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Introdução 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Não é fácil introduzir e atormentar, com critérios científicos, o 
campo da reflexão política. As circunstâncias e os fundamentos da política 
produzem uma natureza casual nem sempre previsível”. (Dep. Paulo 
Delgado.25/2/2000 – GE) 

 
 Muito se tem falado sobre o desempenho da Câmara dos Deputados,  especialmente após 
a Constituição de 1988, mas há pouca reflexão sistematizada sobre os problemas do Legislativo 
brasileiro, o que nos parece valioso e oportuno neste reinício dos trabalhos legislativos, em 2001, 
sob a coordenação de nova Mesa Diretora. 

 
Realizamos este estudo como trabalho final do curso de Desenvolvimento Gerencial 

oferecido a funcionários da Câmara, iniciativa de extrema relevância que sem dúvida há de 
contribuir para a maior efetividade da Casa.  

A propósito, nos parece interessante registrar, logo de início, sugestão dos alunos sobre o 
nome da Instituição.  

“Câmara dos Deputados” é a denominação oficial da Casa maior do Legislativo brasileiro. 
Contudo, após exaustivas análises a respeito de tal denominação, chegou-se à conclusão de que 
muitas das dificuldades percebidas, no âmbito interno e externo, sobretudo referentes a aspectos 
da cultura organizacional, têm origem na crença de que a “Câmara é dos Deputados”,  como 
sugere a denominação oficial.  Tal fato não passou despercebido sobretudo porque expressa um 
certo predomínio de aspectos político-individualistas (de seus membros) em detrimento de uma 
concepção organizacional que reconheça o “todo” antes das partes, a Instituição nacional antes 
dos membros que a compõem por períodos determinados, a população antes dos parlamentares.  

Daí a sugestão de chamar a Casa maior do Legislativo brasileiro de “Câmara Federal”, o 
que acolhemos neste estudo. 

 
O Legislativo brasileiro tem sido alvo de um sem-número de críticas que grosso modo se 

resumem na afirmação de que “o Parlamento não está cumprindo o seu papel”. Em outras 
palavras, não tem efetividade.  
 Procuramos, então, inicialmente, identificar os contornos da problemática do Legislativo 
brasileiro, em trabalho anterior, no qual reunimos vasta documentação que serviu de base para 
este estudo e que foi aqui reproduzida em parte. Assim é que de “ Um Roteiro para Discussão do 
Legislativo Brasileiro Contemporâneo” chegamos na “ Análise Estratégica – Requisito Viabilizador 
da Efetividade da Câmara Federal”. 
 Certamente nossa convivência com as atividades realizadas no plenário e nas Comissões 
técnicas da Casa e a nossa breve experiência na área administrativa influíram na busca de uma 
perspectiva mais prática que acadêmica, mesmo porque não temos proximidade com os rigores 
da metodologia científica e mesmo das Ciências, de um modo geral.  
 Nosso propósito é apenas o de ajudar a Câmara Federal, Parlamentares, Diretores e 
Funcionários a equacionarem a complexa problemática que vem marcando a atuação do 
Legislativo ao longo do tempos. 
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Fundamentação 
  
 Adotamos como hipótese que a ausência de uma visão estratégica impede à Câmara dos 
Deputados — Casa maior do Legislativo brasileiro — alcançar efetividade no ambiente em que 
interage e, internamente, a necessária eficiência e a eficácia de seus objetivos.  
 
 Consideramos “efetividade” o grau de satisfação que a Instituição proporciona nas suas 
relações com o ambiente externo e que é resultante de sua eficiência e eficácia.  

Consideramos “eficiência” a capacidade de produzir ações com produtividade. 
Consideramos “eficácia” a capacidade de poder formular bem os seus objetivos. 
 
Para comprovar a hipótese acima formulada nos baseamos nos seguintes parâmetros: 

 
1- O Legislativo na teoria: falta de sustentação, no Estado contemporâneo, dos paradigmas 

inerentes à concepção de representação político-legislativa. 
 

Procuramos identificar as funções maiores da Câmara Federal, segundo opinião externada 
por Deputados em seus discursos (1999-2000);  

Ilustramos o destaque de uma função em detrimento das demais; 
Inferimos os paradigmas inerentes às concepções doutrinárias da representação político-

legislativa como forma de legitimação das ações estatais;  
Mostramos a falta de sustentação de tais argumentos no Estado contemporâneo. 

 
2- Legislativo e Estratégia: falta de abordagens sistêmicas - estratégicas sobre a problemática 

que envolve o Legislativo.  
 
Situamos a análise estratégica como requisito de adequação/transformação para a Câmara 

dos Deputados, e especificamente a escolha da Metodologia de Aproximação Situacional - MAS. 
Citamos abordagens sobre os problemas do Legislativo brasileiro e as propostas de solução, 

destacando a parcialidade dos enfoques e a tônica na necessidade de reforma.  
 
3- Restrições significativas Legislativo x população. 

 
Identificamos as principais restrições que caracterizam o relacionamento da Câmara Federal 

com a população em geral, com base na opinião externada por Deputados em seus discursos 
(1999-2000);   

Constatamos a existência de uma crise de autoridade política; 
Reportamo-nos a questionamentos acerca de impropriedades nas pesquisas de opinião e 

sondagens; 
Destacamos a importância dos Anais como registro da vida nacional; 
Citamos dados extraídos de pesquisas de opinião referentes ao Legislativo brasileiro.  
 

4- Restrições significativas Legislativo e mídia (externa). 
 
Apresentamos as características principais da mídia contemporânea e as implicações 

decorrentes de sua atuação na esfera político-legislativa;  
Ressaltamos a influência da mídia na campanha eleitoral; 
Identificamos as principais restrições que caracterizam o relacionamento da Câmara Federal 

com a mídia (comercial-externa), com base na opinião externada por Deputados em seus 
discursos (1999-2000); 

Identificamos os temas mais visados pela mídia (externa) em relação à Câmara dos 
Deputados e a seus membros. 
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5- Restrições significativas Legislativo x Executivo. 
 

Sintetizamos os questionamento acerca do fortalecimento do Poder Executivo em detrimento 
do Legislativo; 

Apresentamos quadro sobre as desvantagens da produção jurídica feita no Executivo em 
relação à feita no Legislativo; 

Reportamo-nos a questionamento sobre o sistema presidencialista e governabilidade; e 
sobre mundialização e política externa; 

Identificamos as principais restrições que caracterizam o relacionamento da Câmara Federal 
com o Executivo, com base na opinião externada por Deputados em seus discursos (1999-2000); 
 
6- Restrições significativas Legislativo x Legislativo. 
 

Registramos inconveniências regimentais sobre as reclamações administrativas; 
Sintetizamos alguns aspectos da esperada reforma política; 
Identificamos as principais restrições à Câmara Federal, com base na opinião externada por 

Deputados em seus discursos (1999-2000), nas seguintes esferas: Aspectos Comportamentais, 
Problemas de Funcionamento da Casa (Regimento Interno, Presidência e Mesa Diretora, 
Estrutura Administrativa, Instalações Físicas, Estrutura e Processo Legislativo, Impropriedades no 
Orçamento da União). 

 
 
Aplicação Prática 
 
 Este estudo é apoiado pela aplicação prática da Metodologia de Aproximação Situacional – 
MAS, um modelo de análise e resolução estratégica de problemas, que estruturou 
matematicamente as variáveis (restrições e indicativos) levantadas em função dos parâmetros 
acima indicados e que concorrem paras as disfunções à atuação da Câmara dos Deputados. 
 Após o cruzamento de um elenco de variáveis (fatos/problemas selecionados) que 
provocam disfunções à atuação da Câmara dos Deputados, o modelo destacou as mais 
relevantes,  aquelas que têm propensão à fator, ou seja, que causam as demais. E por fim, o 
modelo indicou a prioridade de intervenção sobre os fatos/problemas com propensão à função —  
o que tratamos no título Conclusão  — ou seja, uma ordem para intervenção em busca de maior 
efetividade para a Câmara dos Deputados. 
 Certamente a aplicação da MAS retira do presente estudo o caráter meramente acadêmico 
e o transforma em elemento orientador da ação prática. 
  
Metodologia: explicações 
 
 Para a parte conceitual deste estudo e para o levantamento das restrições e dos indicados 
das disfunções da Câmara Federal procedemos à revisão de literatura nos termos indicados na 
bibliografia:  artigos especializados, matérias jornalistas e principalmente discursos de Deputados 
nos anos 1999 e 2000 em que se fazia referência a problemas do  Legislativo. Incluímos o período 
da Convocação Extraordinária (de 27 de janeiro a 14 de fevereiro de 2001), que antecedeu as 
eleições para as Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 

 
Para a aplicação da Metodologia de Aproximação Situacional - MAS, selecionamos 20 

fatos/problemas, dentre as restrições levantadas  em cada parâmetro, e confeccionamos matriz e 
gráficos para sua interpretação.  

O detalhamento dos procedimentos utilizados será feito oportunamente na introdução da 
matriz e de cada gráfico. 
 Todos os grifos constantes deste estudo são de nossa autoria. 

Dificuldades  
  

Cabe relatar as principais dificuldades percebidas ao longo deste exercício, até porque 
talvez elas expliquem,  em parte,  erros e Impropriedades certamente verificados. 
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Abrangência terminológica  
 
 Ao longo das leituras para informação da revisão bibliográfica, percebemos uma certa 
imprecisão na utilização de termos envolvidos na problemática legislativa.  

Os termos “Legislativo”, “Parlamento”, “Congresso” muitas vezes são usados como 
sinônimos de “Câmara dos Deputados”. Assim é que apesar de a seleção de discursos referida na 
bibliografia concentrar-se nas intervenções proferidas em sessões plenárias da Câmara dos 
Deputados, os problemas, as críticas e sugestões ali colhidos, na maior parte das vezes, se 
estendem ao Congresso Nacional — abrangendo, portanto, o Senado Federal  — e mesmo ao 
Tribunal de Contas da União, órgão auxiliar.  

 
“(...) Quando algo vai mal na vida nacional, sempre há a possibilidade de se malhar essa 

entidade difusa e nefasta, vulgarmente conhecida como “os políticos”. Esse julgamento avesso a 
distinções e individualizações atinge, de maneira particularmente perversa, o Poder Legislativo”. 
(Dep. Fernando Zuppo. 10/5/2000 – PE)  
 
 Dificuldade semelhante ocorre em relação aos termos “políticos” e “Parlamentares”. 
Percebe-se que o termo é empregado ora referindo-se a qualquer um que faça política ou com ela 
se relacione de forma mais evidente, ora referindo-se especificamente ao “Parlamentar”, 
Deputados e Senadores que exerçam mandato federal.  

Naturalmente os Parlamentares se inserem na categoria “políticos”, mas por vezes eles 
próprios fazem distinção entre “Parlamentares políticos”, aqueles que se dedicam à atividade 
político-legislativa com exclusividade profissional, e “Parlamentares não políticos”, ou seja, os que 
cumprem mandato parlamentar conciliando-o com outras atividades profissionais ou que não se 
apresentam como candidatos a fazer carreira no meio político.  
 
 Tais dificuldades não foram solucionadas neste trabalho. 
 

Pronunciamentos parlamentares como material de pesquisa  
 

Desde os primeiros momentos deste trabalho fomos questionados da credibilidade ou da 
utilidade do material escolhido para pesquisa, ou seja, basicamente os pronunciamentos 
parlamentares, porque um dos indicativos de problemas relacionados às atividades político-
legislativas seria exatamente a conhecida demagogia típica daqueles discursos, cheios de frases 
de efeito e palavras bonitas, mas sem correspondência com a realidade. E pior, sem perspectiva 
de traduzir as reais intenções dos oradores. 
  A preocupação aumentou quanto às sugestões extraídas das propostas de campanhas à 
Presidência da Mesa da Câmara.  

“Nisso eles são bons!”, foi o que ouvimos dos que estão acostumados a computar 
promessas não cumpridas ou “boas-intenções” não realizadas. 

De qualquer forma, estamos convencidos de que melhor seria basear nossa pesquisa em 
posições externadas de forma pública, uma vez que é justamente essa publicidade em torno da 
atividade legislativa que delineia grande parte das críticas dirigidas àquele Poder e seus membros.  
 

Legendas utilizadas na identificação dos discursos parlamentares 
As siglas seguintes se referem à fase da sessão em que ocorreu o pronunciamento 

parlamentar. Tal identificação se faz necessária porque não raramente o Deputado fala mais de 

uma vez no mesmo dia e na mesma sessão. 

 

PE – Pequeno Expediente OD – Ordem do Dia 

BC – Breves Comunicações CP – Comunicações Parlamentares 
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GE – Grande Expediente EX – Expediente  

 

Conceitos básicos da Metodologia de Aproximação Situacional - MAS 
 

De logo é preciso esclarecer os seguinte conceitos:  
Chamamos de “problema” a noção de uma situação real percebida diante de uma situação 

desejada. 
Chamamos de “fato/problema” a existência de uma condição que afeta um número 

significativo de indivíduos na Instituição, Câmara dos Deputados, e de um sentimento de que algo 
poder ser feito para sua melhoria ou eliminação.  

Chamamos de  “indicativos” a citação/descrição de elementos/aspectos que podem 
exprimir carências (falta, precisão de algo necessário à organização.); limitação ao desempenho 
(aspectos que condicionam a eficiência da organização), enfim, um conjunto de restrições que 
impedem a efetividade da Instituição e a viabilização da sua visão de futuro.1 

Consideramos “estratégia” a capacidade de se trabalhar contínua e sistematicamente o 
ajustamento da organização às condições ambientais em mutação, tendo em mente a visão de 
futuro e as perpetuidade organizacional”.2 

Embora a intenção maior tenha sido identificar os fatos/problemas que caracterizam as 
disfunções da Câmara Federal, acrescentamos as sugestões oferecidas, o que muito pode facilitar 
a etapa seguinte deste estudo, qual seja a elaboração de estratégias (ações) para intervenção nos 
problemas/situações analisados. 

                                                           
1 Fonte: SILVEIRA Jr, Aldery & VIVACQUA, Guilherme Antônio. Planejamento Estratégico como instrumento de 
mudança organizacional.   
2 - Idem. 
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O LEGISLATIVO NA TEORIA * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
* Ilustração – Fonte: Folha de S. Paulo, 14/02/2001 
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O Legislativo na Teoria 
 

Funções 
 

Quando a Constituição diz ‘são poderes da União, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário’, está dizendo 
que são órgãos da União. A palavra “poder” ali tem o significado de órgão 
(...). Está-se usando a palavra “poder” na acepção de função; são órgãos 
desempenhantes de funções. (Dep. Michel Temer, 4/4/2000) 

 
Críticas à atuação do Legislativo não são novidade nem pela época, nem pelo conteúdo, 

nem pelos autores, até porque promover o debate, a oposição de idéias, percepção de realidades 
desejadas, constitui em parte a essência da função político-legislativa, mesmo quando o foco é a 
própria Instituição.  

E o que se constata, grosso modo, é que tais críticas se resumem na simples e repetida 
afirmação de que “o Legislativo não cumpre o seu papel”, em outras palavras, não tem efetividade 
e antes eficácia. 

 
Diante da complexidade do tema, só nos resta tentar uma breve sistematização das 

funções do Poder Legislativo — com o perdão do pleonasmo sugerido acima por Michel Temer —, 
voltando nossa atenção, sempre que possível, para a Câmara Federal, conforme ressalvas feitas 
anteriormente.  

Propomos também aqui uma sistematização em títulos gerais — sem nenhuma pretensão 
de originalidade e com as devidas desculpas pela ignorância de outras que porventura pareçam 
mais apropriadas — exclusivamente com o intuito de definir as restrições, os indicativos e as 
implicações decorrentes dos aspectos levantados. 

 
Muito do que se diz acerca do papel/função do Legislativo integra o campo das abstrações, 

dos conceitos, de teorias e mais teorias que não nos interessa discutir neste momento, mas 
apenas referir nos elementos em que descrevem a problemática. 

 
Trata-se aqui,  talvez, menos de “função”, propriamente dita, como expectativa e 

concretização de ações; e mais de “missão”, no sentido da definição de meta a ser atingida.  
 Assim é que se diz , numa visão macro, que cabe ao Poder Legislativo “legitimar o 

exercício do poder”, “representar a população”, “assegurar a democracia”.   
A Constituição Federal brasileira prescreve objetivamente atribuições para Câmara, 

Senado, Congresso, Tribunal de Contas, Comissões Técnicas, delimitando esferas de 
competência e instrumentalizando o Poder/Função. No entanto, uma série de “tarefas” ou 
“atividades” desenvolvidas pelos Parlamentares não se encontra expressamente descrita e pouco 
se fala a respeito delas, em abordagens conceituais e sistêmicas.  

Acrescentamos nos títulos outras funções/missões da Casa, segundo citações extraídas 
dos discursos dos próprios Deputados, titulares do mandato legislativo, sem ter aqui a 
preocupação de avaliar se elas seriam, ou não, apropriadas à luz das doutrinas da Ciência 
Política, do Direito ou de outras áreas da Ciência. E mesmo se seriam objeto de consenso por 
parte do conjunto dos Parlamentares. 

 
É importante notar como nos últimos tempos estamos precisando 

repisar, repetir, afirmar e reafirmar obviedades, exata e precisamente, penso 
eu, porque estamos cada vez mais nos esquecendo dos conceitos, 
especialmente dos conceitos geradores das instituições. (Dep. Michel 
Temer, 4/4/2000) 

 
Decididamente, devemos refletir sobre o nosso verdadeiro papel. 

(Dep. Dr. Hélio, 1/9/1999 – CP) 
 

A falta de clareza sobre a missão, sobre as funções da Instituição por parte de seus 
membros principais, os Deputados, sem dúvida é a restrição maior e uma forte razão para o 
diagnóstico e o levantamento de problemas organizacionais aqui tentados. Certamente tal tarefa 
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melhor seria desempenhada pelos próprios Parlamentares e possivelmente por seus dirigentes 
maiores, o que, sinceramente, esperamos ver concretizado em breve. 

 
O mundo político não é vitima desse processo de incompreensão da 

sua atividade. O mundo político é cada vez mais o protagonista desse 
processo. (Dep. Paulo Delgado. 25/02/2000 – GE) 

 
Vejamos, então, alguns indicativos e restrições que descrevem as funções principais do 

Legislativo.  
Esta Casa é como o ar. A gente só sente sua falta quando não 

existe. É aí  que a gente sente seu valor. (Dep. Nelson Marchezan. 
14/2/2001. Sessão 001.3.51.P) 

 

Função/missão  
Representar a 
População 

A função/missão “representar a popular”, em certa medida, sintetiza as 
demais e será objeto de maior detalhamento na próxima seção.  

Assegurar a Democracia 
 

Certamente essa função/missão não é exclusiva do Legislativo, nem da 
Câmara Federal, mas normalmente lhe é atribuída em decorrência de ser 
o Congresso local privilegiado para a manifestação do pluralismo e, 
historicamente, por nele ter se concentrado a resistência às formas de 
tirania. 

Legitimar o Exercício do 
Poder 

A função/missão “legitimar o exercício do poder” será objeto de maior 
detalhamento na seção seguinte por integrar, juntamente com as 
anteriores,  os paradigmas doutrinários questionados.  

Restrições  - Usurpação do mandado popular eletivo por órgãos e entidades 
(nacionais e internacionais) que passam a gerar direitos e poder fora 
da esfera estatal. 

- Impropriedades no sistema eleitoral brasileiro. 
- Esfacelamento da representação político-legislativa. 

 
O Cidadão passa a imaginar que a sua cidade só estará presente 

nesta Casa se tiver um dos seus membros aqui. (Dep. Paulo Delgado.  
25/02/2000 – GE)  

 
A propósito dessa distorção entre a teoria e a prática, a função e a  pessoa que a exerce, a 

democracia e o absolutismo, vamos tornar nossas as palavras do Dep. Michel Temer ,  ao 
descrever uma certa expectativa brasileira por lideranças fortes. 

 
Vejo que as pessoas exigem uma autoridade, um sujeito bravo, 

capaz de dizer coisas até — quem sabe? — mais grosseiras, alguém que 
apareça aos olhos do povo como capaz de comandar por força de uma 
autoridade quase unipessoal. (....) As pessoas que assim pensam na 
verdade estão tentando reviver o absolutismo. (....) precisamos de um 
paizão que cuide de nós e diga o que devemos ou não fazer. Esquecem-se 
de que a autoridade não é da pessoa física, mas da lei. Esquecem-se da 
Constituição brasileira, cuja regra fundante é que diz que “todo poder emana 
do povo e em seu nome é exercido”, e confundem isso com uma regra de 
palanque eleitoral. (Dep. Michel Temer. “Seminário Parlamento Brasileiro: 
História e Perspectivas”. 4/4/2000) 

Outras Funções – Anexo I 
 
 A relação de outras funções do Legislativo se encontra no quadro constante do Anexo I, 
que incluímos na seqüência deste Estudo para facilitar a leitura. 
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RELAÇÃO DE OUTRAS FUNÇÕES - Anexo I  
Função Indicativos Restrições Sugestões e Comentários 

Falar em nome 
da população 

- Levar  para a esfera estatal anseios, 
necessidades, demandas e angústias dos 
segmentos sociais.  
- Institucionalizar demandas dos diversos 
segmentos sociais. 
- Informar e alertar a opinião pública sobre os 
problemas nacionais. 

- A composição predominante na Câmara não 
tem permitido a expressão dos  interesses e 
opiniões de segmentos sociais mais populares. 
Em outras palavras, os Deputados, em sua 
maioria, representam apenas os segmentos da 
elite que controla o poder estatal. 

 

Ouvir a 
população 

 

- Estar em contato com as bases eleitorais 
numa interação que assegure o fluxo de 
informações entre povo e Estado. 
- Receber da população os diversos pleitos de 
ação legislativa e providências estatais. 

- Parlamentares orientam sua ação em 
informações parciais, se descuidando de buscar 
informações qualificadas com os vários 
segmentos envolvidos nas questões. 
- Parlamentares delegam atividades de 
preparação de projetos a assessorias 
parlamentares que não se dão ao trabalho, ou 
não têm condições, de conhecer realidades 
sociais específicas, observá-las e discuti-las, 
como seria de se esperar. 

Obs.: Há quem defenda a desvinculação do 
eleito ao eleitor no exercício do mandato 
legislativo, sustentando que, uma vez na 
Câmara Federal, o compromisso do eleito — no 
caso Deputado — é para com a Nação, e não 
para com a região ou o Estado, onde obteve 
votação. Tal tese, contudo, não tem se mostrado 
válida diante da expectativa demonstrada pelos 
eleitores brasileiros. 

Legislar 

- Editar leis, construindo um ordenamento 
jurídico estruturante da ação do Estado e da 
defesa dos direitos individuais. 
- Dar condições de funcionamento ao Estado, 
aparelhando os Poderes com legislação eficiente 
e capaz de  atender às necessidades sociais. 

- O Legislativo permite que o Executivo use e 
abuse da edição e reedição de medidas 
provisórias, transformando-as em instrumento de 
legislação comum, ordinária, e não mais de forma 
excepcional apenas. 
- O Legislativo não aprecia os projetos 
apresentados por Parlamentares. 

- Fazer a compilação de toda a legislação 
brasileira. 
- Proceder à atualização dos Códigos, 
sobretudo o Penal (1940) e o Civil (1916). 
- “Para se ter idéia, até para homenagem 
póstuma já se baixou medida provisória”.  (Dep. 
José Antônio Almeida, 4/4/2000) 

Articular 
maiorias 

consensuais 
(esfera 

institucional) 

- Conciliar interesses das diversas correntes de 
opinião e segmentos sociais. 
- Produzir síntese e agregação capaz de gerar 
projetos e políticas para o País. 
- Superar impasses políticos (partidários) 
conjunturais para viabilizar o encaminhamento das 
questões nacionais. 

- Falta de Lideranças capazes de dialogar com 
as facções politico-partidárias e segmentos 
sociais. 
- Falta de instrumentos internos que facilitem o 
entendimento e a condução adequada dos 
diferentes assuntos submetidos à  Casa.  
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Mediar 
conflitos 
sociais 

- Abrir canais para diálogo, negociação e 
encaminhamento de soluções entre 
representantes de segmentos sociais (políticos, 
culturais, econômicos), lideranças partidárias e 
autoridades do Governo . 
 
- Exemplos: intermediar greves de categorias 
profissionais, interceder quando da ocupação de 
prédios e terras por integrantes de Movimentos 
Sociais. 

- O Legislativo tem sido incapaz de 
proporcionar ao País instrumentos jurídico-
institucionais a tempo de evitar o acirramento de 
posições reivindicatórias. 

- “A política não pode ter semelhança com a 
arte da guerra. A política tem exatamente o 
sentido da disputa e da negociação. Derrota-se 
o outro, mas não se o destrói. A guerra tinha de 
destruí-lo. Hoje nem tanto precisa destruir, mas 
impedir certos movimentos e certas ações”. 
(Dep. José Genoíno, 27/12/2000)  

Intermediar o 
atendimento de 

demandas 
 

- Constituem ações predominantemente 
individuais ou segmentadas (bancadas partidárias 
ou regionais),  requeridas aos Parlamentares 
principalmente por representantes de sua base 
eleitoral ou esfera de interesse, em razão do 
prestígio e da autoridade formal e/ou informal dos 
Deputados, por vezes, da maior facilidade de 
acesso à burocracia e maior capacidade de 
expressão dos políticos (oratória). 
- Exemplos: conseguir liberação de verbas 
orçamentárias; marcar audiências com Ministros e 
outras autoridades; redigir manifestos, cartas, 
requerimentos, indicações; declarar apoio a 
movimentos sociais. 

- Desvia a ação do Parlamentar da esfera 
nacional para local, tornando o mandato dos 
Deputados Federais semelhante ao de 
Vereadores. 
 
- “Nos corredores da Câmara, (...), vê-se 
aquele burburinho, aquele entra-e-sai de líderes 
sindicais, de Parlamentares, de representantes 
dos Governos Estaduais e das Prefeituras 
procurando os Parlamentares que estão nas 
Comissões, num atestado eloqüente de que aqui 
se trabalha. (Dep. Severino Cavalcanti. 6/10/2000 
– GE) 

Curiosidade 
- “Em primeiro lugar, é muito interessante como o 
eleitor vê o Parlamentar. O eleitor vê o Parlamentar 
como um procurador seu. Recebemos uma 
quantidade enorme de telefonemas. Há poucos dias, 
recebi um telefonema de uma pessoa de Itapajé (...) 
que disse: 
- O senhor mora perto do Fernando Henrique?  
- Do meu gabinete vejo o Palácio onde ele 
trabalha.  
- É mais ou menos a quantos metros? 
- Uns quatrocentos, quinhentos metros. 
- E por que o senhor não vai lá agora e diz para 
ele que o meu caminhão acabou-se. Ele arruma um 
financiamento de quarenta e cinco anos que eu 
garanto pagar o caminhão.“ (Dep. José Linhares. 
6/4/2000)  

Sediar o 
debate 

nacional 

- Evitar o acirramento de divergências sociais 
(em praças públicas), deslocando para o 
Parlamento a discussão e expressão de 
interesses antagônicos. 
- Promover a produção de informações sobre 
problemas e  matérias sob sua apreciação, 
envolvendo os diversos segmentos sociais 
(culturais, econômicos, ideológicos, regionais...) 
nas suas respectivas posições. 
- Instigar a manifestação da população a 
respeito dos temas objetos de decisão legislativa. 

- O Legislativo segue a agenda do Executivo e não 
se volta para outros assuntos importantes para a 
população.  
- Parlamentares evitam externar opinião (posições) 
sobre assuntos de grande interesse social. 
- Deputados limitam suas manifestações a questões 
municipais ou regionais, em detrimento de  problemas 
comuns a todo o País.  
- Parlamentares desviam as discussões dos 
aspectos centrais para abrigar contestações ideológico-
partidárias, impedindo se chegar a conclusões 
satisfatórias e que contemplem uma visão de futuro 
para a sociedade. 
- Parlamentares não se empenham em buscar 
alternativa para ações implementadas pelo Governo. 

- “Aqui funciona a adversidade, a pluralidade de 
idéias, o debate que, muitas vezes, chega na opinião 
pública como uma falta de entendimento, quando, na 
verdade, esse debate, esse diálogo nada mais é do 
que a absoluta necessidade para se construir  
projetos e idéias novas para o Brasil”. (Dep. Nelson 
Marchezan. 14/2/2001) 
 
- “Precisamos dar essas explicações; caso 
contrário, o nosso crescente distanciamento do 
terrível cotidiano da população com essas discussões 
sobre temas aparentados ao sexo dos anjos, mais do 
que alienação, parecerá verdadeira provocação à 
sabedoria popular.”(Dep. Almeida de Jesus. 
28/5/1999 – GE) 
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Destaque de Funções  
 
Não raras vezes estudiosos do assunto e autores em geral destacam uma função do 

Legislativo em detrimento das demais, talvez ignorando as restrições que os próprios 
parlamentares encontram para seu desempenho e mesmo as experiências concretas a elas 
relacionadas. Por vezes até sugerem ser esta ou aquela a mais importante, ou a única que ainda 
justifica sua existência e, assim sendo,  deve passar a merecer toda a atenção por parte da Casa 
e da população. 

Tal prática não tem se mostrado apropriada. Normalmente, por não resistir às evidências 
contrárias e à toda sorte de críticas dirigidas ao Legislativo, em razão de sua falta de efetividade, a 
referência à apenas uma das funções ao final somente fragiliza ainda mais a Instituição, cuja 
importância e fortaleza reside exatamente na diversidade e na complexidade das tarefas que vem 
desempenhando, na prática, e mesmo no potencial de sinergia que é capaz de produzir como 
Instituição que simboliza valores consagrados nacionalmente, sobretudo em razão do papel 
histórico que tem cumprido, ainda que em momentos pontuais; nem por isso menos relevantes. 

 
Vejamos,  por exemplo, o destaque da função fiscalizatória exercida notadamente pelas CPIs.  
 
Feichas Martins , em “Novas Características dos Poderes Estado”, sugere que uma das 

mudanças mais importantes registradas no poderes do Estado neste século é a tendência de o 
Poder Legislativo exercer, primordialmente, a função fiscalizatória, principalmente sobre os atos 
do Poder Executivo: 

 
Essa função fiscalizatória, hoje, é mais importante, como expressão de 

poder para o Legislativo, do que a função legiferante, que já se encontra sob 
domínio amplo do Poder Executivo, o que se comprova pela instituição da 
Medida Provisória, sucedâneo democrático do antigo decreto-lei. O principal 
instrumento de execução dessa fiscalização é a Comissão Parlamentar de 
Inquérito, havendo outros instrumentos (...) Mas é a CPI a força do 
Parlamento. 

 
Também o Deputado Paulo Delgado chama atenção para essa prática. 
 

Hoje predomina somente uma (função) no Parlamento, que é a de 
fiscalização, a de caráter policial e investigativo, substituindo as ações 
investigativas de outros órgãos, em não levando-as até o fim, não 
produzindo os resultados esperados naquelas áreas que a população, pela 
expectativa que se cria, imagina que o Congresso teria condições de 
resolver o problema.  (...) alertou esta Casa para o risco dessa concepção 
inercial de desorganização, de prevalecer a investigação policial como a 
única e a principal atividade do Congresso Nacional. (Dep. Paulo Delgado.  
25/02/2000 – GE) 

 
Quanto às Comissões Parlamentares de Inquérito, a Constituição Federal brasileira, dispõe o 

seguinte:  
 

“Art. 58. 
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos 
regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, 
mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de 
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade 
civil ou criminal dos infratores”. (Grifo nosso.) 

 
Para quem conhece o dia-a-dia das atividades legislativas parece um engano acreditar que as 

CPIs, comissões que funcionam para apurar fato determinado e por prazo certo, sejam 
instrumentos mais importantes do que os que integram os processos de fiscalização permanente 
(interna e externo) e todo o controle realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União. 



 

12 

Se por um lado as CPIs despertam o interesse da população para os trabalhos legislativos, 
por outro, não lhes faltam críticas severas mesmo por parte dos Parlamentares.  

 
Ainda sobre fiscalização, surpreendentes nos pareceram os comentários do querido Prof. 

João Paulo M. Peixoto e Nelia Pamplona C. Lima ,  em  “O Controle dos Recursos Públicos e a 
Função Política do Legislativo; aspectos da experiência internacional”, a respeito do controle no 
contexto da Administração Pública:  

 
A finalidade da Administração é a ação. Não faz sentido um controle 

apenas para conformar-se com a lei, pois este deve auxiliar para que se 
alcancem os objetivos estabelecidos em tempo hábil e pelo menor custo, o 
que significa, na Administração Pública, observar o princípio da 
economicidade. Também não se justifica um controle para punir. Punir não 
evita prejuízo causado e, para a Administração, a punição pode resultar na 
exclusão de um membro e, portanto, na perda de recursos, prejudicando a 
ação. (...) Essa idéia de punição está presente no Direito (aspecto legal). É 
uma herança negativa do controle, conforme demonstrado na abordagem 
sociológica, que deve ser evitada, pois pode ser considerada como uma das 
causas para o não-funcionamento do controle. Para a Administração, 
conforme mencionado, não interessa a punição, mas a realização da ação 
de modo eficaz. (Grifo nosso.) 

 
 Parece pacífico entre os bons autores o entendimento de que o administrador público só 

pode fazer aquilo que a lei manda; em outras palavras, agir nos termos da lei. Isso porque, pelo 
menos em tese, “lei” é expressão de poder soberano que, no caso das democracias modernas, 
emana do povo, incluindo os cidadãos contribuintes. 

Ora, pensar em qualquer tipo de controle, especialmente no âmbito executivo, sem 
considerar a conformação à lei, ainda que como objetivo único, é no mínimo surpreendente... não 
mais, contudo, que os aspectos referentes à impunidade, defendida sorrateiramente nessa visão 
“modernosa” de controle, impunidade que por muitos é apontada como causa de grande 
importância dos vícios que impedem a efetividade das próprias instituições do País, notadamente 
da Administração Pública. 

Observe-se que a “economicidade”, referida pelos autores, consta dos aspectos descritos 
na Constituição Federal, exatamente no artigo que trata da fiscalização (Art. 70). Portanto, ela 
também é um aspecto legal. 
 

Representação política x legitimidade das ações estatais  
 
A análise sobre o Legislativo brasileiro contemporâneo, e especialmente a Câmara  dos 

Deputados, a nosso ver, envolve o reconhecimento da quebra dos paradigmas que descrevem  
funções “macro” atribuídas a esse Poder.  

Tais funções podem ser resumidas em “representar a população”, “legitimar o exercício do 
poder estatal” e “assegurar o exercício da democracia”. Na verdade, no mundo moderno, 
representação político-legislativa e democracia se tornaram sinônimos. 3  

 
As funções “representar a população”, “legitimar o exercício do poder” e “assegurar a 

democracia” se interligam e se explicam como paradigmas do Estado democrático de direito.  
 
Em outras palavras, segundo o art. 1º da Constituição Federal, “todo poder emana do povo 

que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  
 
Aí estão os pressupostos da representação política (delegação de poderes), da eleição 

(processo de decisão), do sufrágio (voto) como elementos de legitimação (consentimento) para o 
exercício do poder (nos termos da lei).  

 
Nos Estados de direito,  teoricamente, os “donos” do poder (ou seja, a população, o povo) 

o delegam aos seus representantes primeiros, os legisladores (Deputados e Senadores), 
                                                           
3 Fonte: CAMPILONGO, Celso. “Democracia e Legitimidade: representação política e paradigma doutrinário” 
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responsáveis pela elaboração das leis, das normas que autorizam e delimitam as ações dos 
agentes do Estado. E a idéia de representação política se concretiza no Parlamento, no 
Congresso Nacional, lugar onde se forma a vontade normativa do Estado (leis que autorizam e 
delimitam as ações estatais) em processo de decisão colegiada, por intermédio de seus membros 
(Deputados e Senadores), eleitos pelo povo, com base no sufrágio universal.   

Nos Estados de direito, portanto, o  exercício do poder é antecedido por lei, por todo um 
ordenamento jurídico (conjunto de normas) que autoriza as ações governamentais. 

 
O processo legislativo de formação da vontade normativa (legislação oriunda do Poder 

Legislativo) se reveste de características fundamentais que lhe asseguram certa legitimidade, 
ainda que “formal”. Por exemplo, obriga o debate por várias tendências ideológicas, políticas, 
sociais e o contemperamento entre variados segmentos de interesses sociais, numa sistemática 
de elaboração de conhecimento público, portanto, passível de fiscalização e controle por parte da 
sociedade, além de revisão pela outra Casa, etc.  

 

Insustentabilidade de Paradigmas 
 
Ocorre que, nos Estados contemporâneos, não mais persistem alguns dos pressupostos 

que explicam ou justificam a representação político-legislativa. 4  
 
O alargamento da atuação do Estado nas diversas áreas sócio-econômicas se faz 

acompanhar de um aumento de produção legislativa com origem no Poder Executivo, o que 
descaracteriza a soberania do Congresso na produção do direito. Exemplo típico é a edição e 
reedição de medidas provisórias. 

Em conseqüência, essa ampliação dos poderes regulamentares do Executivo cria novos 
centros de decisão política ainda que informais (por exemplo, anéis burocráticos de negociação e 
barganha; instituições civis auxiliares do Executivo), o que fragmenta e descaracteriza o 
monopólio da representação, formalmente exercido por organismos eleitos. 

Diante desse quadro, naturalmente, passa a coexistirem múltiplas hierarquias normativas 
paralelas e intercruzadas, o que descaracteriza a perspectiva formalista e unitária da hierarquia 
das leis. 

Acrescente-se à análise a atuação de entidades multinacionais, internacionais e não 
governamentais sobre as diversas esferas do Estado, ensejando interferências significativas na 
economia, na cultura, na política das nações e reforçando a descaracterização da representação 
política, função maior do Legislativo. 
 
 Estamos, assim, diante de um impasse. A função maior do Legislativo em seus 
paradigmas doutrinários não mais se sustenta diante da realidade percebida pelas sociedades 
contemporâneas.   
 A propósito, para alguns autores, a insustentabilidade de paradigmas não se restringe à 
função político-legislativa. O próprio Estado de direito e os entes estatais estariam em crise. E  
mais, os  próprios instrumentos de regulação sociais tradicionais. 5 
 

Partindo desse questionamento percebemos a necessidade de estender as abordagens 
sobre o Legislativo, de forma a aprofundar o diagnóstico e incluir aspectos de natureza prática, 
organizacional.  

Ora, se na teoria a Instituição não encontra fundamentos, certamente na prática ela o faz, 
do contrário já teria se extinguido.  

Ao lado das funções “macro” (missão), certamente há outras que na prática alcançam 
importância talvez até maior para a efetividade do Legislativo e de suas Casas. 
 
 

                                                           
4 Idem. 
5 Vide  CAMPILONGO, Celso . “O Judiciário e a Democracia no Brasil” e OHLEILER, Leonel. “ Administração 
Pública e Democracia: Perspectivas em um mundo globalizado”.  
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LEGISLATIVO E ESTRATÉGIA ∗∗∗∗ 
 

 

 

                                                           
∗ Ilustração – Fonte: FOCO, agosto/1999 
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Legislativo e Estratégia 

Planejamento Estratégico: requisito de adequação/transformação institucional 
 
 É diante de impasses dessa natureza que a Administração sugere prover a organização de 
informações e metodologias adequadas para promover reformas ou ajustamentos necessários à 
transformação ou sobrevivência da Instituição, que certamente consagra valores imprescindíveis à 
sociedade. 
 
 No caso do Legislativo brasileiro, especificamente da Câmara dos Deputados, a enorme 
relação de críticas que lhe são dirigidas, interna e externamente, tanto a seus membros, quanto à  
Instituição, na sua estrutura administrativa e sistemática de funcionamento, delatam a urgência de 
se proceder à análise e à intervenção nos problemas, ou situações, que impedem uma  atuação 
plena e eficiente. 
 
 Naturalmente há várias formas de reunir, selecionar e analisar tais informações.  Nós 
sugerimos um modelo de resolução estratégica de problemas, a Metodologia de Aproximação 
Situacional – MAS, que nos parece o mais apropriado pelas razões que vamos expor adiante. E 
por desconhecemos, no âmbito legislativo, qualquer iniciativa dessa ordem, foi que nos 
propusemos a elaborar previamente uma extensa documentação referente à problemática da 
Câmara dos Deputados, “Um Roteiro para Discussão do Legislativo brasileiro contemporâneo“, 
que serviu de base para este estudo.  
 
 Seja em conversas com Diretores e funcionários da Câmara dos Deputados, seja na leitura 
de textos (acadêmicos e outros), seja em matérias veiculadas pela mídia sobre o Legislativo 
percebe-se facilmente a parcialidade das abordagens.  A propósito, no curso de Desenvolvimento 
Gerencial oferecido a funcionários daquela Casa Legislativa, um dos fatores mais ressaltados 
como restrição à efetividade da Câmara foi a “falta de visão global” da Instituição por parte de 
seus dirigentes, funcionários e do público em geral.  

Em outras palavras, já é hora de tratar dos problemas do Legislativo numa abordagem 
estratégica, buscando soluções consistentes, sem ignorar contextos ou cenários que condicionam 
as várias possibilidades de intervenção nos problemas identificados, cenários esses que 
selecionamos,  com base principalmente nos discursos dos Deputados (1999-2000), como 
parâmetros para identificação dos fatos/problemas. 
  

Falta à Câmara dos Deputados a visão macro, global, estratégica, um conjunto de 
informações organizadas como instrumento balizador de mudanças. Algumas delas, necessárias, 
estão sendo promovidas até com um certo planejamento, ainda que setorial, pela própria 
Instituição. Outras — sem que tenham sido identificadas e planejadas ainda na fase de demanda 
—, acabam ocorrendo repentinamente. Apelidadas de “incêndios” elas se impõem 
inevitavelmente, sem deixar para a Casa outra opção que não seja a de tentar apagar o fogo que 
provocam, com os conseqüentes prejuízos imprevisíveis. A grande diferença talvez seja o grau de 
controle que se tem, ou que se pode ter, sobre elas  e a possibilidade de previsão, de antecipação 
aos fatos ou demandas.   
  

A formulação do problema condiciona a resolução 
 
 O que nos parece mais grave na parcialidade com que se costuma tratar os problemas do 
Legislativo, e em especial da Câmara dos Deputados,  é na ineficácia das soluções propostas.  

Uma vez que não se constrói a visão macro — considerando o cenário em que se situa a 
Instituição, que a determina e condiciona em certo modo — a formulação dos problemas (ou das 
críticas) pode se mostrar equivocada, se não totalmente, com certeza em larga medida.  
 É claro que a maneira de formular o problema — situação percebida diante da situação 
desejada  — condiciona a sua resolução. 
 Assim é que ao longo da elaboração desse estudo nos deparamos com críticas, 
problemas, análises, sugestões, propostas de resolução que, se postas lado a lado, se anulariam 



 

16 

umas às outras, porque restritas a fator que na verdade tende a ser função de outro, que 
igualmente se apresenta como fato/problema, mas cuja resolução não se recomendaria, num 
primeiro momento, devido a sua influência sobre os demais, sua importância relativa etc. 
Desprezar a relação entre  os fatos/problemas que caracterizam o diagnóstico da organização 
pode inviabilizar as ações sugeridas para intervenção.   
 

Por que a Metodologia de Aproximação Situacional - MAS? 
 
 Escolhemos para a aplicação prática deste estudo a Metodologia de Aproximação 
Situacional – MAS, por ser ela própria um modelo de análise e resolução estratégica de 
problemas. Com a MAS, após análise,  quantificação e projeção gráfica, é possível identificar os 
problemas a serem atacados e as prioridades de intervenção. 
 
 “A MAS propõe um modelo de diagnóstico centrado em fatos/problemas que busca 
explicação objetiva da realidade a partir da análise dos problemas organizacionais e com vistas à 
inferência de decisões para o planejamento”6   

 “A MAS evita a tendência muito natural de se começar por uma fixação de objetivos 
totalmente desprovida de um critério quantitativo que indique um orientação segura quanto ao 
estabelecimento das causas ou fatores determinantes (fontes de problemas), presentes em 
determinado sistema, e quanto à escolha de um conjunto de políticas, estratégias programas e 
projetos que otimizem ou melhorem o desempenho do sistema, visando à solução de problemas”.7 
 
 De modo resumido, podemos dizer que a MAS propõe inicialmente a identificação de 
fatos/problemas que impedem a atuação efetiva da organização. Por exemplo, indicativos que 
expressem carências (falta ou precisão de algo necessário à organização); limitação ao 
desempenho (aspectos que condicionam a eficiência da organização) ou qualquer restrição que 
prejudique a visão de futuro que se quer construir para a Instituição. 
 Os fatos/problemas são comparados entre si e quantificados matematicamente, em uma 
matriz específica — Matriz de Análise de Fatos/Problemas — de onde são extraídos os Índices 
Fatorial, Funcional, de Complexidade e de Significação Relativa. 
 
  
 Na seqüência, os fatos/problemas são plotados num sistema de coordenadas cartesianas 
que indica os que têm propensão à fator (ou seja, os que geram outros);  os que têm propensão à 
função (ou seja, o que são influenciados ou gerados por outros) e os que têm propensão nula (ou 
seja, são “independentes” ou precisam de maior análise). E são plotados também num outro 
sistema de coordenadas cartesianas que  indica a prioridade de intervenção. 
 Por fim, a MAS prevê elaboração de planilhas com o especificação de cada fato/problema 
analisado e mais as respectivas propostas de intervenção. (Vide Apêndice A) 
 
 Na verdade a MAS sugere procedimentos detalhados e instrumentos específicos para 
cada etapa envolvida no processo de identificação, análise e resolução de problemas.  

Neste estudo não seguimos todas as recomendações porque este se propõe apenas a 
ilustrar a aplicação de algumas das ferramentas metodológicas e a recomendar a elaboração de 
um projeto mais abrangente e completo a ser desenvolvido por parte dos principais agentes da 
Câmara dos Deputados.  

Assim é que nos limitamos a identificar os fatos/problemas e registramos os indicativos que 
os descrevem e as sugestões de intervenção somente quando referidos nos discursos dos 
Deputados (1999-2000).  

Como a nossa listagem não se realizou devidamente, deixando de certo modo incompleta 
esta fase preliminar, não prosseguimos na preparação das planilhas com as devidas 
especificação de cada fato/problema e as respectivas propostas de intervenção. 

                                                           
6 Fonte: Fonte: SILVEIRA Jr, Aldery & VIVACQUA, Guilherme Antônio. Planejamento Estratégico como 
instrumento de mudança organizacional.  
7  Idem. 
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A MAS prevê, por exemplo, para a maioria dos diagnósticos, a elaboração de listagem 

individual das restrições e indicativos (fatos/problemas); que, em seguida, é submetida à 
apreciação e pré-sistematização por pequenos grupos,  numa perspectiva de criação de 
consensos e/ou comprometimento em relação às decisões acordadas. Finalmente, as restrições 
são sistematizados em temáticas principais em reunião de todo o grupo e detalhadas com a 
descrição  dos indicativos que as caracterizam. Todos os procedimentos garantem de alguma 
forma o sucesso da análise e mesmo das ações a serem realizadas como solução dos problemas 
uma vez que valorizam a participação de todos os agentes da organização, envolvendo-os, ainda 
que em níveis diferenciados, no processo de análise, de busca de soluções para os problemas e 
de construção da visão de futuro, numa abordagem sistêmica e multidisciplinar.  

 
Ao longo do levantamento das restrições, não tivemos a preocupação de defender a 

Câmara dos Deputados, mesmo porque nosso objetivo neste aspecto se limita a ilustrar a 
aplicação da metodologia. Por isso mesmo também consentimos em torná-lo público apesar de 
ele não se encontrar devidamente concluído.  
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A TÔNICA DA PROBLEMÁTICA: REFORMA ∗∗∗∗ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
∗ Ilustração – Fonte: Veja, 19/1/2001 
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A Tônica da Problemática: reforma 
  

É necessária uma urgente reformulação dos nossos métodos e 
procedimentos. (Dep. Dr. Hélio. 1/9/1999 – CP) 

 
Já em 1965, o Senador Josaphat Marinho, em “Reforma do Congresso Nacional”,  

destacava que a tônica das reformas pretendidas para o Legislativo era corrigir deficiências e 
rendimento (lentidão) do trabalho legislativo, assegurando maior coordenação entre as duas 
Casas, entre Parlamento e Governo, e entre Situação e Oposição.  

Assim, as ações sugeridas se concentravam em medidas constitucionais, legislativas e 
administrativas, sobre aspectos hoje, em grande parte, já contemplados, ainda que de forma não 
totalmente satisfatória. Por exemplo, atribuir  competências às Comissões para realizarem 
audiência pública e conceder-lhes poder conclusivo. 

 

 Em publicação de 1983,  “Crise e Perspectivas do Poder Legislativo”, o mesmo Senador 
concluía que “a crise não é por inutilidade do Parlamento, mas pela demora na transformação 
imprescindível” (...), uma vez que a inadequação dos mecanismos parlamentares e certa falta de 
zelo pelos procedimentos corretos prejudicam o prestígio do Poder Legislativo, mas não o 
ameaçam como Instituição: “A crise não é da Instituição, antes do processo de reforma”.  
 

 Fernando Henrique Cardoso  (1984), em “O Poder Legislativo moderno no Estado: 
declínio ou valorização?”,  examinou as razões de um suposto declínio dos Parlamentos — 
atribuído à perda de poderes especialmente para o Executivo, para os partidos e para a 
burocracia, em razão de sua organização e de seus procedimentos formais, inadequados e 
arcaicos —, descrevendo a refutação histórica, empírica e metodológica resultante do movimento 
acadêmico e cívico-patriótico que se desenvolveu nos países desenvolvidos em reação àquelas 
críticas. 
 A propósito, Fernando Henrique acrescenta que digno da maior atenção, neste ponto, é o 
efeito do tema do declínio nos países em desenvolvimento, e particularmente no Brasil. Enquanto, 
(...) no mundo desenvolvido o surgimento do tema acarretou uma reação de porte — que teve, de 
fato, como efeito, a destruição da teoria do declínio do Parlamento a nível acadêmico e a nível 
político, retomando-se  tanto a nível nacional quanto local o processo de fortalecimento da 
representação popular —, no mundo subdesenvolvido ele apareceu como justificação ideológica 
para o surgimento e manutenção de sistemas eufemisticamente chamado de “Executivo forte”. 
 Após constatar que no Brasil “a razão de perda de poderes do Legislativo não está 
associada a uma tendência de declínio universal, mas sim a uma ação política determinada, qual 
seja a tomada do poder por uma elite militar/tecnocrática”, Fernando Henrique sugere ações no 
plano constitucional, regimental e administrativo, ressaltando que os planos regimental e 
administrativo “têm sido sistematicamente evitados, seja porque são julgados desimportantes, seja 
porque não existe uma consciência dos efeitos benéficos que podem trazer”.  
 A lista de ações propostas, tomando como referência o Congresso norte-americano,  é 
bastante interessante, sobretudo porque, na sua maior parte não foram implementadas.  

Vejamos algumas, a título de ilustração: 
- criar Comissões de caráter especial com poderes decisórios em matérias que podem 

envolver conflitos entre Comissões; 
- adotar sistema de assessoramento de escolha política temporária, amarrado à lealdade 

política ao parlamentar e à transitoriedade e organização de forma horizontal, com 
possibilidade de autorização para participar de atos legislativo (por exemplo, assinatura de 
relatórios e pareceres, discussão em Comissões, argüição de depoentes); 

- estender o conceito de fiscalização,  restrito aos atos de administração financeira — 
aspectos de legalidade e regularidade de contas — aos atos de administração da lei e dos 
programas aprovados pelo Congresso, tanto no aspecto legalidade, como no aspecto 
eficiência, eficácia e cumprimento das intenções do Legislativo. 

 
Inocêncio Mártires Coelho  (1988) em “Processo Legislativo: Relações entre o Congresso 

Nacional e o Poder Executivo na Constituição de 1988”,  trata da crise do Parlamento, 
destacando, entre outras, as severas críticas formuladas por Francisco Campos, a análise de M. 
G. Ferreira Filho e as reflexões de Miguel Reale sobre o tema.  
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Constata Inocêncio Mártires Coelho que, “ao invés de conceber novos mecanismos de 
articulação entre o Congresso Nacional e o Poder Executivo, para modernizar e racionalizar o 
processo de produção das leis, preferiu o Constituinte de 1988 ampliar pura e simplesmente as 
competências do Poder Legislativo, inclusive para dispor sobre matérias que, a toda a evidência, 
deveriam ficar entregues  a regulamentação baixada pelo Poder Executivo. 

Essa irrefletida ampliação de competências, paradoxalmente, não acarreta o fortalecimento 
do Poder Legislativo, antes provoca o seu enfraquecimento, pela impossibilidade de responder, 
prontamente, aos reclamos da sociedade, veiculados pelos órgãos de comunicação, habilmente 
utilizados não apenas pelo Governo, como por corporações e grupos de pressão de todos os 
tipos, em solertes campanhas de desmoralização da atividade parlamentar, apontada como 
dispendiosas e, até certo ponto, dispensável para atender às necessidades mais prementes da 
população. 

Daí o uso reiterado, quase abusivo, das medidas provisórias, que todos os oposicionistas 
criticam, a maioria combate, mas  que ninguém imagina suprimir do texto constitucional — nem 
mesmo seus mais ferrenhos adversários — pelo medo de paralisar as atividades governamentais 
e, por via de conseqüência, colocar em risco o próprio funcionamento da instituição. 

Por isso, invariavelmente o que se nota são apenas clamores e críticas à chamada 
hipertrofia do Poder Executivo, mas nenhuma ação eficaz de parte do legislativo, para ocupar 
efetivamente o espaço que a Constituição lhe assegura (...) 

Em suma, ao invés de criar mecanismos para estimular sua própria atuação, os 
congressistas ficam a imaginar fórmulas para inibir a atuação do Poder Executivo (...)”  
  

Conclui o autor que (...) o Parlamento contemporâneo, já não dispondo de condições para 
exercer o papel de motor na tomada de decisões — que hoje parece irreversivelmente entregue 
ao Executivo — pode e deve exercer uma função inibidora dessa mesma tomada de decisão, 
negando legitimidade de seu assentimento a tudo quanto lhe pareça contrário aos interesses da 
sociedade, que ele encarna e representa. 
 Dessa forma, o Executivo, se pretende legitimar as suas decisões, terá de negociar com o 
Legislativo para, através dele, obter o apoio da opinião pública (...) 
 A revalorização do Parlamento haverá de resultar de seu próprio esforço e tenacidade, 
nunca de uma espontânea retração do Executivo (...). 
  

O Prof. José Maria Arruda (Seminário “Parlamento Brasileiro”, 5/4/2000) explica muito 
bem, com a sabedoria dos filósofos, o rompimento entre a ética e a política, anunciado por 
Maquiavel;  suas conseqüência para a imagem dos políticos — o que todos conhecemos — e  
sobretudo para a concepção do humanismo, que atualmente parece se mostrar em crise em 
termos de racionalidade, de legitimação, de paradigmas, de valores. 
 “O Parlamento tem função extremamente importante: (...) é aquele que pode converter em 
direito positivo essas normas fundamentais da ética,  a base do direito humano o do direito 
natural. (...) é aquele órgão que tem como função evitar o abuso de poder do Executivo”. 
 E conclui ressaltando o papel do Parlamento no mundo globalizado, onde os Estados não 
mais controlam a informação, nem o capital, onde começa a surgir uma consciência ecológica, 
uma consciência ética global, e uma sociedade civil mundial. 
 “Parece-me que essa consciência de uma ética global tem chances de acontecer em 
virtude do surgimento e do crescimento de organizações não governamentais internacionais, com 
as quais agora os Parlamentos,  que foram criados dentro da estrutura do estado soberano, do 
estado nacional tem, de alguma forma, de lidar e manter uma comunicação”. 
 

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha  (1999), em “Limitação dos Mandatos 
Legislativos: uma Nova Versão do Contrato Social”,  aborda a questão da legitimidade e os 
fundamentos do poder numa sociedade política em crise, numa reflexão jurídica e sociológica, 
discutindo os novos contornos da representação político-partidária, especialmente no que se 
refere à proposta (votada e aprovada em vinte e dois Estados da federação norte-americana) de 
limitar o mandato eletivo dos parlamentares estaduais por um período variável de 6 a 12 anos — 
limiting terms .  
 “Mecanismo revisor das bases do poder e do próprio conceito de representação, os 
limiting terns , instrumento que se pretende adotar em um Estado sacralizado por Alexis de 
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Tocqueville como o  berço da democracia ocidental, buscam suprimir o político profissional ou, se 
preferir, extinguir a Política como profissão segundo a terminologia de Max Weber”. 
  

Após proceder à excelente sistematização das principais correntes doutrinais que teorizam 
sobre o poder e seu entrelaçamento com o Estado, a autora enfoca o significado e a amplitude da 
representação política nos regimes democráticos, destacando que Siéyes, o teórico do Terceiro 
Estado, defende a autonomia do representante, controlada por meio do assentimento dos 
governados (eleições). Ao abrigo da argumentação de Montesquieu, ”os cidadãos estão aptos, 
tão-somente, a escolher seus representantes, que devem atuar independentemente da vontade 
de seus eleitores, vinculados que estão aos interesses da Nação”.  

Segundo a autora, além de discutir a função da representação, coube à Burke detectar a 
ambigüidade do conceito de representação, distinguindo tipologias de representação, segundo o 
foco (distrital/nacional) e o estilo (livre/imperativa), que tem servido de ponto de partida para 
estudiosos contemporâneos.   

Assim é que “confrontando estudos empíricos sobre a relação entre expectativa do público  
e decisão de representantes se tem alargado a discussão sobre representação política”.  

Ressalta a autora que “insatisfeita com a atuação dos políticos profissionais, a sociedade 
norte-americana, por meio dos limiting legislative terms , propõe um novo enfoque à teoria da 
representação popular, que, se por um lado, reconhece a relevância do Parlamento e do mandato, 
por outro, eleva a vontade coletiva à condição de instrumento efetivo para a realização de práticas 
políticas transformadoras”.  

 
Os argumentos favoráveis à implantação dos limiting legislative terms  sustentam que: 

- “O Congresso — dominado por políticos carreiristas, voltados apenas para seus interesses 
pessoais e não para o interesse público — perde o contato com a realidade do Estado; por 
tal razão, a limitação asseguraria um fluxo renovador de idéias e reduziria a vinculação 
entre os congressistas e os grupos de poder. O cinismo político do processo eleitoral 
também é citado no ataque à credibilidade dos parlamentares”. 

- A limitação de mandatos propicia “maior competitividade nas eleições, bem como maior 
renovação das bancada, vez que atribui-se como uma das causas da pouca rotatividade 
dos mandatos a utilização da máquina pública que beneficia os atuais congressistas com 
privilégios e regalias tais como franquias telefônicas, de postagem, de passagens, de 
empregos a assessores remunerados pelo Poder Legislativo que atuarão em campanhas 
eleitorais”.   
→ Cabe registrar que no Brasil o índice de renovação das bancadas federais tem sido em 

torno de 50%. 
 
- Os congressistas antigos ”tendem a desinteressar-se dos trabalhos legislativos, delegando 

funções a seus assessores”. 
→  No Brasil, formalmente, não existe a delegação de atos legislativos a assessores. 

 
Conclui Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha que as premissas dos limiting terms 

refletem a decadência da classe política aos olhos da sociedade e, em última análise,  do 
próprio sistema representativo. Mas, a despeito de trazerem em seu bojo a “contestação da 
institucionalização do poder e uma proposta de atualização do conceito de legitimidade, os 
instrumentos jurídico-constitucionais firmados pelo constitucionalismo liberal mantêm-se 
preservados”. 

 
Diante das considerações da autora, não poderíamos deixar de registrar que as formas de 

participação, fiscalização e pressão política no mundo moderno não mais se restringem às 
eleições. E que o incremento de mecanismos de participação política direta são uma 
alternativa para expressão de legitimidade.  

 
O Dep. Paulo Delgado  (18/2/2000–GE) externa preocupação semelhante com relação aos 

políticos brasileiros:  
 

Os atores que são convocados para representar o processo político 
em praticamente todos os partidos políticos brasileiros são arregimentados 
na sociedade como seus representantes, mas não são necessariamente 
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representantes políticos da sociedade. Isso ocorre porque o nosso sistema 
eleitoral, o sistema de tradução de votos em cadeiras parlamentares, 
beneficia fundamentalmente a pessoa, exclusivamente a pessoa, 
predominantemente o indivíduo, em detrimento da coletividade  e da sua 
organização política. É por isso que os artistas, os gaiatos de todo tipo, os 
religiosos, os sindicalistas de direita e de esquerda vão crescendo 
predominantemente no Congresso Nacional. (...) Então, a idéia de 
representação popular imediatamente se transforma numa idéia de carreira, 
e esta se transforma na idéia da preservação da carreira, ou teremos 
artistas no Brasil. Já é hora de a política brasileira se preocupar em fazer 
uma obra e não uma carreira, porque a obra fica para a vida inteira. (...) Não 
é mais possível aceitar que só se entre na política, em nosso País, com o 
objetivo de fazer carreira.  (Dep. Paulo Delgado. 18/2/2000 - GE) 

 
Complementado a caracterização dos problemas relacionados às práticas eleitorais,  

Marco Aurélio Nogueira , em As Possibilidades da Política, destaca que:  
 

No passado, os partidos propunham programas aos eleitores, hoje a 
estratégia eleitoral dos candidatos repousa na construção de imagens vagas 
que projetam a personalidade dos líderes; a eleição de representantes já 
não parece meio pelo qual os cidadãos indicam as políticas que desejam 
ver executadas, e a arena política está dominada por fatores técnicos que 
os cidadãos não dominam.”  

Que reforma? 
 
De todo o exposto, percebe-se que, na discussão sobre os problemas do Legislativo, o 

foco varia entre a esfera constitucional e administrativa – regimental (lentidão nas decisões, teoria 
do declínio dos Parlamentos) e a esfera política (separação entre ética e política), eleitoral 
(impropriedades no sistema), conjuntural (desmoralização dos políticos), onde a referência de 
análise já não é a Instituição no seu conjunto, no desempenho de suas funções maiores, mas, 
sim, os políticos, os parlamentares, quase que individualmente considerados em suas práticas e 
costumes. 

 
A formulação do problema condiciona sua resolução. 
Se, por exemplo, a tônica da problemática se deslocar do Parlamento, como Poder 

Institucional, para a atuação dos políticos no exercício do mandato, as propostas e as 
perspectivas de solução para o problema serão resultantes dessa concepção, formulada como tal. 
Daí que se propõe a limitação e a destituição dos mandatos (recall ). É óbvio que as duas esferas 
se interligam, sobretudo quanto aos resultados práticos da atuação político-parlamentar, mas ao 
transferir o foco da Instituição — em toda a sua complexidade — para os políticos se restringe a 
busca de solução, uma vez que se exclui o desempenho de outros agentes, não menos 
importantes na formulação político-legislativa: por exemplo, a burocracia funcional (interna), os 
grupos de pressão (externo), as ONGs (externo), Organismos internacionais.  

 
É evidente a necessidade de promover reforma, ajustes, adequações. Mas que reforma? O 

que fazer? Por onde começar? Que caminho seguir?  
São respostas a essas perguntas que uma análise estratégica se propõe a dar. Como 

dissemos anteriormente, a formulação do problema condiciona a resolução. 
No caso da Câmara Federal — Instituição que se espera efetiva, eficiente, eficaz —   mais 

do que lamentável, é inconcebível a inexistência de análise, planejamento e formulações 
estratégicas, devidamente documentadas e compartilhadas entre os agentes principais que 
interagem na organização. 

 
“O Congresso não se mostra mais interessado em sua própria 

reforma. É como se imaginasse que, pela inércia, pelo funcionamento 
inercial das instituições, pelo seu peso histórico, as instituições não 
precisassem nunca de estarem sendo reformadas”. (Dep. Paulo Delgado.  
25/02/2000 – GE) 
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LEGISLATIVO X POPULAÇÃO ∗∗∗∗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                           
∗ Ilustração - Fonte: Correio Braziliense, 1/3/2201 
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Legislativo x População 
 

Destacamos o parâmetro Legislativo e População devido a um conjunto de  indicativos 
extraídos dos discursos dos Deputados (1999-2000) que configura haver por parte da população 
brasileira “Desinformação acerca da Instituição”; “Falta de credibilidade na Instituição e em seus 
membros” e “Falta de participação nos assuntos políticos”. (Anexo II) 

Aqui, mais uma vez, fazemos a ressalva da imprecisão terminológica percebida nas fontes 
com relação aos termos “Legislativo” e “políticos”. Nosso foco como “Legislativo” é a Câmara 
Federal e como “políticos” é o parlamentar, embora a análise possa se estender a outras esferas. 

 

A Imagem do Parlamento – Crise de Autoridade Política 
 

“Bom, se temos que o Parlamento é o coração  da democracia, e a 
democracia uma aspiração praticamente universal da humanidade, temos 
um problema concreto, porque hoje a política, os políticos, os diferentes 
Parlamentos, nacional e regionais, estão desmoralizados.  

A visão que a grande maioria da população brasileira tem é 
essa(...): a de que somos um bando de desocupados, pessoas que não têm 
noção de patriotismo trabalhando num ambiente onde impera a corrupção. 
Essa é a imagem, e ela não se cria espontaneamente. Tem raízes em 
acontecimentos históricos recentes, sem sombra de dúvida, mas também 
raízes que são estruturais e conjunturais na realidade brasileira, e nisso a 
intermediação dos meios de comunicação desenvolve um papel muito 
importante”. (Dep. Custódio Mattos. Seminário “Parlamento Brasileiro”, 
5/4/00) 

 
Entre os fatores estruturais, o Dep. Custódio de Mattos  destaca  o sistema político 

partidário e o sistema eleitoral: “Um sistema que oferece a um cidadão comum, que não tem 
interesse profissional, de tempo integral pela política, a escolha de 50, 100, 150 candidatos, de 15 
ou 16 partidos não pode funcionar”. 

 
Entre os fatores conjunturais, o autor destaca: 
- as relações do mundo político com a sociedade interligada pela mídia; 
- o amadorismo do Parlamento e dos partidos em relação a mídia; 
- a falta de profissionalismo dos órgãos de comunicação, aliada à superficialidade e 

comercialização de todo tipo de notícia. 
 
Na verdade as restrições levantadas em Legislativo x População envolvem um outro fator, 

responsável maior pela formulação do que dizem ser a “expressão do pensamento nacional”:  as 
pesquisas de opinião. 

A relação entre pesquisas de opinião, sondagens eleitorais e opinião pública é tema 
abordado por especialistas e não pretendemos aqui discuti-lo, mas apenas fazer algumas 
ressalvas indispensáveis para a contextualização das restrições levantadas. 

 

Opinião pública e sondagens 
 

O Prof. Roberto Amaral (2000), em  “Imprensa e controle da opinião pública – informação 
e representação popular no mundo globalizado”, esclarece o seguinte: 

 
“A opinião pública não existe mais e não pode mais existir. Não 

existe mais reduzida que foi a um agregado estatístico de opiniões 
individuais privadas, dissimilada pelo tratamento jornalístico que insinua 
distanciamento.  

As sondagens, com seu aparato científico, são instrumento de 
contrafação, pois mais do que revela ruma opinião, constróem a opinião (...) 

A questão, porém, se coloca para além da manipulação, porque 
opinião apurada não significa necessariamente, mesmo quando apurada 
corretamente, opinião pública. 
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Isso ocorre mais porque, como assinala Pierre Bourdier (...), ‘o que 
existe é a estimulação de respostas a perguntas que não necessariamente 
brotaram do público, mas foram formuladas por aqueles que estão 
interessados em conhecer, para seus próprios fins, a resposta do público 
sobre determinado assunto’. No fundamental, a opinião pública apurada é 
um reforço, pois simplesmente apura a eficiência da manipulação pelos 
meios de comunicação de massa. Não há alternativa: opinião pública, na 
sociedade moderna, é opinião publicada, uma vez que a pesquisa tem por 
finalidade sancionar, com ritual científico, a opinião que o meio vem 
veiculando, fazendo-a, assim, de tão reiterada, pública. 

O círculo vicioso pesquisa-opinião é o centro da política (...) 
 Cidadãos aptos a ter opinião são aqueles que, tendo acesso à 
mercadoria chamada informação estão habilitados a processar essa 
informação, ou seja, a proceder a um juízo de valor”. 

  
 
Podemos resumir nos seguintes aspectos as ressalvas devidas quanto às pesquisas de 

opinião: 
 
- Caráter profético: a divulgação da pesquisa cria um certo condicionamento, de forma que as 

pessoas passam a reforçar a idéia profetizada. 
- Propriedade dos resultados: as técnicas de sondagens apreendem opiniões isoladamente 

pelos indivíduos, em situação artificial, o que de certa forma pode descaracterizar uma opinião 
coletiva, da sociedade. 

- Diferença entre pensar e agir: as pesquisas se limitam a sondar opiniões, que podem não 
corresponder à ação verdadeira ou à disposição de agir. (vergonha, covardia) 

- Falta de controle nas condições de aplicação, isenção, identificação, apresentação dos 
resultados, documentação. 

Amostra da vida nacional – Anais  
  

A maneira como se avalia o sistema político deste País é 
extremamente rotineira e inercial. Temos avaliações brilhantes, avaliações 
gaiatas, avaliações mais graves e avaliações menos graves. Mas por estes 
microfones da Câmara dos Deputados passam a radiografia e o retrato da 
sociedade brasileira, a forma como a sociedade, no interior deste País, vê a 
política, e como a política se reflete nos seus representantes. (Dep. Paulo 
Delgado.18/02/2000 – GE) 

 
Não podemos encerrar este tópico sobre Legislativo e População sem destacar a 

importância dos Anais e de sua publicidade como valioso registro do pensamento nacional.  
 Apesar de toda a influência da mídia externa sobre a política e sobre as atividades 

legislativas — tema da próxima seção —, ainda é no Congresso Nacional que se encontra espaço 
para expressão de idéias, críticas, para registro de acontecimentos e fatos de  diversas natureza 
que dificilmente seriam publicados na mídia externa. 

 
Pode-se argumentar, inicialmente, que muitos dos assuntos tratados no Congresso, 

especialmente nas pequenas intervenções (Pequeno Expediente, Breves Comunicações), em sua 
maioria referentes ao âmbito municipal ou partidário, não seriam de interesse nacional. Para 
alguns tais intervenções seriam mesmo disfunções da atuação parlamentar federal, que deveria 
se restringir ao debate dos grandes temas nacionais.  

Todavia, diante da complexa atuação da mídia (externa) contemporânea, certamente não 
restam muitas opções de divulgação e publicidade, sobretudo aos Parlamentares oposicionistas 
e/ou aos que não preenchem os critérios exigidos pela audiência balizadora das coberturas 
promovidas pela mídia externa. 

Os próprios Deputados governistas por vezes contestam uma maior participação dos 
Deputados oposicionistas no uso da palavra e, em conseqüência, nos espaços de publicação pela 
mídia interna, sendo eles “minoria” na Casa. 
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Não pretendemos aqui alimentar a discussão, mas apenas destacar mais esse aspecto 
que torna os Anais valiosa fonte de registro do pensamento e da vida nacional. Só lamentamos 
que ainda não se tenha conseguido dar a esse acervo facilidade de acesso e publicidade 
necessárias para consagrar efetivamente sua riqueza e importância. É o se espera também dos 
outros meios que integram o que chamamos de mídia interna: a saber, Rádio Câmara, TV 
Câmara, Jornal da Câmara , Agência Câmara de Notícias, aplicativos da homepage   
camara.gov.br, participação no programa “A Voz do Brasil” (Vide Anexo VIII) 

A atuação insuficiente da mídia interna consta como restrição no item Legislativo x 
Legislativo. 

Restrições Legislativo x População – Anexo II 
 No quadro constante do Anexo II se encontram as restrições Legislativo x População. 
Inserimos o referido quadro na seqüência deste estudo para facilitar a leitura. 

Pesquisas de opinião referentes ao Legislativo – Anexo III 
 A título de ilustração, incluímos como anexo dados extraídos de pesquisas de opinião 
relacionadas ao Legislativo, ressalvando desde já que nem sempre estão expressas as condições 
de realização da pesquisa e informações sobre a metodologia empregada.  

Cabe observar ainda que algumas das pesquisas citadas não foram realizadas no período 
selecionado para este estudo (1999 -2000).  

Incluímos o Anexo III na seqüência deste estudo para facilitar a leitura. 
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Legislativo e População – Anexo II  
Restrições  Indicativos  Sugestões  

Desinformação acerca da Instituição 

- A população não tem informações corretas sobre 
os trabalhos legislativos, as atividades do Congresso 
Nacional, a atuação de cada Parlamentar, e sobre a 
multiplicidade de opiniões e posições que caracterizam 
a composição do Legislativo. 
- A População tem visão esteriotipada em relação 
ao Parlamento. 
- A Câmara não divulga adequadamente o 
seu modo de funcionamento, o seu trabalho 
e a sua história. 

- Realizar sessões nos Estados, nas cidades, nas 
Capitais, sair periodicamente de Brasília, para que o 
povo constate a preocupação e observe como 
trabalham de forma aberta e transparente, e não em 
suspeitos bastidores, como o Poder Executivo. 
- Fazer programa de formação de quadros 
partidários na base, substituindo os 
famigerados cabos eleitorais por cidadãos 
legítimos, honestos e representativos.  

“Mas se nossas ‘deficiências e baixarias’, para usar as palavras de Roberto Pompeu de Toledo, são amplamente expostas, o mesmo não se pode dizer das nossas 
virtudes. O brasileiro nada sabe sobre nossa elevada produção legislativa”. (Dep. Severino Cavalcanti. 6/10/2000 – GE) 

“Se um Parlamentar leva vários meses até compenetrar-se do funcionamento desta Casa, que dirá um eleitor que aqui nunca pôs os pés! Ninguém, salvo uns poucos 
cientistas políticos, sabem como funcionamos, o que fazemos e para que servimos”. (Dep. Almeida de Jesus. 28/5/1999 – GE 

Falta de participação popular nos assuntos 
políticos 

 

- Falta de regulamentação do Art. 14, Incisos I,II e 
III e inciso XII do Art. 49 da Constituição Federal, 
referentes a plebiscito, referendo e iniciativa popular. 
- A população demonstra falta de interesse pelos 
instrumentos convencionais de política, segundo 
pesquisas de opinião. 

 

- Reduzir as expressões numéricas do art. 61, § 2º 
da Constituição, e do art. 252 do Regimento Interno, 
facilitando a obtenção de assinaturas em um espaço 
geográfico menor e entre um contingente também 
menor de eleitores.  
- Criar uma Comissão de Petições, permanente, 
para receber sugestões e propostas legislativas, 
avaliar a viabilidade delas e transformá-las em projetos 
de lei. 
- Permitir maior acesso da população aos trabalhos 
legislativos, via  Internet e mídia interna. 
- Promover discussões sobre temas importantes para o 
País com setores representativos da sociedade no plenário 
principal. (Atualmente são chamadas de  Comissões Gerais. 

Falta de credibilidade 

- A população demonstra falta de confiança no 
Legislativo e em seus membros, segundo pesquisas 
de opinião. 
- Tratamento por vezes até sarcástico dispensado 
por cidadãos aos Parlamentares. 

 

“ Misturado o joio ao trigo, acabaremos todos alvos da mesma ira popular justa, legítima, diga-se de passagem, pois o eleitor distante, nem sempre informado 
com precisão e isenção, acaba sem condições de distinguir, num universo tão amplo, quem se ocupa das grandes causas nacionais e quem consome apenas 
em si mesmo”. (Dep. Themístocles Sampaio. 25/4/2000 – PE) 
“Atualmente, apenas 13% do povo brasileiro acreditam nesta Casa. Ou seja, praticamente de cada dez brasileiros, apenas um acredita, mantém algum nível 
de credibilidade no Congresso brasileiro”.(Dep. Fernando Ferro. 26/2/1999 – GE)  
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Pesquisas de Opinião Referente ao Legislativo Brasileiro -  Anexo III 
 

Destacamos a seguir dados extraídos de pesquisas de opinião relacionadas ao Legislativo.  
Ressalvamos que nem sempre estão expressas as condições de realização da pesquisa e informações 

sobre a metodologia empregada e que algumas das pesquisas citadas não foram realizadas no período 
selecionado para este estudo (1999 -2000).  
 
O Gosto pela Política (  Maria Francisca Pinheiro Coelho - DF, 1997)  
- Têm algum interesse na política: 69%. 
- Falam em política raramente: 48,5%;  sempre:22,6%;  nunca: 28,3%. 
- Não votaria se o voto fosse liberado: a maioria. 
- Não se sente responsável pela ação dos políticos e não se reconhece em seu comportamento: 67%. 
- Acham que os políticos brasileiros, em primeiro lugar, cuidam dos seus próprios interesses: 91%  
- Não têm preferência por partido político: 62% 
- Entre as instituições políticas, confiam mais no Legislativo: 7% (a menor confiança no Congresso registra-

se nos que têm terceiro grau, 5%. Pg. 75) 
- Confiam no Congresso Nacional, senadores e deputados (perguntados  como instituição em separado: 23%   
- Concordam em que o que é mais importante para um país: “a leis valham para todos”: 59%; 
- Concordam em que no Brasil não adianta mudar as leis, porque elas  não são obedecidas: 65%; 
- Procuram cumprir a lei e só depois agem no sentido de mudá-la: 82%; burlam a lei e impõem sua vontade: 

18% 
 
Democracia 
- Concordam em que o melhor regime para o Brasil é a democracia: 59%; Preferem a ditadura: 6%; Preferem 

a monarquia:4%; Responderam “tanto faz”: 30% 
- Principal característica da democracia: direitos iguais para todos, justiça social, liberdade; 
- Três maiores obstáculos à democracia: a pobreza e a desigualdade; os políticos; o baixo nível educacional 

(ordem variável); 
- Não há democracia no Brasil porque: são os ricos quem manda: 41%; é um País injusto: 13% 
- Com qual das três afirmações concorda mais: “a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma 

de governo”:60%;  “em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura que um regime democrático”: 16%;  
“tanto faz”: 24% 

Problemas 
- Problemas mais importantes que o País está enfrentando: desemprego, saúde, corrupção, baixo nível 

educacional; 
Candidatos 
- Formulação do candidato ideal: honestidade, competência; 
- Formulação do  bom político: ter princípios morais; 
- Discordam da troca do voto por bem material: 80% 
- A razão para a corrupção no meio político deve-se à não-punição: 85%;  porque o político é mau-caráter: 

3%; porque o político é ladrão: 12% 
 

Conclui a autora que “O povo, certamente, tem suas razões para questionar tão insistentemente os 
políticos, mas isso, em vez de alienação, denota um grau de consciência crítica ante a ação dos políticos. (“O 
Gosto pela Política”, por Maria Francisca Pinheiro Coelho, em  Política e Valores,  DF, 1997, pg. 74) 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Fonte: ARAÚJO , Caetano Ernesto Pereira de (et. al.). Política e Valores. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2000. 
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Nós, brasileiros   (Vox Poppuli, 1998) 
 
- O político: preguiçoso, esperto, desonesto, incompetente, alegre, injusto, frio, não merece confiança, 
irresponsável, egoísta, autoritário, intolerante e insensível. 
 
Grupos e instituições em que brasileiros não confiam: 
- 94% políticos; 
- 85% partidos políticos; 
- 82% Câmara dos Deputados, 
- 75% Senado Federal;  
- 75% Governo Federal; 
- 69% Presidente da República; 
- 65% polícia; 
- 60% militares: 
- 58% Supremo Tribunal Federal; 
- 55% Movimento dos Sem Terra; 
- 53% pastores evangélicos; 
- 49% industriais. 
- 45% associações de proprietários rurais; 
 
Entre o Holismo e o Individualismo: tipos morais e Cultura Política no Brasil  (Caetano Ernesto Pereira de 
Araújo – DF,  1998) 9 
 
Participação na política formal e em políticas alternativas 
- Declararam filiação partidária (mulheres; assalariados, empresários, funcionários públicos; brancos; e 

espíritas): 4% 
- Declaram simpatia por algum partido: 28%; Indiferentes em relação às clivagens partidárias: 72% 
- Declaram participação em sindicatos:22%; Participação em associações de moradores: 16%; Associações 

de caráter religioso: 23% 
- Adeririam a um abaixo-assinado:77%; Participariam de boicotes ao consumo de determinados produtos: 

65%; de passeatas: 57%; de comícios:43%; de greves: 37%; de invasões ou ocupações: 11% 
 
Tipo de mudança de que a sociedade precisa :  
- mostraram-se partidários da conservação da sociedade: 7%;  
- por reformas parciais: 23%;  
- pela via do debate e voto: 50%;  
- declararam ser necessário o uso da força: 20% 
 
Percepção dos entrevistados sobre a natureza da esfera política   
- capacidade de as pessoas agirem em conjunto na busca de objetivos comuns (busca do consenso): 55%;  
- disputa generalizada pelo poder (disputa): 45% 
 
Tolerância em relação ao político . Não constituem óbice para o voto:  
- o fato de haver fumado maconha: 54%;  
- adultério: 46%; 
- homossexualidade: 38%  
- ateísmo: 34%; 
- votariam em um político corrupto, desde que “fizesse muito pelo eleitorado”: 30% 
 

Conclui o autor que “ Os dados impressionam pela exigüidade da participação política em sua forma 
convencional mais acentuada, a filiação partidária. (...) também aqui vemos carência de suporte à participação 
política em suas manifestações convencionais e situação de apatia política generalizada. No entanto, a 
disposição de participar de formas menos convencionais de política apresenta-se, ao que parece, mais 
disseminada. (...) Observarmos a coexistência de um padrão de baixa participação na política formal, expresso 
na escassez de filiações e simpatias partidárias, com outro de elevada propensão a participar em formas 
alternativas ou menos convencionais de política. (“Entre o Holismo e o Individualismo: tipos morais e Cultura 

                                                           
9 Idem. 
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Política no Brasil”, por Caetano Ernesto Pereira de Araújo, em Política e Valores, DF,  1998, págs. 147-148-
149) 
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IBOPE -  CNI (17 a 21 de agosto de 2000) 
 
 
 
- Aqui está uma lista das áreas em que as pessoas acham que o Brasil vem enfrentando problemas de maior 

ou menor gravidade. Quais as três em que o(a) senhor(a) acha que o Brasil vem enfrentando problemas 
mais graves? 

RESPOSTA TOTAL  
BASE  2000 
Desemprego 62% 
Saúde 45% 
Drogas 37% 
Segurança pública 32% 
Salários dos trabalhadores 30% 
Educação e ensino 15% 
Combate à corrupção 14% 
Situação dos aposentados 14% 
Menor abandonado 13% 
Inflação 9% 
Habitação 6% 
Concentração de renda 4% 
Abastecimento de alimentos 3% 
Transportes 3% 
Defesa do meio ambiente 2% 
Nenhuma destas 0% 
Não sabe/ não opinou 1% 

 
 
 
 
 
- Para cada uma destas instituições e pessoas, gostaria que o(a) senhor (a) me dissesse se confia ou não 

confia em cada uma delas. 
 

Instituição  Confia  Não Confia  
Não sabe/  
não opinou  

Igreja Católica 74% 23% 3% 
Jornais 59% 36% 5% 
Igreja Evangélica 55% 36% 9% 
TV 54% 42% 4% 
Governador do seu Estado 49% 47% 4% 
Poder Judiciário 46% 48% 6% 
Prefeito do seu município 46% 49% 5% 
Polícia 38% 58% 4% 
Congresso Nacional 30% 61% 9% 
Partidos políticos 19% 76% 5% 
Políticos, de uma maneira geral 15% 82% 3% 

Obs.: Metodologia  descrita no Anexo IX. 
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IBOPE - CNI (30 de novembro a 4 de dezembro de 2000) 
 
 
 
 
- Diga quais as três áreas em que o(a) senhor (a) acha que o Brasil vem  

enfrentando problemas mais graves 
 
 
 
 

RESPOSTA TOTAL  
BASE  2000 

Desemprego 68% 

Saúde 46% 

Drogas 39% 

Salários dos trabalhadores 33% 

Segurança pública  28% 

Combate à corrupção 15% 

Educação e ensino 14% 

Menor abandonado  11% 

Inflação 10% 

Situação dos aposentados  10% 

Habitação  8% 

Concentração de renda 4% 

Transportes 3% 
Defesa do meio ambiente 2% 

Abastecimento de alimentos 1% 

Nenhuma destas  0% 

Não sabe / não opinou 1% 
Obs.: Metodologia  descrita no Anexo IX. 
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LEGISLATIVO E MÍDIA ∗∗∗∗ 

 

 
 

 
 

                                                           
∗ Ilustração - Fonte: ISTOÉ, 14/2/2001 
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Legislativo x Mídia (comercial - externa) 
 

A relação entre a mídia e o Legislativo é a mais controvertida das que destacamos como 
parâmetro para analisar as disfunções da Câmara dos Deputados. 

Enquanto alguns Deputados atribuem à atuação da mídia a maior causa de seu desprestígio 
(ora pessoais, ora da Instituição) perante a população, outros apenas constatam a necessidade de o 
próprio Legislativo reagir diante das inverdades, das meias verdades noticiadas, e mesmo diante das 
falhas “verdadeiras” que lhe são apontadas. 
 As características e a atuação da mídia contemporânea, sem dúvida, constituem fator a ser 
considerado no universo de análise estratégica em busca da efetividade da Câmara Federal. 
 

Características da mídia contemporânea 
 

Vejamos, inicialmente, algumas características fundamentais da mídia contemporânea10, em  
âmbito mundial:  
 
1. Diluição das fronteiras entre telecomunicações, comunicação de massa e informática: 

 
A revolução digital possibilitou a transmissão de textos, sons, imagens e dados através de um 

único meio, e essa convergência de tecnologia entre diferentes meios está diluindo uma separação 
histórica e clássica do setor: a separação entre telecomunicações, comunicação de massa e 
informática.11 

 
2. Concentração da propriedade de empresas de comunicação: 

 
A desregulamentação e/ou abertura de mercados “provocou a privatização de empresas de 

telecomunicações, as quais, em muitos casos, eram monopólios dos respectivos Estados nacionais. 
Esse fenômeno da desregulamentação, da abertura de mercado, da privatização, tem provocado 
mundialmente uma concentração da propriedade das empresas de comunicações sem precedentes 
na história. Muitos analistas já prevêem que, talvez em dez anos, o setor seja controlado, no mundo 
inteiro, por seis grandes conglomerados internacionais”. 

 
Obs.: No caso do Brasil, especificamente, merece destaque ainda a forte presença de grupos 

familiares e de elites políticas regionais no controle de empresas do setor, constituindo uma 
vinculação histórica e tradicional entre propriedade dos meios de comunicação e elites políticas. 
 
3. Exacerbação da busca por audiência, resultando em homogeneização das coberturas jornalísticas:  

 
“Assim, a notícia e o noticiário político também têm de ser carregados de drama, de conflito, 

de rivalidade, de suspense, e sobretudo, de vencedores e perdedores. Então, o que é atraente para 
ser noticiado em política é somente aquilo que pode ser enquadrado dentro da mesma lógica do 
entretenimento”.  (Venício A. de Lima, “Seminário Parlamento Brasileiro: História e Perspectivas”. 
5/4/2000) 

 
“Mas o objeto essencial do meio já não é mais transmitir informação, é formar opinião, não só 

opinião “pública” mas opinião comercial: no altar do meio de comunicação reina a deusa audiência-
circulação, a que tudo o mais está submetido”. (Amaral, Roberto. “Imprensa e controle de Opinião 
Pública: informação e representação popular o mundo globalizado”.) 

 

                                                           
10 Fonte: LIMA , Venício A de, em palestra proferida no “Seminário Parlamento Brasileiro: História e Perspectivas” 
(5/4/2000)  
11 Idem.  
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Mídia e Política 
 

No âmbito da política, pode-se identificar os seguintes aspectos na atuação da mídia 
contemporânea: 

 
1. A mídia substitui funções tradicionais dos partidos políticos. 
 

“Por exemplo, a mídia hoje é a grande intermediária entre o eleitor e o candidato; 
 é a principal transmissora de informações políticas, tanto do ponto de vista de fonte de 

informação, como do ponto de vista da credibilidade da informação;  
é a principal definidora da agenda pública (....);  
é a principal fiscalizadora da ação de governo e dos Governos;  
é a principal canalizadora das demandas populares. As emissoras de rádio AM, por exemplo, 

especializam-se em canalizar essas demandas e fazer com que elas cheguem às instâncias do 
Executivo. Muitos dos radialistas e jornalistas que têm história nessa atividade acabaram se 
transformando em políticos profissionais, elegendo-se para cargos públicos”. 12 
 

“Mas no Brasil o meio de comunicação, a imprensa, é um partido político. (...) 
O papel essencial dos partidos é, dessa forma, freqüentemente transferido para outras 

instituições, e a mobilização popular passa a ser uma dependência do monopólio da comunicação de 
massas, que passa a estabelecer, autonomamente, isto é, a partir de seus próprios interesses, a 
pauta da sociedade.(...) 

Não se diz apenas que o meio de comunicação de massa tem um papel para além de mero 
aparelho reprodutor do Estado. Afirma-se que é agente no processo político-ideológico , com 
interesses próprios — como grupo econômico que é — na mesa de composição do interesses 
dominantes no seio da hegemonia de classe que controla o Estado“. 13  
 
 
2. A mídia é a principal construtora e definidora do que é a política. 
 

“Um conceituado cientistas político ilatiano, Giovani Sartori, afirma que a política 
contemporânea se transformou em uma videopolítica onde, sobretudo a televisão, exerce influência 
decisiva sobre o processo eleitoral, a organização política, o processo de decisão política e sobre a 
própria governabilidade”. 14 

 
“Se os meios de comunicação de massas não têm o monopólio da formulação ideológica, têm 

a hegemonia de sua difusão.(...)  
Os meios de comunicação de massas não procedem mais à intermediação entre a sociedade 

e o Estado, entre a política e a cultura. Deixam de reportar, para interferir no fato e passam a ser o 
fato; não narram, invadem o andamento do fato em narração; não informam, formam opinião; não 
noticiam, opinam. São o novo espaço da pólis, com pensamento próprio, com projeto próprio. (...) 
Os meios de comunicação de massas, escrevendo a pauta da política, não apenas se relevam 
independentes das demandas e necessidades da sociedade: no mais das vezes, ditam essas 
demandam e criam essas necessidades. (...) 

E à medida que mais se transnacionalizam e se globalizam, mais se livram de qualquer 
controle das sociedades sobre as quais atuam e livres se encontram diante da inexistência de uma 
regulamentação externa eficaz, produto da fragilidade do Estado-nação e da decadência da 
soberania clássica, acentuadas pela globalização neoliberal que minimiza a capacidade regulatória 
dos Estados.” (Amaral, Roberto. Imprensa e controle de Opinião Pública: informação e representação 
popular o mundo globalizado) 

 

                                                           
12 LIMA , Venício A de, em palestra proferida no Seminário “Parlamento Brasileiro: História e Perspectivas” (5/4/2000)  
13 AMARAL , Roberto.” Imprensa e controle de Opinião Pública: informação e representação popular o mundo globalizado” 
14  Idem 10 
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Campanha eleitoral, pesquisa de opinião, intenção de voto 
 

Certamente as características de atuação da mídia contemporânea se evidenciam em época 
de campanha eleitoral e, ao lado das pesquisas de opinião e de intenção de voto, causam uma série 
de fenômenos, entre eles, resumidamente, os seguintes: 
 
- Dita o discurso político, desobrigando a discussão de alternativas não dominantes e a persuasão, 

o convencimento, característica fundamental da atividade política. 
 

“A grande vítima das ‘sondagens’, porém, é a vida política. Elaboradas antes de 
desencadeados os processos político-eleitorais, as pesquisas condicionam a escolha dos candidatos 
pelos partidos e a aceitação dos candidatos pelo eleitorado, transformando o processo eleitoral, de 
processo político, em processo que mede a aceitação ou a rejeição, induzida, dos candidatos pelo 
eleitorado.Com isso, a imprensa, que promove essas sondagens – e ela mesma possui institutos de 
pesquisa ou a eles se associa –, no que alimenta e divulga essas pesquisas, afasta do processo 
político as discussões em torno de programas, de plataformas, de partidos ou mesmo em torno dos 
candidatos, pois a cobertura da imprensa se reduz à cobertura pura e simples do resultado das 
sondagens. As sondagens também condicionam a cobertura pela imprensa dos candidatos, que têm 
suas campanhas ‘cobertas’ (tempo e espaço) segundo a colocação nas pesquisas de intenção de 
voto. Em todas as hipóteses, a imprensa manipula a vontade eleitoral, exagerando a importância 
dessas sondagens como previsão do comportamento eleitoral.” (...) Buscando agradar à opinião 
pública as sondagens, as campanhas renunciam às propostas ideológicas e, na ausência do debate 
ideológico, todos se confundem, direita, esquerda e centro.” 15 
 
- Cria falsos líderes, na medida em que os fazem repetir o diagnóstico das pesquisas e os projetam 

no âmbito desejado. 
 

“Escolhido o candidato, sua preocupação deixa de ser defender uma plataforma política, um 
programa de governo, as propostas partidárias, mas tão-só conhecer o que as sondagens dizem que 
é a opinião do eleitorado, para veiculá-la, para expressá-la, para reproduzi-la  — na pretensão de 
situar-se bem nas pesquisas — (...)”  (Amaral, Roberto. Imprensa e controle de Opinião Pública: 
informação e representação popular o mundo globalizado.) 
 

 
A campanha eleitoral no rádio e na TV, em razão da atuação da mídia, apresenta os 

seguintes indicativos:  
 

- Proporciona, em razão do tratamento legislativo que recebeu, condições diferenciadas para 
partidos e candidatos, anulando qualquer possibilidade de concorrência entre eles; 

- Concentra-se em gravação de vídeos e programas de rádio, exigindo dos candidatos habilidades 
próprias de comunicadores (boa imagem, boa dicção, técnicas de exposição às câmeras etc.) 

- Distorce o processo de formação de coligações, fazendo com que prevaleça interesses de 
aumento de tempo para programas em vez de seguir critérios de afinidade política. 

 

Espetacularização da política 
 

Em relação às atividades legislativas, o Dep. Paulo Delgado  ilustra o que seria a 
espetacularização da política. 

 

                                                           
15 AMARAL , Roberto. “ Imprensa e controle de Opinião Pública: informação e representação popular o mundo globalizado” 
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“Antes a imprensa intervinha onde a política calava e a justiça não via; 
hoje a imprensa intervém onde a política leva a imprensa, e os processos de 
avaliação da verdade e de qualificação do fato ficam cada vez mais 
prejudicados por interesses que não sabemos quais”.(...) 

Essa ideologia do espetáculo transforma em notícia o que não é notícia, 
e a imprensa assume a linguagem da política, especialmente no rádio e na 
televisão. É uma escolha que virou uma necessidade: a imprensa como espaço 
político privilegiado e, para muitos, o único espaço de atuação política. (...) o 
principal instrumento da política e da imprensa  são as declarações, entrevistas, 
observações, geralmente autopublicitárias. Para ser atraente, não pode ser 
cauteloso, tem que ser pitoresco e imediatista.”  (Dep. Paulo Delgado. 
25/02/2000 – GE) 

“Esse problema concreto é agravado pela presença da TV Senado e da 
TV Câmara, que transformam os Parlamentares em artistas. Muitos não se 
importam em falar para um plenário cheio ou vazio. Nesses cursos prêt-à-
porter  de comunicação, que estão à disposição de todos, nós aprendemos que 
temos de olhar para as câmaras”. (Dep. Paulo Delgado.18/02/2000 – GE) 

 
Sugestão curiosa :  Fazer sessões sem transmissão da TV Câmara e gravá-las em vídeo. 
“Cada Deputado levará uma fita para casa, para ver o ridículo que é representar no Congresso 
nacional o papel de comunicador, quando o papel que temos de desempenhar aqui é o de contrariar 
interesses.” (Dep. Paulo Delgado. 18/02/2000 – GE) 
 

 
Diante do exposto, para atuação do Parlamento, o Prof. Venício A. de Lima sugere o seguinte: 

 
1. Instituição de formas de controle por parte da sociedade em favor de mais pluralidade e 

diversidade; 
2. Instalação do Conselho de Comunicação Social, como órgão auxiliar do Congresso no 

encaminhamento das questões relativas à Comunicação; 
3. Patrocínio de mais pesquisa na área, sem o que “ficará cada vez mais difícil a formulação de 

propostas concretas para a democratização das comunicações no Brasil”. 
 

Restrições Legislativo x Mídia – Anexo IV 
 

Vejamos, então, diante desse quadro conceitual, digamos assim, quais seriam os indicativos 
de disfunção da atuação da Câmara Federal na sua interação com a mídia, segundo opinião 
expressa por Deputados em seus discursos (1999-2000). 

Incluímos o Anexo IV na seqüência deste estudo para facilitar a leitura. 
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Restrições Legislativo x Mídia – Anexo IV  
Restrições  Indicativos  Sugestões e Comentários  

Indicativos Preliminares (que situam o 
diagnóstico) 

- O Legislativo é o poder mais transparente e exposto à opinião pública. 
- Possui uma composição heterogênea, com diversidade ideológica, 
doutrinária. 
- Diferentemente de outros Poderes, seus membros não são recrutados 
segundo critérios normalmente exigidos para o desempenho de funções 
públicas de significativa complexidade intelectual. 

“Ao contrário do Executivo e do Judiciário, em que as decisões acontecem a 
portas cerradas e envoltas e, grande mistério para o público, o Parlamento 
brasileiro é uma verdadeira vitrine. Tudo o que se passa nesta Casa é 
amplamente difundida pela mídia. Tudo mesmo!” (Dep. Severino Cavalcanti. 
6/10/2000 – GE) 
 
 “Assim que é possível a todos e a cada um montar opinião própria sobre o 
Congresso e seus congressistas, inclusive quanto àqueles que mal conhece, 
em quem sequer votou. E essas opiniões, por óbvio, exibem todas as possíveis 
discrepâncias, o que entendemos seja mais que lógico”. (Dep. Rubens Bueno. 
1/3/2000 – PE) 

 

Atuação imprópria por parte da mídia 
 

- Produz e divulga matérias/notícias caracterizadas por generalizações de 
comportamentos específicos, distorção da realidade, informações 
incompletas, sensacionalismo, falta de isenção. 
- Promovem repetições freqüentes de notícias parciais (“campanhas”) contra 
o Parlamento e contra os políticos. 
- Concede enorme destaque para detalhes ínfimos e irrelevantes, em relação 
à complexidade dos assuntos tratados. 
- Induz a população a manifestar desconfiança, desaprovação e 
inconformismo em relação ao Legislativo. 
- Reforça convicções acerca de mordomias usufruídas pelos Parlamentares. 
- Não tem a preocupação de assinalar posições divergentes de partidos e 
Deputados referentes às proposições aprovadas ou rejeitadas. 
- Dispensa tratamento desrespeitoso aos Deputados. 
- É complacente com o Executivo no jogo subserviente às diretrizes 
internacionais. 

- “ A mídia presta um desserviço à população, estimulando o 
desconhecimento generalizado acerca de uma instituição sem a 
qual não se concebe a democracia.” (Dep. Severino Cavalcanti. 
6/10/2000 – GE) 

Restrições por parte da Instituição e 
de seus membros 
 

- Omissão diante das críticas injustas (inverídicas, exageradas, 
parciais) dirigidas  à Casa. (Ver Parte VII) 
- Falta de postura esclarecedora por parte dos políticos, que não 
“assumem” como corretos e necessários os costumes e as práticas 
legislativas. 
- Desempenho ainda insatisfatório da  mídia interna. (Ver Parte 
VII) 
 

- Esclarecer verdade dos fatos. 
- Convocar cadeia nacional de televisão ou requerer tempo necessário na 
televisão para explicar à Nação o funcionamento da Casa, mostrar o fazem os 
Parlamentares e a seriedade com que os assuntos são tratados. 
- Aprovar a Lei de Imprensa, já aprovada no Senado Federal. 
- Implementar Departamento Jurídico com a função exclusiva de 
representação judicial do parlamentar  e defesa permanente da imagem da 
Instituição. 
- Promover encontros periódicos com profissionais de imprensa de todas as 
áreas. 
- Fortalecer a mídia interna a fim de que ela supra a falta de informação 
sobre as atividades do Congresso, divulgando os trabalhos da instituição  e 
permitindo que os eleitores acompanhem a atividade de seus representantes. 

 
“Se este Congresso não teve coragem de elaborar lei capaz de estabelecer uma fronteira entre o direito e o dever, não importa se é a Lei de Imprensa, temos de ter a coragem de 
começar a fazê-lo, porque amanhã quem dará as costas para a Justiça, para o Executivo e para o Legislativo será um poder superior: a imprensa, cujos caminhos sujos maculam a 
imagem de pessoas dignas, que prestam grandes serviços a esta Casa e a este País”. (Dep. Antônio Feijão. 12/1/1999 – PE) 
Temas Mais Visados pela Mídia  Indicativos  Sugestões  
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Recesso parlamentar e recesso 
branco 

- Equipara recesso branco (época de eleições) e recesso 
parlamentar a férias, pela ausência dos Deputados nas 
sessões plenárias. 

 

- Acabar com o recesso parlamentar e instituir um mês de 
férias. Medida a ser estendida ao Judiciário e Ministério 
Público. 
- Regulamentar um mês de férias em meados do ano e mais 
um recesso de final de ano. 
- Fixar o recesso no período de 20 de dezembro a 10 de 
janeiro, e mais 30 dias a serem distribuídos de acordo com o 
ano. Em ano eleitoral, fixar o tempo livre antes das eleições. 
Em outros anos, distribuí-lo de forma diferente. 

 
“Aqui, como no exterior, os recessos fazem parte do trabalho parlamentar. Não se trata de tirar férias. Muito pelo contrário. Os recessos constituem oportunidades 
únicas para o parlamentar aproximar-se das bases”(...) “É nesses recessos que prestamos conta de nossa atuação aos nossos eleitores e ficamos conhecendo suas 
necessidades e seus anseios. (...)   
 
“No momento em que todo o País mobilizava-se para eleger seus representantes mais próximos, Prefeitos e Vereadores, era simplesmente inconcebível imaginar 
uma Câmara dos Deputados alheia a tal evento. (...) Não houve paralisação das atividades, e, sim, uma simples redução de ritmo.  (Dep. Severino Cavalcanti. 
6/10/2000 – GE) 
 
“Salvo raríssimas exceções, o Parlamento é composto de 513 cidadãos e cidadãs que vêem nas eleições municipais uma meia etapa, uma espécie de primeiro 
turno para as eleições das quais participam diretamente, dois anos depois. Isso transforma o Deputado Federal numa espécie de cabo eleitoral das eleições 
municipais, deixando ao Parlamento apenas dois anos — o primeiro e o terceiro de cada Legislatura — de sossego e tranqüilidade para legislar sobre as causas 
nacionais.” (Dep. Márcio Bittar 20/5/1999 - CP) 
 
“Mas, agora, sair de um recesso e cair em um recesso branco não tem cabimento (...) Não faz sentido manter essa mesma estrutura de recesso” (Dep. Virgílio 
Guimarães. 8/8/2000 – GE) 
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Plenário vazio 

- Explora imagem do plenário vazio como símbolo de falta ao 
trabalho. 
- Despreza o fato de a presença em plenário não expressar o 
volume de trabalho da Casa.  

 

“Ao dar ênfase primordial a imagens do plenário vazio, reforça-se a 
imagem de uma Casa improdutiva, em que pouco se trabalha, em que 
o absenteísmo é a norma.” (Dep. Fernando Zuppo.10/5/2000 - PE) 
 
“Nesta Casa , como na maioria dos Parlamentos, o trabalho de 
plenário representa uma parcela muito reduzida da totalidade de 
ações realizadas pelos parlamentares. Quando uma matéria chega a 
plenário é porque já passou por, no mínimo duas Comissões 
permanente.” (Dep. Severino Cavalcanti. 6/10/2000 – GE) 
  
“Num repente, no entanto, à falta de fatos políticos relevantes, além 
as futricas criadas por lideranças, caracterizadas mais pelo que dizem 
fazer do que pelo fazem, a imprensa decidiu-se por medir a presença 
de Deputados e Senadores em plenário, erguendo este pressuposto 
como condição sine qua non para o correto funcionamento do 
Congresso”. (Dep. Rubens Bueno 1/3/2000 – PE) 

 

Convocação Extraordinária 

- Noticia a convocação extraordinária sugerindo aspectos de 
imoralidade ou improbidade.16 

 

“As propostas (...) são interessantíssimas, mas ainda deixam de lado 
alguns aspectos que precisam ser tratados. O primeiro deles diz 
respeito ao que temos a fazer durante a convocação extraordinária, 
quando a sensação da sociedade é a de que ganhamos o dobro, mas 
trabalhamos a metade”. (Dep. Fernando Gabeira em aparte ao Dep. 
Arthur Virgílio. 19/1/2000 – GE) 

 

Gastos excessivos ou 
impróprios 

- Estampam em manchetes que a Casa não trabalha, que os 
Deputados  ganham não sei quantos milhões e não fazem nada. 

 

“Um outro fator rotineiramente omitido à opinião pública pelos meios 
de comunicação é o baixo custo do funcionamento do Poder 
Legislativo do País. O total de despesas da Câmara dos Deputados , 
com 513 Deputados, em 1999, mal chegou a 2% do gasto total da 
União. O Senado Federal, com 81 Senadores, consumiu pouco mais 
de 1,5% do Orçamento.” (Dep. Severino Cavalcanti. 6/10/2000 – GE) 

 

                                                           
16 “A gratificação extemporânea cheira mal, dá a nítida impressão de favorecimento. E ninguém pode alegar não ter havido tempo, em doze meses, para votar, não é mesmo?(...) Mas a convocação extraordinária 
não foi para votar medidas que se acumulam exatamente por falta de votação? E essa jornada extra não está sendo muito bem remunerada? Então porque nem assim, com dois salários extras, elas e eles não 
votam? (...) nada justifica a gazeta e muito menos o pagamento desses dos salários a mais. Nada. E não conheço, nunca li ou escutei explicação convincente para mais esse absurdo”.(Márcio Cotrim. ‘Dignidade 
quae sera tamen’. Correio Braziliense, 11/2/2001) 
 “O Palácio do Planalto decidiu convocar extraordinariamente o Congresso num gesto desimportante de boa vontade. No fundo, para agradar a ampla maioria parlamentar que anda no vermelho, pela hora da 
morte. Basta ver o número de cheques voadores emitidos por Suas Excelências. A Convocação  Extraordinária está ensejando a cada um o adicional de 16 mil reais, quantia que não faz mal a ninguém”. (Carlos 
Chagas, ‘A Hora do Desembarque’. Correio Braziliense, 8/2/2001) 
“(...) Imagine o cidadão comum que é obrigado a arcar com o pagamento de salários extras para ver os políticos apenas brigando pelo poder e votando as MPs  a toque de caixa, sem análise mais detalhada dos 
textos”.(Denise Rothenburg. Seguuuraaaaa!!!. Correio Braziliense.) 
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LEGISLATIVO X EXECUTIVO ∗∗∗∗ 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                           
∗ Ilustração – Fonte: Correio Braziliense, 28/2/2001 
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Legislativo x Executivo 
 
O relacionamento entre Poder Executivo e Poder Legislativo foi destacado como parâmetro 

neste estudo em razão das seguintes restrições: “Excessiva interferência no Legislativo”, “Sonegação 
de informações”, “Usurpação da função legislativa”, “Mau tratamento dispensado a Parlamentares”, 
“Descompromisso na execução orçamentária” e “Falta de interação com o Legislativo”. (Anexo V) 

 
Na verdade o fortalecimento do Executivo em detrimento do Legislativo foi o foco da Teoria do 

Declínio do Parlamentos,  referida anteriormente (Fernando Henrique Cardoso – 1984), com a 
argumentação de que a organização e os procedimentos formais do Legislativo seriam inadequados 
e arcaicos.  

 
Oscar Dias Corrêa  (1976), em “Introdução à problemática do Poder Legislativo“, ao  contestar 

tal doutrina, descreve suas razões e acrescenta os seguintes aspectos: 
- complexidade dos problemas do Governo moderno e despreparo técnico dos parlamentares 
e do Parlamento; 
- rapidez e dinamismo da ação política atual, que levam à necessidade de concentrar a ação 
do  Governo em mãos que disponham de poder decisório imediato;  
- demagogia das soluções políticas parlamentares. 

 
Na defesa do Legislativo brasileiro, afirma Oscar Dias Corrêa:  

  
 “Já não é mais o tempo em que o parlamentar tinha de, com suas próprias forças, atender a 
convocação ou à provocação dos temas mais sérios, complexos e dispares. Modernamente, com a ampliação 
da atuação das Comissões Técnicas, com a criação da Assessoria Parlamentar” — hoje denominada 
Consultoria Legislativa — “tal trabalho pode fazer-se com muito mais segurança e eficiência, e deixou o bulício, 
o aparato e o estrépito do Plenário para concentrar-se no moderno, discreto e seguro das salas de Comissões. 
 Ainda assim pode asseverar-se — sem medo de contestação ou erro — nunca faltaram ao Parlamento 
os especialistas que, integrando as bancadas partidárias, fossem cada caso, chamados a opinar e pudessem 
produzir obra admirável. Sempre houve, no Congresso, quem estivesse em condições de analisar, com 
proficiência, isenção e segurança todas as matérias entregues à sua apreciação. E todos os projetos de leis de 
interesse nacional, submetidos ao seu exame, receberam sempre, a efetiva e desinteressada colaboração da 
sua análise.(...) 
 Quanto ao Legislativo, só ele pode dar ao  Executivo assessoria independente — de todas as classes, 
grupos, facções, credos categorias profissionais —, estranha à assessoria remunerada, unilateral e engajada 
dos servidores que o Governo contrata, interessada nas soluções que lhe convêm, e que podem não ser as 
mais convenientes à Nação. 

Também a crítica referente à morosidade das deliberações, em face do dinamismo da ação política 
atual, é improcedente. O Legislativo pode decidir, e decide, rapidamente, quando interesses gerais o exigem. 
Como pode e deve retardar e obstruir a deliberação, quando esses mesmos interesses gerais o aconselham. E 
se fazem mal as discussões intermináveis, ou morosas, ou as dilações injustificáveis, fazem ainda mais mal as 
leis votadas sem serem lidas, e analisadas, e debatidas, e estudadas, nos prazos irrisórios e concomitantes, 
para várias proposições, e que amanhã têm de reformar-se, porque não atenderam à convocação da realidade, 
que não se chegou a pressentir, e, menos ainda, a apreender. 
 Como não procede a crítica que acusa de demagógicas as soluções políticas parlamentares, quando se 
vê que a possível demagogia do Legislativo é inexpressiva ante a força da demagogia do Executivo. Aquela 
depende da apresentação do projeto, das discussões e votações nas duas Casas do Congresso, e da sanção 
do Executivo, que, inclusive, pode apropriar-se dela, o que quase sempre acontece, esta, a demagogia do 
Executivo, depende da simples ação demagógica do servidor, que, armado do poder de executar, pode 
prometer e efetivar a promessa, com os meios diretos de que dispõe”. 
 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello  (1998), em “A Democracia e suas Dificuldades 
Contemporâneas”, “é sabido que, em despeito da importância atribuível ao Parlamento na história da 
democracia — importância esta correlata ao declínio do poder monárquico —, o Executivo, sucessor 
do rei, cedo começou a recuperar, em detrimento óbvio das Casas Legislativas e, pois, de um dos 
pilares da democracia clássica, os poderes normativos que lhe haviam sido retirados”. 
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E entre os meios buscados pelas sociedades mais evoluídas para tentar  minimizar as 
conseqüências do fortalecimento do Executivo, o autor destaca: 
 

- a disseminação do parlamentarismo: “(...)converte-se o Parlamento, acima de tudo, em um 
organismo dotado do mais formidável poder de veto: o veto geral”. 

- o procedimento administrativo: “(...) obrigando-se a Administração a formalizar 
cuidadosamente todo o itinerário que conduz ao processo decisório”. 

 
Bandeira de Mello prossegue enumerando as desvantagens da produção jurídica feita pelo 

Executivo em relação à feita pelo Legislativo, o que sintetizamos no seguinte quadro. 
 

Legislativo  Executivo  

É elaborada em órgão colegiado.  É elaborada em círculos restritos, fechados. 

É produto de interação dos diversos segmentos 
representativos do espectro de interesses que 
concorrem na vida social. 

Segue diretriz estabelecida pelo Chefe do 
Governo ou de um grupo restrito, composto por 
seus membros. 

Está sujeita ao debate por várias tendências 
ideológicas, políticas, sociais 

Livre do embate de tendências políticas e 
ideológicas. 

Resulta de contemperamento entre variadas 
tendências. 

Resulta de imposição rígida.  

Expressa maior grau de proximidade em 
relação à média do pensamento social 
predominante. 

Expressa a vontade unitária do comandante do 
Executivo (ainda que este também seja 
representativo de uma das facções sociais, a 
majoritária). 

Segue processo de elaboração de 
conhecimento público. 

É desobrigada de qualquer publicidade na sua 
elaboração. 

Propicia fiscalização ou controle por parte da 
sociedade (imprensa, órgãos de classe, 
segmentos sociais interessados na matéria) 

Não propicia qualquer fiscalização ou controle 
por parte da sociedade. 

Enseja embargo de eventuais direcionamentos 
incompatíveis com o interesse público.  

Traduz a conveniência unitária monolítica da 
corrente ou das coalizões partidárias 
prevalentes no Executivo. 

Proporciona o reexame da matéria e o 
conseqüente aperfeiçoamento técnico. 

 Não proporciona reexame.  

Possibilita correção de erros ou 
inconveniências. 

 É sujeita a erros e inconveniências. 
(açodamento) 

Propicia quadro normativo mais estável,  a bem 
da segurança e certeza jurídicas. 

Irrompe da noite para o dia, assim como suas 
alterações e supressões, causando 
instabilidade jurídica. 
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Concluindo, Bandeira de Melo acrescenta que as considerações acima, com muito maior 
razão, se estendem à edição e reedição de Medidas Provisórias, “sobretudo tal como utilizadas no 
Brasil, isto é, em descompasso flagrante com seus pressupostos constitucionais”. 

 

Presidencialismo x Governabilidade 
 
 As dificuldades de relacionamento entre Executivo e Legislativo, diante dos novos contornos 
dos Estados modernos, não raramente ensejam questionamentos acerca da conveniência de se 
manter o sistema presidencialista em nações com história recente eivada de autoritarismo, quando se 
deseja ansiosamente o respeito ao pluralismo, à expressão de diferentes correntes de  opinião, nem 
sempre compatíveis com sistemas que privilegiam a centralização do comando em única autoridade. 
 Sem entrar no mérito da discussão, parece-nos oportuno apenas registrar a polêmica em 
torno da governabilidade no presidencialismo, em que é possível a situação de o Executivo se ver 
sem maioria assegurada no Parlamento para fazer valer suas políticas. E a necessidade de ter que 
articular maiorias a cada momento não deixa de ser um grande inconveniente. 
 
 Especificamente quanto à governabilidade, o Prof. Vamireh Chacon  observa que “ a grande 
superioridade do parlamentarismo é que o Poder Legislativo governa. Diminui, quase se 
extingue a irresponsabilidade que potencialmente existe não só no Legislativo como também 
no Executivo. Os dois Poderes se tornam plenamente responsáveis. Nenhum Senador ou 
Deputado que pertença ao Governo pode propor ou votar a favor de leis que sejam 
inexeqüíveis, inoportunas.  — podem ser até necessárias, mas são inoportunas e 
desaconselháveis —, porque quem faz a lei vai ter de executá-la. É diferente do 
presidencialismo: quem faz a lei não é encarregado de executá-la”. (Vamireh Chacon, 
30/3/2000) 

 
O que para uns é vantagem, para outros não chega a tanto. Veja que a idéia inicial da 

repartição dos Poderes, consagrada na Constituição brasileira como condição indispensável para o 
exercício democrático do poder, é exatamente contrária à prática parlamentarista. 

O próprio Prof. Chacon elenca uma série de características brasileiras que demonstram ainda 
grande enraizamento cultural e político no sistema presidencialista. 

 
“De um Poder republicano autônomo que deveria ser, não  passa de um 

departamento homologatório das demandas do Executivo e de um escritório de 
despachos de pleitos de Prefeitos, Governadores e de interesses particulares”. 
(Dep. José Genoíno. “Um novo rumo para o Congresso”. Correio Braziliense, 
13/2/2001) 

Mundialização e Política Externa 
 
 O último tema do relacionamento entre Legislativo e Executivo de certa forma repete o 
questionamento acerca dos paradigmas da representação política como pressuposto formal-racional 
para a legitimidade do Estado democrático, nos seguintes termos: 
 
- Empresas multinacionais (capital internacional)  detém poder de decisão livre de controles (supra-

estatais) e atuam no campo internacional constituindo instâncias privadas de criação de direito. 
- Tal fato contraria o princípio da soberania delegada, segundo o qual a soberania para o exercício 

do poder é do povo que a delega ao Estado para os atos legislativos, executivos e jurisdicionais. 
 

Segundo Tarso Genro , em O Futuro por Armar, “a separação do representante em relação ao 
representado não ocorre mais exclusivamente pela condição ficta do mandato outorgado pelo voto, 
mas também pelo impedimento concreto de que, mesmo querendo, não possa resistir à força 
constitutiva do capital financeiro globalizado”.  
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É diante desse processo de acentuada aceleração das relações internacionais 

contemporâneas que se impõe o incremento da  participação do Poder Legislativo na definição da 
política externa, ao lado do Executivo, e no exercício da sua função de fiscalização na condução 
da política internacional. 

 
Segundo Antônio Paulo de Medeiros, em palestra proferida no Seminário “Parlamento 

Brasileiro: História e Perspectivas” (7/4/2000),  “fortes são as razões que advogam pela 
importância  e necessidade da participação do Legislativo nos assuntos atinentes à política 
externa: 
- Os atos de política externa engajam a Nação como um todo; 
- Como órgão supremo da representação nacional, o Parlamento expressa a vontade soberana 

na Nação e deve velar para que os interesses nacionais não sejam afetados por erros ou por 
má-fé, no Executivo, na direção das relações exteriores; 

- Como guardião do Tesouro Nacional, controlador das finanças públicas, o Parlamento tem o 
dever de impedir que o Executivo assuma encargos financeiros prejudiciais ao País. 

 
Igualmente interessantes são algumas restrições apontadas pelo autor para ilustrar a 

inconveniência de se atribuir ao Parlamento um papel ativo na direção da política externa. São 
elas:  
- A heterogeneidade e a instabilidade da composição das Câmaras Legislativas;  
- O grande número de membros;  
- Os períodos de recesso a que as Casas estão submetidas;  
- O caráter público dos debates e a eventual lentidão do processo decisório. 

 
E o autor conclui que estão em estudo vários métodos de intensificar o  controle por parte do 

Legislativo.  
 

“Algumas Constituições modernas têm criado, dentro do Poder Legislativo, departamentos, comissões 
especializadas, com as quais o Executivo mantém contato contínuo e intenso sobre consultas em matéria de política 
internacional. Portanto, antes de o País dar um passo importante na política internacional, estabelece-se uma consulta 
ao Poder Legislativo”. 

Restrições Legislativo x Executivo – Anexo V 
  

As restrições Legislativo x Executivo estão relacionadas no quadro constante do Anexo V, que 
incluímos na seqüência deste estudo para facilitar a leitura. 
 
Pequena referência a Legislativo x Judiciário 
 
 Cabe aqui uma pequena nota quanto às relações entre o Poder Legislativo e o Poder 
Judiciário. No período estudado houve algumas poucas críticas envolvendo os dois Poderes, mas na 
verdade elas não chegavam a se caracterizar como fatos/problemas, uma vez que se referiam a 
questões conjunturais, cuja solução se encaminha no curto prazo ou não ocorre de forma conflituosa. 
Os temas se relacionam especialmente ao trabalho das CPIs.  
 É importante, contudo, perceber uma vertente da problemática do Legislativo que se reflete na 
atuação do Judiciário. Em conseqüência da usurpação da função legislativa e mesmo da excessiva 
interferência do Executivo no Legislativo, as minorias congressuais têm recorrido ao Judiciário, 
propondo Ações Diretas de Inconstitucionalidade, como forma de reverter aprovação de leis. Em tais 
casos se atribui ao Judiciário a decisão final sobre assuntos da esfera legislativa, o que não deixa de 
ser indicativo de disfunção.  
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Restrições Legislativo x Executivo – Anexo V 
Restrições  Indica tivos por parte do Executivo    Sugestões e Curiosidades  

Excessiva 
interferência no 
Legislativo 

- Faz articulações para silenciar o Congresso e evitar o debate político 
na Casa: “operação abafa". 
- Alimenta campanha difamatória do Parlamento. 
- Orienta a base que lhe dá sustentação no sentido de impedir ou retardar 
votações, impossibilitando, com isso, a rejeição de matérias que lhe restringem a 
atuação. 17 

- “Estou recomendando aos líderes que não votem nem sessão de homenagem. 
Prefiro correr o risco de desgaste junto à opinião pública do que aprovar medidas 
contra a economia brasileira”. (Dep. Arthur Virgílio)18  

Sonegação de  
informações 

- Detém monopólio do conhecimento sobre vários assuntos de 
gestão pública. 
- Omite a verdade dos fatos. 19 
- Não responde a requerimentos de informações. 

 

- “Muitas vezes o Executivo sonega informações e não dá resposta aos requerimentos de 
informação, o que configura crime, de acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil. ”(Dep. Cunha Bueno. 11/3/1999 – PE) 
- “Todos os dias acumulam-se as listas de pleitos e requerimentos de informações que, 
oficiados por Deputados Federais, são ignorados por autoridades do Poder Executivo”. (Dep. 
Valdemar Costa Neto. “Por uma Câmara dos Deputados Forte e Independente”.) 
- “O Governo tem o  monopólio do conhecimento e da informação, e por isso envia a 
esta Casa sugestões de projetos que são sempre apresentados como inadiáveis, 
inevitáveis e inalteráveis. O ônus da responsabilidade recai sobre nós, no Parlamento, 
seja por não proceder à urgência, seja por alterar o texto do projeto. A versão passada 
à sociedade é a de que esta Casa tem interesses particulares e paroquiais, dissociados 
do interesse nacional”. (Dep. Dr. Hélio. 1/9/1999 – CP)  

Usurpação da Função 
Legislativa 

O Executivo abusa na edição de medidas provisórias assim 
caracterizadas: 
- São desprovidas de fundamento constitucional (relevância e 
urgência). 
- Não têm limitação temática. Versam sobre assuntos variados, 
mesmo de importância ancilar. 
- Tumultuam a vida jurídica do País. 
- Por serem em grande número, atropelam as atividades do 
Legislativo 
- A reedição, às vezes com alterações, invalidam o trabalho da 
Comissão Mista destinada a examinar a Medida e inviabilizam o 
trabalho do Congresso. 
- Descaracterizam os fundamentos de democracia, por 
dispensarem o prévio debate pelos representantes do povo. 

- Criar Comissão Mista para analisar a relevância e a procedência de cada 
Medida Provisória antes que entre em vigor. A matéria seria julgada com 
urgência urgentíssima, em prazo exíguo, até em sessão secreta, se for 
assunto de Estado. 
- Usar o poder de veto previsto no art. 66 da Constituição Federal. 

- “Oitenta  e cinco por centro (85%) das leis aprovadas no Congresso Nacional emanaram do Poder Executivo”. ( Dep. Inocêncio  Oliveira, 14/2/2001) 
- “Há cerca de quinze ano, 90% das leis aprovadas no Congresso Nacional são de iniciativa do Poder Executivo. As medidas provisórias são reeditadas, alteradas, revogadas ou 
substituídas como se fosse um campo de experimentação jurídica” ( Dep. Dr. Hélio, 1/9/1999 – CP) 

                                                           
17  Dep. Arthur Virgílio, Líder do Governo no Congresso. Em declaração publicada no Correio Braziliense, ‘Guerra entre aliados paralisa Congresso, 7/2/2001 
18 “Os líderes do governo, porém, tiveram de apelar novamente aos companheiros tucanos e peemedebistas, além dos petebistas e pepebistas, para obstruir a sessão da Câmara, no meio da tarde, (...) para 
votação da PEC das MPs.” (‘Convocação Extraordinária. Jornada de este horas e meia’. Correio Braziliense, 8/2/2001) 
19 . “É a mentira dos governantes que gera o ceticismo e a impotência dos governados, que não têm base para agir sem os alicerces da verdade dos fatos”. (Celso Lafer)  
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Mau tratamento 
dispensado a 
Parlamentares 

- Cria dificuldades para os Parlamentares no acesso a Ministros e 
demais autoridades executivas. 
- Submete os Parlamentares a situações desrespeitosas e 
humilhantes.  

 

- “A degeneração da autoridade e da imagem de um Deputado Federal é 
percebida em todos os campos. (...) com maior freqüência, na arrogância de 
burocratas subalternos (que jamais tiveram um voto sequer), que são membros 
de um governo que trata os Parlamentares com descaso, em muitos gabinetes da 
Esplanada dos Ministérios”. (Dep. Valdemar Costa Neto. “Por uma Câmara dos 
Deputados Forte e Independente”.) 
- “A subserviência do Parlamento às ordens e determinações do Executivo faz 
com que os Parlamentares se vejam afrontados até por burocratas de segundo e 
terceiro escalões, que se recusam a atender até mesmo a seus telefonemas”. 
(Dep. Severino Cavalcanti. 6/12/2000. BC) 
- “Qualquer Deputado, de qualquer Estado, que pretender encaminhar um de 
seus pleitos a um Ministério qualquer, correrá o risco de ser recebido de pé ou 
tratado sem as deferências exigidas a alguém que lá se apresentou com 
credenciais de representação popular”. (Dep. Antonio Joaquim. 17/3/2000 – GE.) 
- “Não são os agentes políticos eleitos pelo povo que governam a Nação, mas 
uma classe, a dos tecnocratas, que domina, influi, decide e manda.” (Dep. 
Bonifácio de Andrada.29/12/00)  

Descompromisso 
na execução 
Orçamentária 

- Desconsidera prioridades aprovadas pelo Congresso. 
- Mantém práticas inadequadas para liberação de recursos 
orçamentários. 
- Monopoliza a distribuição de recursos entre Unidades da 
Federação (programações orçamentárias classificadas como 
“nacionais”). 
 

 

“Não é possível mais convivermos com esse quadro de humilhação e subserviência, com os 
parlamentares se submetendo às negociações enfadonhas com burocratas do Executivo e 
lideranças governistas para conseguir liberar o que lhes é de direito. (...)  “Nós somos os 
maiores responsáveis por essa absurda situação de manter a grande maioria dos 
Parlamentares de pires na mão, mendigando verbas orçamentárias. E tendo de ser 
submeter ao nefasto jogo das barganhas políticas imposto pelo  Governo Federal a cada 
votação importante, acenando com a liberação de migalhas que são devidas às nossas 
bases eleitorais, conforme discriminadas na proposta orçamentária. (...) “Todos somos 
testemunhas de que o governo Federal tem executado os Orçamentos ao longo dos anos de 
acordo com seus interesses, relegando a segundo plano — ou mesmo desconsiderando — 
as prioridades aprovadas pelo Congresso Nacional, particularmente aquelas decorrentes de 
emendas de Parlamentares. (...) Não podemos assistir, inertes, à transferência de poder 
para burocratas diversos cujo exercício legítimo lhes exigiria conquistar um mandato nas 
urnas. (...). O Congresso Nacional acaba sendo acusado de fisiológico quando é alvo de 
denúncias de prática do nefasto jogo do toma-lá-dá-cá ditado pelo Executivo e por suas 
lideranças no Congresso, que se apressam em divulgar tais barganhas, na ânsia de atingir a 
imagem dos Parlamentares. Esquecem  que o maior criminoso é aquele que, detendo o 
poder de pressão, o exerce para conseguir os seus objetivo.” (Dep. Severino Cavalcanti. 16 
/10/2001) 
 

 

Falta de interação 
com o Legislativo 

- Não busca entrosamento com Congresso: baixa sinergia. 
- Veta artigos aprovados consensualmente no Congresso. 
- Viola acordos. 
- Exclui Congresso na definição de planos nacionais e questões 
de comércio e Relações Internacionais (negociações sobre assuntos 
externos, tratados, alianças bilaterais ou regionais). 
- Atropela trabalho realizado nas Comissões e iniciativas 

- “No Brasil, em matéria de política externa, o Legislativo não passa de 
um carimbo do Executivo, que já lhe apresenta o fato consumado, muito 
embora, teoricamente, o Congresso tenha o poder de rejeitar ou modificar 
acordos e tratados internacionais firmados pelo executivo”. (Dep. Vicente 
Arruda. 12/5/1998 - GE.) 
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parlamentares, decidindo sobre assuntos em apreciação no 
Congresso. 
- Baixa medidas que se assemelham a cartilhas impostas ao País, 
sem adesão das lideranças políticas federais e estaduais dos 
diversos partidos. 
- Envia ao Congresso mensagens que o povo não quer que sejam 
aprovadas. 

 

 

 

 
 
 



 

50 

LEGISLATIVO X LEGISLATIVO ∗∗∗∗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
∗ Ilustração – Fonte: Correio Braziliense, 14/2/2001 
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Legislativo x Legislativo 
 

Certamente este parâmetro é o que concentra maiores restrições à efetividade, eficiência e 
eficácia da Câmara Federal, segundo opinião expressa pelos próprios Deputados em seus discursos 
(1999-2000). São fatores voltados mais diretamente para o ambiente interno da Instituição e do Poder 
Legislativo, de um modo geral. 

 
Tentamos classificar as restrições nos seguintes temas (Anexo VI): 

- Aspectos comportamentais; 
- Problemas de funcionamento da Casa: estrutura administrativa, estrutura legislativa; 
- Impropriedades referentes ao Orçamento da União. 

 
E o que mais nos chama atenção nesse tópico é o imobilismo da Instituição em face das 

demandas expressas e a falta de estratégia programada para conduzir as mudanças necessárias,  e 
agora nos referimos a aspectos internos, organizacionais, administrativos, cuja iniciativa de solução  
depende quase exclusivamente da própria Instituição.  
 

Isso tudo está mudando. Está-se transformando, está passando na 
nossa frente, e nós, políticos, estamos sendo incapazes de dizer assim: "Vamos 
atualizar a organização deste Parlamento brasileiro.(...)  

Gostaria de ter uma Mesa Diretora que fosse um bureau  político. Não 
entendo por que nossa Mesa Diretora tem um quarto secretário, que é 
encarregado de cuidar de apartamentos funcionais. Por que um deputado tem 
de ser encarregado de ver se está funcionando a descarga do apartamento, ou 
trocar um móvel desse ou daquele apartamento? Isso é tarefa de setores 
burocráticos da Casa. A Mesa, se fosse um bureau  político, seria a 
primeiríssima Comissão da Casa, esta, sim, a mais autorizada a dizer que 
Parlamento que o povo brasileiro está querendo, está precisando, está 
exigindo.(...)  

Temos dois quadros Parlamentares. Existem bons quadros 
parlamentares individualmente em todos os partidos, não só a esquerda ou a 
oposição. Mas a maneira como se organiza o poder interno para comandar a 
Casa é absolutamente arcaica “(...)  

Nós somos arcaicos, absurdamente arcaicos. Estamos idiotizados por 
essa pressão, quer seja da mídia, do Planalto, do Poder Central, quer seja do 
poder do dinheiro. Estamos aqui sem capacidade de reação ao que está sendo 
feito contra o povo brasileiro. (Dep. Miro Teixeira. Seminário Parlamento 
Brasileiro – 5/4/2000) 

Reclamações e Anais 
 
 Percebemos ao longo deste estudo que os próprios parlamentares desconhecem mecanismos 
e práticas administrativas vigentes na Câmara, o que os leva a fazerem em seus pronunciamentos 
afirmações impróprias, parciais, dando margem ao reforço de opiniões e críticas externas infundadas 
ou pouco desejáveis. É o que ocorre freqüentemente com as reclamações.  
 
 Sobre o assunto o Regimento Interno dispõe o seguinte:  
 

Art. 264. As reclamações sobre irregularidades nos serviços 
administrativos deverão ser encaminhadas à Mesa, para providência dentro de 
setenta e duas horas. Decorrido este prazo, poderão ser levadas ao Plenário. 

 
Não raramente as reclamações envolvem terceiros, por exemplo empresas prestadoras de 

serviços, e por vezes as providências se revestem de grande complexidade, esgotando facilmente o 
prazo de setenta e duas horas. 
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Vejamos alguns exemplos:  
 

- Providências da Mesa Diretora quanto à regularização do ar-condicionado e à observância de 
boas condições ambientais no plenário e demais dependências da Casa (Dep. Hélio Rosas. 
19/1/1998); 

- Qualidade do atendimento pela agência VARIG do Anexo IV. (Dep. Walter Pinheiro. 01/3/2000 
– PE);  

- Providências da Mesa Diretora sobre atraso na distribuição de tíquetes-alimentação e vales-
transporte dos servidores da Casa. 

- Pagamento parcelado de salário pela empresa Ipanema. (Dep. Geraldo Magela. 10/12/1999 – 
GE); 

- Descumprimento de legislação trabalhista por empresas que terceirizam serviços para a Casa. 
(Dep. Pedro Celso. 11/11/1999 – BC);  
 

“É uma vergonha para nós, legisladores, que fiscalizamos o Executivo, 
esse tipo de barbaridade estar acontecendo exatamente na Câmara dos 
Deputados.” (Dep. Pedro Celso. 11/11/1999 – BC).  

 
- Qualidade e condições de higiene das refeições servidas em restaurante nas dependências 

da Casa. (Dep. Padre Roque. 1/2/2000 – GE); 
- Furto de selos em gabinete (Dep. Arolde de Oliveira. 6/4/2000 – BC); 
- Conveniência de reestruturação do Centro de Documentação e Informação. (Dep. Agnelo 

Queiroz. 28/8/2000); 
- Problemas de sintonia da TV Câmara. (Dep. Dr. Hélio. 16/3/2000 – GE) 

 
 

 Talvez fosse conveniente tornar exclusiva a competência atribuída a órgão interno (de 
natureza administrativa, possivelmente Secretaria-Geral da Mesa ou Diretoria-Geral) de receber tais 
reclamações ou pedidos de esclarecimentos dessa natureza, desobrigando o Parlamentar de ir ao 
plenário tratar de questões administrativas internas que muito pouco interessariam à população e cujo 
encaminhamento seguramente dispensa a ampla publicação que se quer dar aos demais assuntos 
tratados na Casa.  

A sugestão não visa esconder ou faltar com a transparência necessária aos atos 
administrativos. Pode-se imaginar até um espaço na home page  da Câmara para informar sobre o 
andamento de assuntos internos, mas definitivamente os Anais, os registros históricos das atividades 
legislativas, não são o melhor local para abrigar problemas dessa ordem, até porque dificilmente o 
encaminhamento da solução, a resposta ou o atendimento a tais demandas terá igual publicação. 
Tem-se a impressão de que a Casa nada fez sobre o assunto, como parecia estar ocorrendo também 
com as Questões de Ordem, muitas delas respondidas diretamente aos Parlamentares, sem 
publicação.  
 

Obs.: A Câmara inaugurou recentemente o banco de dados sobre Questões de Ordem. 
 
E por falar em Anais, reiteramos apelo do Min. Walter Costa Porto , no Seminário Parlamento 

Brasileiro, em 5/4/200. 
 

“Onde estão os Anais da Constituinte? Pelo que soube reuniram num único exemplar 37 
coleções do Diário do Congresso e ofereceram ao Dr. Ulysses Guimarães, o que me faz lembrar uma 
ótima história de Pernambuco.  

O Presidente da Assembléia, um coronel do sertão, correto, mas muito inculto, uma vez 
determinou, porque lhe pediram, ao diretor da Assembléia que publicasse os Anais. O diretor disse: 
‘Não há dinheiro no Orçamento para isso’. Aí o coronel respondeu: ‘Então, publique um anal só’. Foi o 
que fizeram”. 
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Reforma Política 
 

Sugestões para a reforma política foram uma constante ao longo deste estudo como 
alternativa para as dificuldades decorrentes do sistema eleitoral e para comportamentos indevidos por 
parte dos partidos políticos e dos titulares de mandatos eletivos. 

Na verdade este é assunto para outro estudo. Contudo, a título de ilustração, vejamos alguns 
indicativos sobre o tema. 
 
- Os apelos para a reforma política não têm sido ouvidos pelo Congresso. 
- Se não promover a reforma política, o Brasil corre o risco de risco de instituir plutocracia, onde 

uma minoria participativa é que decide. 
- A reforma política tem sido tratada como um debate entre os sapientíssimos detentores da 

verdade universal, marcado pelo hermetismo dos conceitos e definições, totalmente 
incompreensível para a população; uma forma que  tapa, que venda a visão do povo e permite 
que se mantenha no poder um regime autoritário e antidemocrático.  

 
Itens para a reforma: 

 
- Faculdade do voto: obrigatório x facultativo. O voto é direito ou dever do cidadão? 
- Acentuado personalismo na campanha eleitoral e no exercício do mandato: se vota no candidato 

(sistema uninominal de lista aberta); 
- Voto distrital misto; 
- Candidaturas avulsa para cargos legislativos; 
- Fidelidade partidária; 
- Cláusula de barreira; 
- Prazo para filiação; 
- Sub-representação. (No Senado, por exemplo, os 14 menores Estados do Brasil (15% da 

população) detêm a maioria, ou seja 42 Senadores do total de 81; 
- Financiamento público das campanhas eleitorais (redução da influência do poder econômico no 

processo eleitoral). Quem paga as eleições: a sociedade ou o governo? 
- Coincidência das datas das eleições; 

 
“Esta Casa constitui uma pirâmide, e no seu topo estão Parlamentares 

ilustres, estrelas não apenas de seus Municípios e Estados, mas de 
projeção nacional, de Esquerda, de Centro ou de Direita, sobre os quais 
não pesa mais o ônus da problema eleitoral. Para essas estrelas do 
Parlamento, as eleições transformaram-se num grande passeio. Mas abaixo 
dessas lideranças, há um conjunto no Parlamento que vive o dia-a-dia no 
seu Município ou no seu Estado e entende, grande parte (...), que o 
processo eleitoral realizado ano sim, ano não, traz um desgaste de tempo e 
de economia muito grande para a Nação brasileira. " (Dep. Márcio Bittar. 
20/5/1999 - CP) 

 
- Votações secretas; 

 
“Não se compreende democracia quando um Parlamentar, que é 

representante público, nega-se a demonstrar, a afirmar e a sustentar, seja por 
que razão for, seu próprio voto”. (Dep. Avenzoar Arruda. 15/5/2000 – GE) 

 
- Afastamento dos titulares dos cargos executivos como condição obrigatória para disputarem 

cargos eletivos; 

“Alguns dizem que o Vice, assumindo o argo, usaria a máquina da mesma 
forma, em favor do titular. (...) Todos nós que concorremos a eleições (...) 
sabemos que o calor da disputa envolve amigos, correligionários e parentes, 
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mas (...) o rosto que fica em evidência é o daquele que é candidato. Esse é 
que não pode estar exercendo cargo executivo ao mesmo tempo em 
que disputa a eleição, enquanto é ordenador de despesas e de 
programas. (Dep. Márcio Bittar. 20/5/1999 – CP) 

 
Questões sobre o voto distrital (voto simples majoritário) no Brasil: 
- Não permite expressão das minorias. 
- Dificuldades de traçar o mapa eleitoral, sobretudo quando há dois candidatos na mesma região. 

Quem vai traçar?  
- Constantes mudanças de população e redefinição dos distritos podem impedir o voto no 

candidato desejado. 
 
Questão sobre o recall : 
- Só poderia ser usado com o voto majoritário simples, voto distrital: só devem se pronunciar os 

que elegeram o Parlamentar. 

 

Restrições Legislativo x Legislativo – Anexo VI 
 
 Vejamos, então, as restrições identificadas em Legislativo x Legislativo, constantes do Anexo 

VI. Incluímos o Anexo VI na seqüência deste estudo a fim de facilitar a leitura. 
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Restrições Legislativo x Legislativo – Anexo VI 

Aspectos Comportamentais (Deputados) 
Tempo é chegado, (...) de enfrentarmos a dura realidade; existe uma profunda hipocrisia entre nós, tanto mais nefasta porque insidiosa; tão impregnada está nos 
costumes parlamentares que passa quase despercebida pela sociedade, pelos nossos eleitores.” (Dep. Almeida de Jesus. 28/5/1999 – GE) 

 
Restrições Indicativos Sugestões e Ilustrações  

Falta de clareza sobre o  
papel do Legislativo e 

do Parlamentar  

- Dificuldade de construir uma base teórica, harmônica de 
construção de leis, devido à alta rotatividade de parlamentares. 

- “Nós, políticos, raramente teorizamos sobre nossa atividade. Na realidade 
vivemos ao sabor das circunstâncias do momento”. (...)  “É difícil para a sociedade 
brasileira, com a imensa rotatividade que se impõe aos Parlamentos, conseguir 
produzir quadros parlamentares que tenham a capacidade de compreender o próprio 
mister legiferante (...)”. (Dep. José Thomaz Nonô, 5/4/2000) 

Lideranças partidárias  
(atuação) 

 

- Fazem barganha na defesa dos interesses nacionais por 
ocupação de cargos no Governo. 
- Usam a bancada como massa de manobra. 
- Usam tom de intriga para desagregar. 
- Cúpulas se diitanciam do pensamento e da aspiração das bases 
partidárias. 
- Não honram acordos. 

- “A situação é mais delicada quando se trata de um acordo celebrado no âmbito 
do Congresso Nacional, às vistas de todo o País e com o testemunho dos mais 
diversos agentes sociais. A violação de um acordo dessa natureza gera um 
precedente extremamente temerário, primeiro, para o funcionamento da Casa. Nós 
sabemos que acordos de Lideranças constituem uma tradição, com força institucional 
próxima à do Regimento, e  pela sua plasticidade permitem soluções rápidas e 
eficazes para as mais intrincadas e volumosas matérias. (...) O desfazimento de um 
acordo dessa relevância será lembrado para sempre como um estigma (...) 
paralisando o Congresso”. (Dep. Marcondes Gadelha. 25/4/2000 – PE) 
- “(...) estão percebendo que eles não precisam ser massa de manobra das suas 
respectivas lideranças. Começam a assumir uma postura de independência em 
relação aos seus partidos”. (Dep. Miro Teixeira, 5/4/2000) 

Oposições 
(atuação)  

- Usam dialética de dividir a opinião pública e travar o 
contraditório. 
- Devem apenas apresentar os princípios e diretrizes 
programáticas para o País,  mas não estabelecer regras e ações 
técnicas. 

 

Maioria Governista 
(atuação) 

- Colocam interesses pessoais acima dos compromissos maiores 
da Instituição. 

- “Sempre tem à sua frente o poderio econômico denominador das estruturas 
deste País, comandado sempre por poderosíssimos interesses setoriais, a impor as 
suas ordens, as suas vontades, e a promover verdadeiros escândalos que 
ridicularizaram a Nação brasileira, causando a total desconfiança do povo sobre o 
Parlamento. “ (Dep. ?) 

Falta de “quorum”  

- A falta de quorum  atrasa o bom andamento dos trabalhos. 
- Regimento Interno exige alto quorum  para votações. 
- Ausência de Parlamentares para sessões e votações pode ser 
proposital e legítima obstrução, tanto da Esquerda quanto da base 
governista. 

- “Um Congresso vazio não é um Congresso fechado” (Dep. Rubens 
Bueno.1/3/200 – PE) 
- “O que atrai quorum para o plenário é uma Ordem do Dia forte, com matéria 
considerada relevante e pronta para o voto pelos Srs. Deputados. Penso que a 
argumentação sobre os efeitos administrativos é muito ruim para a imagem da Casa. 
(...) nós encontramos hoje também, neste momento, razão ainda para deplorar o 
acontecimento diante de uma realidade: só é possível votar matéria quando se tem 
certeza da aprovação! Precisamos ter 470 votos! (...) A matéria entra em votação. Ela 
não entra na pauta para aprovação.” (...) (Dep. Miro Teixeira. 8/12/1999) 
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Desobediência a  
prazos e horários 

 
- Extrapolam os tempos regimentais.  

Desilusão com o 
mandato  

- Deputados não encontram na Casa estrutura político-
administrativa para concretizar seus projetos (sobretudo 
Parlamentares de primeiro mandato e os chamados do “baixo 
clero”). 
 

 

Desprestígio da função 
legislativa 

 
 

- “O que pode levar um Deputado Federal eleito a trocar quatro anos de mandato 
em Brasília por um outro cargos eletivo numa Câmara Municipal ou Assembléia 
Legislativa?(...)Todas as repostas para essas perguntas convergem para um único 
ponto: o desprestígio da função parlamentar em nível federal e a falência das 
respectivas prerrogativas (...) muitos foram os que deixaram mandatos prestigiados 
nas Assembléias Legislativas de seus Estados para, desavisadamente, submeterem 
a representação popular a um mandato federal que tende a tragar seus nomes para 
as valas da improvidência, do ostracismo e do desprestígio, (...) O que houve e há é 
uma desrespeitosa desvalorização da função parlamentar do Deputado Federal na 
República Brasileira”. (Dep. Valdemar Costa Neto. “Por uma Câmara dos Deputados 
Forte e Independente”. 

 
Apatia em relação à 

mudanças  

- Discutem reformas mas não reformam atitudes. 
- Transferem os próprios problemas para os outros, sem procurar 
resolvê-los. 

- “Ademais, introduzir mudanças sofisticadas, como o sistema de votação, sem 
transformar a maneira de considerar a vida pública, produzirá resultados pífios”. (Dep. 
Almeida de Jesus. 28/5/1999 – GE) 

Mudança de legenda 
partidária  

 
 

- Alto índice de mudança de partidos. 

- “No âmbito da Câmara — é bom que se proclame — 135 Deputados 
transferiram-se de uma para outra sigla, com desdobramentos pedagogicamente 
lastimáveis em âmbito estadual e municipal, numa permuta de facções que 
enfraquece  a própria estrutura democrática do País”. (Dep. Mauro Benevides. 
27/12/2000. PE) 

Compra e venda de 
votos  

- Parlamentares se prestam a negociatas com membros do 
Executivo: princípio do “é dando que se recebe.” 

- “Vi Deputados e Senadores tangidos para a sessão para cumprir uma 
determinação do Presidente da República. Ou se cumpriria aquela determinação, ou 
se perderiam os cargos, ou as emendas orçamentárias não seriam executadas. Ou 
seja, cargos da União e as verbas orçamentárias viraram moeda de troca para obter 
votos de Deputados no Congresso Nacional. Diga-se de passagem, isso é até um 
avanço. No processo da reeleição, foram trocados não só verba orçamentária e 
cargos, mas outras coisas, amplamente denunciadas pela imprensa nacional”. (Dep. 
Avenzoar Arruda. 15/5/2000 – GE) 

Prática de troca de 
favores  

- Parlamentares negociam favores por motivos estritamente 
pessoais, de conveniência conjuntural ou local.  
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Envolvimento em atos 
de corrupção e 
irregularidades  Curiosidade: 

“Esperamos que o ano 2000 seja bem melhor, e que o Presidenta da República, 
juntamente com esta Casa, levante a bandeira contra a corrupção, o maior pecado 
que cometem os políticos. A título de brincadeira, eu e alguns Deputados, reunidos, 
combinamos apresentar projeto  informal para que em 2005 a corrupção não 
ultrapasse 30%;em 2010, 20%; e em 2015 volte para os níveis internacionais. 
Naturalmente é uma brincadeira” (...) (Dep. Pedro Fernandes. 13/12/1999 – PE) 
 

- Punir atitudes  contrárias à ética.  
- Rever encaminhamento e forma de votação dos pedidos de 
licença prévia do Supremo Tribunal Federal para processar 
Deputados: 
- Restringir instituto da imunidade parlamenta aos crimes de 
natureza política;  
 
- “Os corruptos todos conhecem porque a imprensa gosta de divulgá-los.” (Dep. 
Edinho Bez em aparte a Severino Cavalcanti.  6/10/2000 – GE) 
 
- “Mais angustiante ainda é que tenhamos de perder tempo com personalidades 
manifestamente inidôneas para o exercício de mandatos parlamentares. Na verdade, 
não são precisas propriamente investigações para estabelecer a incompatibilidade 
entre a história dessas pessoas e o exercício da autoridade pública. Algumas vezes, 
aliás, elas já buscam o mandato como uma proteção contra a Justiça”. (Dep. Iédio 
Rosa . 2/8/2000 – PE.) 

 
Falta de decoro  

- Parlamentares dão exemplos negativos, mostras de violência e 
agressão nos embates políticos. 
- A decisão sobre quebra de decoro se prende muito à avaliação 
política da necessidade de proteger a imagem da Casa. 
- O julgamento de quebra de decoro é guiado por critérios 
imprecisos. 
 

- Criar código de conduta. 
- Criar Conselho de Ética. 
- Fortalecer a atuação da Procuradoria Parlamentar, com severa vigilância 
do comportamento dos Deputados. 
- Editar normas legais destinadas a garantir a depuração prévia da vida 
pregressa do candidato, segundo as regras da inelegibilidades. 
- Atribuir a um ente do Judiciário, politicamente neutro, a fiscalização da 
conduta passados dos candidatos a mandatos eletivos. 
- Impedir que a imunidade processual funcione, após a posse, como uma 
proteção para candidatos sujeitos a processos criminais em andamento. 

- “À falta de consenso, as discussões não podem extrapolar o campo ideológico, político ou partidário, para se tornarem agravos pessoais.” (Dep. Themístocles Sampaio. 
(...)  
- Como instituição , o Congresso Nacional padece quando um de seus membros exorbita, sendo outrosssim verdade que a cultura do todo, com suas virtudes e vícios, 
reflete-se sobre as partes, uma a uma”. (Dep. Themístocles Sampaio. 25/4/2000 – PE) 
- “Toda declaração de Parlamentar que atente contra o decoro desta Casa merece da Mesa uma atuação rígida.” (Dep. Márcio Bittar. 20/5/1999 – CP) 

Impunidade/cassações  

- A Câmara acoberta Parlamentares e engaveta denúncias.  
- Não há rigor na apuração das denúncias, nem os 
esclarecimentos devidos, sobretudo se se referem a Parlamentares 
do alto clero.  
- A Câmara não apura denúncias envolvendo os próprios 
membros, e com isso perde a moral para apurar outros denúncias. 

Obs. No período de 1999 a 2000 a Câmara dos Deputados aprovou dois pedidos de 
cassação de mandato, quais sejam os dos Deputados Talvane Albuquerque e 
Hildebrando Pascoal, e aguarda manifestação do plenário para aplicar pena de perda 
temporária (trinta dias) do mandado do Deputado Jair Bolsonaro. * 

Descaso para com o 
eleitor  

- Parlamentares pouco se importam com a opinião dos que o 
elegeram. 
- A população passa, crescentemente, a considerar as eleições 
um exercício de ficção ou de engodo, pois a atuação do eleito nada 
influi em sua vida, no tocante à solução dos problemas sociais que a 
aflige.  

- Criar instrumento de destituição do mandatário durante o 
mandato, a exemplo do recall  norte-americano. 
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Descumprimento de 
promessas e 

compromissos de 
campanha  

- Diversos Parlamentares costumam não apenas esquecer, mas 
também renegar as suas promessas e os seus compromissos 
eleitorais. 
- Parlamentares frustam eleitores durante o exercício do 
mandato, com atitudes e decisões contrárias às expectativas criadas 
durante a campanha. 
- Falta de coerência entre o exercício do mandato e o que 
prometeram  ou o que escreveram no decorrer da campanha 
eleitoral.  

- “Desafio alguém a se eleger defendendo aumento de imposto; ao 
contrário, na época das campanhas, há legiões de defensores dos pobres, 
incontáveis acerbos críticos de nosso absurdo sistema tributário. Mas, uma 
vez nesta Casa, locupletam-se com o Governo em troca de múltiplos 
favores e cargos, e aprovam impostos e taxas lançadas goela abaixo dos 
cidadãos, perpetuando um sistema perverso que drena recursos para os 
ricos, como estamos vendo acontecer”. (Dep. Almeida de Jesus. 28/5/1999 - 
GE) 

Contradição entre 
discurso e voto; falar e 

agir  

- Parlamentares usam modelos de retórica, sem compromissos 
declarados, sem consistência de fundamentos lógicos e políticos. 
- Deputados votam contra os interesses daqueles que o 
elegeram, enfraquecendo o processo democrático.  
- Proferem discursos inconsistentes, futilidades conceituais, com 
baixo nível de informações. 
- Muitos discursos se referem a questões particulares, de foro 
íntimo, em detrimento de debate dos problemas do País. 

- “Palavras são  levadas ao vento, exemplos é que ficam”. (Dep. Paulo Delgado. 
25/02/2000 – GE) 
- “Caso exemplar são os discursos vazios — discursos bonitos, é verdade, para 
serem transcritos e publicados nos órgãos de imprensa ou transmitidos pela TV 
Câmara e outras emissoras de TV, ou, às vezes, pela RADIOBRÁS, em A Voz do 
Brasil. (...) Não sabem esses brasileiros fiéis e de boa fé que tudo não passa de 
palavras vazias que ficam perdidas aqui, neste monstrengo que é o Congresso 
Nacional. Quando chega a hora de decidir aqui em plenário, no voto,  (...) esse 
mesmo Parlamentar que fala bonito, dando a impressão de que está do lado do povo, 
na prática vota contra aqueles que o elegeram e em favor dos que comandam a 
desgraça do País”. (Dep. Almeida de Jesus. 28/5/1999 – GE) 
- “Que tal consultar as nossas bases para ver o que elas de fato querem, ao invés de 
debater elucubrações de sofisticada intelectualidade, sem nenhum contato com as 
ruas? (...) Nos discursos, tudo pelo povo; nos projetos apresentados, parece até que 
é isso mesmo; mas na hora de votar, de decidir em favor do povo, a prática é 
completamente diferente”.  (Dep. Almeida de Jesus. 28/5/1999 -  GE) 
- “Registro, não com satisfação, que essa falta de congruência entre o discurso e a 
prática, tão comum nestes tempos em que o autoritarismo tecnocrático mascara a 
insensibilidade da autoridade política, é uma das causas do descrédito da população, 
da desconfiança da sociedade em relação aos que governam o País e aos seus 
representantes no Congresso Nacional.” (Dep. Severino Cavalcanti. 6/12/2000 – BC ) 

Distanciamento dos 
Eleitores  

- O Parlamentar fica liberado das obrigações do cidadão comum.  
- Depois de eleito, o Deputado ingressa em clubes seletos, 
isolados da realidade nacional.  

- “Uma vez eleito, o Parlamentar insere-se num mundo à parte, perambulando, 
atarefado, nos corredores deste palácio, ocupando-se muitas vezes com temas 
esdrúxulos aos olhos da população. A própria liturgia interna da Câmara, com um 
intrincado Regimento Interno e uma nomenclatura exclusiva para iniciados, torna os 
afazeres cotidianos do Deputado Federal cada vez mais distantes do cotidiano da 
população.” (Dep. Almeida de Jesus. 28/5/1999 – GE) 

Desrespeito às Minorias  

- Legislativo ainda não contempla satisfatoriamente a expectativa 
de segmentos sociais reconhecidamente discriminados no processo 
de recrutamento para o exercício do mandato parlamentar. (Negros, 
mulheres, deficientes físicos, índios.) 
- Câmara se omite na execução de providências que 
instrumentalizam, que abrem canal para atendimento das 
reivindicações das minorias. 

 

Desigualdade na 
interlocução - Dependendo do interlocutor, o Parlamentar muda o discurso. 

- Criar Comissão Especial para analisar iniciativas parlamentares 
de interesse dos segmentos sociais minoritários. 

 
 

* (Vide Dep. Severino Cavalcanti. “Atuação como segundo Vice-Presidente e Corregedor da Câmara. Balanço dos pedidos de cassação encaminhados à Comissão de Constituição, de Justiça e de 
Redação, na gestão da Mesa Presidida pelo Deputado Michel Temer”. Material divulgado na homepage  da Câmara dos Deputados.) 
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Problemas de Funcionamento da Casa  
Regimento Interno  

Restrições  Indicativos  Sugestões e Comentários  

Impropriedades no 
Regimento Interno 

- Necessidade de reforma geral para atender à dinâmica dos 
trabalhos legislativos. 
- Contém dubiedades que ensejam interpretações variáveis. 
 

- “O Presidente interpreta-o como quer. Desse modo, não há 
necessidade de Regimento”. (Dep. Valdemar Costa Neto. 
14/2/2001) 
- “ Se começarmos a usar instrumentos regimentais de sessão 
ordinária com a plenitude da observância regimental, esta cairá e 
o Orçamento acabará não sendo votado”. (Dep. Miro Teixeira. 
28/12/2000 – OD) 

Observação : Já se encontra em fase final projeto sobre a matéria 
Presidência e Mesa  

Passividade diante das 
críticas e acusações 
injustas 

- Não oferece resposta e explicações. 
- Permite que se mantenham convicções indevidas sobre 
mordomias usufruídas por Parlamentares. 

- Criar mecanismo que viabilize a reação imediata do 
Presidente, para o resguardo da autoridade do Parlamentar que se 
sinta agredido por qualquer agente público. 
 

“Esta Casa está desmoralizada porque o permite.”  (Dep. Fernando Ferro. 13/5/1998 – BC) 

Exposição indevida de 
Parlamentares 

- Divulga para a mídia assuntos relativos aos Parlamentares 
sem que estes sejam informados previamente.  
- Fornece informações sobre presença e ausência dos 
Deputados sem as devidas ressalvas. (Ex. licença médica) 
 

 

Demora em tomar 
providências legais 

- Tenta dissuadir Deputados a fim de evitar as providências 
legais. 
 

 

Processo decisório e 
condução dos trabalhos 

- Exclui maioria dos Parlamentares das decisões institucionais. 
- Não dá amplo conhecimento da pauta, da agenda e da 
sistemática dos trabalhos legislativos aos Parlamentares e ao 
público. 
- Adota critérios desconhecidos dos Parlamentares. 
 

 

Elaboração da pauta 

- Falta de participação dos Parlamentares na elaboração da 
pauta dos trabalhos.  
- Decisões restritas ao Presidente e membros da Mesa.  
- Acata pauta ditada pelo Executivo. 
 

- Constituir agenda estratégica para o Poder. 
- Implantar Conselho de Altos Estudos, integrado por 
segmentos da sociedade civil, para acompanhamento das políticas 
nacionais e oferecimento de sugestões à Mesa Diretora sobre 
temas de interesse da Casa. 
 

“Transformaram a Presidência da Câmara em Liderança do Governo”. (Dep. Valdemar Costa Neto. 14/2/2001) 
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Dificuldade de articulação 

-  Presidência não consegue entendimento com lideranças 
partidárias, Oposição e Governo para promover acordos e 
assegurar o andamento das matérias. 
 

“O Parlamento funciona por meio de acordos e 
entendimentos. Só um Presidente que cumpre a palavra tem 
condições de viabilizar as votações mais importantes e 
fundamentais para a vida do País”. (Dep. Inocêncio 
Oliveira.14/12/2001) 

Resolução de Questões de 
Ordem 

- Demora  
 

“Ontem, o Presidente (...) informou que, em breve, decidirá a 
questão de ordem, que há mais de um ano está sendo apreciada 
pela Mesa Diretora” (...). (Dep. Cunha Bueno. 11/3/1999 – PE) 

Distinção no tratamento 
dispensado aos Parlamentares 

- Dispensa tratamento diferenciado para Deputados ( “alto 
e os baixo clero”). 
- Privilegia alguns Deputados com viagens, convites, 
designação de relatorias e participação em Comissões,  etc. 
- Engaveta ou retarda processos de apuração de 
denúncias ou reclamações conforme os envolvidos. 
 

- Atuar na União Interparlamentar para democratizar 
acesso às oportunidades de participar de missões no 
estrangeiro 
 

“Assim não é possível continuar sendo Deputado, pois apenas uma panelinha desta Casa é que goza dos favores da República, desde viagens até altos jantares e banquetes. Não é 
possível continuar escondendo isso da população brasileira”. (Dep. Nelson Marquezelli. 14/2/2001) 

 
“Os Regimentos de ambas as Casas são claros quanto aos paradigmas da conduta parlamentar. Ocorre, não obstante, que, por uma tradição espúria da política brasileira, monstros 

sagrados são intocáveis. Regras e recomendações não passam muitas vezes de letras morta, dependendo de quem é quem, dentro do sistema”. (Dep. Themístocles Sampaio. 25/4/2000 – PE) 
 

Curiosidade: “Não sei se sabem, mas os parlamentares ingleses de primeiro mandato não falam, não abrem a boca, não opinam sobre coisa alguma. Eles estão lá para ouvir e aprender. 
Se instituíssemos essa saudável costume no Parlamento brasileiro, não faltariam sociedades civis ou eleitores desses Deputados de primeiro mandato para dizer: Estão amordaçando o nosso 
Parlamentar, é um ultraje à nossa democracia. .” (Dep. José Thomaz Nonô, 5/4/2000) 

Computação do “quorum” 

- Parlamentares questionam os critérios usados para 
computar presença nos diversos tipos de sessões plenárias e 
nas suas diversas fases. (Necessidade de registrar presença 
no painel e horário para fazê-lo). 
 

Obs.: Quando se trata de sessão não deliberativa não há 
registro no painel. Computa-se  o quorum pelo registro nas 
portarias. 
 
 

Condução das sessões plenárias 

- Parlamentares se queixam de falta de informação sobre o 
andamento dos trabalhos, especialmente quando há mais de 
uma sessão convocada para horários próximos. 
- Atrasos freqüentes no tempo destinado aos oradores. 
- Atrasos freqüentes para início das sessões e votações. 
- Atrasos freqüentes para abertura do painel eletrônico 
(registro de freqüência) . 
- Freqüentes alteração de pauta sem o devido aviso. 
 

- Fixar tempo para apartes. 
 

 
 
 
Interpretações de disposições 
regimentais 

- A Presidência descumpre o Regimento Interno, por 
demora e omissão. 
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- A Presidência faz interpretações variáveis de dispositivos 
regimentais e os usa para fazer manobras tendenciosas 
na condução dos trabalhos. 

 

Atribuições da Mesa - Se detém em tarefas burocráticas, em detrimento de 
exercer papel político. 

- Criar mecanismo de gerenciamento da atividade 
parlamentar 

 
“A Casa não tem mecanismo pelo qual procure trabalhar, gerenciar a atividade parlamentar” (Dep. Miro Teixeira. 5/4/00)  
 

Inconveniências na eleição 
para cargos na Mesa 

- Excesso de material publicitário nas campanhas. 
- Desrespeito com o Palácio do Congresso Nacional, 

sobretudo às obras de arte, com afixação de cartazes e 
colocação de placas em locais não adequados. 20 

 

- Designar somente dois ou três lugares para que o 
candidatos afixem propaganda eleitoral. 
- Garantir presença da mulher (deputada) na composição 
da Mesa, a exemplo do que ocorre no Senado. 
- Compor uma Mesa eclética, com representatividade 
também às minorias partidárias. 
- Elaborar proposta de gestão participativa. 
 

“(...) já que demonstram que não temos autonomia sequer para eleger o Presidente da nossa Casa, a Câmara dos Deputados. Isso é uma vergonha 
para esta Casa.” (Dep. Gonzaga Patriota. 12/12/2000  -  PE) 

 
 

Centralização da administração 
da Casa na Presidência 

- Decisões pessoais do Presidente em detrimento da 
contribuição dos colegas Parlamentares. 

- Descentralizar a administração. 
- Dividir a Casa em setores a serem administrados pelos 
próprios Deputados, segundo suas áreas de 
profissionalização. 
- Deixar  os cargos administrativos para ocupação por 
funcionários e não por Deputados. 
- Tornar colegiadas as decisões da presidência. 
- Criar mecanismos de consulta aos Parlamentares para 
formulação da pauta e da agenda dos trabalhos. 
 
 

 
Estrutu ra Administrativa  

Duplicidade de órgãos 
administrativos - Câmara e 
Senado 

 
- Unificar administrativamente as duas casas do 
Congresso Nacional. 

                                                           
20 -  Vide: “Além da política e do teatro, tradicionais ingredientes do Legislativo brasileiro, o Congresso Nacional virou mistura de arraial, palanque de cidade do interior e ringue de 
box.” Ana Beatriz Magno. ‘Eleição no Congresso. Cartazes emporcalhando obras de arte, prisão de manifestantes e comparação com bordel. Campanha transforma Câmara e 
Senado num show  de baixarias. Sujeira Sem Limites’. Correio Braziliense, 13/2/2001.) 
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Aplicação do orçamento da 
Câmara 

- Abriga privilégios e desperdícios praticados com recursos 
oriundos de impostos pagos. 
- Desequilíbrio de verbas para atividades meio e atividades 
fim. 
 
 

- Otimizar execução do orçamento com redução de custos. 
- Equilibrar custos de Deputados Federais, Estaduais e 
Vereadores. (Matéria constitucional.) 

“A  Casa tem que conhecer a caixa-preta do Legislativo. O orçamento desta Casa é de 1 bilhão e 492 milhões, maior do que muitos Estados 
brasileiros. Temos muitos recursos na atividade meio e quase nada na atividade fim”.  (Dep. Nelson Marquezelli. 14/2/2001) 

 
“Ora, o gasto da Casa gira em torno de 100 milhões de reais mensais. (...)Atualmente os gastos da Câmara giram em torno de 2 milhões e 300 mil 

para cada Deputado, incluindo o pagamento aos aposentados.” (Dep. Valdemar Costa Neto. 14/2/2001) 
 

 
Má distribuição e 
desvalorização dos recursos 
humanos 

- Concentração de funcionários nas atividades meio em 
detrimento das atividades fim. 
- Distorções na administração dos recursos humanos, com 
situações que geram injustiças e falta de integração de 
servidores, alguns desabrigados da proteção das leis 
trabalhistas e da seguridade social. 
- Não valorização dos servidores, que causa a 
desvalorização do serviço por eles prestado em nome da 
Instituição. 
 

- Corrigir distorções na distribuição de funcionários entre 
áreas fim e meio. 
- Cortar cargos desnecessários existentes na Casa. (2 mil). 
 
 

“Funcionários responsáveis pela elaboração legislativa – atividade-fim do Congresso Nacional – não correspondem a 5% das contratações feitas pelo 
Congresso nos últimos vinte anos. (Dep. Paulo Delgado. 25/02/2000 – GE) 

 
 

Capacitação de recursos 
humanos (funcionários e 
Parlamentares) 

 

- Aprovar e implantar o plano de carreira 
- Promover intercâmbio de informação e pesquisa com 
outros países, especialmente do Mercosul. 
- Promover intercâmbio cultural- técnico com  os 
Parlamentos dos países que integram a CPLP – Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa. 
- Promover intercâmbio com os centros de informação e 
documentação legislativa. 
 

Obs.: Já se encontra em andamento o Projeto Interlegis, que pretende interligar legislativos municipais, estaduais e federal. 
Autoritarismo da Administração 
na condução de questões 
internas 

- Toma decisões com base em generalizações. 
- Rejeita intervenção de Deputados em assuntos 
funcionais. 

 

Despreocupação para com os 
problemas internos 

- Permite más condições de trabalho para seus 
funcionários como institucionalização de horas extras,  
inadequação de mobiliário e de iluminação.  
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Atuação da Mídia Interna 

- São órgãos da maior importância, mas ainda mostram 
resultados pífios no que se refere à melhoria da imagem do 
Legislativo. 
 
 

- Ampliar  o alcance.  
- Disponibilizar a programação em canal aberto de televisão.  
- Dinamizar os formatos a fim de torná-los atraentes na tarefa 
de divulgar o trabalho e explicar a função e a utilidade dos 
Deputados.  
- Permitir espaço para que os Parlamentares possam mostrar 
seu trabalho à sua região. 
- Informar, durante as transmissões da TV Câmara, os 
nomes, telefones e e-mails dos Parlamentares. 
 

 
“Os meios de comunicação contribuem decisivamente para mobilizar a população e são uma força e um estímulo à participação da sociedade nos diferentes 

momentos do processo legislativo.” (Dep. Manoel Vitório. 28/12/2000. PE) 
TV Câmara, Jornal da Câmara, Agência Câmara de Notícias, Rádio Câmara, Programa “A Voz do Brasil”, Serviço de Atendimento ao Cidadão – 0800, home page na Internet.) 

 
 

Instalações  físicas 

Gabinetes parlamentares 

- Disputa para conseguir melhores gabinetes. Deputados 
têm de barganhar para conseguir a troca de gabinetes. 
- Espaço insuficiente para as atividades do gabinete. 
Atualmente a maioria dos Deputados dispõe de duas salas. 

- Construir mais um anexo, o Anexo V, a fim de aumentar o 
espaço físico destinado aos gabinetes parlamentares. 
 
 

Acesso às dependências da 
Casa 
 

-  Controle ineficiente no acesso às dependências da Casa. 

“Hoje grava-se, inventa-se, invade-se, ocupam-se as 
dependências do Congresso Nacional mais facilmente do que 
as de qualquer bordel das grandes cidades. Tiram-se fotos, 
inventam-se identidade; enfim, fazem o que querem aqui”. 
(Dep. Antônio Feijão. 12/1/1999. PE) 
 

Plenário principal 

- Descaso para com condições insalubres. 
- Posição do relógio não visível, o que impede aos 
Deputados o controle do tempo que lhes é concedido. 
- Falta de poltronas. (Há 400 cadeiras para 513 
Deputados). 
- Falta de controle no acesso por não Parlamentares. 
 

 
- Restringir ainda  mais o acesso ao plenário.  
 

 
“Não é possível no plenário entrar assessores, arapongas, lobistas, jornalistas...” (Dep. Nelson Marquezelli. 14/2/2001) 

 

Imóveis funcionais 
- Constituem um patrimônio parcialmente ocioso.  
- Geram despesas injustificáveis (mais de um terço dos 
- Deputados se utilizam de outras alternativas). 

 
- Alienação dos imóveis funcionais. 
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“Gastamos no ano passado 8 milhões de reais na manutenção dos apartamentos dos Deputados. Dividindo por 250 mil, que é o valor de cada um 
deles, isso significa que queimamos 33 apartamentos da República com a conservação desses imóveis.”  (Dep. Nelson Marquezelli. 14/2/2001) 
 

Clube do Congresso 

- Empreendimento desnecessário.  
- Significativa parcela de Parlamentares e respectivas 
famílias não residem em Brasília e não freqüentam o 
clube. 
 
 

 
- Vender o Clube do Congresso.  
 
Obs.: O Clube  do Congresso pertence aos associados. 

 
Estrutura e Processo Legislativo  

“A ineficácia do processo legislativo adquiriu status  de eternidade”  (Dep. José Genoíno. “Um novo rumo para o Congresso”. Correio Braziliense, 13/2/2001) 
 

Acesso a informações sobre 
áreas de atividade do Estado - Dificuldade de acesso a informações  

- Criar banco de dados da realidade brasileiras e perspectivas 
para o futuro, acessível a qualquer momento ao Parlamentar. 
 
 

Obs.: A Câmara já dispõe de computadores portáteis para uso dos Parlamentares 

Sistema bicameral 

- Duplicidade de funções entre Câmara e Senado. 
- Senado assume papéis semelhantes ao da Câmara, em 
detrimento da sua função maior de representar os Estados. 
- Senado retira da Câmara a iniciativa de discussão dos 
problemas nacionais. 
 

Sugestão para a Câmara: 
- A Câmara teria  a iniciativa das leis  e o Senado faria a 
revisão naquilo que fosse exclusivo para o interesse do pacto 
federativo e do acerto entre os Estado. 
- Fazer referendo sobre manutenção do Senado Federal e do 
sistema bicameral no País. 
 
Sugestão para o Senado: 
- Instituir a representação de um Senador por Estado, eleito na 
mesma chapa do Governador, com reuniões diárias com o 
Presidente da República. 
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Sistemática de trabalho para 
os Parlamentares 

Desperdício no pagamento de horas extras e adicional 
noturno.  
Desperdício com deslocamentos e viagens 
“desnecessárias”. 
Desperdício de tempo e pouco aproveitamento das 
atividades. 

- Destinar três semanas do mês para os trabalhos em Brasília, 
com sessões deliberativas de segunda à sexta,  e uma semana 
para os trabalhos nas bases regionais. 
- Iniciar a sessão ordinária às 9h, com o período do Pequeno 
Expediente (pinga-fogo) e  às 14h a Ordem do Dia, encerrando os 
trabalhos às 18h. 
- Destinar um dia por semana somente para votar projetos de 
Deputados. 
- Construir um calendário anual de trabalho, considerando os 
feriados e possibilidade de prolongá-los.  
- Definir o calendário legislativo. 
 

“(...) Não daríamos prejuízo ao País vindo aqui para não fazermos coisa alguma”. (Dep. Valdemar Costa Neto. 14/2/2001) 
 
“É mister (...) que (...) assumamos de uma vez por todas que em qualquer parlamento que se preze (...) se trabalha de segunda a domingo, de manhã, à tarde e até à 
noite. Contudo, in loco , trabalha-se das terças às quintas, (...)” ( Dep. Feu Rosa. 29/12/200 –PE) 
 
 

Deficiências na Estrutura de 
Apoio aos Parlamentares 

- Dificuldades para atender a base eleitoral nos Estados e fiscalizar obras, 
serviços e órgãos. 

- Destinar verba como subsídio para custear escritório 
estadual do Deputado  
• Destinar 15 mil reais em 2001 e mais 15 mil reais em 

2002; 
• Destinar 10 mil reais a mais : 5 mil para transportes e 5 

mil de acréscimo da verba de gabinete. 
- Conceder prerrogativas de carro oficial aos veículos 
destinados aos Deputados Federais. 
- Restabelecer verba destinada a concessão de bolsas de 
estudo. 
- Restabelecer sistema de atendimento exclusivo 
aos parlamentares nos  aeroportos brasileiros 
 

Funcionamento indevido das 
Comissões 

- Convocam poucas reuniões ordinárias para definição, discussão e 
votação das pautas.  
- Sobrecarregam a atividade parlamentar com concentração de trabalho 
em dias e horas incompatíveis com as atividades de plenário. 
- Presidências e relatorias são preenchidas sempre pelas maiores 
legendas. 
 

- Estender o rodízio nas presidências e relatorias da 
Comissões Temporárias a todos os partidos,  e não apenas 
entre as maiores legendas. 
- Estabelecer a composição das Comissões permanentes, 
das temporárias e da Mesa  com base no resultado eleitoral, 
e não no que acontece depois: troca de partidos. 
- Destinar as reuniões das Comissões permanentes 
realizadas nas terças e quartas-feiras exclusivamente à 
discussão e votação de proposições. 
- Fortalecer as Comissões permanentes e suas 
Subcomissões, de modo a evitar a criação de CPIs ou de 
Comissões Especiais 

Apresentação de projetos - Ocorre de forma excessivamente personalista. 
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Apreciação de projetos  - Dificuldade de apreciação de projetos apresentados por Deputados 
(85% dos projetos não são sequer apreciados).  

Pedidos de urgência 
urgentíssima  - Uso impróprio dos pedidos de urgência urgentíssima. 

- Restringir o uso da “urgência urgentíssima”. 
 

 
“A urgência urgentíssima serve muito mais aos interesses do Executivo que, na maioria das vezes, dela se utiliza para contornar dificuldades de 
aprovação da matéria. Dessa forma, um instrumento que deveria ser usado em casos  extremos de relevância e urgência para o País, transformou-se em 
artifício banal e antidemocrático, pois é usado justamente para evitar as divergências e o exercício do contencioso democrático”. (Dep.  Severino 
Cavalcanti. 6/12/2000 - BC) 
 

Licença prévia para processar 
Deputados 

- A rotina de encaminhamento da votação do parecer do Relator por parte 
das  lideranças partidárias descaracteriza o voto secreto e inibe os 
Deputados.  
 

- Alterar dispositivo regimental notadamente no que 
se refere ao inciso IV do art. 251, que pugna pelo voto 
secreto da maioria dos membros da Câmara dos 
Deputados.  

“Não há motivos partidários ou ideológicos em questão (...) Não se justifica, portanto, o encaminhamento do voto pelas lideranças, sobretudo a indicação da 
posição do partido no painel eletrônico”. (Dep. Vicente Caropreso.  5/5/1999 - PE) 

 
 

Tramite de proposições 

- Projetos parados nas Comissões. 
- Engavetamento de reformas constitucionais nas Comissões Especiais. 
- Postergação na regulamentação de dispositivos Constitucionais. 
 

- Secretaria-Geral da Mesa despachar diretamente para a 
Comissão de Constituição e Justiça todo e qualquer projeto 
(de emenda à Constituição, de lei, de resolução etc.)  
 

“Não  entendo como funciona esta Casa! Será que tudo depende de padrinho, de esperteza?” (Dep. Edison Andrino, 27/12/2000 – PE) 

Prazos para tramitação  

- Reduzir a proporções mínimas viáveis os prazos 
referentes à tramitação de matérias, com cláusulas de 
exigibilidade do cumprimento (prazos do arts. 52 a 59, e 
outros). 
 

Manobras regimentais e 
obstrução 

- Dificultam a apreciação das matérias. 
- Servem de moeda para barganhar favores entre partidos e Executivo. 

 

 
- “Os excessos de manobras regimentais, não raro guiadas por razões pouco nobres, desservem o propósito de acelerar os trabalhos”. (Dep. Themístocles Sampaio. 25/4/2000 – PE) 
- “O discurso de que a Oposição é intransigente, de que ela seria responsável pelo eventual não-funcionamento da Casa neste momento não tem qualquer procedência. Evidentemente, 
temos a prerrogativa de poder obstruir essa e qualquer outra matéria, mas estamos presentes, dando quorum  e aguardando o início da discussão da matéria, e não vejo mobilização por 
parte da base do Governo”. (Dep. Aloizio Mercadante. 25/4/2000 - GE) 
 

Tempo para  discussão das 
matérias complexas ou 
polêmicas 

- Insuficiência de tempo para discussão de matérias complexas e polêmicas. 

- “Embates travados para aprovação desta ou daquela 
medida seguramente impediram que a matéria fosse 
aprovada. O assunto necessitava ser debatido e o foi. Mas 
tempo não houve para que se exaurisse o debate, razão pela 
qual há que prosseguir com ele (...)”.  (Dep. Rubens Bueno.  
1/3/2000 – PE) 
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Atuação de Comissões 
Parlamentares de Inquérito 

- A finalidade e atuação das CPIs são distorcidas.  
- As CPIs não resultam em nada, causando descrença no Congresso.  

 

Homenagens  - Sessão desprestigiadas.  

Remuneração dos Parlamentares 
- Remuneração incompatível com necessidades do mandato. 
- Salários humilhantes. 
 

 

 
- “Somos o topo da carreira política, e, ao contrário do que acontece com a carreira dos desportistas, advogados, jornalistas, engenheiros, por exemplo, somos remunerados com salários 
incompatíveis com a dignidade de nossa função. (...) só mesmo a hipocrisia ou o conforto dos homens ricos que se elegem podem justificar a defesa de uma remuneração que gira em torno 
dos 5 mil reais líquidos”. (Dep. Antônio Feijão. 17/3/200 - GE) 
 
- “É preciso que  a imprensa brasileira saiba que os Deputados Federais têm um salário humilhante de menos de 5 mil reais por mês.” (Dep. Themístocles Sampaio. 29/12/2000) 
 
- “O idealista, aquele que vive do salário, que vive do trabalho legislativo, não terá mais espaço na Câmara dos Deputados. Não é possível trabalhar dessa forma. (...) Segredou-me o 
diretor de uma instituição que 85% da Casa está em vermelho no banco há mais de um ano e não consegue cobrir  a sua conta. ”(Dep. Nelson Marquezelli. 14/2/2001) 
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Impropriedades referentes ao Orçamento da União  

Sistemática inadequada para 
apreciação 

- É aprovado cheio de distorções que não são corrigidas e sem 
avaliação criteriosa. 
- Contém distorções que  impedem o debate aprofundado das 
prioridades e atividades essenciais para as quais se conduzem os 
investimentos  públicos. 
- Não há evolução na prática orçamentária.   
 

 

“(...) no Orçamento autorizativo o Congresso acaba gerando receita que não existe para acomodar interesses de despesas que não serão realizadas. Na 
realidade, de tudo o que é autorizado só uma pequena parcela será efetivada”.  (Dep. Aloizio Mercadante. 29/12/2000 – CP) 

 
Atraso na aprovação do 
Orçamento  (1999) 

- Dificuldade do Congresso Nacional para apreciar o Orçamento em 
tempo hábil. 

 

Tentativas de obstrução da 
aprovação 

- Em vez de melhorar os mecanismos para análise, os Parlamentares 
tentam obstruir a votação. 
- Há pouca participação na discussão do Orçamento. 

 

Características impróprias do 
Orçamento 

- É burocratizado: o Executivo detém todo o poder de liberar as verbas 
— inclusive as emendas dos Deputados —  como, quando e quais quer. 
- Não tem força de lei: o Congresso apenas contribui com idéias e 
sugestões. 
- É peça de ficção (teatro): o Congresso faz de conta que aprova, o 
Governo faz de conta que vai liberar, mas só o faz quando quer. 
- Gera frustração diante do que é efetivamente empenhado aos 
Estados. 
- É voltado para questões fiscais, financeiras sem preocupações com 
aspectos sociais. 
 

- Tornar o orçamento impositivo por meio de aprovação de projeto de 
Lei complementar:  
- Tornar obrigatória a execução da programação orçamentária 
decorrente de emendas dos parlamentares. 
- Criar Comissão Especial para acompanhar intensamente a execução  
orçamentária  e  mudanças na  LDO. 
- Criar instrumentos para exigir a execução das verbas de emendas 
de Parlamentares aprovadas no Orçamento Federal. 
- Adotar o orçamento participativo já praticado em muitos 
Municípios brasileiros, com o auxílio dos meios de comunicação. 

- “(...) uma quantia bem inferior a 1% — apenas 0,09% do Orçamento Geral — é destinada às emendas individuais dos parlamentares. E ainda assim sem qualquer garantia de 
execução(...) Há cinco anos os Congressistas trabalham com verbas de 20 emendas individuais que não podem ultrapassar a quantia de R$ 1,5 milhão na sua totalidade, quando alguns 
privilegiados têm acesso a recursos fáceis e que jorram das  torneiras do Executivo” (Dep. Severino Cavalcanti. 16/10/2000.) 
 
- “O total de emendas apresentadas à proposta de Orçamento foi  de 9.033, somando recursos no valor de 29,4 bilhões de reais. O maior número de emendas apresentadas foi de 
Deputados, no total de 7.401, vindo em seguida os Senadores, que propuseram 1.077 emendas. O valor das emendas dos Deputados foi de 1,02 bilhões de reais, enquanto o valor das 
emendas dos Senadores chegou a 158 milhões de reais. As bancadas estaduais apresentaram 405 emendas, totalizando 16,4 bilhões de reais. As Comissões da Câmara dos Deputados  
apresentaram 40 emendas, totalizando 4,5 bilhões de reais. Por último, as bancadas regionais apresentaram 25 emendas, no valor de 1,7 bilhão de reais”. (Dep. Gonzaga Patriota. 
27/12/2000 – PE) 
 
- “Seria mais uma atitude em direção a resgatar as prerrogativas do Poder Legislativo (...) estabelecer que cabe a esta Casa construir um orçamento e só a ela, e ao Executivo realizar as 
prioridades e as suas definições. Ele pode encaminhar a peça orçamentária, pode ajudar a convencer o Congresso das suas prioridades, tem o Plano Plurianual, que estabelece quais são 
os programa que devem ser definidos, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias que se adapta o PPA ao Orçamento anual, mas o Orçamento tem de ser imperativo”. (Dep. Aloizio Mercadante. 
29/12/2000 – CP) 
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APLICAÇÃO PRÁTICA ∗∗∗∗ 

 
 

                                                           
∗ Ilustração – Fonte: Brasília Em Dia, 16 a 22/ 12/2000 
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Aplicação Prática 
 

A parte prática deste estudo consiste na aplicação da Metodologia de Ambientação 
Situacional-MAS, nos termos já referidos.  

Com base nos parâmetros destacados para este estudo, identificamos fatos/problemas, com 
os indicativos que os caracterizam,  relativos ao desempenho da Câmara dos Deputados — órgão 
integrante do Poder Legislativo —, segundo opinião dos Srs. Deputados em sua grande maioria 
expressa em discursos proferidos na Câmara Federal, no período 1999 – 2000 (incluindo o período 
da Convocação Extraordinária, de janeiro a fevereiro de 2001). A bibliografia inclui algumas 
manifestações parlamentares feitas em períodos anteriores, mas relevantes para ilustrar a tema. 

 
Consideramos fato/problema,  para os fins desta análise, a existência de uma condição que 

afeta um número significativo de indivíduos na Instituição, Câmara dos Deputados, e de um 
sentimento de que algo poder ser feito para sua melhoria ou eliminação.  

 
Embora nossa intenção maior tenha sido identificar os fatos/problemas que constituam 

restrições à efetividade da Instituição, acrescentamos as sugestões oferecidas também pelos 
próprios Parlamentares, o que pode facilitar a etapa seguinte deste estudo, qual seja a elaboração de 
estratégias para intervenção. 

 
Após estruturas as restrições e os indicativos em tabelas, selecionamos 20 fatos/problemas 

para montagem da matriz de análise. Estabelecemos o nexo de dependência entre eles e apuramos 
os índices de propensão a fator ou a função. Fizemos a projeção dos fatos/problemas segundo os 
índices fatorial e funcional e, por fim, a projeção dos fatos/problemas segundo os índices de 
complexidade e de significação relativa. 

 
A lista dos 20 fatos/problemas selecionados para a análise foi a seguinte : 
 
1. Desinformação da população acerca da Instituição 
2. Falta de credibilidade (na Instituição e nos políticos) por parte da população 
3. Atuação imprópria por parte da mídia comercial (externa) 
4. Atuação ainda insuficiente da mídia interna 
5. Excessiva interferência do Executivo no Legislativo 
6. Usurpação da função legislativa (pelo Executivo) 
7. Falta de interação entre Executivo e Legislativo 
8. Falta de decoro parlamentar 
9. Contradição entre discurso e ação (por parte dos parlamentares) 
10. Impropriedades no Regimento Interno da Câmara dos Deputados 
11. Falta de quorum  
12. Passividade da Presidência diante de críticas injustas (dirigidas à Casa e a seus membros) 
13. Distinção (por parte) da Mesa no tratamento aos Parlamentares 
14. Dificuldade de articulação por parte da Mesa 
15. Problemas com as instalações físicas 
16. Sistemática de trabalho inadequada 
17. Funcionamento indevido das Comissões 
18. Impropriedades referentes ao Orçamento 
19. Atuação inconsistente das CPIs 
20. Remuneração imprópria de Parlamentares 
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a) Matriz da análise de fatos-problemas 
 
Na matriz de análise  determinamos a relação21 entre os fatos/problemas identificando a fim 

de obter os seguintes índices:   
 
“Índice fatorial (contagem das ocorrências na horizontal da matriz): totaliza o número de vezes 

em que o fato/problema é fator de outro. Sua utilização destina-se a medir o quanto  a variável pode 
influenciar outras variáveis, ou seja, quantas vezes ela é fato gerador de outras.22 

 
Índice funcional (contagem das ocorrências na vertical da matriz): representa o número de 

vezes em que o fato/problema é função de outro. Em outras palavras, ela mede o quanto a variável é 
influenciada por outras variáveis. 

 
Índice de complexidade: corresponde à soma do índice funcional com o índice fatorial. 

Destina-se a determinar quantas vezes a variável é fator e/ou função, cumulativamente. 
 
Índice de significação relativa: equivale à diferença entre o índice fatorial e o funcional e 

estabelece o “peso” de cada variável. 
 
Esses índices identificam, após as projeções gráficas, os problemas a serem atacados e as 

prioridades de intervenção”.  
 

b) Projeção dos fatos/problemas segundo os índices fatorial e funcional 
 

“Os fatos-problemas são plotados num sistema de coordenadas cartesianas: os índices 
fatoriais no eixo das ordenada,  e os  índices funcionais no eixo das abcissas. A finalidade do gráfico 
é visualizar quais fatos/problema têm propensão a fator (causa), propensão a função (efeito) e 
propensão nula (problemas que não têm relação, de forma determinante, de causa ou efeito com os 
demais). A bissetriz desse gráfico é a chave para essa identificação. 
 
 Após a projeção dos índices fatorial e funcional de cada fato/problema no gráfico, eles 
assumem a seguinte configuração: 

 
- fatos/problema com propensão a fator: situados acima da bissetriz; 
- fatos/problema com propensão a função: situados abaixo da bissetriz; e 
- fatos/problema com propensão nula: situados na bissetriz. 
 
Os fatos/problema com propensão a fator são aqueles sobre os quais devem ser adotadas 

medidas de intervenção. Os com propensão a função são efeitos dos fatores e, por isso, são sanados 
ou atenuados com as medidas de intervenção para aqueles identificados como causa. Os 
fatos/problema com propensão nula merecem uma análise mais detalhada para a determinação da 
necessidade ou não de medidas de intervenção”. 23 
 
 

                                                           
21 Ver Empreendimentos UnB. Curso de Especialização em Desenvolvimento Gerencial. Resolução Criativa  de Problemas. Câmara dos 
Deputados. Brasília: CEFOR, 2000 
22 Fonte: Silveira Jr, Aldery & VIVACQUA, Guilherme Antônio. Planejamento Estratégico como instrumento de mudança organizacional. 
São Paulo: Editora Atlas, 2000 p.43 a 46 
23  Idem. 
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Resultados alcançados 
 
 Após análise dos dados, concluímos o seguinte: 
 
 Fatos/problemas com propensão a fator: 
 

1. Impropriedades no Regimento Interno - 10 
2. Distinção da Mesa no tratamento aos Parlamentares – 13 
3. Falta de interação entre Executivo e Legislativo – 7 
4. Desinformação da população acerca da Instituição – 1 
5. Funcionamento indevido das Comissões – 17 
6. Atuação ainda insuficiente da mídia interna – 4 
7. Passividade da Presidência diante das criticas injustas – 12 
8. Impropriedades referentes ao Orçamento – 18 
9. Problemas com as instalações físicas – 15 
 
 
Fatos/problemas com propensão nula: 
 
1. Excessiva interferência do Executivo no Legislativo – 5 
2. Dificuldade de articulação por parte da Mesa – 14 
 
 
Fatos/problemas com propensão a função: 
 
1. Contradição entre discurso e ação – 9 
2. Atuação imprópria por parte da mídia comercial – 3 
3. Usurpação da função legislativa – 6 
4. Sistemática de trabalho – 16 
5. Falta de quorum  – 11 
6. Falta de credibilidade por parte da população – 2 
7. Falta de decoro – 8 
8. Atuação inconsistente das CPIs – 19 
9. Remuneração imprópria dos Parlamentares - 20 

 

c) Projeção dos fatos/problema segundo os índices de complexidade e de significação 
relativa. 

 
“Como no gráfico anterior, os fatos/problemas são plotados num sistema de coordenadas 

cartesianas, onde os índices de significação relativa, com valores positivos e negativos, estão 
dispostos no eixo das ordenadas, e os índices de complexidade, no eixo das abcissas. 

 O gráfico, além de determinar a propensão dos fatos/problema (problemas com propensão a 
fator localizam-se acima do eixo das abcissas, os com propensão a função, abaixo, e os com 
propensão nula situam-se  sobre o referido eixo), determina também as prioridades de intervenção. 

A distância enter o fato/problema projetado e o eixo das abcissas é o fator determinante da 
prioridade de intervenção: 

Os que se localizam mais distantes desse eixo têm maior prioridade, enquanto os que estão 
mais próximos, menos prioridade. Quando dois ou mais problemas localizam-se na mesma linha 
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horizontal (eqüidistante do eixo das abcissas) a prioridade de intervenção recai sobre aquele que 
estiver mais próximo do eixo das ordenadas”.24 

 

Prioridade de intervenção 
 
 
Após análise dos dados, concluímos o seguinte: 
 
Seqüência de prioridade de intervenção: 
 
1. Impropriedades no Regimento Interno – 10 
2. Distinção da Mesa no tratamento aos Parlamentares – 13 
3. Atuação ainda insuficiente da mídia interna – 4 
4. Falta de interação entre Executivo e Legislativo – 7 
5. Desinformação da população acerca da Instituição – 1 
6. Passividade da Presidência diante das críticas injustas – 12 
7. Funcionamento indevido das Comissões – 17 
8. Impropriedades referentes ao Orçamento – 18 
9. Problemas com as instalações físicas – 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Idem. 
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Restrições Selecionadas  

Fatos/problemas Indicativos Sugestões e Comentários 

1 Desinformação da população acerca da 
Instituição 

- A população não tem informações corretas sobre 
os trabalhos legislativos, as atividades do Congresso 
Nacional, a atuação de cada Parlamentar, e sobre a 
multiplicidade de opiniões e posições que caracterizam 
a composição do Legislativo. 
- A População tem visão esteriotipada em relação ao 
Parlamento. 
- A Câmara não divulga adequadamente o seu 
modo de funcionamento, o seu trabalho e a sua 
história. 

- Realizar sessões nos Estados, nas cidades, nas 
Capitais: sair periodicamente de Brasília, para que o 
povo constate a preocupação e observe como 
trabalham de forma aberta e transparente, e não em 
suspeitos bastidores, como o Poder Executivo. 
- Fazer programa de formação de quadros partidários 
na base, substituindo os famigerados cabos eleitorais 
por cidadãos legítimos, honestos e representativos.  

2. Falta de credibilidade (na Instituição e nos 
políticos) por parte da população 

- A população demonstra falta de confiança no 
Legislativo e em seus membros, segundo pesquisas de 
opinião. 
- Tratamento por vezes até sarcástico dispensado 
por cidadãos aos Parlamentares. 
 

 

3. Atuação imprópria por parte da mídia comercial 

 

- Produz e divulga matérias/notícias caracterizadas por 
generalizações de comportamentos específicos, 
distorção da realidade, informações incompletas, 
sensacionalismo, falta de isenção. 
- Promove repetições freqüentes de notícias parciais 
(“campanhas”) contra o Parlamento e contra os 
políticos. 
- Concede enorme destaque para detalhes ínfimos e 
irrelevantes, em relação à complexidade dos assuntos 
tratados. 
- Induz a população a manifestar desconfiança, 
desaprovação e inconformismo em relação ao 
Legislativo. 
- Reforça convicções acerca de mordomias usufruídas 
pelos Parlamentares. 
- Não tem a preocupação de assinalar posições 
divergentes de partidos e Deputados referentes às 
proposições aprovadas ou rejeitadas. 
- Dispensa tratamento desrespeitoso aos Deputados. 
- É complacente com o Executivo no jogo subserviente 
às diretrizes internacionais. 

 



 

75 

 

4.Atuação ainda insuficiente da mídia interna  
- São órgãos da maior importância, mas ainda mostram 
resultados pífios no que se refere à melhoria da imagem do 
Legislativo. 
 

- Ampliar o alcance. 
- Disponibilizar a programação em canal aberto de televisão. 
- Dinamizar os formatos a fim de torná-los atraentes na tarefa de 
divulgar o trabalho e explicar a função e a utilidade dos Deputados. 
- Permitir espaço para que os Parlamentares possam mostrar seu 
trabalho à sua região. 
- Informar, durante as tramissões da TV Câmara, os nomes, 
telefones e e-mails  dos Parlamentares. 
 

5. Excessiva interferência do Executivo no 
Legislativo 

 

- Faz articulações para silenciar o Congresso e evitar o 
debate político na Casa: “operação abafa". 
- Alimenta campanha difamatória do Parlamento. 
- Orienta a base que lhe dá sustentação no sentido de 
impedir ou retardar votações, impossibilitando, com isso, a 
rejeição de matérias que lhe restringem a atuação.  

 

6. Usurpação da Função Legislativa (pelo 
Executivo)  

- O Executivo abusa na edição de medidas provisórias 
assim caracterizadas: 
- São desprovidas de fundamento constitucional 
(relevância e urgência). 
- Não têm limitação temática. Versam sobre assuntos 
variados, mesmo de importância ancilar. 
- Tumultuam a vida jurídica do País. 
- Por serem em grande número, atropelam as atividades 
do Legislativo 
- A reedição, às vezes com alterações, invalidam o 
trabalho da Comissão Mista destinada a examinar a Medida e 
inviabilizam o trabalho do Congresso. 
- Descaracterizam os fundamentos de democracia, por 
dispensarem o prévio debate pelos representantes do povo. 

 
-  Criar Comissão Mista para analisar a relevância e a 
procedência de cada Medida Provisória antes que entre em 
vigor. A matéria seria julgada com urgência urgentíssima, em 
prazo exíguo, até em sessão secreta, se for assunto de 
Estado. 
- Usar o poder de veto previsto no art. 66 da Constituição 
Federal. 
 

7. Falta de interação entre Legislativo e Executivo 
O Executivo:  
- Não busca entrosamento com Congresso: baixa sinergia. 
- Veta artigos aprovados consensualmente no Congresso. 
- Viola acordos. 
- Exclui Congresso na definição de planos nacionais e questões 
de comércio e Relações Internacionais (negociações sobre assuntos 
externos, tratados, alianças bilaterais ou regionais). 
- Atropela trabalho realizado nas Comissões e iniciativas 
parlamentares, decidindo sobre assuntos em apreciação no 
Congresso. 
- Baixa medidas que se assemelham a cartilhas impostas ao 
País, sem adesão das lideranças políticas federais e estaduais dos 
diversos partidos. 

- Envia ao Congresso mensagens que o povo não quer que 
sejam aprovadas. 
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8. Falta de decoro parlamentar 
- Parlamentares dão exemplos negativos, mostras 
de violência e agressão nos embates políticos. 
- A decisão sobre quebra de decoro se prende muito 
à avaliação política da necessidade de proteger a 
imagem da Casa. 
- O julgamento de quebra de decoro é guiado por 
critérios imprecisos. 
 

- Criar código de conduta. 
- Criar Conselho de Ética. 
- Fortalecer a atuação da Procuradoria Parlamentar, 
com severa vigilância do comportamento dos 
Deputados. 
- Editar normas legais destinadas a garantir a 
depuração prévia da vida pregressa do candidato, 
segundo as regras da inelegibilidades. 
- Atribuir a um ente do Judiciário, politicamente neutro, 
a fiscalização da conduta passados dos candidatos a 
mandatos eletivos. 
- Impedir que a imunidade processual funcione, após a 
posse, como uma proteção para candidatos sujeitos a 
processos criminais em andamento. 
 

9. Contradição entre discurso e voto (por parte dos 
Parlamentares)  

- Parlamentares usam modelos de retórica, sem 
compromissos declarados, sem consistência de 
fundamentos lógicos e políticos. 
- Deputados votam contra os interesses daqueles 
que o elegeram, enfraquecendo o processo 
democrático.  
- Proferem discursos inconsistentes, futilidades 
conceituais, com baixo nível de informações. 
- Muitos discursos se referem a questões 
particulares, de foro íntimo, em detrimento de debate 
dos problemas do País. 
 

 

10. Impropriedades no Regimento Interno 
- Necessidade de reforma geral para atender à 
dinâmica dos trabalhos legislativos. 
- Contém dubiedades que ensejam interpretações 
variáveis. 
 

 

11. Falta de “quorum”  
- A falta de quorum atrasa o bom andamento dos 
trabalhos. 
- Regimento Interno exige alto quorum para 
votações. 
Ausência de Parlamentares para sessões e votações 
pode ser proposital e legítima obstrução, tanto da 
Esquerda quanto da base governista. (Manobras 
políticas. ) 
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12. Passividade da Presidência diante das críticas e 
acusações injustas  

- Não oferece resposta e explicações. 
- Permite que se mantenham convicções indevidas 
sobre mordomias usufruídas por Parlamentares. 
 

- Criar mecanismo que viabilize a reação imediata do 
Presidente, para o resguardo da autoridade do 
Parlamentar que se sinta agredido por agente público. 

13. Distinção da Mesa no tratamento dispensado 
aos Parlamentares  

- Dispensa tratamento diferenciado para Deputados 
(“alto e baixo clero”). 
- Privilegia alguns Deputados com viagens, convites, 
designação de relatorias, participação em Comissões 
etc. 
- Engaveta ou retarda processos de apuração de 
denúncias ou reclamações conforme os envolvidos. 
 

 

14. Dificuldade de articulação por parte da Mesa  
- Presidência não consegue entendimento com 
lideranças partidárias, Oposição e Governo para 
promover acordos e assegurar o andamento das 
matérias. 
 

 

15. Problemas com instalações físicas (Gabinetes 
parlamentares, Acesso às dependências da Casa, 
Imóveis funcionais, Clube do Congresso)  

- Disputa para conseguir melhores gabinetes: 
Deputados têm de barganhar para conseguir a troca de 
gabinetes. 
- Espaço insuficiente para as atividades do gabinete: 
atualmente a maioria dispõe de duas salas. 
- Controle ineficiente no acesso às dependências da 
Casa. 
- Imóveis funcionais constituem um patrimônio 
parcialmente ocioso. 
- Imóveis funcionais geram despesas injustificáveis 
(mais de um terço dos Deputados se utilizam de outras 
alternativas). 
- Clube do Congresso é empreendimento 
desnecessário: significativa parcela de Parlamentares e 
respectivas famílias não residem em Brasília e não 
freqüentam o Clube do Congresso. 

- Construir mais um anexo, o Anexo V, a fim de 
aumentar o espaço físico destinado aos gabinetes 
parlamentares. 
- Alienar os imóveis funcionais. 
- Vender o Clube do Congresso (Obs.: o Clube do 
Congresso pertence aos associados). 

16. Sistemática imprópria de trabalho dos 
Parlamentares 

- Desperdício no pagamento de horas extras e 
adicional noturno.  
- Desperdício com deslocamentos e viagens 
“desnecessárias”. 
- Desperdício de tempo e pouco aproveitamento das 
atividades. 

- Destinar três semanas do mês para os trabalhos 
em Brasília, com sessões deliberativas de segunda à 
sexta,  e uma semana para os trabalhos nas bases 
regionais. 
- Iniciar a sessão ordinária às 9h, com o período do 
Pequeno Expediente (pinga-fogo) e  às 14h a Ordem 
do Dia, encerrando os trabalhos às 18h. 
- Destinar um dia por semana somente para votar 
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projetos de Deputados. 
- Construir um calendário anual de trabalho, 
considerando os feriados e possibilidade de prolongá-
los.  
- Definir o calendário legislativo. 
 

17. Funcionamento indevido das Comissões 
- Convocam poucas reuniões ordinárias para 
definição, discussão e votação das pautas.  
- Sobrecarregam a atividade parlamentar com 
concentração de trabalho em dias e horas 
incompatíveis com as atividades de plenário. 
- Presidências e relatorias são preenchidas sempre 
pelas maiores legendas. 
 

- Estender o rodízio nas presidências e relatorias da 
Comissões Temporárias a todos os partidos,  e não apenas 
entre as maiores legendas. 
- Estabelecer a composição das Comissões permanentes, 
das temporárias e da Mesa  com base no resultado eleitoral, 
e não no que acontece depois: troca de partidos. 
- Destinar as reuniões das Comissões permanentes 
realizadas nas terças e quartas-feiras exclusivamente à 
discussão e votação de proposições. 
- Fortalecer as Comissões permanentes e suas 
Subcomissões, de modo a evitar a criação de CPIs ou de 
Comissões Especiais 

18. Impropriedades referentes ao Orçamento da 
União (Sistemática inadequada para apreciação; 
Atraso na aprovação do Orçamento – 1999; 
Tentativas de obstrução da aprovação)  

- O Orçamento é aprovado cheio de distorções que não são 
corrigidas e sem avaliação criteriosa. 
- O Orçamento contém distorções que impedem o debate 
aprofundado das prioridades e atividades essenciais para as quais se 
conduzem os investimentos públicos. 
- Não há evolução na prática orçamentária. 
- Dificuldade de o Congresso Nacional apreciar o Orçamento em 
tempo hábil. 
- Em vez de melhorar os mecanismos para análise, os 
Parlamentares tentam obstruir a votação. 
- Há pouca participação na discussão do Orçamento. 
 

- Tornar o orçamento impositivo por meio de aprovação de 
projeto de Lei complementar:  
- Tornar obrigatória a execução da programação orçamentária 
decorrente de emendas dos parlamentares. 
- Criar Comissão Especial para acompanhar intensamente a 
execução  orçamentária  e  mudanças na  LDO. 
- Criar instrumentos para exigir a execução das verbas de 
emendas de Parlamentares aprovadas no Orçamento Federal. 
- Adotar o orçamento participativo já praticado em muitos 
Municípios brasileiros, com o auxílio dos meios de comunicação. 

19. Atuação inconsistente das Comissões 
Parlamentares de Inquérito 
 

- A finalidade e atuação das CPIs são distorcidas.  
- As CPIs não resultam em nada, causando 

descrença no Congresso.  
 

 

20. Remuneração imprópria dos Parlamentares  
- Remuneração incompatível com necessidades do mandato. 
- Salários humilhantes. 
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FATOS-PROBLEMAS ALOCADOS COMO 
FUNÇÃO 

 

01. Desinformação da população acerca da Instituição  1 1 - - - - 1 1 - 1 - - - - 1 - 1 1 1 9 13 5 

02. Falta de credibilidade por parte da população 2  2 - - 2 - - - - - - - - - - - - 2 2 5 22 -12 

03. Atuação imprópria por parte da mídia comercial 3 3  - - 3 3 3 3 - - 3 - - - 3 - - 3 3 10 26 -6 

04. Atuação ainda insuficiente da mídia interna 4 4 -  - - - 4 4 - 4 4 - 4 - - - - - - 7 8 6 

05. Excessiva interferência do Executivo no Legislativo - 5 5 -  5 5 - 5 - 5 - - 5 - 5 - 5 - - 9 18 0 

06. Usurpação da função legislativa - 6 6 - 6  6 - 6 - 6 - - - - 6 6 6 - 6 10 23 -3 

07. Falta de interação entre Executivo e Legislativo - 7 7 - 7 7  - 7 - 7 - - 7 - 7 - 7 7 - 10 14 6 

08. Falta de decoro por parte dos Parlamentares - 8 8 - - - -  8 - - - - - - - - - 8 8 5 11 -1 

09. Contradição entre discurso e ação - 9 9 - 9 9 - 9  - 9 - - 9 - 9 9 9 9 9 12 27 -3 

10. Impropriedades no Regimento Interno - 10 10 - - 10 - 10 -  10 10 10 10 - 10 10 - 10 - 11 11 11 
11. Falta de quorum - 11 11 - 11 11 - - 11 -  - - 11 - 11 11 - - 11 9 19 -1 

12. Passividade da Presidência diante das críticas injustas 12 12 12 12 - 12 - - - - -  - - - - - - 12 12 7 11 3 

13. Distinção da Mesa no tratamento aos Parlamentares - 13 13 - 13 13 - 13 13 - - 13  13 13 - 13 - 13 - 11 14 8 

14. Dificuldade de articulação por parte da Mesa - 14 14 - 14 14 - - 14 - 14 - 14  - 14 14 - - - 9 18 0 

15. Problemas com as instalações físicas - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - 0 1 -1 

16. Sistemática de trabalho dos Parlamentares - 16 16 - 16 16 - - 16 - 16 - - 16 -  16 - - 16 9 19 -1 

17. Funcionamento indevido das Comissões - 17 17 - 17 17 - - 17 - 17 - 17 17 - 17  - - - 9 16 2 

18. Impropriedades referentes ao Orçamento - 18 18 - 18 18 18 - 18 - - - - - - - -  - - 6 11 1 

19. Atuação inconsistente das CPIs - 19 19 - - - - - 19 - - - - - - - - -  - 3 12 -6 

20. Remuneração imprópria dos Parlamentares - - - - - - - - 20 - - - - - - - - - -  1 10 -8 

ÍNDICE FUNCIONAL 4 17 16 1 9 13 4 6 15 0 10 4 3 9 1 10 7 5 9 9 - - - 
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Projeção dos Fatos/Problemas segundo os Índices Fatorial e Funcional 
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Projeção dos Fatos/problemas segundos os Ìndices de Complexidade e 
de Significação Relativa 
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Conclusão  
 
 Como dissemos anteriormente, não tivemos aqui a preocupação de fazer uma defesa do 
Poder Legislativo ou da Câmara dos Deputados, mas não poderíamos encerrar este estudo sem 
afirmar o importante papel político que o Congresso vem desempenhando no processo de 
democratização do País. A história política do Brasil registra os muitos episódios em que o 
Legislativo exerceu liderança decisiva no combate às diversas formas de tirania. 
  
 Pois bem, se o exercício da democracia é um processo — não uma situação definida e 
acabada —,  é natural que as funções e atuação do Legislativo e de suas Casas esteja se 
redefinindo, se reafirmando ou mesmo se transformando no mundo contemporâneo, caracterizado 
por um Executivo fortíssimo no contexto das instituições públicas, num contexto econômico-
político-social em que a mídia atua de forma significativa, e num cenário internacional onde as 
soluções para os grandes problemas passam a ser pensadas e/ou encaminhadas de forma 
coletiva, com a participação de atores transnacionais. 

 
Na verdade falta à Câmara dos Deputados uma visão de futuro — clareza quanto às suas 

funções, às atividades atualmente desenvolvidas por seus membros e à missão da Instituição — 
capaz de produzir a sinergia institucional e políticas diretivas geradoras de sua efetividade.  

 
Nas variadas abordagens sobre o Legislativo a que nos referimos e mesmo nas restrições 

que identificamos à atuação da Câmara Federal, podemos constatar a necessidade urgente e 
imprescindível de reforma, de  promover mudança organizacional — e por que não dizer também 
cultural? —, envolvendo desde o processo legislativo até o comportamento dos parlamentares no 
exercício do mandato. 

 
A enorme relação de fatos/problemas identificados — e inicialmente não esperávamos que 

fosse tão longa — inclui questões de natureza interna e externa à Casa,  e as variáveis que se 
revelaram como fatoriais confirmam plenamente a hipótese de trabalho levantada no início deste 
estudo, uma vez que se distinguem, no seu conteúdo e relevância, como restritivas à eficiência, 
eficácia e efetividade da Câmara Federal. Até então as soluções parecem resolvidas na esfera 
operacional, perdendo-se na ausência de uma visão maior. 

 
 Já observamos anteriormente que este estudo não está completo e explicamos o porquê. 

Mas, com base nos parâmetros selecionados, buscamos inferir as disfunções da Câmara Federal, 
ainda que em linhas gerais, seguindo a Metodologia de Aproximação Situacional.  

 
E por onde começar? Agora temos a resposta e com ela acreditamos ter demonstrado, 

ainda que a título de ilustração, mais que a conveniência,  a imprescindibilidade de se proceder à 
análise estratégica na busca de efetividade da Câmara Federal. A propósito da denominação 
oficial da Casa, seguramente a predominância do aspecto político com minimização do 
organizacional causa uma dissociação prejudicial à Instituição que somente será superada numa 
perspectiva estratégica. 

 
 
Vamos ao resultado! 
 
Da análise dos fatos/problemas relativos à atuação da Câmara dos Deputados, 

percebemos que as prioridades de intervenção — todas elas — dizem respeito a situações no 
âmbito de iniciativa da própria Câmara. E o melhor, grande parte delas já tem solução anunciada. 
Nenhum dos itens passou despercebido nos discursos recentes do então candidato e atual 
Presidente da Casa Deputado Aécio Neves. 
 “Impropriedades no Regimento Interno” — primeiro item na prioridade de intervenção — 
podem ser facilmente solucionadas, uma vez que já se encontra pronto para ser submetido ao 
Plenário projeto detalhado sobre o tema, que certamente vai abranger o “Funcionamento indevido 
das Comissões” — sétimo fator na prioridade de intervenção. 
 “Distinção da Mesa no tratamento aos Parlamentares” — segundo item na prioridade —  já 
mereceu a atenção do novo Presidente da Casa. Em sua próprias palavras: 
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“Não existe, na Constituição e no espírito republicano, mandato 

parlamentar mais importante do que outro, seja qual fora a votação, região 
ou partido do Deputado que chegou `a Câmara”. (Dep. Aécio Neves, O 
Parlamento e a democracia. Correio Braziliense, 12/2/2001) 

“O acolhimento da vontade majoritária dos Deputados, dentro dos 
ritos regimentais de aferição, não pode significar menosprezo ao direito das 
minorias”. (Dep. Aécio Neves, O Parlamento e a democracia. Correio 
Braziliense, 12/2/2001) 

 
“Atuação ainda insuficiente da mídia interna”, “Passividade da Presidência diante de 

críticas injustas” e “Desinformação da população acerca da Instituição” – respectivamente terceiro, 
quinto e sexto item na prioridade — têm sido preocupação de vários Parlamentares e mesmo de 
funcionários da Casa que se debruçaram sobre o tema e traçaram programas para intervenção 
sobre esses aspectos, inclusive no próprio Curso de Desenvolvimento Gerencial.  

 “Falta de interação entre Executivo e Legislativo” — o sétimo item da prioridade — não 
nos parece fator de difícil solução, uma vez que todo o País sabe da grande simpatia entre o atual 
Presidente da República e o Presidente da Câmara, ambos do mesmo partido, e ainda da 
intenção declarada por parte do chefe do Executivo de intensificar sua colaboração para que seja 
cumprida a agenda com o Legislativo. Desse ambiente hoje favorável podem surgir novas práticas 
de consulta e entendimento que resistam às mudanças dos titulares e se consolidem como 
legítimas e necessárias ao bom desempenho das ações Estatais. 

Quanto a  “Impropriedades referentes ao Orçamento” — penúltimo item da prioridade de 
intervenção —, não podemos abordar nesta seção por desconhecermos o teor das iniciativas 
encaminhadas sobre a matéria e as perspectivas de solução. Sabemos da acirrada polêmica 
teórica/doutrinária que reveste o tema, mas, por outro lado, a prática dos orçamentos 
participativos — cuja caracteriza principal é o compromisso da execução resultante da 
legitimidade e da viabilidade assegurada no estabelecimento das metas — está se estendendo 
nas esferas municipal e estadual. E nada impede que os mecanismos orçamentários na esfera 
federal sejam aperfeiçoados, a não ser a própria disposição política para tanto. 

Por fim, “Problemas com as instalações físicas”— o último item da prioridade —, 
normalmente dependem de processos de autorização e consulta a terceiros, por ser o Palácio do 
Congresso Nacional tombado pelo Patrimônio Histórico. Contudo, por outro lado, nunca faltou à 
Diretoria responsável pelo setor a atenção necessária para solução de problemas dessa natureza. 
Os impedimentos e dificuldades têm sido de natureza orçamentária, conjuntural, que normalmente 
são superados a médio prazo. 

 
É preciso ressaltar que os fatos/problemas com propensão nula ainda precisam de melhor 

análise: “Excessiva interferência do Executivo no Legislativo” e “Dificuldade de articulação por 
parte da Mesa”. 

 
Quanto aos fatos/problemas com propensão a função — “Contradição entre discurso e 

ação” (aspecto comportamental), “ Atuação imprópria por parte da mídia comercial”, “Usurpação 
da função legislativa”, “Sistema inadequado de trabalho”, “Falta de quorum”, “Falta de 
credibilidade por parte da população”, “Falta de decoro”, “Atuação inconsistente das CPIs” e 
“Remuneração imprópria dos Parlamentares” — estes certamente serão amenizados ou 
resolvidos em conseqüência da intervenção nos fatos/problemas com propensão à fator. 

 
Não sabemos em que medida esse trabalho se aplica a outras Casas Legislativas, mas o 

resultado da análise estratégica nos parece extremamente correta, indicando que o caminho para 
solução dos problemas se inicia pela arrumação interna da Casa, pelo seu próprio 
aperfeiçoamento.  Parece tão óbvio, tão simples, mas para que se torne efetivo tem de ser dito e 
repetido a fim de que todos se dêem conta dele e surja daí a tal “vontade política” sem a qual no 
Legislativo quase nada funciona. 
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----------------------------- 8/8/2000. GE. Sessão 140.2.51.O 

HAULY, Luiz Carlos. 20/1/00. Sessão 011.2.51.E 

JESUS, Almeida de. 28/5/1999. Sessão 088.1.51.O 

JOAQUIM, Antônio. 17/3/2000. GE. Sessão 026.2.51.O 

JÚNIOR, Freire. 8/11/2000. GE. Sessão 200.2.51.O 

LANDIM, Paes. 29/5/2000. Sessão 096.2.51.O 

LUSTOSA, Paulo. 3/4/1998. GE. Sessão 038.4.50.O 

MACHADO, Gilmar. 27/6/2000.  Sessão 127.2.51.O 

MAGELA, Geraldo. 26/4/1999. Sessão 0541.51.O 

-------------------------.16/5/2000. OD. Sessão 083.2.51.O 

------------------------. 18/12/000. GE. Sessão 244.1.51.O 

MARCHEZAN, Nelson. 31/5/2000. GE. Sessão 101.2.51.O 

------------------------------. 14/2/2001. Sessão 001.3.51.P 

MARQUEZELLI, Nelson. 14/2/2201. Sessão 001.3.51.P 

MARTINS, Wanderley. 21/6/2000. BC. Sessão 122.2.51.O 

MATOS, Raimundo Gomes. 27/12/2000. PE. Sessão 001.3.51. E 

MERCADANTE, Aloizio. 25/4/2000.GE.Sessão 062.2.51.O 

-------------------------------  27/12/2000.  Sessão 002.3.51. E 

-------------------------------  29/12/2000. Sessão 004.3.51.E 

MUNIZ, Agnaldo. 29/12/2000. Sessão 004.3.51.E 

MOURA, Confúcio. 8/11/2000. GE. Sessão 200.2.51.O 

NETO, Valdemar Costa. 14/2/2201. Sessão 001.3.51.P 

--------------------------------. Por uma Câmara dos Deputados Forte e Independente.  

       (Material divulgado na home page  da Câmara.) 

NEVES, Aécio.  23/5/2000. CP. Sessão 019.2.51.O 

-------------------- 14/2/2001. Sessão 001.3.51. P 

OLIVEIRA, Arolde. 6/4/2000. BC. Sessão 045.2.51.O 

OLIVEIRA, Inocêncio. 14/2/2201. Sessão 001.3.51. P 

-----------------------------. Compromisso com a Câmara, compromisso com a Nação.   

           (Material divulgado na home page  da Câmara. Internet.) 

PAES, Eduardo. 3/2/1999. Sessão 001.1.51.E  

---------------------- 29/3/1999. CP. Sessão 033.1.51.O 

-----------------------. 24/1/2000. HO. Sessão 014.2.51.E 

PAIM, Paulo. 29/12/2000. Sessão 004.3.51. E 
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PATRIOTA, Gonzaga. 26/11/1999. GE. Sessão 228.1.51.O 

------------------------------12/12/2000. PE. Sessão 232.2.51.O 

-----------------------------27/12/2000. PE. Sessão 001.3.51. E 

PERRELLA, Zezé. PE. Sessão 002.2.51.O 

PINHEIRO, Walter. 1/3/2000. CP. Sessão 016.2.51.O 

-------------------------- 9/6/2000. GE. Sessão 112.2.51.O 

--------------------------5/10/2000. GE. Sessão 176.2.51.O 

-------------------------18/12/2000. GE. Sessão 247.1.51.O 

-------------------------15/12/2000. Sessão 238.2.51.O 

PIRES, Waldir. 14/9/1999. GE. Sessão 154.1.51.O 

PORTELA, Lincoln. 29/12/2000. GE. Sessão 004.3.51. E 

PROF. Luizinho. 27/12/2000. CP. Sessão 001.3.51. E 

QUEIROZ, Agnelo. 26/2/1999. Sessão 005.1.51.O 

------------------------- 28/8/2000. CP. Sessão 159.2.51.O 

------------------------  4/10/2000. CP. Sessão 174.2.51.O 

RIELA, Caio. 20/01/2000. BC. Sessão 011.2.51.E 

ROCHA, Paulo. 14/122/2000.  BC. Sessão 237.2.51.O 

ROCHA, Zé Gomes da. 15/9/99. GE. Sessão 155.1.51.O 

RODRIGUES, Francisco. 6/10/00. GE. Sessão 177.2.51.O 

RODRIGUES, Philemon. 27/12/2000. PE. Sessão 001.3.51.E 

ROQUE, Padre. 1/2/00. GE. Sessão 023.2.51.E 

ROSA, Iédio. 5/5/1999. PE. Sessão 064.1.51.O 

------------------2/8/2000. PE. Sessão 134.2.51.O 

ROSA, Feu. 14/5/1999. PE. Sessão 073.1.51. 

-----------------25/4/2000.PE. Sessão 062.2.51.O 

-----------------27/11/2000. Sessão 209.2.51.O 

---------------- 29/12/2000. Sessão 004.3.51. E 

ROSAS, Hélio. 29/1/98. PE. Sessão 018.6.50.E 

ROSSI, Lino. 2/3/1999. PE. Sessão 007.1.51.O 

SÁ, Arnaldo Faria de. 23/3/99. Sessão 027.1.51.O 

-----------------------------.13/5/99. Sessão 072.1.51.O 

----------------------------. 11/5/99. Sessão 070.1.51.O 

----------------------------12/5/99. Sessão 071.1.51.O 

SAMPAIO, Themístocles. 25/4/2000. PE. 062.2.51.O 

-----------------------------------29/12/2000. Sessão 004.3.51. E 

TEIXEIRA, Miro. 8/12/1999. EX. Sessão 242.1.51.O 



 

91 

---------------------- 28/12/2000. OD. Sessão 003.3.51.E 

TEMER, Michel. 23/6/98. Palestra aos Oficiais da Escola do Comando do    

        Estado-Maior do Exército. Reunião X-0138/98 
 

--------------------- 8/12/1999.EX. Sessão 242.1.51.O 

-------------------. 12/5/00.GE. Sessão 071.1.51.O 

TEMER, Milton. 10/3/00. BC. Sessão 039.2.51.O 

TORGAN, Moroni. 28/10/1999. BC. Sessão 199.1.51.O 

TUMA, Robson. 28/12/2000. OD. Sessão 003.3.51.O 

VENZON, Serafim. 18/1/00. PE. Sessão 008.2.51.E.  

VIANA, Prisco. 26/1/1999. GE. Sessão 022.7.50.E 

VIEIRA, José Carlos. 6/4/99. Sessão 038.1.51.O 

VIGILANTE, Chico. 29/1/99. GE. Sessão 028.7.50.E 

VIRGÍLIO, Arthur. 14/4/1999.GE. Sessão 045.1.51.O 

------------------------ 19/01/00. GE. Sessão 009.2.51.E 

------------------------- 15/2/00. GE. Sessão 001.2.51.O 

VITÓRIO, Manuel.28/12/2000. PE. Sessão 003.51.E  

ZUPPO, Fernando.10/5/2000.PE.Sessão 076.2.51.O 
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Informações sobre Mídia interna – Anexo VIII 
 
Objetivo: democratização do acesso à informação, assegurando maior transparência à atuação do 
Legislativo. 
 
Características gerais:  
- facilitam a comunicação do Parlamentar com eleitores; 
- mostram ao País o trabalho realizado nas Comissões e no plenário; 
- dão transparência aos serviços e às ações legislativas; 
- disponibilizam informações para a sociedade; 
- facilitam pesquisas por estudantes, jornalistas, professores e o povo em geral; 
 
 
TV Câmara:  O CANAL DA CIDADANIA   
 
       Criada pela Resolução número 21, de 07 de outubro de 1997, a TV Câmara entrou em operação no dia 
20 de janeiro de 1998. Funcionando 24 horas por dia, a TV é basicamente informativa. Transmite as sessões 
plenárias e reuniões de comissões ao vivo e grava reuniões para retransmiti-las em horários em que não há 
sessões. Todas as atividades dos deputados são acompanhadas pelas equipes de jornalismo, que 
produzem, de segunda à sexta, uma edição diária do JORNAL DA CÃMARA. Aos sábados e domingos, a 
TV apresenta um balanço das atividades da Casa no SEMANA NA CÂMARA. Além de dar transparência às 
atividades da Câmara dos Deputados, a TV Câmara pretende ser também um veículo de promoção da 
educação e de divulgação da cultura, das artes, de regiões e assuntos brasileiros. Enfim, uma TV pública, 
como esta, tem obrigações com a cidadania e a valorização do homem brasileiro, com a difusão de valores 
éticos, morais, sociais, artísticos e culturais do Brasil. Temas como a democracia, a defesa do consumidor, a 
proteção ao meio ambiente e o respeito aos direitos do cidadão são, mais que um slogan, um compromisso 
da TV CÂMARA DOS DEPUTADOS. As vinhetas, a programação visual, os estúdios têm inspiração na 
bandeira brasileira. O verde, amarelo, azul e o branco são as cores básicas da TV Câmara. E nem poderia 
ser diferente.  
 
 
 
 
Agência Câmara de Notícias:  
 
      Serviço de informações da Secretaria de Comunicação Social, destina-se a divulgar as atividades 
parlamentares que ocorrem na Casa.  
Seu objetivo é informar, em tempo real, as reuniões, votações e audiências públicas no âmbito das 
Comissões Permanentes e Especiais e as votações em plenário.  
Além das notícias em Tempo Real, a Agência disponibilizará aos assinantes do serviço os seguintes 
produtos: 

1. Matérias consolidadas do noticiário veiculado em tempo real (Consolidadas);  
2. Matérias sobre projetos e demais assuntos discutidos nas Comissões, que, pelos critérios de 

urgência e relevância, não integraram o noticiário em tempo real (Aconteceu);  
3. Previsões de acontecimentos da semana, nas comissões permanentes e especiais e no Plenário, 

distribuídas habitualmente às sextas e segundas-feiras (A Semana);  
4. Matérias sobre proposições em tramitação nas comissões permanentes, ainda não incluídas na 

pauta de discussão e votação, mas cuja importância recomende divulgação prévia (Antecipação);  
5. Sugestões de pauta (Pauta).  

 
Interessados em reproduzir o noticiário da Agência Câmara de Notícias poderão fazê-lo, gratuitamente, 
desde que lhe dêem o devido crédito, conforme previsto na legislação sobre direitos autorais. A Agência 
não se responsabiliza por decisões tomadas pelos usuários com base no seu noticiário, nem pelas 
informações reproduzidas por outros veículos de comunicação, quando editadas. O compromisso da 
Agência é com a informação oficial, isenta e apartidária, capaz de oferecer ao leitor os fatos em sua 
integralidade, sem interpretações.  
 
Tel. (61) 318.8473 / 318.7423  
Fax. (61) 318.2390  
e-mail: agencia@camara.gov.br Agência Câmara de Notícias (agencia@camara.gov.br)  
Telefones: (61) 318-8473 / 318-7423 - Fax: (61) 318-2390  
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Jornal da Câmara: Passou recentemente por processo de modernização de sua apresentação em formato 
tablóide. Editado de segunda à sexta, destaca as principais atividades da Câmara, a agenda do Plenário e 
das Comissões, e opiniões de Parlamentares sobre temas em discussão. 
 
 
0800 – Serviço de Atendimento ao Cidadão : 
 

        Ao utilizar o sistema de discagem gratuita à distância, o cidadão contata a Câmara dos Deputados para 
fazer reclamações, sugestões, enviar denúncias ou propostas aos deputados e comissões parlamentares, ou 
solicitar informações gerais  sobre o(a)s deputado(a)s, a Câmara e seus diversos departamentos. Para tanto 
basta ligar, de qualquer parte do País, para o número 0800 – 619 619. A ligação é gratuita. As chamadas são 
atendidas por uma equipe altamente treinada, das nove da manhã às nove da noite, de segunda a sexta-feira. 
As questões que não puderem ser atendidas imediatamente, pela Equipe do Serviço Disque Câmara, serão 
encaminhadas para as pessoas ou órgãos responsáveis, sendo respondidas posteriormente pelo destinatário 
final, por fax, internet ou mesmo telefone. O Disque Câmara está operando desde 12 de agosto de 1998. Ele 
atua como um instrumento promotor de qualidade e mudança, voltado para o cidadão que, ao expressar sua 
vontade, colabora com a Casa legislativa na elaboração de projetos que promovam melhorias à coletividade. 
O Serviço 0800 - Disque Câmara é um instrumento importante no esforço da Câmara dos Deputados de criar 
um canal de comunicação direta entre a sociedade brasileira e os deputados federais, aprimorando a 
construção da cidadania, por aproximar o cidadão da Instituição que o representa. Para contato com o Serviço 
0800 - Disque Câmara, você pode usar o telefone, discando 0800-619 619 ou então enviar mensagem para 
cidadao@camara.gov.br  - sempre à disposição. O sucesso do Disque Câmara está diretamente relacionado 
à receptividade e apoio de todo corpo funcional e o efetivo patrocínio da autoridade maior da Câmara. Seu 
êxito requer um ambiente participativo e interativo e, principalmente o entendimento claro sobre a importância 
da comunicação direta entre o cidadão e o Parlamento. 

 
  

Home page  da Câmara dos Deputados: camara.gov.br 
 
A Voz do Brasil : Participação no programa de rádio “A Voz do Brasil” veiculado de segunda à sexta em 
cadeia nacional. 
 
Rádio Câmara:  
 

A Rádio Câmara foi inaugurada pelo presidente Michel Temer no dia 20 de janeiro de 1999 e atua 
como canal de comunicação entre a Câmara e a sociedade, divulgando as atividades dos deputados 
federais sob a perspectiva dos interesses do cidadão. Com forte conteúdo jornalístico, a emissora apresenta 
vários noticiários ao longo da programação e a cobertura das atividades da Casa é completa, incluindo o 
Plenário, Comissões técnicas e especiais, Mesa Diretora, lideranças partidárias e eventos. A equipe de 
reportagem repercute com as diferentes correntes políticas os temas polêmicos de interesse público, ouve 
especialistas e explica a repercussão das decisões parlamentares na vida dos cidadãos. Na área musical, o 
perfil da Rádio é eclético, apresentando o melhor da MPB e da música internacional, em uma seleção 
realizada pelos melhores produtores musicais da cidade. Durante o período de caráter experimental, ainda 
em curso, a emissora funciona 18 horas por dia, entre 6h e 00h. Em seu funcionamento definitivo, 
permanecerá no ar 24 horas por dia.  
Prefixo: ZYC 488  
Sintonia: 96,9 MHZ  
Endereço: Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Subsolo. CEP 70.160-900  
e-mail: radio@camara.gov.br   
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Apêndice A 
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Anexo IX 
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