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De repente, há uma emenda aglutinativa ou,

um DVS – Destaque para Votação em Separado.

A imaginação parlamentar é infinita. Como justificar que se vote,

infinitas vezes, a mesma matéria, que já foi aprovada e que o

governo, que tem a maioria, não mude o regimento, que faz com

que a minoria não faça apenas uma obstrução legítima, mas

faça a obstrução a tudo, mesmo quando ela não é legítima.

Fernando Henrique Cardoso (1998)



Resumo

O destaque como instrumento processual e político: uma análise de sua utilização

nas deliberações plenárias da Câmara dos Deputados no período 1997–2006.

Monografia apresentada para aprovação no Curso de Especialização em Processo

Legislativo do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos

Deputados. Este estudo objetiva refletir sobre a utilização do destaque como

instrumento processual e político de elaboração legislativa. Para isso, avalia a

freqüência de utilização do instrumento nas deliberações plenárias da Câmara dos

Deputados nos anos seguintes à alteração regimental levada a efeito pela

Resolução no 5, de 1996, que estabeleceu nova disciplina para o Destaque para

Votação em Separado (DVS) e introduziu o destaque proporcional de bancada. O

aprofundamento do estudo, que inicialmente abrangia o período 1997–2006, foi

restrito a uma amostra compreendendo os anos de 1997 e 2005, correspondentes

ao terceiro ano da 50a e 52a Legislaturas, respectivamente. Para os dois anos

selecionados, analisou-se mais detidamente os requerimentos de destaque

apresentados, o que possibilitou avaliar, entre outros aspectos, a participação dos

destaques de bancada e dos destaques simples em relação ao total, o destino dos

referidos destaques e a sua efetividade. Com base na autoria dos requerimentos de

destaque, identificou-se os partidos políticos que mais têm se servido dele, no intuito

de verificar se os dados empíricos confirmam a afirmação corrente no sentido de ser

o destaque um instrumento da minoria.

Palavras-Chave: Destaque. DVS. Votação. Plenário. Câmara dos Deputados.

Processo Legislativo.
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1 Introdução

A observação cotidiana do funcionamento do Plenário da Câmara dos

Deputados evidencia a importância do destaque como mecanismo de flexibilização

do processo decisório e poderoso instrumento de ação político-legislativa à

disposição dos parlamentares.

Não obstante a sua relevância no contexto da elaboração legislativa e a sua

larga utilização nas deliberações plenárias da Câmara dos Deputados, são escassos

os estudos sobre o tema. O destaque é objeto basicamente de disposições

regimentais, de questões de ordem1, de publicações de caráter didático acerca do

procedimento no âmbito das casas legislativas e de alguns estudos no campo da

Ciência Política que o abordam ao tratar da dinâmica da atividade parlamentar.

É possível que a sua natureza eminentemente regimental afaste o interesse

dos pesquisadores, quase sempre mais voltados aos aspectos constitucionais do

processo legislativo.

Diante disso, propôs-se trilhar esse caminho pouco percorrido e elaborar um

estudo acerca desse importante instrumento utilizado no processo de formação da

norma jurídica. Para isso, partiu-se do seguinte problema de pesquisa: Como o

destaque vem sendo utilizado nas deliberações do Plenário da Câmara dos

Deputados?

A mencionada indagação está inserida num contexto mais abrangente, que

diz respeito à forma de utilização, pelos parlamentares e partidos políticos, dos

instrumentos regimentais de elaboração legislativa à sua disposição e de como tais

instrumentos são moldados às necessidades da atividade parlamentar.

Tendo em mente o referido contexto, pretende-se estabelecer uma reflexão

sobre o destaque como instrumento de elaboração legislativa a partir do estudo das

normas regimentais que o disciplinam, das questões de ordem que o conformam e

da análise dos requerimentos de destaque apresentados ao Plenário da Câmara dos

Deputados em período posterior à alteração regimental veiculada pela Resolução no

5, de 26.6.1996, que estabeleceu nova disciplina para o destaque para votação em

                                           
1 Dúvidas sobre a interpretação das normas regimentais, na sua prática exclusiva ou relacionada com
a Constituição Federal (cf. art. 95 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados). Embora as
decisões proferidas pela Presidência da Câmara dos Deputados em resposta às questões de ordem
não possuam força normativa e não vinculem decisões posteriores, servem como importante
parâmetro para o entendimento das normas regimentais.
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separado (DVS) e introduziu o chamado destaque de bancada.

No primeiro capítulo, aborda-se as transformações do processo legislativo em

virtude das exigências impostas pela transição do Estado Liberal para o Estado

Social, momento em que passam a ser incorporados aos regimentos internos das

casas legislativas mecanismos para maior agilização do trabalho de elaboração da

norma jurídica.

No capítulo seguinte, trata-se dos aspectos conceituais, regimentais e

históricos concernentes ao destaque, ressaltando a adoção, pela Assembléia

Nacional Constituinte de 1987–1988, do destaque para votação em separado (DVS)

com inversão do ônus do quorum, que veio a ser incorporado às normas regimentais

da Câmara dos Deputados após a promulgação da Constituição Federal atualmente

em vigor. Enfatiza-se a evolução e a atual conformação das várias modalidades do

instrumento, consoante as regras regimentais e a interpretação que vem sendo dada

a elas, principalmente por meio de questões de ordem.

No último capítulo, são apresentados os resultados da pesquisa desenvolvida

com base nos requerimentos de destaque apresentados ao Plenário da Câmara dos

Deputados, nos dez anos seguintes à alteração regimental levada a efeito pela

mencionada Resolução no 5, de 1996.

A análise dos referidos dados permitiu conhecer a freqüência de utilização do

instrumento, as espécies de proposições mais sujeitas à apresentação de destaques

e o destino dos requerimentos de destaque apresentados.

Mediante o aprofundamento das análises para uma amostra compreendendo

os anos de 1997 e 2005, correspondentes ao terceiro ano da 50a e 52a Legislaturas,

respectivamente, avaliou-se, entre outros aspectos, a participação dos destaques de

bancada e dos destaques simples em relação ao total, o destino dos referidos

destaques e a sua efetividade. Com base na autoria dos requerimentos, identificou-

se os partidos políticos que mais têm se servido dele, no intuito de verificar se os

dados empíricos confirmam a afirmação corrente no sentido de ser o destaque um

instrumento da minoria.



14

2 Processo Legislativo: Técnica a Serviço da Políti ca

2.1 A natureza evolutiva do processo legislativo

Segundo Horta (1995, p. 529-530), por ser técnica a serviço de concepções

políticas, o processo legislativo reflete aspectos tais como a organização social, as

formas de Governo e de Estado, a estrutura partidária e o sistema político. O

mecanismo do processo legislativo tende, então, a moldar-se às exigências de uma

época e de uma sociedade.

Assim, pondera o autor, quando o Executivo e o Legislativo forem controlados

por um partido majoritário e dominante, as relações políticas se encarregam de

estabelecer o ajustamento entre a vontade governamental e a vontade legislativa, de

tal forma que as regras do processo legislativo tendem a um alto índice de

automatismo, assumindo papel secundário. Por outro lado, diante da ausência de

um partido majoritário, num cenário de coexistência de várias forças políticas com

orientações diferenciadas, o processo legislativo tende a ser polêmico e

contraditório, exigindo normas desenvolvidas de composição de conflitos.

Tendo como referência histórica a ascensão e o declínio do Estado Liberal,

Ferreira Filho (2002) descreve o processo legislativo clássico e o processo legislativo

contemporâneo.

2.2 O processo legislativo clássico

Os movimentos revolucionários liberais do século XVIII deram origem ao

sistema constitucional democrático representativo, fundado no império da lei. Na

concepção do Estado Liberal, segundo Ferreira Filho (2002, p. 54), a lei é

eminentemente apolítica, nada tendo a ver com a realização do bem comum,

finalidade também alheia ao campo da ação governamental.

A missão da lei, nos moldes da doutrina revolucionária, consistiria

exclusivamente em delimitar a esfera de liberdade de cada homem, assegurando
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assim a existência de direitos concorrentes e rivais. (BURDEAU, 1939 apud

FERREIRA FILHO, 2002, p. 55).

Em síntese, segundo a concepção liberal, a lei não era considerada

instrumento de governo, mas somente limitação da liberdade individual.

Os mencionados movimentos revolucionários liberais, notadamente o

americano e o francês, deram origem a constituições promulgadas em 1787 e 1791,

respectivamente, que consagraram a “separação dos poderes”, nos moldes de

Montesquieu. Nessa separação, coube o exercício do Poder Legislativo ao

Parlamento, órgão de caráter representativo (nos Estados Unidos, o Congresso, e

na França, a Assembléia Nacional), responsável pela elaboração da lei, com o

concurso da vontade do chefe de Estado, a quem cabe sancioná-la. (FERREIRA

FILHO, 2002, p. 70-71).

A formação da lei está sujeita ao processo legislativo, definido por Silva

(2006, p. 41) como “o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção)

realizados pelos órgãos legislativos e órgãos cooperadores para o fim de promulgar

leis”.

No processo legislativo clássico, a elaboração da lei pode ser desdobrada,

segundo Ferreira Filho (2002, p. 71-74), em três fases distintas: introdutória,

constitutiva e complementar.

A fase introdutória diz respeito à iniciativa, poder de propor a lei ou de

apresentar o projeto ao órgão competente. Do ponto de vista jurídico, não é

considerada uma fase do processo legislativo, mas o ato que desencadeia o

processo de elaboração da lei.

A fase constitutiva da lei, de maior interesse à pesquisa que se pretende

empreender, tem a natureza de ato complexo, vez que depende da aprovação da

câmara ou câmaras legislativas e também da sanção do chefe de Estado.

A última fase da elaboração legislativa é a complementar, que compreende a

promulgação e a publicação. A promulgação é o ato pelo qual o Chefe do Poder

Executivo atesta que a ordem jurídica foi inovada validamente. A publicação, por sua

vez, é o ato por meio do qual se dá conhecimento público da existência do ato

normativo.

A dinâmica do processo legislativo concebido no Estado Liberal foi marcada

pela lentidão. A falta de regras para a discussão das iniciativas no âmbito do

Parlamento, feita de forma livre, prolongava indefinidamente os debates. O
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funcionamento descontínuo do Parlamento, a carência de formação técnica dos

seus quadros e a tendência do Poder Legislativo em ocupar-se com o controle do

Executivo também contribuíam para a mencionada morosidade.

2.3 O processo legislativo contemporâneo

Enquanto o Estado Liberal se atinha à manutenção da ordem como condição

para que a iniciativa individual, em busca de seus interesses, realizasse como

conseqüência o interesse geral, o Estado Social pretende suscitar o interesse geral,

comandando a atividade dos indivíduos e dos grupos. (FERREIRA FILHO, 2002, p.

266).

Essa transição do absenteísmo para o intervencionismo na ordem econômica

e social exige a intervenção estatal rápida, a ser feita por intermédio da lei, pois o

Estado não deixou de ser estado de direito quando assumiu a função de condutor do

processo. Desse modo, a direção da economia, principal das tarefas atribuídas ao

Estado, se faz por intermédio da lei, que deixa de ser instrumento destinado apenas

a harmonizar interesses para ser instrumento para a obtenção de determinados

objetivos materiais.

A tomada de tais providências por parte do Estado não admite aguardar a

lentidão do processo legislativo clássico herdado do Estado Liberal

Para enfrentar as novas exigências impostas pelo Estado Social, o processo

legislativo teve que sofrer transformações, muito embora, em linhas gerais, tenha

seguido o modelo clássico. (FERREIRA FILHO, 2002, p. 131).

 Entre as modificações introduzidas, talvez a mais significativa seja no papel

do Poder Executivo, que passa a atuar como impulsionador do trabalho parlamentar

e, alguns casos, como o próprio legislador.

No que tange à deliberação parlamentar propriamente dita, no modelo italiano

foi introduzida a possibilidade de delegação às comissões da competência de

elaborar lei sobre matéria determinada, valendo o que decidir essa comissão como

decidido pelo plenário. Ocorre, assim, uma delegação interna corporis, pois o poder

de legislar pertencente ao plenário passa a um dos órgãos fracionários do

Parlamento.
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O intento de acelerar a elaboração legislativa no tocante à fase da

deliberação parlamentar também propiciou a criticada fixação, ou a possibilidade de

fixação, de prazos fatais para a deliberação parlamentar, considerando-se

tacitamente aprovado o projeto se o referido prazo se escoasse sem a rejeição

expressa do Parlamento.

Nos regimentos internos das casas legislativas também foram introduzidos

mecanismos e instrumentos que pudessem conferir maior celeridade à elaboração

legislativa, os quais serão abordados no item 2.4.

2.4 A sistemática de apreciação de proposições no â mbito do

Poder Legislativo

A lentidão do procedimento de elaboração legislativa, no âmbito do

Parlamento, é evidente nas regras no processo legislativo clássico.

Nesse sentido, segundo Ferreira Filho (2002, p. 74), a Constituição francesa

de 1791 estabelecia que a deliberação sobre lei, pela Assembléia Nacional,

implicava, salvo urgência reconhecida previamente por ela própria, a sua aprovação

por três vezes seguidas, após três leituras e três discussões do projeto, cada uma

das leituras separada da anterior por um intervalo não menor do que oito dias. A

sistemática descrita, enfatiza o autor, encerrou a preocupação de impedir qualquer

arrebatamento do Poder Legislativo, obrigando-o a maduradamente ponderar sobre

o que estava aprovando.

Embora o modelo do Poder Legislativo brasileiro aproxime-se mais do norte-

americano (bicameral), os mencionados procedimentos de elaboração legislativa da

Assembléia Nacional francesa (unicameral) foram, em linhas gerais, adotados pelo

Brasil, permanecendo durante parte do período republicano.

Na vigência da Constituição de 1891, sucinta quanto às regras do processo

legislativo, as normas regimentais da Câmara dos Deputados (Manual do Deputado,

1912, p. 60-61) estabeleciam que a aprovação de projetos de lei ou de resolução

estava sujeita a três turnos de discussão e votação, salvo as relativas a decisões

administrativas de competência do Plenário, tais como aposentadorias, reformas,

jubilações e licenças a funcionários, bem como a de matérias consideradas urgentes

por natureza (caso, por exemplo, da declaração de guerra e da aprovação de
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tratados ou convenções internacionais), matérias sujeitas a um único turno

(correspondente ao segundo).

Entre cada uma das mencionadas discussões, havia um interstício de dois

dias, que poderia ser restringido, sendo vedado haver as duas últimas discussões no

mesmo dia.

De acordo com procedimento descrito, a primeira discussão versava

unicamente sobre a chamada “utilidade” do projeto de lei ou de resolução e sobre a

sua constitucionalidade, sem adentrar no seu mérito. Nessa etapa não eram

admitidas as chamadas “emendas de qualidade”. A segunda discussão destinava-se

ao debate de cada artigo do projeto de per si, ao qual poderiam ser oferecidas

emendas. Cabe salientar que a discussão poderia se dar por títulos ou seções, mas

a votação da matéria deveria ser feita artigo por artigo.

Após a discussão e votação de todos os artigos do projeto e das emendas a

ele oferecidas, a Câmara deliberava se a matéria deveria passar para a terceira

discussão. Entendendo o Plenário que o projeto não deveria ser discutido pela

terceira vez, a matéria era arquivada. Caso entendesse que sim, o projeto iria à

Comissão respectiva com as emendas para a elaboração da redação do vencido.

A terceira discussão destinava-se ao debate do projeto em globo, admitindo-

se emendas se apoiadas por um terço dos membros presentes e votadas após

ouvida a comissão respectiva.

Concluída a terceira discussão, submetia-se à votação as emendas e o

projeto, os quais eram enviados à denominada Comissão de Redação, para

elaboração da redação final, caso houvessem sido oferecidas emendas na terceira

discussão.

A descrição anterior evidencia a morosidade do procedimento de tramitação

das matérias em apreciação pelo plenário.

No Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 10, de 5.9.1947 (art. 109),

o rito de tramitação foi simplificado, sendo o número de discussões reduzido para

dois nas matérias em geral.

O art. 120 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados aprovado pela

Resolução no 582, de 31.1.1955, ampliou o conjunto de situações para as quais

haveria uma única discussão, entre elas, os projetos que, tendo sido submetidos a

duas ou mais comissões, tivessem obtido pareceres favoráveis unânimes das

mesmas.
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Na vigência do Regimento Interno aprovado pela Resolução no 30, de

31.10.1972, persistiu a regra geral no sentido de que os projetos seriam submetidos

a duas discussões, exceto alguns casos, entre eles os de iniciativa do Poder

Executivo (art. 150).

A inovação introduzida pela Constituição de 1988, no sentido de possibilitar

às comissões das duas Casas do Congresso Nacional apreciarem projetos de lei,

dispensada a competência dos respectivos Plenários, salvo recurso de um décimo

dos membros da Casa (CF, art. 58, § 2º, inciso I), ao transferir para as comissões

parte significativa da elaboração legislativa, contribuiu para alterar a dinâmica dos

trabalhos parlamentares em plenário.

As normas regimentais aprovadas pela Resolução no 17, de 21.9.1989, em

consonância com a filosofia da nova Constituição Federal, além de especificar as

hipóteses da mencionada apreciação conclusiva, também alteraram a sistemática

até então vigente de apreciação das matérias em dois turnos, adotando, como regra,

a apreciação em turno único, exceto para as propostas de emenda à Constituição,

projetos de lei complementar e projetos de resolução destinados à alteração do

Regimento Interno, sujeitos ainda a duas fases de discussão e votação.

Os preceitos relativos ao procedimento legislativo aludidos anteriormente

mostram a tendência, ao longo do tempo, em conferir maior agilidade à elaboração

legislativa, de forma a atender ao que Ferreira Filho (2002, p. 269) denomina de

“multiplicação das leis”.

A ressaltada agilidade é perseguida também pela utilização intensiva do

regime de urgência, que possibilita a deliberação de proposições em prazos exíguos

mediante a dispensa de uma série de formalidades e prazos regimentais. O rito da

urgência também vem sofrendo transformações, reduzindo o tempo de discussão

das matérias.

Nesse contexto, foi incorporado às normas regimentais o destaque,

mecanismo que permite a alteração do texto da proposição em exame durante a sua

votação, flexibilizando e viabilizando a sua aprovação.
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3 Destaque: Aspectos Conceituais, Regimentais e

Históricos

3.1 Caracterização

O destaque, conforme Pacheco e Mendes (1998, p. 102), é um instrumento

do processo legislativo de natureza regimental, que possibilita a supressão ou a

inserção de novos dispositivos na proposição no momento de sua votação.

Segundo Azevedo (2001, p. 172), os destaques

são instrumentos importantíssimos no processo legislativo, porque
permitem manobras de resgate de proposições (emendas) ou já
condenadas por parecer contrário, ou já consagradas por parecer
favorável. Os destaques para expressões também garantem
modificações no texto até a última hora, conforme mobilizações e
barganhas políticas.

O destaque é um instrumento que flexibiliza a votação da matéria, pois

possibilita a imediata deliberação sobre os aspectos consensuais, ficando os pontos

polêmicos para serem apreciados de forma parcelada num momento posterior.

Além da votação seletiva da matéria em exame, o mecanismo do destaque

permite a modificação da ordem regimental dos textos em apreciação, de forma a

que seja atribuída preferência, por exemplo, à votação de uma proposição apensada

em relação à principal, aspecto ressaltado por Nery (2007, p. 43), na definição

transcrita a seguir

o instrumento mediante o qual pode se utilizar os Deputados,
individual ou coletivamente, ou as bancadas partidárias, com o
objetivo de alterar, como último recurso, o texto de qualquer
proposição em fase de votação, revestindo-se essa intenção com a
roupagem idêntica à pretendida pela modificação. Assim, os
destaques objetivam estabelecer uma preferência na votação, de
forma a evitar que em relação ao dispositivo ou emenda destacada
ocorra prejudicialidade.

O destaque também possibilita que determinada matéria submetida à

deliberação seja apartada da proposição em apreciação, constituindo proposição

autônoma.
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O Regimento Interno da Câmara dos Deputados em vigor dedica um capítulo

exclusivo do Título V, que trata da apreciação das proposições, à disciplina dos

destaques (Capítulo X). O artigo 161 do RICD trata dos tipos de destaques e o artigo

162 apresenta normas para apresentação e apreciação dos destaques. Há, no

entanto, vários outros dispositivos regimentais relacionados à sua utilização.

Embora as regras do destaque digam respeito à apreciação de proposições

pelo Plenário, este artifício regimental aplica-se também às comissões, ainda que a

previsão regimental para tanto (§ 1o do artigo 24) refira-se tão-somente à aplicação

das disposições do Plenário às comissões somente na hipótese de deliberação

conclusiva, ou seja, para matérias que dispensam a apreciação pelo Plenário.

3.2 Natureza jurídica

A multiplicidade de finalidades a que se destina o destaque faz com que o

instrumento apresente características diferenciadas, em vista da hipótese de sua

utilização. Nesse sentido, ao permitir a alteração do texto em apreciação, tem o

efeito semelhante ao de emenda. Ao possibilitar a inversão da ordem regimental de

votação de proposições, funciona como requerimento de preferência. Já a sua

qualidade de derradeiro mecanismo de modificação da matéria em votação permite

classificá-lo como recurso.

De interesse para a compreensão da natureza jurídica do destaque é a

análise das diferenças básicas entre o referido instrumento e a emenda, procedida

pelo Senador Antônio Carlos Magalhães ao contraditar questão de ordem formulada

pelo Senador Ronaldo Cunha Lima, em 8.10.1997, acerca da possibilidade de

oferecimento de emendas e destaques no segundo turno de apreciação de proposta

de emenda à Constituição2.

Os argumentos expendidos na ocasião, com exceção de alguns, não

aplicáveis à Câmara dos Deputados em virtude das diferenças regimentais entre a

mencionada Casa e o Senado Federal, permitem estabelecer significativas

                                           
2 Processo legislativo aplicado: questões de ordem, consultas e outras controvérsias regimentais,
acompanhadas das respectivas decisões da Presidência, ocorridas no Plenário do Senado Federal, a
partir de 1º de fevereiro de 1971, Documento no 1.349, v. IX, p. 5.013-5.037.
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distinções entre os dois instrumentos parlamentares do processo legislativo,

afastando do destaque a natureza jurídica de emenda.

Assim, do ponto de vista de seu fundamento, a emenda é instrumento

originário do texto constitucional, que a ela se refere nos seguintes dispositivos: art.

65, parágrafo único (disciplina a tramitação de projeto de lei emendado pela Casa

revisora); art. 64, § 3º (apreciação da emenda do Senado a projeto de lei para o qual

o Presidente da República haja solicitado urgência); art. 166, §§ 2º a 4º e 8º

(tramitação de proposições que tratem de matéria orçamentária).

Ainda que a Constituição não confira o direito de emendas, de modo expresso

e explícito, salvo em matéria orçamentária (art. 166, §§ 2º e 3º), esse direito decorre

claramente do seu texto, uma vez que faz parte fundamental do poder de legislar,

conforme observa Silva (2006, p. 194). Além disso, embora não utilize o termo, o art.

63 da Constituição a ela se refere, para restringir o seu cabimento nas hipóteses

indicadas, o que, em última análise, significa admiti-las como regra geral.

O destaque, por sua vez, é tão-somente um instrumento regimental.

Quanto à forma, a emenda constitui uma espécie de proposição de caráter

acessório (RICD, art. 118), enquanto o destaque é um artifício materializado por

meio de requerimento.

Outra importante distinção reside no fato de a emenda ser um instrumento

intimamente relacionado à fase instrutória do processo legislativo, enquanto meio de

propor alteração que deverá ser submetida ao exame de comissão ou de relator

designado em Plenário antes de sua deliberação.

Já o destaque é o instrumento vinculado à fase de votação, tanto na comissão

quanto no Plenário.

Afastada do destaque a natureza jurídica de emenda, parece mais apropriado

enquadrá-lo na categoria de recurso, tal como o fez o Senador Geraldo Melo,  na

qualidade de Presidente do Senado Federal, ao responder a referida Questão de

Ordem no 1.349, definindo os destaques como:

recursos parlamentares destinados a permitir a apreciação, a
discussão e a votação em separado, ou como um projeto ou como
uma proposição à parte, de expressões, de trechos, partes de
proposições que estejam sendo votadas.
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A natureza jurídica de recurso para o destaque é confirmada por Figueirêdo

(1985, p. 262), uma vez que o instrumento possibilita a aprovação (ou rejeição) de

matéria de forma distinta da constante do parecer que orienta a sua votação.

3.3 Destaque para constituição de projeto autônomo

No Regimento Interno da Câmara dos Deputados vigente em 19353, já se

encontra menção a esta modalidade de destaque (art. 175, § 5º), materializado por

meio de requerimento verbal para destaque de emenda aprovada ou de parte de

proposição para constituir projeto em separado, sendo possível destaque de parte

da redação final com a mesma finalidade (art. 233, § 4º).

As normas regimentais posteriores mantêm a possibilidade de constituição de

projeto autônomo, com alterações, como as constantes no Regimento Interno

aprovado pela Resolução no 582, de 31.1.1955, que estabelece a necessidade de

requerimento escrito (art. 103), além de não mais estender essa possibilidade à

redação final de matéria aprovada, prescrições mantidas até hoje.

Por meio desta modalidade de destaque, emenda ou parte de proposição

pode ser apartada da matéria em apreciação, passando a constituir proposição

autônoma. Além de permitir que parte da matéria em tramitação seja apreciada num

momento posterior, atendendo a conveniências políticas, este destaque é útil para

adequar a proposição em exame aos preceitos da técnica legislativa constantes da

Lei Complementar no 95, de 26.2.1998, especialmente do seu artigo 7o, que

estabelece que a lei deve tratar de um único objeto e não versar sobre matéria

estranha ao seu objeto. No mesmo sentido, vai em auxílio à vedação regimental no

sentido de que nenhuma proposição poderá conter matéria estranha ao enunciado

objetivamente declarado na ementa, ou dele decorrente (art. 100, § 3o, do RICD).

O inciso IX do artigo 162 do RICD em vigor restringe a utilização desta

espécie de destaque ao autorizar a concessão de destaque para tornar emenda ou

parte de uma proposição projeto autônomo, desde que o destaque não seja sobre

proposição oriunda do Senado e que a matéria seja suscetível de constituir projeto

autônomo.

                                           
3 BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Regimento Interno da Câmara dos Deputados e
Constituição da República. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1935.
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Esta restrição também se aplica às medidas provisórias, conforme tem

decidido a Presidência da Câmara dos Deputados ao não admitir que parte de texto

de medida provisória constitua projeto autônomo (Questão de Ordem no 513, de

29.3.2005). A justificativa para tal decisão é que a medida provisória, diferentemente

do projeto de lei, é norma jurídica em vigor até a perda de sua eficácia por rejeição

ou pelo decurso do prazo de vigência. Qualquer alteração no seu texto só pode ser

realizada por meio de projeto de lei de conversão, de forma que a constituição de

proposição de curso autônomo não se coaduna com o procedimento de apreciação

da medida provisória.

É oportuno observar que o destaque a que se refere o inciso III do artigo 161

não se confunde com o da regra do inciso III do artigo 57 do RICD, norma destinada

às comissões, que lhes faculta constituírem proposições separadas quando

diferentes matérias se encontrarem num mesmo projeto, aspecto explicitado na

Questão de Ordem no 497, de 2.3.2005.

O artigo 162 do RICD também estabelece outras regras para a constituição

de projeto autônomo:

a) a votação de requerimento de destaque para projeto em separado

precederá a deliberação sobre a matéria principal (inciso VII);

b) concedido o destaque para projeto em separado, o autor do requerimento

terá o prazo de duas sessões para oferecer o texto com que deverá tramitar o novo

projeto (inciso X);

c) o projeto resultante de destaque terá a tramitação de projeto inicial (inciso

XI).

No tocante às emendas que tenham parecer no sentido de constituírem

projeto autônomo, estas são votadas destacadamente (art. 191, inciso XII).

3.4 Destaque de emenda, subemenda ou de parte delas

A sistemática de apreciação das emendas oferecidas às proposições na

Câmara dos Deputados foi alterada ao longo do tempo, sendo a regra geral de

votação das emendas uma a uma substituída pela regra de votação em grupos,

conforme o sentido dos pareceres (favoráveis ou contrários) das comissões

encarregadas de examiná-las.



25

O RICD em vigor mantém a mencionada orientação de votação em globo das

emendas (art. 189, § 1o). Exceção é feita às que apresentarem pareceres

divergentes (art. 189, § 2o) e às emendas com subemendas (art. 191, inciso IX), que

pressupõem votação uma a uma.

A possibilidade de votação destacada de emendas é prevista no art. 189, §§

2o e 3o, bem como no art. 161, inciso II, que prevê o destaque para votação de

emenda, subemenda ou de parte delas.

A aprovação de requerimento de destaque desta natureza, cujo pedido deve

ser feito antes de anunciada a votação da matéria (art. 162, inciso VIII), faz com que

a emenda ou a subemenda, de forma total ou parcial, desvincule-se do grupo a que

pertencer e possa ser votada separadamente, num momento posterior.

Esta modalidade de destaque permite ao parlamentar resgatar, no âmbito do

grupo de emendas com pareceres contrários, uma determinada emenda de

interesse com a finalidade de aprová-la. Do mesmo modo, é possível destacar uma

emenda contida no grupo de emendas com pareceres favoráveis, visando rejeitá-la.

O RICD não admite destaque de emenda para constituição de grupos

diferentes daqueles a que, regimentalmente, pertençam (artigo 162, inciso IV), de tal

forma a não ser possível constituir um terceiro grupo de emendas (o das emendas

destacadas), sujeitas à votação em globo (Questão de Ordem no 1.231.581, de

25.11.1957). As emendas, as subemendas ou as partes delas destacadas devem,

então, ser votadas uma a uma.

3.5 Destaque de preferência

Esta modalidade de destaque permite a inversão na prioridade de votação de

matéria, de forma a que seja submetido a votos projeto ou substitutivo, ou parte

deles, quando a preferência regimental recair sobre o outro ou sobre proposição

apensada (art. 161, inciso IV, do RICD). Assim, por exemplo, havendo substitutivo

de Comissão, nos termos do inciso II do artigo 191 do RICD, este substitutivo tem

preferência na votação sobre o projeto. Por meio da aprovação do requerimento de

destaque de preferência, é possível que a votação seja feita inicialmente sobre o

projeto.
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A tendência atual da Presidência da Câmara dos Deputados tem sido a de só

admitir a inversão na ordem de apreciação de proposições integrantes de um

mesmo item da pauta por meio deste tipo de requerimento de destaque, não

acolhendo para essa finalidade requerimentos fundamentados nos artigos 159 e 160

do RICD (que regulam a preferência). A utilização desses últimos destinar-se-ia à

inversão da seqüência de apreciação de diferentes itens da Ordem do Dia (desde

que do mesmo grupo).

Orientação nesse sentido consta da resposta à Questão de Ordem no 185, de

19.9.2007, levantada pelo Deputado Fernando Coruja, que se insurgiu contra o não

acolhimento, pela Mesa, de requerimento de sua autoria que solicitava preferência

para a apreciação de determinada emenda em detrimento de outra. A razão do

indeferimento foi o parlamentar ter moldado o seu pedido às regras de preferência,

enquanto a Mesa entendia tratar-se de destaque de preferência.

Cabe salientar que a Câmara dos Deputados disciplinou a mencionada

inversão de modo distinto da do Senado Federal, que em seu Regimento Interno

(art. 311, incisos II a IV), regula a inversão da seqüência de apreciação de matérias

constantes de um mesmo item da Ordem do Dia por meio de requerimento de

preferência (e não de destaque).

No entanto, quando se trata da votação parcial de substitutivo, de emenda ou

de projeto, ou, ainda, da votação de subemenda, o RISF confere a tais matérias o

tratamento de emendas autônomas, apreciadas como destaques (art. 313).

Por meio de requerimento de destaque desta natureza foi concedida

preferência para votação de emendas aglutinativas em relação aos destaques

apresentados à Proposta de Emenda à Constituição no 40, de 2003 (Reforma da

Previdência). O Presidente na ocasião, Deputado João Paulo Cunha, em resposta à

Questão de Ordem no 140, de 6.8.2003, entendeu que o teor do requerimento

apresentado não feria o disposto no inciso XIV do artigo 191 do RICD (precedência

na votação de dispositivo destacado sobre as emendas), devido ao fato de as

emendas aglutinativas não incidirem sobre nenhuma das partes destacadas.
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3.6 Destaque supressivo

Esta modalidade de destaque destina-se a suprimir, total ou parcialmente,

dispositivo de proposição. A proposição principal é aprovada, na primeira votação,

juntamente com a matéria destacada. A votação do destaque, em momento

posterior, objetiva a rejeição de determinada parte do texto aprovado. Neste caso, o

ônus do quorum é de quem pretende a rejeição do dispositivo (o autor do

requerimento de destaque), que deve rejeitá-lo com a mesma maioria necessária à

aprovação da proposição principal.

Tal instrumento diferencia-se, portanto, do destaque para votação em

separado. Neste último, o objeto do destaque não consta da proposição principal

submetida à votação, que é aprovada sem o texto destacado, que somente será

integrado ao texto final se alcançar o quorum necessário à aprovação da proposição

principal em votação específica.4

Uma das conseqüências da mencionada diferença no mecanismo é que o

requerimento de destaque para votação em separado não pode ser retirado pelo

autor após a votação da proposição principal, pois tal retirada implicaria o retorno do

dispositivo destacado ao texto sem a imprescindível deliberação. Já a retirada do

requerimento de destaque supressivo após a votação da proposição principal é

possível, permanecendo o dispositivo no texto, pois a parte destacada foi aprovada

quando da votação da matéria (Questão de Ordem no 10.500, de 10.12.1997).

O destaque supressivo também pode ser utilizado na apreciação dos

relatórios das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), conforme decidiu a

Presidência em resposta à Questão de Ordem no 384, de 18.5.2004, levantada pela

Deputada Laura Carneiro, acerca das normas aplicáveis à votação de relatório de

Comissão Parlamentar de Inquérito.

A sistemática de apreciação deste tipo de destaque no Senado Federal é

distinta da vigente na Câmara dos Deputados, pois na Câmara Alta a votação do

requerimento de destaque para rejeição já envolve decisão do mérito, isto é, sobre a

                                           
4 A Polêmica Regimental no 2.318, de 17.3.93, do Senado Federal, apresenta um extenso debate
acerca das diferenças entre o DVS e o destaque para rejeição (Cf. Processo legislativo aplicado:
questões de ordem, consultas e outras controvérsias regimentais, acompanhadas das respectivas
decisões da Presidência, ocorridas no Plenário do Senado Federal, a partir de 1º de fevereiro de
1971, vol. VII, p. 3.625-3.672).
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parte a destacar (Figueiredo, 1985, p. 261; Manual de processo legislativo, 2000, p.

38).

3.7 Destaque para votação em separado (DVS)

3.7.1 Finalidade do DVS

Trata-se de mecanismo por meio do qual é possível separar parte de

proposição a ser votada, sendo a parcela destacada somente submetida a votos

depois de aprovado o texto principal.

A fração destacada (artigo, inciso, alínea ou mesmo expressão) só volta a

integrar a proposição se for aprovada nessa votação específica (artigo 162, inciso

VI, do RICD). No mesmo sentido, o inciso XIV do artigo 191 do RICD estabelece que

o dispositivo destacado de projeto para votação em separado precederá, na

votação, às emendas, independerá de parecer e somente integrará o texto se

aprovado. Como conseqüência, os interessados em que a parte destacada integre o

texto principal devem obter o quorum necessário à sua aprovação. Do contrário, o

trecho destacado é excluído.

Ainda com relação ao quorum, é necessário ressaltar que a votação do

requerimento (a chamada admissibilidade do destaque) é simbólica, não exigindo

maioria qualificada. Se aprovado, vota-se o objeto do destaque propriamente dito,

que dependerá, para aprovação, de atingir o quorum relativo à matéria principal

(maioria simples, absoluta ou de três quintos, conforme a espécie de proposição).

3.7.2 Antecedentes do DVS

Esta modalidade de destaque foi introduzida nas normas regimentais da

Câmara dos Deputados quando da aprovação do seu Regimento Interno

compatibilizado à Constituição Federal de 1988 (aprovado pela Resolução no 17, de

21.9.1989).

O mencionado instrumento, no entanto, já era utilizado pelo Senado Federal,

em período bem anterior à Assembléia Nacional Constituinte de 1987-1988. Nesse

sentido, o Regimento Interno do Senado Federal aprovado pela Resolução no 1, de
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22.10.1946, já previa a possibilidade de destaque de dispositivo de um projeto para

efeito de votação, após aprovação de requerimento verbal (art. 92, alínea d).

O requerimento passou a ser escrito a partir do Regimento Interno do Senado

Federal aprovado pela Resolução no 9, de 17.11.1952 (art. 125, alínea m), que

também explicitou, no seu art. 157, a finalidade (tornar possível a votação da parte a

destacar, independentemente do restante do dispositivo ou da matéria a que

pertença) e as regras para tal tipo de destaque (entre elas, que a votação do

requerimento de destaque só envolveria pronunciamento sobre a parte a destacar se

a finalidade do destaque fosse expressamente mencionada no mencionado

requerimento).

Os Regimentos Internos do Senado Federal posteriores (aprovados pela

Resolução no 2, de 31.1.1959, e pela Resolução no 93, de  27.11.1970, este último

adaptado à Constituição Federal de 1988, nos termos da Resolução no 18, de 1989),

não só mantiveram o destaque para votação em separado, como detalharam ainda

mais a sistemática de sua apreciação.

3.7.3 O DVS na Assembléia Nacional Constituinte (19 87-1988)

Esta modalidade de destaque ganhou notoriedade durante os trabalhos da

Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988), quando as regras regimentais foram

objeto de grande controvérsia. Nos termos do Regimento Interno da mencionada

Constituinte originalmente aprovado pela Resolução no 2, de 25.3.1987, cabia à

Comissão de Sistematização consolidar os textos dos anteprojetos encaminhados

pelas oito comissões temáticas em funcionamento, apresentando, como resultado, o

projeto de Constituição a ser discutido e votado pelo plenário da Assembléia.

Segundo a disciplina então vigente, poderiam ser apresentados em Plenário

requerimentos de destaque para votação em separado de partes de projeto ou de

substitutivo ou de emenda pertencente a determinado grupo, desde que subscritos

por 35 Constituintes ou por Líderes que representassem esse número. A matéria

destacada seria submetida a votos, após a deliberação da matéria principal, sendo

que qualquer modificação do texto aprovado pela Comissão de Sistematização

dependeria da maioria absoluta dos votos do Plenário.

Essa sistemática dificultava a alteração, pelo Plenário, do texto elaborado

pela Comissão de Sistematização, dominada pelos constituintes denominados de
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progressistas. Diante deste quadro, um grupo de parlamentares de perfil liberal-

conservador criou um bloco suprapartidário denominado “Centrão”, iniciando um

movimento que pleiteava a adoção de normas mais flexíveis na discussão e na

votação do projeto de Constituição. (OLIVEIRA, 2005, p. 168-169).

O referido movimento resultou na alteração das regras regimentais da

Constituinte (Resolução no 3, de 5.1.1988). No tocante especificamente ao

mecanismo do destaque, foi introduzida uma nova modalidade de requerimento de

destaque para votação em separado de partes do texto do projeto ou do substitutivo.

Segundo a regra então adotada, a matéria destacada que não atingisse o quorum de

maioria absoluta dos membros da Assembléia Nacional Constituinte era tida como

rejeitada.

Com isso, a manutenção de parte de texto destacada do que havia sido

aprovado pela Comissão de Sistematização, diversamente do que ocorria até então,

dependia de aprovação por maioria absoluta da Assembléia.

Essa alteração regimental provocou uma reviravolta no andamento dos

trabalhos, levando as forças progressistas, que dominavam a Comissão de

Sistematização, mas não dispunham de maioria absoluta em Plenário, a buscar

entendimentos com outras correntes da Constituinte, o que tornou as composições

imperativas. (OLIVEIRA, 2005, p. 172).

O esclarecimento do Presidente Ulysses Guimarães ao Plenário da

Assembléia Nacional Constituinte, a seguir transcrito, além de estabelecer a

diferença entre a sistemática do destaque vigente até então e a do destaque para

votação em separado que passou a ser adotado naquele momento, ressalta o

desconhecimento da Câmara dos Deputados acerca da nova sistemática de

destaque (Diário da Assembléia Nacional Constituinte de 6.2.1988, p. 7.045):

A Mesa, antes de passar à fase deliberativa, presta um
esclarecimento. A Casa sabe − sou obrigado a recapitular − que
existem duas situações regimentais distintas: o destaque e aquela
para votação em separado.

O destaque, o Constituinte o solicita para um texto-base, o
projeto ou substitutivo aprovado; e o projeto é sempre aprovado, sem
prejuízo dos destaques. Na matéria destacada, o destaque é que, na
hipótese em que estamos, da votação da Constituinte, deverá ter a
maioria absoluta: 280 votos. Se assim ocorrer, se é supressiva,
aditiva ou qualquer tipo, passa a prevalecer e é inserida no texto; do
contrário, prevalece o texto.

Na votação em separado − destaque para votação em
separado − inverte-se a posição. É uma figura que até para o
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Presidente tem certa conotação de − digamos − novidade, porque
não a temos na Câmara. No Senado há a hipótese do destaque para
votação em separado. Havendo destaque para votação em
separado, que é preciso ser preliminarmente aprovado pelo plenário,
em votação até simbólica − quer dizer, aprovado o destaque para
que seja apreciado no seu mérito − então, inverte-se a posição,
tendo as assinaturas regimentais, que são 187. Inverte-se como? O
texto do substitutivo ou o texto do projeto é que, no caso, tem que ter
280 favoráveis. Do contrário, é tido como rejeitado. E depois, se
houver proposições, elas vão sendo votadas sucessivamente. (...)

3.7.4 O DVS na Câmara dos Deputados

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conforme já

mencionado, o DVS foi, incorporado ao Regimento Interno da Câmara dos

Deputados (art. 161, inciso I, na sua redação original). Houve, no entanto, uma

significativa alteração em relação ao mecanismo vigente na Assembléia Nacional

Constituinte: na Câmara, o requerimento de destaque não dependia da prévia

deliberação do Plenário para operar-se a primeira etapa do procedimento, ou seja, a

retirada da parte destacada do texto principal. Bastava, para isso, o requerimento

ser subscrito por um décimo dos deputados ou líderes que representassem esse

número, sendo que a Mesa só poderia recusar o pedido de destaque por

intempestividade ou vício de forma (art. 162, inciso II, na redação original do RICD e

Questão de Ordem no 10.458, formulada pelo Dep. Roberto Freire, em 6.3.1991).

A concessão automática do destaque foi, desde a sua adoção, questionada

por deputados inconformados com o que denominavam de “domínio da minoria

sobre a maioria”. Os críticos do DVS automático alegavam que a ausência de

limitação para os requerimentos de destaque entregues à Mesa impunha à maioria a

obrigação de ter de confirmar por diversas vezes a votação de dispositivos de

proposição já aprovada (ver nesse sentido a argumentação do Deputado Israel

Pinheiro na Questão de Ordem no 10.412, em 29.4.1992).

A insatisfação com a sistemática em vigor intensificou-se durante a

apreciação, pela Câmara dos Deputados, das iniciativas de alteração à Constituição

encaminhadas pelo Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, no seu

primeiro governo (1995-1998).

Nesse particular, no primeiro semestre de 1996, quando da apreciação em

primeiro turno da Reforma da Previdência (Proposta de Emenda à Constituição no

33, de 1995), cujas votações se estenderam por mais de três meses, foram
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apresentados à Mesa 226 requerimentos de destaque para votação em separado.

Conforme manifestou na época o Deputado Inocêncio Oliveira, então Líder do Bloco

Parlamentar PFL/PTB, era evidente que o instrumento do destaque estava sendo

utilizado pela oposição não no sentido de aprimorar o texto em votação, mas como

meio de obstrução (DCD de 27.6.1996, p. 18.440-18.441).

3.7.5 O surgimento do destaque de bancada

A Presidência da Câmara dos Deputados submeteu, então, ao Plenário, uma

proposta de alteração do Regimento Interno (Projeto de Resolução no 60, de 1995),

de autoria da Mesa Diretora, propugnando a extinção da concessão automática dos

destaques para votação em separado. De acordo com a sistemática proposta, os

requerimentos solicitando destaque deveriam ser previamente aprovados pelo

Plenário (DCD de 30.9.1995, p. 24.147).

Os partidos de oposição foram contrários à extinção da concessão

automática. Aceitavam, em contrapartida, o aumento do número mínimo de

assinaturas para a concessão do destaque, que era de um décimo dos deputados.

No seu parecer, o Deputado Ronaldo Perim, Relator da matéria, apresentou

subemenda substitutiva instituindo os destaques partidários proporcionais. Tais

destaques, apresentados por bancada de partido ou de bloco parlamentar, teriam

aceitação automática, em número proporcional ao do tamanho da bancada que o

apresentou, variando de um a quatro destaques.

É oportuno salientar que o Relator reformulou o seu parecer, alterando a

redação da subemenda apresentada, no sentido de retirar a menção a bloco

parlamentar, de tal forma a referir-se apenas à apresentação do requerimento por

bancada de partido (DCD de 27.6.1996, p. 18.437-18.462).

Entre as críticas da oposição à fórmula proposta, menciona-se a

concentração do poder decisório relativa aos destaques de bancada na figura dos

líderes partidários. Outro aspecto censurado foi o da cota fixa por partido, critério

que não levaria em consideração a complexidade e a extensão da proposição em

exame.

Os defensores da alteração, por sua vez, alegavam que a adoção da cota por

partido não restringiria a possibilidade de apresentação de requerimentos de

destaque para votação em separado. Estes ainda poderiam ser apresentados sem
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limitação de quantidade, desde que aprovados pelo Plenário. Além disso,

argumentavam que o critério dos destaques partidários proporcionais era menos

drástico do que a regra vigente na Assembléia Nacional Constituinte, que exigia,

além da assinatura de um terço dos seus membros, a aprovação da admissibilidade

do requerimento de destaque pelo Plenário.

Não obstante a manifestação contrária dos partidos de oposição, a referida

alteração regimental foi aprovada nos termos propostos pelo Relator, transformando-

se na Resolução no 5, de 26.6.1996 (art. 161, § 2o, do RICD).

Convém salientar que o fato de o destaque de bancada ter sido concebido no

âmbito da modificação da disciplina do DVS não impede a sua aplicação às demais

modalidades de destaque referenciadas nos incisos II a V do caput do artigo 161 do

RICD (os denominados destaques simples). Assim, a prerrogativa conferida às

bancadas partidárias possibilitando-lhes apresentar destaques de concessão

automática estende-se aos destaques simples, o que acarreta a dispensa da

deliberação acerca da admissibilidade do requerimento.

As modificações levadas a efeito pela Resolução no 5, de 1996, no entanto,

não foram consideradas suficientes por parte de importantes representantes do

segmento governista.

No ano seguinte, nova proposta de alteração regimental foi apresentada à

Mesa pelo Deputado Luís Eduardo, no sentido de extinguir o destaque de bancada

(Projeto de Resolução no 149, de 1997). Na justificativa da proposição, o ex-

Presidente da Câmara dos Deputados enfatizou a necessidade de restabelecer

democraticamente as regras concernentes à matéria, já que a aceitação compulsória

dos destaques de bancada, forçando a maioria a confirmar o texto aprovado em

várias votações, teria relegado a soberania do Plenário ao segundo plano (DCD de

10.9.1997, p. 27.258-27.259).

Tal iniciativa também foi defendida ostensivamente pelo pai do Deputado Luís

Eduardo, Senador Antônio Carlos Magalhães, que afirmou ser o DVS “uma

brutalidade” (Folha de São Paulo no 24.975, de 19.8.1997, p. 1).

No mesmo sentido, o Presidente da República na época, Fernando Henrique

Cardoso, também tornou pública a sua insatisfação com a disciplina do destaque,

conforme ilustra o trecho do discurso por ele proferido, a seguir transcrito:

(...) De repente, há uma emenda aglutinativa ou, um DVS – Destaque
para Votação em Separado. A imaginação parlamentar é infinita.
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Como justificar que se vote, infinitas vezes, a mesma matéria, que já
foi aprovada e que o governo, que tem a maioria, não mude o
regimento, que faz com que a minoria não faça apenas uma
obstrução legítima, mas faça a obstrução a tudo, mesmo quando ela
não é legítima. (Trecho do discurso proferido pelo Presidente da
República Fernando Henrique Cardoso, na solenidade de abertura
do Seminário Nacional “Projeto Brasil 2020 – Visões Estratégicas
para um Cenário Desejável”, em 24.11.1998).

A tentativa de extinção do destaque de bancada, no entanto, não prosperou,

estando ainda em vigor as regras aprovadas pela Resolução no 5, de 1996.

Não obstante a citada insatisfação de setores governistas da época, a

sistemática implementada pela mencionada Resolução certamente contribuiu para a

redução do custo do processo decisório na Câmara dos Deputados. Nesse sentido,

Melo e Anastasia (2005, p. 308-314) a apontam como um dos fatores que

possibilitaram a aprovação da Reforma da Previdência proposta pelo governo Lula

(PEC 40/2003) com menor dificuldade do que a Reforma empreendida pelo governo

Fernando Henrique Cardoso (PEC 33/1995).

3.8 Apresentação e apreciação dos destaques

Os destaques são formalizados por meio da apresentação de requerimento

escrito sujeito à deliberação do Plenário (artigo 117, inciso IX, do RICD), não

estando sujeitos a tal deliberação os destaques de bancada, de aceitação

automática. O requerimento deve ser formulado até ser anunciada a votação do

projeto, se atingir alguma de suas partes ou emendas (artigo 162, inciso I, do RICD).

Em regra, o processamento do destaque envolve duas votações. A primeira trata da

admissibilidade do requerimento de destaque. A segunda diz respeito propriamente

ao seu objeto.

A Presidência deve dar conhecimento ao Plenário dos requerimentos de

destaque apresentados à Mesa antes de iniciar a votação da matéria principal (artigo

162, inciso II, do RICD). O § 1o do artigo 161 do RICD veda o destaque de parte de

projeto de lei apreciado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto

do recurso para apreciação plenária da matéria, interposto por um décimo dos

deputados e aprovado pelo Plenário.
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A regra do artigo 101, inciso I, alínea “a”, item 4, do RICD, também diz

respeito à matéria, no sentido de que o requerimento de destaque de dispositivo ou

emenda para aprovação, rejeição, votação em separado ou constituição de

proposição autônoma pode ser apresentado até o momento em que a matéria for

anunciada.

Importante restrição relativa à apresentação de destaque consta no inciso IV

do artigo 162 do RICD, no sentido de não ser admissível destaque de expressão

cuja retirada inverta o sentido do projeto ou o modifique substancialmente.

O entendimento é o de que, tendo o Plenário deliberado, inclusive por maioria

qualificada, no sentido da aprovação da proposição, ressalvados os destaques,

impõe-se a interpretação e a aplicação em concreto da norma regimental, a fim de

garantir que a votação dos destaques não enseje deliberações contraditórias ou que

frustrem a vontade já manifestada da maioria em decisão precedente.

No caso da inversão do sentido da proposição, deve-se notar que esta pode

se dar tanto pela supressão de uma expressão negativa, como “não” ou “é proibido”,

quanto pela introdução ou reintrodução de regra em sentido oposto ao de outra já

aprovada ou recusada pelo Plenário.

Com relação ao destaque de expressão cuja retirada altere substancialmente

a proposição, a Mesa tem recusado destaques sobre expressões ou dispositivos que

se constituam no próprio cerne da matéria já aprovada em votação anterior, a fim de

evitar decisões repetitivas ou contraditórias. Assim, por exemplo, votando-se um

projeto de lei que institua um tributo, aprovada a proposição principal, não seria

possível admitir destaque para dispositivo que cria um imposto (espécie de tributo),

pois significaria ou tornar sem efeito a primeira votação, ou produzir um

pronunciamento contraditório do Plenário (Questão de Ordem no 5.531, de 16.5.95).

Outra limitação regimental à apresentação do requerimento de destaque diz

respeito à sua possibilidade quando o texto destacado possa ajustar-se ao projeto

em que deva ser integrado e forme sentido completo (inciso V do artigo 162 do

RICD).

Uma vez apresentado, o requerimento de destaque pode ser retirado pelo seu

autor, sendo que a retirada do requerimento implica o retorno da matéria destacada

ao grupo a que pertencia (inciso XII do artigo 162 do RICD). Do mesmo modo, o

destaque é considerado insubsistente se, anunciada a votação de dispositivo ou

emenda destacada, o autor do requerimento não pedir a palavra para encaminhá-la,
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voltando a matéria ao texto ou grupo a que pertencia (inciso XIII do artigo 162 do

RICD). O requerimento que solicita DVS, no entanto, não pode ser retirado após a

votação da matéria principal, pois a sua retirada implicaria a não apreciação da

matéria destacada pelo Plenário, implicando uma lacuna na votação (Questões de

Ordem nos 10.500, de 10.12.1997, e 10.512, de 3.2.1998).

Em caso de mais de um requerimento de destaque, poderão os pedidos ser

votados em globo, se requerido por Líder e aprovado pelo Plenário (inciso XIV do

artigo 162 do RICD). Tal regra não regula as votações em globo dos requerimentos

de destaque para votação em separado de concessão compulsória, só servindo aos

requerimentos de destaque sujeitos à aprovação da admissibilidade pelo Plenário

(Questões de Ordem nos 10.392, de 25.3.1992, e 10.411, de 29.4.1992).

Silva (2006, p. 301) ressalta uma regra do Regimento Interno do Senado

Federal que não consta expressamente do RICD, mas no seu juízo parece lógico

admiti-la também na Câmara, no sentido que, destacada uma emenda,

automaticamente serão destacadas as que com ela tenha relação.

Os destaques estão sujeitos à prejudicialidade, notadamente quando o

destaque tenha a mesma ou oposta finalidade de outro já aprovado (Questão de

Ordem no 10.429, de 4.5.1993).

O instrumento do destaque comporta, ainda, o mecanismo do seu

redirecionamento (ou reendereçamento), que possibilita que requerimentos de

destaque apresentados em relação à determinada proposição eventualmente

prejudicada em razão de preferência concedida a outra ou de apresentação de

emenda aglutinativa sejam aproveitados, desde que haja no texto a ser votado

correspondência em relação ao texto ao qual foram apresentados os destaques

(Questões de Ordem nos 496, de 15.5.2001, e 142, de 6.8.2003).

3.9 Destaques na apreciação de medidas provisórias

Além de introduzir limitações materiais à edição das medidas provisórias e

impossibilitar a sua reedição, a Emenda Constitucional no 32, de 11.9.2001,

modificou o rito de tramitação desta espécie normativa, que passou a ser apreciada

em cada uma das Casas do Congresso Nacional separadamente (e não mais em

sessão conjunta, como ocorria até então). Tal alteração afetou sobremaneira a
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agenda de deliberações do Plenário da Câmara dos Deputados, compulsoriamente

tomada pela significativa quantidade de medidas provisórias encaminhadas pelo

Poder Executivo ao Congresso Nacional. De acordo com a nova disciplina, se não

apreciadas até o 45o dia de tramitação, as medidas provisórias passam a sobrestar a

pauta de votações da Casa Legislativa onde se encontrar.

A Resolução no 1, de 8.5.2002, do Congresso Nacional, ao detalhar as regras

relativas ao trâmite da medida provisória, adequando-as aos termos da mencionada

Emenda Constitucional no 32, de 2001, tornou aplicáveis à votação da medida

provisória os procedimentos previstos nos Regimentos Internos de cada Casa do

Congresso Nacional (§ 7o
 do artigo 7o). Tal prescrição faz com que, de maneira

geral, apliquem-se à apreciação das medidas provisórias na Câmara dos Deputados

as suas normas regimentais relativas ao destaque.

As particularidades dessa espécie normativa, no entanto, impedem a

utilização do destaque em algumas hipóteses, impossibilitando que, por exemplo,

parte de texto de medida provisória constitua projeto autônomo, conforme já

mencionado no item 3.3 desta monografia.

A natureza peculiar da medida provisória também fez com que a referida

Resolução no 1, de 2002, dispusesse sobre a necessidade de a Câmara dos

Deputados e do Senado Federal adaptarem os seus Regimentos Internos com vistas

à apreciação das medidas provisórias pelos respectivos Plenários (artigo 16).

Tal adaptação regimental ainda está pendente de implementação no âmbito

da Câmara dos Deputados, que tem resolvido as controvérsias sobre a matéria por

meio de questões de ordem ou de regras estabelecidas pela Presidência da Casa,

tais como a que disciplinou a apreciação preliminar das medidas provisórias5. Na

referida etapa de apreciação preliminar, o Plenário delibera acerca da presença ou

não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de adequação

financeira e orçamentária da medida provisória, não sendo admitidos, consoante as

normas baixadas pela Presidência, destaques para apreciação preliminar em

separado de proposição principal ou acessória ou de parte destas.

Ainda com relação à disciplina do destaque no tocante às medidas

provisórias, é importante salientar que o § 3o
 do artigo 7o da mencionada Resolução

no 1, de 2002, conferiu tratamento de emenda à modificação feita pelo Senado

                                           
5 Ata da 109a Sessão Deliberativa Ordinária, em 21 de maio de 2002, Diário da Câmara dos
Deputados de 22.05.2002, p. 25.247.
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Federal, por meio destaque supressivo, a texto aprovado pela Câmara dos

Deputados (seja de medida provisória ou de projeto de lei de conversão). Isso faz

com que haja retorno da matéria alterada pelo Senado à Câmara dos Deputados,

que sobre ela se manifesta definitivamente.

3.10 Emenda aglutinativa

A emenda aglutinativa resulta da fusão de emendas (supressivas,

substitutivas, modificativas ou aditivas), ou da fusão de emendas com o texto da

proposição principal, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos

(artigo 118, § 3o, do RICD).

Esta espécie de proposição acessória apresenta grande afinidade com o

instrumento do destaque, não só pelo momento de sua apresentação (até a votação

da parte da proposição ou do dispositivo a que se refira), mas também por poder ter

por objeto parte destacada de proposição ou emenda destacada do grupo a que

pertencia originalmente.

O seu caráter especial a diferencia das demais espécies de emendas, cuja

regra é serem apresentadas durante a tramitação da matéria nas comissões e/ou

durante a discussão em Plenário.

Tal espécie de emenda, não encontrada no Regimento Interno do Senado

Federal, teve origem na “fusão de emendas”, incluída no Regimento Interno da

Assembléia Nacional Constituinte (1987-1988) pela Resolução no 3, de 05.01.1988,

que negou a possibilidade de a proposição dela resultante apresentar inovações em

relação às emendas objeto da fusão (art. 3o, § 2o).

Por outro lado, conforme tem decidido a Presidência da Câmara dos

Deputados em várias oportunidades (Questões de Ordem nos 132, de 5.8.2003; 247,

de 15.10.2003; e 288, de 2.12.2003), o texto resultante da fusão, por tender a

aproximar objetos, não necessita ser idêntico ao das emendas aglutinadas. Caso

contrário, não se justificaria a necessidade de apresentação de uma nova emenda.

A razoabilidade desse entendimento é evidenciada quando, por exemplo,

duas ou mais emendas pendentes de votação estabelecerem diferentes percentuais

para uma determinada matéria. Nesse caso, a emenda aglutinativa abre a

possibilidade de, no âmbito de um processo de negociação, ser proposto um
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percentual intermediário e, portanto, diferente do fixado em cada uma das emendas

passíveis de serem aglutinadas.

No que diz respeito à autoria, a emenda aglutinativa pode ser apresentada

por um décimo de membros da Casa ou por líderes que representem esse número,

implicando a retirada das emendas das quais resulta, quando apresentadas pelos

autores (artigo 122 do RICD).

Mais recentemente, a Presidência tem declarado prejudicadas as emendas

aglutinativas suportadas por requerimentos de destaques simples rejeitados em

globo (Questão de Ordem no 189, de 26.6.2007, pendente da deliberação do

Recurso no 114, de 2007, a ela interposto).

Nos termos do § 2o do artigo 122 do RICD, recebida a emenda aglutinativa, a

Mesa poderá adiar a votação da matéria por uma sessão para fazer publicar e

distribuir em avulsos o texto resultante da fusão apresentação da emenda

aglutinativa. Essa regra é uma faculdade da Mesa e não uma imposição, conforme

decidiu a Presidência da Câmara dos Deputados (Questão de Ordem no 131, de

5.8.2003). Não tem sido dispensada, no entanto, o parecer do Relator à emenda

aglutinativa.
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4 Utilização do destaque no Plenário da Câmara dos

Deputados no período 1997–2006

4.1 Metodologia

4.1.1 Levantamento preliminar

Com o intuito de investigar como o destaque tem sido utilizado no âmbito do

Plenário da Câmara dos Deputados após a alteração regimental que modificou a

disciplina do destaque para votação em separado (DVS) e introduziu o chamado

destaque de bancada (Resolução no 5, de 26.6.1996), optou-se preliminarmente por

elaborar um perfil de sua utilização no horizonte temporal iniciado no ano seguinte à

mencionada alteração regimental (1997) e concluído ao término da 52a Legislatura.

Assim, o período de dez anos analisado compreende parcialmente a 50a Legislatura

(1997-1999) e integralmente a 51a Legislatura (1999-2003) e a 52a Legislatura

(2003-2007), de forma a contemplar diferentes momentos políticos.

Os dados utilizados baseiam-se em informações constantes do “Resultado da

Ordem do Dia”, elaborado pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados

para cada sessão plenária deliberativa, que apresenta uma síntese das deliberações

ocorridas. Além disso, de forma complementar, utilizou-se informações constantes

nas atas das sessões plenárias (publicadas no Diário da Câmara dos Deputados).

No que se refere às informações relativas à tramitação das proposições de

interesse, consultou-se o Sistema de Informação Legislativa (Sileg).

Considerou-se como proposições de interesse aquelas cuja deliberação está

sujeita ao procedimento de destaque. Incluem-se nessa categoria as propostas de

emenda à Constituição, os projetos (de lei complementar e ordinária, de resolução e

de decreto legislativo) e, a partir das promulgação da Emenda Constitucional no 32,

de 11.9.2001, as medidas provisórias. Estas últimas passaram a tramitar em cada

uma das Casas do Congresso Nacional, não sendo mais apreciadas em sessão

conjunta como ocorria anteriormente.
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No cômputo do número de proposições apreciadas, não foram quantificadas

as proposições apensadas, tendo em vista que a deliberação se dá para a matéria

como um todo e os requerimentos de destaque também são apresentados para o

conjunto em exame, independentemente do número de proposições tramitando por

dependência.

Cada matéria foi computada uma vez, ainda que submetida a mais de um

turno de discussão e votação. Enquadram-se nessa hipótese as propostas de

emenda à Constituição, os projetos de lei complementar e os projetos de resolução

que versam sobre alteração do Regimento Interno. O retorno de matéria do Senado

Federal com emendas, por sua vez, foi computado como uma nova apreciação.

Num primeiro momento, procurou-se definir a participação das proposições

submetidas a algum tipo de requerimento de destaque, ainda que retirado

posteriormente pelo autor, em relação ao número total de proposições apreciadas.

Para isso, identificou-se as proposições para as quais foi apresentado pelo menos

um requerimento de destaque, quantificando-as por legislatura. O número obtido foi,

então, confrontado com o número total de proposições apreciadas por espécie para

cada legislatura do período examinado.

O passo seguinte foi identificar as espécies de proposição com maior

quantidade de requerimentos de destaque apresentados, o que foi obtido pela

relação entre o número de requerimentos de destaque apresentados e o número de

proposições submetidas a algum requerimento de destaque.

Faz-se necessário esclarecer que na quantificação dos requerimentos de

destaque apresentados, foram contempladas os vários tipos previstos no artigo 161

do RICD (DVS, destaque de emenda, destaque para constituir projeto autônomo,

destaque de preferência e destaque supressivo), sejam eles simples ou de bancada.

Os requerimentos de destaques simples quando votados em globo, no entanto,

foram computados nesta etapa como uma só ocorrência, independentemente do

número de requerimentos apreciados em cada votação, tendo em vista o registro do

resultado não indicar o número de requerimentos votados.

Os referidos requerimentos de destaque apresentados no período 1997-2006

também foram classificados e quantificados de acordo com o destino que tiveram

(votados, retirados, prejudicados, etc.), de forma a possibilitar estabelecer essa

distribuição em relação ao total.
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4.1.2 Seleção de amostra para aprofundamento do est udo

Concluída a avaliação preliminar levada a efeito no horizonte de dez anos, a

etapa seguinte consistiria no aprofundamento da análise mediante o exame mais

detido dos requerimentos de destaque apresentados para, entre outros objetivos,

classificá-los, identificar a sua autoria e verificar a sua efetividade. Para tanto, seria

necessário analisar individualmente mais de 1.500 requerimentos de destaque de

bancada apresentados no período, além de identificar e quantificar os requerimentos

de destaque simples, tarefa incompatível com a dimensão de uma pesquisa no

âmbito de um curso de especialização.

Em vista da referida dificuldade e dos resultados obtidos na avaliação

preliminar que, conforme demonstrado no item 4.2 desta monografia, indicaram uma

certa regularidade no comportamento da utilização dos destaques, optou-se por

restringir o aprofundamento da análise apenas aos anos de 1997 e 2005,

correspondentes ao terceiro ano da 50a e 52a Legislaturas, respectivamente.

Tal escolha é representativa de momentos políticos bastante distintos

(primeiro Governo Fernando Henrique Cardoso e primeiro Governo Lula,

respectivamente). No âmbito do Congresso Nacional e, em particular, na Câmara

dos Deputados, o principal partido de oposição em 1997 (PT) passa a capitanear a

coalizão governista em 2005, sendo que os principais partidos da “Base do Governo”

em 1997 (PSDB e PFL), deslocaram-se para a oposição em 2005.

Além da mudança no cenário político, no ano de 2005 o Plenário da Câmara

dos Deputados sofre o efeito da apreciação das medidas provisórias, o que não

ocorria em 1997.

Convém acrescentar que a seleção dos anos de 1997 e 2005 também teve

por objetivo evitar o efeito dos anos pares, quando a atividade legislativa da Câmara

dos Deputados é afetada pela realização de eleições no País.

Em termos de sessões deliberativas realizadas, os anos escolhidos não são

muito discrepantes, conforme mostra a Tabela 1.
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Tabela 1  −−−− Câmara dos Deputados: quantidade de sessões
deliberativas nos anos de 1997 e 2005

Sessões Deliberativas 1997 2005

Ordinárias 89 85

Extraordinárias 44 64

Total 133 149

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa

Os mencionados anos serão considerados na sua integralidade de forma a

contemplar a continuidade da apreciação das matérias nas eventuais convocações

extraordinárias do Congresso Nacional ocorridas. O funcionamento da Câmara dos

Deputados no período está mostrado no Quadro 1.

Quadro 1 −−−− Câmara dos Deputados: Período de realização de sessões plenárias

Período de
funcionamento

1997 2005

Sessões Legislativas

Extraordinária: 06/01 a 06/02/1997

Ordinária: 17/02/1997 a 30/06/1997

Extraordinária: 01/07 a 25/07/1997

Ordinária: 01/08 a 05/12/1997

Ordinária: 15/02 a 15/12/2005

Extraordinária: 16/12 a 31/12/2005

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa

4.1.3 Aspectos observados

A partir dos dados relativos aos requerimentos de destaque apresentados nos

referidos anos de 1997 e 2005, elaborou-se tabelas contendo, entre outras, as

seguintes informações:

a) a participação de proposições para as quais foram apresentados

requerimentos de destaque em relação ao total de proposições apreciadas;

b) o quantitativo de requerimentos de destaque de bancada e simples

apresentados por espécie de proposição apreciada;

c) o destino dos requerimentos de destaque de bancada e simples

apresentados (votados, retirados, prejudicados e não acolhidos);

d) o quantitativo de requerimentos de destaque de bancada que atingiram o

objetivo pretendido pelo seu subscritor (supressão de parte de texto da proposição,

aprovação de emenda com parecer contrário, aprovação de parte de texto constante

em outra proposição, etc.).
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Diferentemente da sistemática adotada na avaliação preliminar, nesta etapa

todos os requerimentos de destaque simples apresentados foram quantificados,

sendo a fonte de tais informações as atas das sessões plenárias publicadas no

Diário da Câmara dos Deputados.

Com a intenção de verificar se os dados empíricos confirmam a afirmação

corrente no sentido de ser o destaque um instrumento da minoria, agrupou-se os

destaques de bancada apresentados em duas categorias. A primeira, refere-se aos

subscritos por partidos políticos integrantes da coalizão de governo. A segunda, diz

respeito aos destaques de autoria de partidos integrantes das forças de oposição e

de partidos independentes.

A categorização adotada foi inspirada no trabalho de Limongi e Figueiredo

(2005, p. 747-749), que, ao tratar do comportamento do Poder Legislativo no

processo orçamentário, agrupou os partidos políticos em integrantes da coalizão de

governo, de direita e de esquerda. O elenco dos partidos que integravam a coalizão

governista e dos que se opunham ao governo no ano de 1997 foi extraída de Moritz

(2006, p. 13-14).

Já as informações acerca dos partidos que compunham a coalizão governista

e dos que se alinharam à oposição ou mantiveram posição de independência em

2005 foram baseadas do trabalho de Melo e Anastasia (2005, p. 310-311), com

atualizações em função do afastamento de alguns partidos da coalizão governista. É

o caso do PPS, PDT e PV, que integravam a coalizão governista no primeiro

Governo Lula, tendo dela se afastado posteriormente, assumindo posição de

independência em 2005.

4.2 Avaliação dos requerimentos de destaque apresen tados no

período 1997–2006

A Tabela 2 apresenta para o período 1997–2006, por legislatura, um

comparativo entre o número de proposições para as quais foram apresentados

requerimentos de destaque e o número total de proposições apreciadas. A relação

entre essas duas quantidades indica a proporção de proposições para as quais o

instrumento do destaque foi utilizado de alguma forma.
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Tabela 2 −−−− Quantitativo de proposições com requerimentos de destaque apresentados em relação ao quantitativo de proposições apreciadas no período
1997–20061,2

50ª Legislatura
(1997-1999)3

51ª Legislatura
(1999-2003)

52ª Legislatura
(2003-2007)

Total Período
(1997-2006)Espécie de Proposição

Apre-
ciadas

c/ des-
taque

Relação
(%)

Apre-
ciadas

c/ des-
taque

Relação
(%)

Apre-
ciadas

c/ des-
taque

Relação
(%)

Apre-
ciadas

c/ des-
taque

Relação
(%)

Proposta de Emenda à Constituição 6 5 83,3 22 16 72,7 16 9 56,3 44 30 68,2

Projeto de Lei Complementar 7 4 57,1 23 14 60,9 14 8 57,1 44 26 59,1

Medida Provisória 0 0 — 75 22 29,3 255 126 49,4 330 148 44,8

Projeto de Lei 118 37 31,4 181 60 33,1 167 52 31,1 466 149 32,0

Projeto de Resolução 17 2 11,8 30 2 6,7 42 1 2,4 89 5 5,6

Projeto de Decreto Legislativo 103 0 0,0 138 2 1,4 203 0 0,0 444 2 0,5

Total 251 48 19,1 469 116 24,7 697 196 28,1 1.417 360 25,4

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados / Diário da Câmara dos Deputados / Sileg.
Obs.:
(1) O quantitativo refere-se ao número de proposições principais apreciadas.
(2) Proposições que retornam à Câmara modificadas pelo Senado são computadas como nova apreciação.
(3) Parcial: compreende o período de 6.1.1997 a 31.1.1999.
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Do total de proposições apreciadas no período, 25,4% foram submetidas a

algum tipo de destaque. Tal proporção é de 39,9% ao se desconsiderar na avaliação

os projetos de resolução e os projetos de decreto legislativo, espécies de proposição

para as quais o mecanismo de destaque praticamente não é utilizado, em função

das razões que serão analisadas posteriormente.

Além de os requerimentos de destaque serem empregados com freqüência

nas deliberações plenárias ao longo do período 1997–2006, tal utilização encontra

certa regularidade nas três legislaturas analisadas. Em termos globais, observa-se

uma tendência de crescimento da proporção de proposições submetidas a destaque,

notadamente em se tratando de medidas provisórias. Tal tendência de crescimento,

no entanto, não se manifesta para as propostas de emendas à Constituição, cuja

proporção sofreu uma redução ao longo das legislaturas analisadas, e dos projetos

de lei, com comportamento praticamente estável.

A comparação da utilização do destaque entre as várias espécies de

proposições mostra um maior emprego do instrumento à medida que se avança em

direção ao topo da pirâmide da hierarquia das normas jurídicas. Nesse sentido, os

requerimentos de destaque mostraram-se mais freqüentes na apreciação das

propostas de emenda à Constituição (68,2% das proposições apreciadas no

período), depois nos projetos de lei complementar (59,1%), seguido das medidas

provisórias (44,8%) e dos projetos de lei (32,0%).

Em termos de quantidade de requerimentos de destaque apresentados por

espécie de proposição, também se observa comportamento semelhante, no sentido

de as propostas de emenda à Constituição e os projetos de lei complementar

apresentarem uma maior relação entre o número de requerimentos de destaque

apresentados por proposição submetida a destaque (Tabela 3).

É oportuno salientar que as alterações do texto constitucional e a

regulamentação dos dispositivos constitucionais, pela sua relevância no contexto do

ordenamento jurídico e, principalmente, pelo maior impacto que acarretam ao

cidadão, mobilizam de modo especial os parlamentares e os partidos, que tendem a

utilizar mais intensamente os artifícios regimentais à sua disposição, entre eles o

destaque.
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Tabela 3 −−−− Requerimentos de destaque apresentados em relação ao quantitativo de proposições com requerimentos de destaque apresentados 1,2

50ª Legislatura
(1997-1999)3

51ª Legislatura
(1999-2003)

52ª Legislatura
(2003-2007)

Total Período
(1997-2006)Espécie de Proposição

Desta-
ques

Propo-
sições

Relação Desta-
ques

Propo-
sições

Relação Desta-
ques

Propo-
sições

Relação Desta-
ques

Propo-
sições

Relação

Proposta de Emenda à Constituição 103 5 20,6 133 16 8,3 56 9 6,2 292 30 9,7

Projeto de Lei Complementar 13 4 3,3 90 14 6,4 23 8 2,9 126 26 4,8

Medida Provisória 0 0 — 69 22 3,1 505 126 4,0 574 148 3,9

Projeto de Lei 289 37 7,8 176 60 2,9 201 52 3,9 666 149 4,5

Projeto de Resolução 3 2 1,5 14 2 7,0 1 1 1,0 18 5 3,6

Projeto de Decreto Legislativo 0 0 — 2 2 1,0 0 0 — 2 2 1,0

Total 408 48 8,5 484 116 4,2 786 196 4,0 1.678 360 4,7

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados / Diário da Câmara dos Deputados / Sileg.
Obs.:
(1) O quantitativo refere-se ao número de proposições principais apreciadas.
(2) Proposições que retornam à Câmara modificadas pelo Senado são computadas como nova apreciação.
(3) Parcial: compreende o período de 6.1.1997 a 31.1.1999.
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Além disso, para as espécies de proposições mencionadas (propostas de

emenda à Constituição e projetos de lei complementar), a exigência de quoruns

qualificados para aprovação da iniciativa torna a utilização do destaque para votação

em separado particularmente interessante para a minoria, que transfere o ônus da

obtenção do quorum qualificado necessário para a aprovação da matéria destacada

à maioria.

Do ponto de vista processual, há uma peculiaridade no rito de tramitação das

PECs que as tornam mais suscetíveis à apresentação de destaques. Trata-se da

impossibilidade de apresentação de emendas de Plenário, diferentemente do que

ocorre no Senado Federal, que admite tal expediente.6 Em função dessa limitação, o

texto em apreciação na Câmara só pode ser alterado por meio de destaques ou de

emendas aglutinativas (que pressupõem, a depender do momento da apresentação,

a existência de destaques).

As medidas provisórias também são espécies normativas que apresentam

particularidades que as tornam mais sujeitas ao emprego de destaques, se

comparadas aos projetos de lei.

Em primeiro lugar, o fato de esta proposição sobrestar a pauta de

deliberações da Câmara dos Deputados a partir do 46o dia de sua vigência, tornando

a sua apreciação compulsória, limita o horizonte temporal para o estabelecimento de

acordos para a apreciação da matéria.

Adicionalmente, do mesmo modo que as PECs, as medidas provisórias não

estão sujeitas a emendamento em Plenário. O oferecimento de emendas por parte

dos parlamentares é restrito somente aos seis primeiros dias seguintes à sua

publicação7, o que limita as possibilidades de modificação do seu texto e torna o

destaque um instrumento importante na deliberação da matéria.

Diferentemente das medidas provisórias, os projetos de lei podem ser

emendados em Plenário e, com exceção dos projetos submetidos à urgência

constitucional, que também sobrestam a Ordem do Dia da Câmara dos Deputados a

partir do 46o dia do seu recebimento, podem ser pautados e retirados de pauta com

maior grau de liberdade, o que aumenta a possibilidade de um acordo no sentido da

sua apreciação. Isso explica o fato de cerca de dois terços dos projetos de lei

apreciados pelo Plenário não serem submetidos a qualquer tipo de destaque.

                                           
6 Art. 358, § 2o, do RISF.
7 Art. 4o da Resolução no 1, de 2002, do Congresso Nacional.
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No tocante aos projetos de resolução, somente 5,6%, em média, das

proposições dessa natureza foram submetidas a algum requerimento de destaque.

No período analisado, os projetos de resolução versaram preponderantemente sobre

alteração do Regimento Interno, criação e remanejamento de cargos e funções

gratificadas do quadro de pessoal, criação de CPIs, instituição de grupos

parlamentares, bem como sobre.denominação de dependências da Câmara dos

Deputados. A necessidade do uso freqüente do instrumento é afastada em virtude

do consenso em torno das matérias envolvidas ou de sua baixa complexidade.8

Já para os projetos de decreto legislativo, o instrumento praticamente não foi

utilizado.9 A referida categoria de proposição, destinada a veicular matérias de

competência exclusiva do Congresso Nacional, versa preponderantemente sobre

tratados, acordos ou atos internacionais. A prática corrente da Câmara dos

Deputados tem sido a de deliberar sobre os atos internacionais somente quando há

consenso, sendo as matérias retiradas de pauta em caso contrário.

A matéria também apresenta restrições no que diz respeito à possibilidade de

alteração do seu texto por parte do Congresso Nacional, conforme se pronunciou a

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, ao apreciar a Consulta no 4, de

2004, sobre os limites e os efeitos jurídicos do poder de emendar do Congresso

Nacional, ao referendar tratados internacionais celebrados pelo Presidente da

República.

A referida Comissão, acolhendo os termos do Parecer do Relator, Deputado

Aloysio Nunes Ferreira, opinou unanimemente no sentido de que:

1o) não é admissível apresentação de emendas formuladas
diretamente ao texto dos atos internacionais; 2o) são admissíveis
emendas aditivas, supressivas e modificativas ao Projeto de Decreto
Legislativo, cuja formulação visará a aprovação condicionada e,
portanto, parcial do ato internacional; 3o) não serão admissíveis
emendas substitutiva ou substitutiva global, pois se o Legislativo
discordar de todo ou quase todo o conteúdo do texto do ato
internacional, cabe-lhe, então, rejeitá-lo, ao invés de emendá-lo.
Quanto à redação do PDL, poderá apresentar conteúdos distintos,
nas hipóteses de aprovação total, de aprovação parcial ou de
rejeição.

                                           
8 Projetos de resolução para os quais foram apresentados requerimentos de destaque no período:
PRC 225/94 (criação de cargos), PRC 233/90 (Conselho de Altos Estudos), PRC 49/99 (fundo
rotativo), PRC 106/92 (Código de Ética) e PRC 118/03 (alteração do Regimento Interno).
9 Há somente dois projetos de decreto legislativo para os quais foram apresentados requerimentos de
destaque no período: PDC 752/1998 (trata do pecúlio parlamentar pago pelo extinto Instituto de
Previdência dos Congressistas – IPC) e PDC 2660/2002 (dispõe sobre a remuneração dos membros
do Congresso Nacional da 52a Legislatura).
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Tais limitações se refletem também na possibilidade de apresentação de

destaques à matéria.

Quanto ao destino dos requerimentos de destaque apresentados no período

1997–2006, verifica-se que 63,4% do total foram submetidos à votação (Tabela 4).

Tabela 4 −−−− Destino dos requerimentos de destaque apresentados

50ª Legislatura
(1997-1999)1

51ª Legislatura
(1999-2003)

52ª Legislatura
(2003-2007)

Total Período
(1997-2006)

Destino
Req.

destaque
(%)

Req.
destaque

(%)
Req.

destaque
(%)

Req.
destaque

(%)

Submetido à votação 289 70,8 320 66,1 455 57,9 1.064 63,4

Retirado 74 18,1 76 15,7 179 22,8 329 19,6

Prejudicado 30 7,4 75 15,5 145 18,4 250 14,9

Não acolhido 15 3,7 13 2,7 7 0,9 35 2,1

Total 408 100,0 484 100,0 786 100,0 1.678 100,0

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados / Diário da Câmara dos
Deputados / Sileg.

Obs.:
(1) Parcial: compreende o período de 6.1.1997 a 31.1.1999.

Cerca de um quinto dos requerimentos apresentados foram retirados pelos

seus autores, o que evidencia algum tipo de sucesso nas negociações relativas à

matéria em apreciação no momento ou em outra matéria de interesse dos

subscritores do destaque. Nesse sentido, é freqüente a retirada de requerimento de

destaque diante da concordância da maioria para que a modificação por ele

pretendida seja efetivada no Senado, ou diante do compromisso do Governo de

editar medida provisória que contemple o objeto do destaque.

Um percentual médio da ordem de 15% dos requerimentos de destaque

apresentados foi declarado prejudicado no período. Ocorre a prejudicialidade

quando a retirada da expressão destacada inverta ou modifique substancialmente o

sentido da proposição (inciso IV do art. 162 do RICD), ou quando o destaque tenha

a mesma ou oposta finalidade de outro já aprovado (interpretação conjunta dos

incisos VII e VIII do art. 163 do RICD), conforme manifestou a Presidência na

Questão de Ordem no 10.429, de 4.5.1993.

Em média, cerca de 2% dos requerimentos de destaque apresentados não

foram acolhidos, em virtude da não-observância dos requisitos regimentais.
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4.3 Refinamento da análise dos requerimentos de des taque

apresentados nos anos de 1997 e 2005

4.3.1 Participação do número de proposições submeti das a destaque em

relação ao total apreciado

Pelas razões mencionadas no item 4.1.2 desta monografia, restringiu-se o

aprofundamento da análise dos requerimentos de destaque apresentados no

período 1997–2006 apenas aos anos de 1997 e 2005, correspondentes ao terceiro

ano da 50a e 52a Legislaturas, respectivamente.

Uma das intenções da referida escolha foi investigar se a mudança no quadro

político ocorrida para esses anos, representativos do primeiro Governo Fernando

Henrique Cardoso e do primeiro Governo Lula, respectivamente, teria influenciado a

utilização do destaque.

A Tabela 5 contém, para os anos selecionados, um comparativo entre o

número de proposições para as quais foram apresentados requerimentos de

destaque e o número total de proposições apreciadas, avaliação semelhante à

desenvolvida na Tabela 2, que abrange a totalidade do período 1997–2006.

Tabela 5 −−−− Quantitativo de proposições com requerimentos de destaque apresentados em relação ao
quantitativo de proposições apreciadas – anos de 1997 e 2006 1,2

1997 2005
Espécie de Proposição Apre-

ciadas
c/ des-
taque

Relação
(%)

Apre-
ciadas

c/ des-
taque

Relação
(%)

Proposta de Emenda à Constituição 4 4 100,0 1 1 100,0

Projeto de Lei Complementar 4 1 25,0 2 1 50,0

Medida Provisória 0 0 — 48 26 54,2

Projeto de Lei 59 22 37,3 34 11 32,4

Projeto de Resolução 9 2 22,2 4 0 0,0

Projeto de Decreto Legislativo 55 0 0,0 97 0 0,0

Total 131 29 22,1 186 39 21,0

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados / Diário da Câmara dos
Deputados / Sileg.
Obs.:
(1) O quantitativo refere-se ao número de proposições principais apreciadas.
(2) Proposições que retornam à Câmara modificadas pelo Senado são computadas como nova
apreciação.
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Foram apresentados requerimentos de destaque para 22,1% das proposições

apreciadas em 1997 e para 21,0% das proposições apreciadas em 2005. Tal

proporção passa a ser de 40,3% e 45,9%, respectivamente, ao se desconsiderar os

projetos de resolução e os projetos de decreto legislativo, espécies de proposição

diferenciadas quanto à utilização do mecanismo de destaque.

De modo geral, os dois anos selecionados apresentam comportamento

semelhante ao constatado na totalidade do período 1997–2006. Isso é bem

marcante, por exemplo, na maior freqüência de utilização de destaques na

apreciação de propostas de emenda à Constituição se comparado às demais

espécies de proposição. Observa-se, no entanto, que no ano de 1997, a proporção

de projetos de lei complementar submetidos a algum tipo de destaque foi inferior à

participação observada nos projetos de lei, não seguindo o comportamento

manifestado para a integralidade do período 1997–2006.

4.3.2 Destaques apresentados por espécie de proposi ção

A Tabela 6 mostra um comportamento diferenciado no que diz respeito à

quantidade e à distribuição dos requerimentos de destaque apresentados nos anos

de 1997 e 2005.

Tabela 6 −−−− Quantitativo de requerimentos de destaque apresentados por espécie de proposição
apreciada – anos de 1997 e 2006 1,2

1997 2005

Destaques Destaques
Espécie de Proposição Com

desta-
que

Ban-
cada

Sim-
ples

Total

Com
desta-

que
Ban-
cada

Sim-
ples

Total

Proposta de Emenda à
Constituição

4 56 72 128 1 10 0 10

Projeto de Lei Complementar 1 1 0 1 1 1 0 1

Medida Provisória ― ― ― ― 26 115 33 148

Projeto de Lei 22 147 241 288 11 32 5 37

Projeto de Resolução 2 3 0 3 0 0 0 0

Projeto de Decreto Legislativo 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 29 207 313 520 39 158 38 196

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados / Diário da Câmara dos
Deputados / Sileg.
Obs.:
(1) O quantitativo refere-se ao número de proposições principais apreciadas.
(2) Proposições que retornam à Câmara modificadas pelo Senado são computadas como nova
apreciação.



53

Pode-se creditar parte dessa mudança de comportamento ao teor da pauta

de deliberações do Plenário da Câmara dos Deputados, que reflete fatores tais

como a proposta de governo do Presidente da República, a mudança no rito de

tramitação das medidas provisórias e o teor das proposições apreciadas.

O primeiro fator, relacionado à diferença dos programas de governo dos

Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Lula, manifesta-se no número de

propostas de emenda à Constituição apreciadas, proposições que tradicionalmente

demandam a apresentação de maior número de requerimentos de destaque.  Em

1997, em continuidade às reformas empreendidas pelo Governo Fernando Henrique

Cardoso, foram apreciadas quatro PECs10, enquanto em 2005, no Governo Lula, foi

apreciada apenas uma11.

A mudança da tramitação das medidas provisórias que, em 2001, passou a

ser apreciada pelo Plenário da Câmara dos Deputados, também foi um dos fatores

que alteraram o perfil das matérias constantes da Ordem do Dia. Para se ter uma

idéia do impacto provocado pelas medidas provisórias, em 2005, a pauta de

deliberações do Plenário ficou sobrestada por essa espécie normativa em 113 das

149 sessões deliberativas realizadas12.

Fator que influi significativamente na utilização do destaque e também explica

a mudança na quantidade e na distribuição dos requerimentos apresentados em

2005 em relação a 1997 é a natureza da matéria em apreciação.

Nesse sentido, a nenhuma das proposições apreciadas em 2005 foi

apresentada uma quantidade de requerimentos de destaque comparável com a

registrada quando da apreciação do Projeto de Lei no 2.695, de 1997 (normas para

as eleições de 3 de outubro de 1998). Na deliberação da referida proposição, de

particular interesse para os parlamentares, foram apresentados 14 requerimentos de

destaque de bancada e 59 requerimentos de destaque simples. Quando do seu

retorno do Senado Federal, com emendas, ainda em 1997, foram apresentados 18

requerimentos de bancada e 26 requerimentos de destaque simples.

                                           
10 PEC 1/95 (reeleição para cargos do Poder Executivo), PEC 173/95 (Reforma Administrativa), PEC
449/97 (prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal) e PEC 338/96 (regime constitucional dos
militares).
11 PEC 227/04 (reforma da Previdência – PEC paralela).
12 Dados da Secretaria-Geral da Mesa.
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Ainda com relação à distribuição, constitui uma regra a concentração de

requerimentos de destaque em um pequeno grupo de proposições, tidas como mais

polêmicas e complexas. Em 1997, apenas 6 proposições (aproximadamente um

quinto das 29 matérias submetidas a algum tipo de destaque) concentraram 74,4%

do número total de requerimentos de destaque apresentados. Embora em 2005 tal

proporção seja menor, a constatação permanece válida, uma vez que 6 iniciativas

legislativas (de um total de 39 proposições submetidas a algum tipo de destaque

naquele ano), absorveram 49,0% dos requerimentos apresentados.

A concentração é ainda mais pronunciada quando o objeto de análise são os

requerimentos de destaque simples. Em 1997, 6 proposições foram objeto de 84,3%

de todos os requerimentos de destaque simples apresentados. Em 2005, apenas 4

proposições responderam por 63,2% dos requerimentos de destaques simples.

4.3.3 Classificação dos requerimentos de destaque a preciados

A Tabela 7 apresenta o quantitativo de requerimentos de destaque

apresentados em Plenário nos anos de 1997 e 2005, classificados pela sua natureza

(de bancada ou simples) e pelo destino que tiveram (votados, retirados, prejudicados

e não acolhidos).

No conjunto dos requerimentos de destaque de bancada, predominam os de

votação em separado (DVSs), os que solicitam votação de emenda e os

denominados destaques de preferência.

Os destaques para tornar parte de proposição projeto autônomo são

utilizados esporadicamente, encontrando-se apenas dois requerimentos nesse

sentido apresentados por bancada em 2005 e nenhuma ocorrência em 1997.

Verificou-se também estar em desuso o destaque supressivo de bancada,

visto que o DVS, além de servir a este objetivo, possibilita a inversão do ônus do

quorum, o que torna a sua utilização mais vantajosa para o autor do requerimento.
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Tabela 7 −−−− Classificação dos requerimentos de destaque apresentados nos anos de 1997 e 2005

19971 2005
Tipo Quan-

tidade (%)
Quan-
tidade (%)

Bancada

Submetidos à votação 134 64,7 81 51,3

Retirados 59 28,5 41 25,9

Prejudicados 11 5,3 34 21,5

Não acolhidos 3 1,5 2 1,3

Subtotal 207 100,0 158 100,0

Simples

Rejeitados em globo 260 83,1 20 52,6

Votados individualmente 22 7,0 5 13,2

Retirados 9 2,9 6 15,8

Prejudicados 22 7,0 6 15,8

Não acolhidos 0 0,0 1 2,6

Subtotal 313 100,0 38 100,0

Total 520 100,0 196 100,0

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados / Diário da Câmara dos
Deputados / Sileg.
Obs.:
(1) Há quatro destaques de relator submetidos à votação em 1997 não considerados neste
levantamento.

Quanto aos requerimentos de destaque simples, que podem ser

apresentados por qualquer deputado individualmente, sem a necessidade da

concordância ou do comprometimento da bancada a qual pertença o parlamentar, a

regra tem sido a de sua rejeição em uma única votação, após a aprovação de

requerimento que solicita a votação em globo dos requerimentos apresentados. No

período 1997–2006, foram apreciados pelo Plenário 66 requerimentos nesse

sentido. Em 1997, 83,1% dos requerimentos de destaque simples foram rejeitados

em globo, decorrentes da aprovação de 13 requerimentos nesse sentido.

Por outro lado, dos 22 destaques simples votados individualmente no referido

ano, correspondentes a 7,0% do total apresentado, 18 atingiram o objetivo

pretendido pelo seu subscritor.

Ocorre que, por vezes, a cota fixa de destaques de bancada estabelecida

pelo Regimento Interno mostra-se insuficiente para os partidos promoverem as

alterações por eles desejadas no texto da proposição em votação. Nesses casos, os

destaques simples são utilizados em complementação aos destaques de bancada,
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alcançando o fim a que se propõem principalmente quanto apresentados pela

maioria, que tem meios para aprová-los. O expediente nessas hipóteses tem sido o

de excepcionalizar, quando da votação do requerimento que solicita votação em

globo dos destaques simples, os destaques que atendem ao interesse da maioria.

A redução da ordem de 88% no número de requerimentos de destaque

simples apresentados à Mesa em 2005, quando comparado com o ano de 1997,

pode ser explicada em parte pela já mencionada alteração qualitativa da pauta de

deliberações da Câmara dos Deputados, o que envolve menor número de propostas

de emenda à Constituição, introdução de medidas provisórias e natureza das

proposições apreciadas.

É possível também que a utilização do requerimento de destaque simples por

parte dos deputados tenha declinado em função da baixa possibilidade de sucesso

do instrumento. Quando apreciado no âmbito de uma votação em globo, o

requerimento de destaque simples não é efetivamente lido em Plenário, nem há a

possibilidade de encaminhamento da sua votação por parte do seu autor. O texto do

requerimento só é divulgado quando da publicação da ata da sessão plenária no

Diário da Câmara dos Deputados.

Assim, o destaque simples tem servido mais para o parlamentar marcar uma

posição ou mostrar alguma atitude de sua parte para o eleitor, com relação à matéria

em votação.

4.3.4 Autoria dos destaques de bancada apresentados  e índice de sucesso

As Tabelas 8 e 9 apresentam os quantitativos dos requerimentos de destaque

de bancada apresentados em 1997 e 2005, respectivamente, por partido político ou

bloco partidário, agrupando-os em duas categorias: os subscritos por partidos

políticos integrantes da coalizão de governo e os de autoria de partidos integrantes

das forças de oposição e de partidos independentes.
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Tabela 8 −−−− Autoria dos requerimentos de destaque de bancada apresentados no ano de 1997

Votados
Partido/Bloco 1 Apresen-

tados

Não
votados2

Sucesso Insucesso Total

Coalizão de governo

PSDB 26 11 6 9 15

PFL 36 13 14 9 23

PTB 6 4 1 1 2

PMDB 24 5 11 8 19

PPB 26 12 6 8 14

Subtotal 118 45 38 35 73

Oposição/independentes

PT/PDT/PCdoB 69 20 12 37 49

PSB 12 4 3 5 8

PL 7 4 2 1 3

PPS 1 0 1 0 1

Subtotal 89 28 18 43 61

Total 207 73 56 78 134

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados / Diário da Câmara dos
Deputados / SILEG.
Obs.:
(1) Quando o requerimento foi subscrito por mais de um líder, considerou-se o partido do primeiro
subscritor.
(2) Inclui retirados, prejudicados e não acolhidos.
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Tabela 9 −−−− Autoria dos requerimentos de destaque de bancada apresentados no ano de 2005

Votados
Partido/Bloco 1 Apresen-

tados

Não
votados2

Sucesso Insucesso Total

Coalizão de governo

PT 13 6 5 2 7

PcdoB 5 2 3 0 3

PL/PSL 11 7 1 3 4

PSB 3 2 1 0 1

PTB 7 6 0 1 1

PMDB 6 2 4 0 4

Subtotal 45 25 14 6 20

Oposição/independentes

PSDB 31 13 6 12 18

PFL 35 16 1 18 19

PDT 11 5 0 6 6

PV 5 2 0 3 3

PPS 19 7 6 6 12

PP 11 9 1 1 2

PSOL 1 0 0 1 1

Subtotal 113 52 14 47 61

Total 158 77 28 53 81

Fonte:  Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados / Diário da Câmara dos
Deputados / SILEG.
Obs.:
(1) Quando o requerimento foi subscrito por mais de um líder, considerou-se o partido do primeiro
subscritor.
(2) Inclui retirados, prejudicados e não acolhidos.

Em 1997, a autoria da maior parte dos destaques de bancada apresentados

(57,0%) foram de partidos pertencentes à coalizão governista, constatação que

causa certa perplexidade, uma vez que o esperado seria a utilização preponderante

do mecanismo por parte das oposições, tal como se deu em 2005, quando 71,5%

dos requerimentos de destaque de bancada apresentados foram de iniciativa dos

partidos oposicionistas ou independentes.

A mudança de comportamento descrita certamente depende do grau de

coesão da coalizão governista e de como o Poder Executivo, autor da maior parte

das proposições apreciadas em Plenário e detentor do controle sobre a agenda dos

trabalhos legislativos da Câmara dos Deputados, relaciona-se com a sua base

parlamentar.
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A depender do relacionamento do Poder Executivo com a sua base, as

iniciativas legislativas submetidas à apreciação da Câmara dos Deputados chegam

ao Plenário sem que tenham sido suficientemente negociadas no âmbito dos

próprios partidos integrantes da coalizão governista, o que faz com que o texto final

das proposições seja construído em Plenário, inclusive durante a fase de sua

votação, induzindo a utilização, pelos partidos da coalizão governista, do

instrumento do destaque.

Tal diagnóstico é confirmado pela grande participação de matérias sujeitas ao

rito de tramitação previsto no artigo 155 do RICD, denominado de “urgência

urgentíssima”, que, segundo Felinto (2007, p. 61), passou a ser utilizado como regra

nas deliberações dos projetos de lei pelo Plenário. As matérias submetidas ao

referido regime podem ser submetidas de imediato ao Plenário, dispensando-se uma

série de exigências regimentais para a sua apreciação, de forma a concentrar as

negociações no âmbito do Plenário.

Quando se analisa o percentual de requerimentos de destaque de bancada

que atingiram o objetivo pretendido pelo seu subscritor (supressão de parte de texto

da proposição, aprovação de emenda com parecer contrário, aprovação de parte de

texto constante em outra proposição, etc.), verifica-se que o instrumento do

destaque tem sido muito mais efetivo para a coalizão governista do que para a

oposição.

Assim, em 1997, a bancada governista obteve sucesso em 52,0% dos

requerimentos de destaque apreciados, enquanto a taxa de sucesso da oposição foi

de 41,8%. Em 2005, a coalizão governista obteve sucesso em 70,0% dos

requerimentos votados, sendo que o sucesso para as oposições foi manifestado em

34,6% das ocorrências.

A elevada freqüência de utilização do destaque pela coalizão governista e,

sobretudo, o alto índice de sucesso alcançado na votação dos destaques

apresentados pelos partidos governistas são sinais de que as regras atinentes ao

destaque após a promulgação da Resolução no 5, de 1996, têm-se mostrado

satisfatórias para a maioria.

Uma importante evidência nesse sentido pode ser identificada quanto da

apreciação da Proposta de Emenda à Constituição no 558, de 2006 (prorrogação da

vigência da CPMF e da Desvinculação das Receitas da União), durante o segundo

semestre de 2007. Na ocasião, houve um intenso e continuado processo de
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obstrução por parte das oposições, tendo sido cogitada a alteração do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados para reduzir os mecanismos regimentais de

obstrução. Entre as várias medidas nesse sentido apresentadas no pré-projeto de

resolução discutido pela Mesa Diretora em reunião realizada em 13 de setembro de

2007, menciona-se a supressão de vários tipos de requerimentos correntemente

utilizados para o fim de obstrução, o aumento do interstício para solicitação de

verificação de votação e a exigência de maioria absoluta para apresentação das

emendas aglutinativas. Não consta no mencionado pré-projeto, no entanto, qualquer

alteração nas regras do mecanismo de destaque em vigor.
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5 Conclusões

A investigação sobre a utilização do destaque no âmbito do Plenário da

Câmara dos Deputados, após a alteração regimental que modificou a disciplina do

destaque para votação em separado (DVS) e introduziu o chamado destaque de

bancada (Resolução no 5, de 26.6.1996), mostra que o instrumento foi empregado

com freqüência e regularidade na apreciação de proposições ao longo do período

1997–2006.

A utilização do destaque constitui regra quando se trata da apreciação de

propostas de emenda à Constituição e de projetos de lei complementar, iniciativas

legislativas que, pela sua relevância no contexto do ordenamento jurídico e pelo

impacto que acarretam ao cidadão, parecem mobilizar de modo especial os

parlamentares e os partidos, que tendem a manejar mais intensamente os artifícios

regimentais à sua disposição, entre eles o destaque.

Comportamento distinto foi observado no tocante às medidas provisórias e

aos projetos de lei. Embora a deliberação dessas espécies de proposições envolva o

emprego do destaque com relativa freqüência, a maioria delas são apreciadas pelo

Plenário sem a necessidade de lançar mão do instrumento.

As peculiaridades quanto à matéria que veiculam e as circunstâncias em que

são pautados fazem com que na apreciação dos projetos de resolução, a freqüência

de utilização do instrumento mostre-se baixa, aproximando-se de zero quanto aos

projetos de decreto legislativo.

Do ponto de vista processual, a restrição quanto à possibilidade de

apresentação de emendas de Plenário, especialmente no que diz respeito às PECs,

parece tornar a referida espécie de proposição mais suscetível ao destaque,

instrumento que pode suprir, ainda que com limitações, essa condição, permitindo a

alteração do texto em apreciação como derradeiro recurso.

Não se pode perder de vista, no entanto, que o maior ou menor emprego do

destaque tem relação direta com o teor das matérias constantes da pauta de

deliberações da Câmara dos Deputados, de modo que as proposições que abordem

temas polêmicos estão mais sujeitas ao uso do instrumento.

O relacionamento do governo com os parlamentares em geral e, em especial,

com a sua base de apoio, também influi na utilização do instrumento, de modo que o
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quantitativo de requerimentos de destaque apresentados constitui importante

indicador do relacionamento entre Executivo e Legislativo.

A freqüência de utilização do destaque de bancada, tanto pela oposição,

quanto pelas forças governistas, aliada ao elevado índice de sucesso alcançado

pelas últimas na votação dos destaques por elas patrocinados permitem

compreender as razões pelas quais cessaram as críticas à sistemática dos

destaques de bancada, tão censurada por segmentos políticos governistas logo

após a sua incorporação às normas regimentais pela Resolução no 5, de 1996.

Dessa forma, as evidências são no sentido de que a fórmula do destaque

proporcional de bancada tem atendido satisfatoriamente os partidos governistas e de

oposição.

Quanto aos destaques simples, a sua baixa efetividade pode explicar o

arrefecimento da sua utilização em período mais recente, em comparação com o

momento logo após a entrada em vigor da Resolução no 5, de 1996. Tal tipo de

destaque só tem sido utilizado com êxito quando a cota regimental de destaques de

bancada mostra-se insuficiente para os partidos majoritários promoverem as

alterações por eles pretendidas no texto em votação.
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