das proposições em geral pode ser do Presidente da República, Supremo

Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores, Procurador-Geral da República, cidadãos e,

obviamente, os parlamentares e comissões de ambas as Casas do Legislativo brasileiro.

- a Constituição especifica que a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa

do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão

início na Câmara dos Deputados (CF, art. 64). E, ainda, disciplina que o projeto de lei

aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e

enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Em caso de emendamento, o projeto voltará à Casa iniciadora para apreciação apenas das

emendas, já que o projeto já foi objeto de análise (CF, art. 65).

- prescreve também no art. 67 da Carta Maior que a matéria constante de projeto de lei

rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa,

mediante proposta de maioria absoluta dos membros de quaisquer das Casas do Congresso

Nacional.

- e as regras de apensação já apresentadas neste  trabalho.

Observamos que, teoricamente, as regras até aqui transcritas são claras e não há

dificuldade em seguir os mandamentos dispostos para cada situação.

No entanto, na prática, observamos que não é tão simples seguir à risca todas as regras

prescritas quanto ao processo de formação das leis. Para justificar tal afirmativa podemos

analisar o caso de apensação de proposição de iniciativa do Poder Executivo a proposição do

Senado Federal. São proposições que se encontram em estágios diversos do ponto de vista de

apreciação constitucional como já expusemos as regras, intencionalmente, para facilitar a

compreensão. A primeira está em fase inicial de apreciação e terá ainda de ser analisada pelas

comissões competentes, ir a Plenário se a matéria não for conclusiva e, após, ser remetida à

Casa revisora. A segunda encontra-se já em estágio bem mais adiantado, pois já passou por

todas as etapas de apreciação pela Casa a qual foi apresentada e está pronta para a revisão.
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De início, o que poderia acontecer é a Câmara dos Deputados acatar a proposição do

Senado e, em conseqüência, a do Executivo considerada prejudicada e arquivada. A

proposição aprovada, então, iria à sanção e promulgação ou retornaria ao Senado Federal para

apreciação das emendas caso houvesse. Se, no entanto, a Câmara aprovasse o projeto do

Executivo mediante preferência solicitada ao Plenário, o projeto seguiria normalmente à Casa

revisora.

Até aqui tudo normal, o problema surge na hipótese de o projeto do Senado ser

aprovado com substitutivo que englobe em seu teor sobre todos os apensados. Dessa forma, o

projeto seria encaminhado ao Senado para apreciação das alterações e a Câmara não mais

pronunciaria em última análise sobre o projeto de iniciativa do Presidente da República, o que

contraria o dispositivo constitucional constante do art. 65. O Senado, então, apreciaria

somente as alterações e encaminharia ao Presidente da República para a sanção/veto.

Esse tipo de apensação ocorreu em 2005 e houve levantamento de questão de ordem

apresentado pelo Deputado Luciano Zica, a qual recebeu a numeração 658/2005.

Alega o Deputado que o Projeto de Lei 6136, de 2005 do Poder Executivo – que

institui o Sistema de Gestão Ambientalmente Sustentável de Pneus – SGASP, foi apensado ao

Projeto de Lei 203, de 1995 do Senado Federal – o qual dispõe sobre o acondicionamento, a

coleta, o tratamento, o transporte e a destinação final dos resíduos de serviços de saúde –

Política Nacional dos Resíduos. Uma vez que a tramitação de projeto de autoria do Presidente

da República deve ter início na Câmara dos Deputados, a apensação em tela geraria distorção

no processo legislativo, pois a Câmara não teria como manifestar em última instância. Dessa

forma, o Deputado Luciano Zica solicitou a desapensação do Projeto de lei do Executivo para

que a matéria seguisse a tramitação conforme o art. 64 da Constituição Federal.

De fato, pela análise sobre as regras regimentais de apensação e as disposições

constitucionais de tramitação dos projetos de lei de iniciativa do Executivo, podemos concluir

que há incompatibilidade entre elas. A própria Constituição confere regras específicas,

diferenciadas quanto aos trâmites dos projetos do Presidente da República, como no caso de

pedido de urgência presidencial em que as regras são diferenciadas das urgências das demais

proposições.

Doutrinadores como Ferreira (2006) também defendem que a Câmara dos Deputados é

a última instância para os projetos do Executivo quando resume sobre a Câmara dos

Deputados em uma frase: “[...] é necessariamente a Câmara revisora em todos os projetos de

iniciativa presidencial, hoje a maioria e os mais importantes”.
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No entanto, se ocorrer a desapensação como sugerido na questão de ordem 658/2005

as proposições terão de seguir trâmites independentes, o que nos parece impraticável, pois são

projetos de matéria correlata. Se tramitados de forma isolada, não haverá economia

processual. E se há uma proposição que já percorreu a metade do caminho para  a formação

de uma lei, por que não aproveitá-la, aperfeiçoando-a no sentido da sua finalização?

De qualquer forma regras existem, o que falta é a adequação entre elas. No caso em

questão, para que a Câmara dos Deputados seja a Casa revisora do projeto do Executivo terá

de solicitar requerimento de destaque, aprovado pelo Plenário, para votação do projeto uma

vez que se deseja que a preferência recaia sobre proposição apensada, nos termos do art. 161,

IV do RICD.

Havendo a preferência para o projeto do Executivo, a preferência regimental a qual diz

que terá precedência a proposição do Senado sobre a da Câmara, por coerência, pois está em

fase de revisão, não mais servirá para o caso em comento e a possibilidade de aprovação do

projeto do Executivo é quase que certa em detrimento ao trabalho do Senado que já havia

percorrido uma boa parte das fases do processo legislativo do projeto enviado à Câmara.

Aprovando-se o projeto do Executivo, o do Senado será considerado prejudicado e

conseqüentemente arquivado. Seguirá o projeto do Executivo ao Senado Federal para a

revisão. No entanto, na Casa revisora, o projeto do Executivo poderá ser prejudicado em

virtude do dispositivo disciplinado pelo RISF, art. 334, IV, o qual reza que uma matéria

pendente de deliberação do Senado poderá ser declarada prejudicada em virtude de seu

prejulgamento pelo Plenário em outra deliberação e arquivada definitivamente.

Tal dispositivo também é regulamentado pelo RICD em seu art. 163, I o qual dita que

a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro que já tenha sido aprovado, ou

rejeitado, na mesma sessão legislativa, ou transformado em diploma legal será considerado

prejudicado e arquivado.

Dessa forma, nem o projeto do Senado, nem do Executivo será transformado em lei

apesar de ambos os projetos terem sido aprovados nas respectivas Casas de origem, mas que

pela falta de harmonização entre as regras, todo o trabalho realizado nas Casas legislativas

poderá ser improdutivo.

O Regimento Comum do Congresso Nacional preocupou-se com essa possibilidade de

haver projetos de tema similar em tramitação simultânea nas duas Casas legislativas e

disciplinou em seu art. 140 que deve haver prioridade para ser discutido e votado, o que

primeiro chegue à revisão, já que foi o primeiro a percorrer todas as fases do processo
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legislativo na Casa de origem. Não fez, entretanto, menção alguma em apensar uma

proposição a outra.

Se, no caso, o projeto do Senado finalizar primeiro os trabalhos sobre matéria também

existente na Câmara, deve-se, então, de acordo com o art. 140 do Regimento Comum, dar

prioridade, para discussão e votação, a esse projeto do Senado, que chegou primeiro à revisão.

Uma vez que esse dispositivo do Regimento Comum não prevê apensação e por analogia ao

art. 335 do RISF, entendemos que nesses casos, deve haver sobrestamento da análise ao

projeto do Executivo o qual deve ficar aguardando o resultado da tramitação do projeto do

Senado. Se o projeto do Senado for aprovado, o do Executivo deverá ser arquivado. Se for

rejeitado por algum vício de constitucionalidade, o projeto do Executivo retornará à

tramitação do estágio em que se encontrava.

Esse procedimento, no entanto, parece-nos impraticável em caso de pedido de

urgência pelo Presidente da República nos projetos de sua iniciativa. Por ser mandamento

constitucional, essa urgência obriga as Casas legislativas a manifestar cada qual

sucessivamente em 45 dias sobre a proposição, no total 90 dias mais 10 dias se houver

emendas, sob pena de sobrestar a pauta da Casa em que o projeto estiver tramitando.

Como a regra constitucional prevalece sobre a regimental, em havendo projetos

apensados à matéria do Executivo, com pedido de urgência, deve esse regime especial de

tramitação estender-se aos demais apensados como veremos mais detalhadamente no item

específico.

Esse pedido de urgência nos projetos do Executivo pode ocorrer a qualquer hora.

Basta a vontade do Presidente da República em solicitar tal urgência. É o chamado

procedimento legislativo sumário. Pesquisa mostra que há um grande número de proposições

de iniciativa do Executivo. De acordo com Fernando Limongi e Argelina Figueiredo,

cientistas políticos, cerca de 85% das leis têm origem no Poder Executivo. Esse percentual

resultou de levantamento realizado por esses cientistas políticos no período compreendido

entre a promulgação da Constituição de 1988 a dezembro de 2004, segundo informe da

Agência Câmara, em outubro de 2006.

Por um lado, há a preocupação em o Presidente da República utilizar

desordenadamente o dispositivo constitucional do procedimento sumário, o que poderá

acarretar em trancamento constante de pauta congressual. Por outro lado, havendo

proposições apensadas a essas matérias do Executivo, terão a tramitação agilizada, uma vez
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que o regime especial de apreciação de uma proposição contamina todas as outras que estão

em apenso.

Porém, se fizermos análise melhor das proposições em fase de revisão oriundas do

Senado, nesse total de prazo que a proposição com urgência presidencial teria de percorrer em

ambas as Casas do Congresso Nacional, seria também o tempo de apreciar a matéria em

revisão oriunda do Senado Federal, que necessariamente tramita em regime de prioridade e

conseqüentemente com prazos também vantajosos.

O problema dessa medida é que a urgência nos projetos do Executivo é mandamento

constitucional que prevalece sobre o regimental. O que falta, então, como dito desde o início,

compatibilidade entre as regras constitucionais e as regimentais com a observância de todas as

possíveis situações da prática da apensação.

Toda a adequação necessária às regras de apensação demandará tempo, pois envolve

alteração por meio de PEC, projeto de resolução e tudo isso após amplo estudo com

especialistas  constitucionais e regimentais.

Uma outra possibilidade para o projeto do Executivo é este tramitar em conjunto com

o do Senado, mas como uma série de emendas. Assim como nos casos de medida provisória

em que havendo também projeto na Câmara dos Deputados sobre matéria análoga, este último

tramita em conjunto com a medida provisória sob a condição de emendas (art. 4º da

Resolução  nº 1 do Congresso Nacional, de 2002). Dessa forma, o projeto do Senado é

apreciado normalmente pela Câmara dos Deputados, que tem a prerrogativa de apresentar

emendas, terá o aporte de sugestões também do Executivo.

Não há que se preocupar se o projeto do Executivo vai perder o status de projeto ou

mesmo a autoria. O importante é a existência de uma lei no mundo jurídico capaz de gerar

direitos e obrigações, bem como dirimir conflitos na sociedade como conceitua o eminente

Silva ( 2006, p. 26): “No sentido material, a lei consiste num ato normativo de caráter geral,

abstrato e obrigatório, tendo como finalidade o ordenamento da vida coletiva, no sentido de

trazer certeza, precisão e garantia às relações jurídicas”.

Dessa forma, a apresentação de emendas ao projeto em revisão é a alternativa mais

cabível, pois qualquer alteração à proposta original será também passível de apreciação pela

Casa de origem e a lei só será totalmente aprovada por meio de consensos. Seria no mínimo

uma tentativa de se criar uma lei com máximo proveito de tempo possível.
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APENSAÇÃO DE PROPOSIÇÕES QUE TRAMITAM SOB REGIMES

DIVERSOS

Os regimes de tramitação de proposições são: ordinário, de prioridade e de urgência.

As matérias pertencentes a cada regime de tramitação estão elencadas no art. 151 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

Em regime ordinário tramitam proposições cuja matéria não exige procedimentos

específicos e podem seguir as fases do processo legislativo normalmente.

As proposições que tramitam em regime de prioridade são as que dispensam certas

exigências regimentais para ser colocado em pauta. Devem, no entanto, ser numeradas,

publicadas no Diário da Câmara dos Deputados e avulsos e estas devem ser distribuídas aos

parlamentares, com pareceres sobre a proposição principal e as acessórias, se houver, com

pelo menos uma sessão antes de estar em Ordem do Dia.

E no regime de urgência são dispensadas na tramitação das proposições certas

exigências, interstícios e formalidades regimentais exceto a publicação e distribuição das

proposições, a existência de pareceres das Comissões ou de Relator designado e quorum para

deliberação.

Podem, também, as proposições tramitar conclusivamente, ou seja, serem apreciadas

somente nas Comissões, salvo se houver recurso regimental para apreciação em Plenário.

Posto isso, em virtude de grande número de proposições sobre matéria conexa, podem

existir entre elas regimes de tramitação diversos. Nesses casos o Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, no parágrafo único do art. 143, disciplina que o regime especial de

tramitação de uma proposição estende-se às demais que lhe estejam apensas.

Obedecendo a essa regra, se houver um projeto em regime de urgência e a ele for

apensado outro projeto de matéria conexa e de apreciação conclusiva, perderá este projeto a

conclusividade e independente de recurso irá ao Plenário.

No caso de uma proposição da Câmara dos Deputados tramitar em regime ordinário e

for anexada a uma proposição do Senado, aquela matéria em regime ordinário, então, de

acordo com as regras, passará e tramitar em regime de prioridade.

Se houver projeto de autoria do Executivo em tramitação na Câmara dos Deputados e

vários apensados a ele e o Presidente da República solicitar a urgência para a sua matéria, esse

regime especial de tramitação também se estenderá a todos os projetos apensados.
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DESAPENSAÇÃO – CRITÉRIO POLÍTICO?

No Regimento Interno da Câmara dos Deputados(RICD) não há regras explícitas para

os casos de desapensação. Uma vez apensada uma proposição a outra, entende-se que houve

análise prévia sobre as matérias quanto à correlação e similaridade e a observação regimental

quanto ao momento para a anexação. Sendo assim, não haveria necessidade de realizar uma

desapensação, a não ser em caso de retirada de proposição nos termos do art. 104 do RICD.

Nesse caso, o autor ou os autores da proposição provocam a sua extinção e a proposição a

qual estava anexada continua tramitando normalmente.

Uma outra possibilidade de desapensação é se, por inobservância, ocorrer apensação

de matérias que não sejam estritamente idênticas ou conexas. Neste caso, não há sentido a

tramitação por dependência, pois descaracterizaria totalmente a figura da apensação.

O princípio da economia processual é um importante fator que, se adotado, contribui

positivamente nos trabalhos em todos os aspectos. Daí que não há que pensar em vantagem ao

realizar uma desapensação de uma proposição de outra, permitindo a existência de vários

projetos sobre o mesmo tema em tramitação simultânea, mas independentes.

Tal hipótese ocorreu na prática em 1996, quando houve desapensação de um projeto

do Executivo de um outro mais antigo de iniciativa da Câmara dos Deputados. O motivo da

desapensação foi o fato da ocorrência de convocação extraordinária do Congresso Nacional e

em cuja pauta o projeto do Executivo em tela havia sido incluído. Houve, então, apresentação

de questão de ordem pela Deputada Socorro Gomes, autora do projeto mais antigo, para que

não houvesse a desapensação. A decisão prolatada pela Presidência foi pelo indeferimento à

questão de ordem com a seguinte justificativa:

Com efeito, o Projeto de Lei nº 1.125, de 1995, foi inicialmente
distribuído por dependência, nos termos regimentais, para ser apensado ao
de nº 846, de 1995, por tratarem as proposições de matérias análogas.

Todavia, com o advento da convocação do Congresso Nacional para
a presente sessão legislativa extraordinária, tornou-se imperativa a
desapensação em virtude da regra contida no art. 57, § 7º, da Constituição
Federal, que determina que “Na sessão legislativa extraordinária, o
Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para o qual foi
convocado.”

A mensagem do Senhor Presidente da República que determinou o
atual período legislativo extraordinário incluiu entre as matérias a serem
examinadas o Projeto de lei nº 1125, de 1995, não fazendo constar, no
entanto, as demais proposições sobre o mesmo tema.

A Presidência entende, à vista dessas disposições, que a regra
regimental que determina a apensação de matérias análogas não tem como
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prevalecer diante do ditame constitucional que limita os trabalhos do
Congresso, no caso de convocação extraordinária, à matéria para qual foi
especificamente convocado.

Mantida a apensação, a Câmara teria necessariamente que deliberar
sobre projeto não constante da pauta da convocação extraordinária, o que
feriria a disposição constitucional mencionada. Por tais razões, indefiro a
questão de ordem formulada.

Sala das Sessões, em 06 de fevereiro de 1996 – Deputado Luís
Eduardo – Presidente.

Por questão de lógica, disciplinou o RICD que na tramitação em conjunto a proposição

mais antiga terá precedência sobre as mais recentes e que as proposições (principal e

apensadas) serão incluídas na Ordem do Dia da mesma sessão.

Cabe ao regimento de cada Casa legislativa dispor sobre as normas internas de

funcionamento e as regras específicas de apensação visam agilizar o trâmite das proposições,

o que não contraria o mandamento constitucional.

Nesse mesmo sentido, Mota Tavares (2006, p.34) valoriza as normas regimentais

quando defende:

[...] parte do processo legislativo seja regulamentado pelos
regimentos dos parlamentos, ou seja, o fato de a Constituição nos Estados
modernos, não esgotar a regulamentação do processo legislativo, tendo que
contar com a valiosa colaboração dos regimentos congressuais, não lhe retira
a nota constitucional. Em absoluto: a matéria, mesmo que disciplinada pelos
regimentos, continua sendo de ascendência constitucional [...]

Se, no caso em tela, a matéria tratada nos projetos era a mesma, o que muda é apenas a

autoria dos projetos, não há inconstitucionalidade alguma, em pautar um projeto e seus

apensos numa convocação extraordinária do Congresso Nacional. Se já houvesse pareceres

das Comissões, cada parecer seria em relação a todos os projetos e não separadamente. Mais

um motivo para não haver desapensação.

Havendo interesse maior pelo projeto do Executivo, bastava solicitar preferência a

esse projeto quando da apreciação.

A desapensação nem sempre é permitida pelos Presidentes da Câmara dos Deputados.

Uma vez que para uma proposição ser apensada a outra há uma análise prévia e criteriosa pelo

Setor competente quanto ao conteúdo das matérias. Dessa forma, se a apensação foi realizada

nos termos regimentais, o que se tem observado é que as Presidências não estão permitindo a

desapensação por não haver justificativa plausível para realizar tal ato. Não é interessante para

os trabalhos da Câmara dos Deputados manter várias proposições sobre a mesma matéria
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tramitando independentes e não havendo impedimentos em tramitar em conjunto. No entanto,

como não há regra disciplinando sobre essa questão, se houver um requerimento solicitando a

desapensação, fica a critério da Presidência da Câmara dos Deputados decidir sobre a questão.

Se houver deferimento, as proposições serão apreciadas em separado mesmo tratando de

matérias correlatas o que pode contribuir para o congestionamento dos trabalhos legislativos.

A desapensação também não ocorre nos casos de desarquivamento de proposições

com apensados cujos autores de algumas dessas proposições não tenham sido reeleitos. Para

esclarecer melhor, finda uma legislatura, as proposições são arquivadas, exceto as

relacionadas no art. 105 do RICD. Dessa forma, uma vez arquivadas, o autor reeleito poderá

no prazo de 180 dias da primeira sessão legislativa ordinária da próxima legislatura requerer o

desarquivamento do seu projeto, retornando a tramitação desde o estágio em que se

encontrava. No momento do desarquivamento, tanto a proposição requerida, quanto todas as

apensadas retornarão à situação de ativo. Nesse caso, a proposição cujo autor não tiver sido

reeleito estará apenas agregando volume, pois dificilmente haverá alguém para defendê-la. Na

52ª Legislatura, foram arquivados 5540 Projetos de Lei. Desse total, 3480 foram

desarquivados. Se, conforme já vimos, a média dos apensados corresponde a 60% dos

projetos de lei, em caso de desarquivamento, o número de proposições que voltam a tramitar

em forma de apensados não é desprezível.

Nessa mesma situação, se, no início de uma legislatura, houver a apresentação de um

projeto de matéria não conclusiva e antes de transcorrido os 180 dias já tenha recebido parecer

das comissões e aguardando ser pautado em Ordem do Dia e nesse ínterim surgir um pedido

de desarquivamento de projeto de matéria conexa sem parecer ainda de qualquer comissão, o

que poderá ocorrer, se obedecidas as regras regimentais, é o deferimento ao desarquivamento

e permissão para apensar àquele projeto por estar dentro dos prazos legais de apensação e

ainda ter precedência na tramitação por ser o mais antigo. È algo incoerente, uma vez que

segundo a regra, o projeto desarquivado retornará a tramitar do ponto em que estava, sendo

que o projeto novo já havia percorrido boa parte das etapas necessárias à colocação em Ordem

do Dia.

Ainda quanto à desapensação, um inconveniente que esse procedimento poder trazer à

rotina legislativa é o fato de muitas vezes, quando da apensação, possa ter havido necessidade

de uma nova distribuição das proposições e na ocorrência deferimentos de pedidos para a

desapensação, poderá haver necessidade de outra análise para definir os novos rumos dos

projetos remanescentes.
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ANÁLISE QUANTO ÀS APENSAÇÕES: SOLUÇÃO OU PROBLEMA?

Pelo levantamento feito nas proposições ativas, de projetos de lei e PECs, em fevereiro

de 2007, observamos que é grande o número de proposições que tramitam com apensações.

Em média 56% das proposições em geral estão anexadas a outras.

À primeira vista, podemos pensar que tramitar em conjunto projetos de matérias

conexas só pode trazer vantagens. Quando é um caso esporádico sem dúvida é um benefício à

economia processual e, em conseqüência, a otimização do fator tempo e dos recursos

humanos e financeiros. No entanto, o estudo mostra que o número excessivo de apensações

gera o efeito “ping pong” como no caso da tramitação da PEC 560/2002, que desde a época

da apresentação não consegue seguir a tramitação em virtude de apensações freqüentes que

estão forçando a PEC a retornar à CCJC para novos pareceres de admissibilidade. E, assim, há

hoje 2134 projetos de lei apensados do total de 3910 e 126 PECs do total de 217.

Um caso mais específico, analisamos a Comissão de Educação e Cultura, que tem

considerável número de projetos em tramitação e como resultado obtivemos um percentual de

58% do total de projetos que estão tramitando em conjunto. Análise feita na tramitação do

Projeto de Lei 140/1999, que se encontra atualmente nessa Comissão, pelo cronograma

percorrido pelo projeto, concluímos que o excesso de apensações além de despender grande

trabalho do Relator que tem de obrigatoriamente analisar todos os projetos apensados causa

demora na tramitação, pois com as novas anexações houve também necessidade de novo

despacho para distribuição do projeto a outra Comissão não prevista inicialmente.

As questões de ordem sobre tramitação em conjunto também serviram como fonte de

análise para a realização deste trabalho. Foram detectados dois problemas que, por não haver

regras claras, se apóiam em jurisprudências das decisões tomadas pelos Presidentes da

Câmara dos Deputados desde 1989, ano da instituição do atual regimento interno. Um desses

problemas trata das apensações das propostas de emendas à Constituição em estágios diversos

de tramitação. O outro trata de apensações dos projetos do Executivo/Câmara dos Deputados,

que estão em fase inicial, aos projetos oriundos do Senado Federal que estão em fase de

revisão.

Para as PECs não existem regras específicas regulando sobre apensações dessas

proposições. Há, porém, dispositivo regimental o qual diz que aplicam-se as normas gerais

relativas ao trâmite de projetos de lei naquilo que não colidir com as regras de tramitação de

PECs. No entanto, há regras gerais que não servem a certos casos de apensação de PECs
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como nos casos em que estas se encontrarem em estágios diversos de tramitação. Em 1995, o

Presidente da Câmara dos Deputados decidiu em questão de ordem que as PECs de matérias

conexas poderiam ser anexadas desde que as PECs estivessem pendentes de parecer de

admissiblidade da CCJC ou, se possuírem parecer favorável dessa Comissão, até a instalação

da comissão especial para apreciação das matérias.

Essa decisão, que se transformou em regra, foi sendo obedecida até que em 2003 em

outro questionamento sobre a apensação de PECs, houve decisão do Presidente da Câmara

dos Deputados contrariando essa regra. Admitiu-se a aplicação da regra geral de apensações

às PECs sob a alegação de que se as matérias são conexas o parecer de admissibilidade de

uma serve para outra e se em uma PEC a matéria é mais abrangente que a outra não há

impedimento algum em realizar a apensação de PEC até a colocação da matéria em Ordem do

Dia.

Observamos que como as decisões em questões de ordem não se eternizam, e que as

alterações nessas decisões são o resultado do ponto de vista que cada autoridade no posto de

Presidente da Câmara dos Deputados pode decidir, se houver novamente um questionamento

a respeito, poderá haver uma outra decisão diferente dessas duas anteriores. O que não existe,

portanto, é a padronização nas regras de apensação de PECs.

Outro problema analisado nas questões de ordem foi quanto à apensação de projetos

do Executivo ao projeto oriundo do Senado. O primeiro está em fase inicial do processo

legislativo, o segundo em fase de revisão. E nas questões de ordem, a preocupação

apresentada pelos parlamentares como já expusemos foi quanto à regra constitucional que diz

que o projeto do Executivo deve ter início na Câmara dos Deputados, seguir à Casa revisora e,

se houver emendas, a Câmara  seria a última a falar nas matérias do Presidente da República.

No entanto, se o projeto do Executivo for apensado ao do Senado, a Câmara estaria

renunciando ao direito de falar em última instância conforme alegam os parlamentares.

Mais uma vez a falta de regra regimental quanto a esse tipo de apensação colocou nas

mãos do Presidente da Câmara dos Deputados a decisão sobre como proceder nesses casos. E

a análise nessas questões de ordem demonstrou que as dúvidas são as mesmas desde a década

de 1990, mas as regras nunca mudaram nem foram criadas outras para adequá-las tanto

regimental quanto constitucionalmente.
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CONCLUSÃO

O presente trabalho sobre a tramitação em conjunto de proposições na Câmara dos

Deputados consistiu em averiguar se as regras quanto a essa providência inerente à fase inicial

do processo legislativo atendem satisfatoriamente à boa prática legislativa, em virtude da

constatação do grande número de proposições que tramitam em apenso a outras, bem como os

diversos questionamentos apresentados pelos parlamentares acerca desse assunto.

O resultado alcançado mostra-nos que há necessidade de realizar aperfeiçoamento

nessas regras de tramitação em conjunto. Desde a instituição, em 1989, do atual Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, houve tímida alteração quanto à tramitação por

dependência e a prática do dia a dia revela que as regras estabelecidas há quase duas décadas

não estão atendendo a contento em virtude do dinamismo que é hoje a atividade legislativa no

Brasil. Assim concluímos pela análise que os principais problemas encontrados são:

-  Há um número excessivo de apresentação de proposições sobre matéria correlata.

Dados de fevereiro de 2007 mostram que dos 3910 projetos de lei e 217 PECs, 2134 projetos

de lei e 126 PECs tramitam em conjunto, o que corresponde a quase 60% das proposições que

se encontram em ativo.

- Há um grande número de desarquivamentos nos primeiros 180 dias da primeira

sessão legislativa de cada legislatura. Como as proposições apensadas são muitas e o

desarquivamento incide não só sobre o projeto para o qual houve requerimento para tal, mas

também de todos os apensados e, dessa forma, muitos desses projetos voltam a tramitar sem

que o autor tenha sido reeleito. No início da 52ª Legislatura, houve desarquivamento de 3480

projetos de lei do total de 5540 arquivados. Se a média de apensações corresponde a mais ou

menos 60% das proposições, concluímos que um número considerável de proposições voltam

a tramitar na forma de apensações.

- demora na tramitação das proposições proporciona a apensação. Se os projetos de lei

após serem apresentados seguissem trâmites até a sua rejeição ou transformação em lei como

qualquer outra tarefa que tem começo, meio e fim, não haveria tantas oportunidades para as

anexações. Para as proposições não conclusivas, a apensação pode ser deferida se solicitada

antes de a matéria entrar na Ordem do Dia. Enquanto elas aguardam a colocação em pauta, a

proposição que deve ir a Plenário fica a mercê de novas apensações. Como exemplo podemos

citar o Projeto de Lei 927/1983, o qual dispõe sobre a participação do empregado no lucro da
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empresa e determina outras providências, com 25 apensações e desde 22/5/2001 encontra-se

no aguardo para ser pautado.

- Problemas nas regras de tramitação em conjunto, quais sejam:

* apensação de PECs – ausência de regra a qual propicia para situações idênticas

decisões diversas sobre adoção de procedimentos pelos Presidentes da Câmara dos

Deputados.

* apensação de projeto de lei do Executivo ao projeto de lei oriundo do Senado

Federal. A regra regimental (art. 143, II, a) é incompatível com o mandamento constitucional

(C.F., art.65).

Os problemas apresentados parecem simples, mas como vimos funcionam como

pequenos entraves que atrapalham o bom andamento dos procedimentos legislativos, e que se

fossem solucionados proporcionariam melhoras significativas na eficácia dos trabalhos da

Câmara dos Deputados.

As sugestões que aqui apresentaremos para uma possível solução nos problemas de

apensação foram baseadas, em sua maioria, em normas já existentes nos Regimentos Internos

de ambas as Casas legislativas, bem como na Resolução nº 1, de 2002 e Regimento Comum

do Congresso Nacional. Apenas tentamos organizar e harmonizar essas regras.

- Não se pode cercear a prerrogativa do Deputado em apresentar proposições, mas em

casos de matérias correlatas poderia haver limites para as apensações, pois há o instrumento

legal de apresentação de emendas aos projetos que também são proposições que

simplificariam os trabalhos consideravelmente;

- Há necessidade em realizar estudos a fim de harmonizar as regras de tramitação em

conjunto da Câmara dos Deputados com as regras constitucionais;

- Nos casos de apensação de PECs em estágios diversos – O parecer de

admissibilidade seria indispensável conforme art. 202, do RICD e do art. 259, do RISF. A

partir desse parecer poder-se-ia apensar a PEC mesmo se a principal já tivesse parecer da

comissão especial. No caso, se a matéria estivesse contida na PEC principal, concluir-se-ia

que já fora estudada, pela abrangência da matéria, na comissão designada para análise dessa

PEC. Se tratasse de algo novo, poder-se-ia dar o parecer oralmente em Plenário, como

acontece na matéria urgente;

- Nos casos de apensação de proposição do Poder Executivo à do Senado Federal –

não deveria haver permissão para esse tipo de tramitação em conjunto em obediência ao art.

140 do Regimento Comum do Congresso Nacional que dá prioridade para discussão e
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votação a proposição que primeiro chegasse à revisão. Assim, o que prescreve o art. 335 do

RISF caberia bem a este caso que é o sobrestamento da proposição em fase inicial que deve

ficar aguardando o resultado da proposição em revisão. Se esta fosse aprovada, a do

Executivo seria considerada prejudicada e arquivada. Se, no entanto, fosse rejeitada por

inconstitucionalidade, dar-se-ia oportunidade ao projeto do Executivo em continuar a

tramitação.

Outra sugestão a essa situação seria o projeto do Executivo tramitar em conjunto ao do

Senado em forma de emendas como acontece com as proposições sobre matéria análoga à

medida provisória ( §§ 2º e 3º do art. 4º da Resolução nº 1, de 2002 do CN). Nesse caso,

também, se a medida provisória não fosse convertida em lei, o projeto do  Executivo poderia

retornar à tramitação.

Ademais, há outros fatores que colaboram para o surgimento excessivo de apensações

como a demora na apreciação das matérias plenárias. Se o Congresso Nacional empenhasse

mais, apreciando o máximo número possível de proposições, estas não ficariam paradas por

tanto tempo, e seriam finalizadas com rapidez e, assim, o ciclo continuaria de forma dinâmica.

Quanto à desapensação, não há regras específicas no RICD disciplinando tal

procedimento. No entanto, é rotina entre os parlamentares pedidos de solicitação de

desapensação de proposições. Fica, então, a critério do Presidente da Câmara dos Deputados

autorizar ou não esses pedidos. Sugerimos o estabelecimento de regras quanto à desapensação

que poderiam solucionar a questão do desarquivamento de proposições com inúmeras

apensações de matérias cujos autores não fossem reeleitos, evitando o número excessivo de

proposições que só agregam volumes à matéria principal.

Não pretendemos esgotar o conteúdo sobre tramitação em conjunto, uma vez que o

restrito prazo para a realização da avaliação sobre a prática da tramitação em conjunto

permitiu-nos chegar até este ponto. Se, com esse nosso singelo estudo, pudermos contribuir

para que haja esforços no sentido de suscitar a quem de direito o interesse em aperfeiçoar as

regras de tramitação por dependência, já terá valido a realização deste trabalho, pois, como

dito no início, a perfeição nos trabalhos legislativos deve ser uma busca constante, já que todo

esforço realizado pelas Casas do Congresso Nacional será revertido em prol da nossa

sociedade.
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